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Vianočný čas 
 

Advent sa pomaly končí a zdá sa, že čím ďalej tým viac ale aj rýchlejšie sa blížia Vianoce. O 

Vianociach sa hovorí ako o sviatkoch pokoja a radosti. Viacerí však môžu namietať, že to tak 

celkom nie je, že to tak nepociťujú. Príprava na Vianoce je pre mnohých spojená s veľkými 

starosťami, upratovaním, naháňaním sa za tým, aby všetko bolo dokonalé. Iste je potrebné aj 

upratať, nakúpiť, navariť, ale nie je potrebné mať najkrajšie uprataný a vyzdobený dom, 

vyberané jedlá na stole, plno darčekov pod stromčekom. Nemusí byť všetko tip-top. Dôležitejšie 

je prežiť tieto sviatky v pokoji, stretnúť sa s láskou v kruhu rodiny, nezabúdajúc na Toho, ktorý 

nám dal dôvod na tieto oslavy. Prajem nám všetkým takéto pokojné a príjemne prežité Vianočné 

sviatky. 

                        Peter Škultéty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Týmto veľmi pekne ďakujeme p. Jozefovi Pavlakovi za celoročnú spoluprácu a 

podporu nie len pri tvorbe a vydávaní Obecného spravodaja, ale aj za podporu a 

sponzorovanie podujatí v obci. 

Zároveň patrí naše poďakovanie každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k 

obohateniu kultúrno-spoločenského života obce. 

          OÚ Košolná 

 

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

 

Vážení občania! 

Tak máme ich tu zas. Sviatky pokoja, mieru, radosti, hojnosti. Čas – ktorý väčšinou 

prežijeme v kruhu svojich najbližších. Čím sme starší, vzďalujeme sa od detských čias, radostí a 

bezstarostností, mení sa aj náš postoj k týmto sviatkom. Čím sme starší, tým máme väčšiu radosť 

z toho čo dávame, ako z toho čo dostaneme. Nieje nič krajšie, ako keď pozeráme na naše deti a 

najbližších, ktorí trhajú papier a krabice. Žiaria im oči pri pohľade na rozžiarený stromček a 

vytúžený darček. 

Viac si uvedomujeme svoju podstatu, ľudia sú akýsi milší, ohľaduplnejší. Toto sú 

Vianoce. Samozrejme Vianoce sú pre kresťanov oslavou narodenia "Božieho syna". Takže radosť 

je dvojnásobná. Buďme teda k sebe milší. Dajme si darček, hoci len v podobe úsmevu. Veď 

pohladenie, pekné slovo a vrúcny pohľad nič nenahradí. 

 

Nedá mi, aby som sa  s Vami nepodelil o zážitok. 

Vianoce nás nabádajú nielen k tomu, aby sme boli citlivejší, ale aj štedrejší a solídnejší. 

Človek by rád pomohol, ale je táto pomoc na mieste? 

Stretol som na námestí v Trnave zdravého chlapa, ktorý kľačal. Mal pred sebou čiapku, do ktorej 

mu ľudia hádzali mince. Pristúpil som k nemu a ponúkol mu prácu. Jeho prvá veta, ktorá ma 

zarazila, bola, že akú? 

Nehnevajte sa, ale človek čo nemá do úst, pôjde robiť hocičo, aby si zarobil a nasýtil sa. Povedal, 

že príde. A čo myslíte, prišiel? Nie. Takto som ponúkol prácu ešte ľuďom niekoľkokrát, či na 

námestí, pri Tescu, Bille,... Ani jeden neprišiel. Načo? Veď dôverčivých ľudí je veľa. Keď som 

pracoval v predchádzajúcom zamestnaní, ndácia markíza sa prezentovala ako najväčší 

dobrodinec. Dali niekomu za pár korún bicykel a prezentovali sa, akoby nasýtili celý svet. 

Mimochodom za peniaze vyzbierané na charitu mali v hoteli Holliday Inn v Bratislave prenajaté 



celé poschodie. Pritom jedna izba na deň tam stála 2 800 korún. To je ale charita. 

Dúfam, že som vám nepokazil vaše ilúzie. Buďte ale aj v tento čas obozretnejší a dobre si 

rozmyslite, či vaše ťažko zarobené peniaze idú tam kam majú. 

          Mgr. Martin Halaksa 

 

OÚ INFORMUJE 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 2.10.2013 
 

uznesenie č. 31/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania. 

Za hlasovalo :     7 poslancov 

Proti hlasovalo :    0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 32/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná odporúča o zámene pozemkov jednať 

až po vytýčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu. 

Za hlasovalo :     7 poslancov 

Proti hlasovalo :    0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č.33/2013: Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prevádzkový poriadok 

Kultúrneho domu Košolná. 

Za hlasovalo :     7 poslancov 

Proti hlasovalo :    0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č.34/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie informáciu 

o finančnej konsolidácii obce. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie  35/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zásady postupu pri 

vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Košolná. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 36/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná zriaďuje komisiu obecného 

zastupiteľstva v zložení Ľubomír Tollarovič, Pavol Planeta a Martin Belica a náhradník Bohumil 

Bačík 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 



 

uznesenie č. 37/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č.1/2013, ktorým sa určuje výška poplatkov za služby a prenájom obecných priestorov 

a hrobových miest na území Obce Košolná. 

Za hlasovalo :    5 poslancov 

Proti hlasovalo :   2 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č.38/2013 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná v zmysle §27 ods. 2 zákona č. 

303/2001 Z.z. určuje na účely volebnej kampane  plochu na vylepovanie  predvolebných plagátov 

kandidujúcim politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám politických strán a politických 

hnutí a nezávislým kandidátom informačné tabule pri autobusovej zastávke. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 39/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prijatie Multicipálneho 

úveru – Univerzál vo výške 29.638,90 € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so 

sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO : 31 575 951, IČ DPH : SK 

2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka číslo 

148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň 

schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z úveru. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 40/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje starostovi obce maximálny 

finančný limit výdavku do výšky 1000,00 € . 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 41/2013 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje VZN č.2/2013 

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

        Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 6.11.2013 

 

uznesenie č.42/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania 

dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 



uznesenie č.43/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zmenu územného plánu 

obce Košolná a to rozšírenie zastavaného územia obce o pozemky parc. č. 637/44, 637/45, 

637/46, 637/47, za predpokladu, že zmenu územného plánu zaplatia majitelia predmetných 

pozemkov. 

Za hlasovalo :    4 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  2 poslanci 

 

uznesenie č. 44/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje podanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie na kamerový systém v obci. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č.45/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná podľa zákona č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov schvaľuje vymenovanie Ing. Ľubomíra 

Tollaroviča za veliteľa DHZ Košolná. 

Za hlasovalo :    6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

 

Narodili sa:    Opustili nás: 
Baláži Oliver    Štefanovičová Pavlína 

Belicová Soňa    Janktová Mária 

Kovácsová Olívia   Ostrížová Anna 

Turanská Melissa   Kurinec Ján 

Záhradníková Natália    Vanák Miroslav 

     Májová Alžbeta 

     Šaturová Mária 

 

Gratulujeme k životnému jubileu: 

 

   50 ROKOV 
Dedáček Jozef    Mesíček Martin 

Hrdličková Oľga   Rybár Ľubomír 

Kičínová Daniela   Šarmír Milan, Ing. 

Krčula Ján    Šimončič Daniel 

Malovec Ľuboš   Široká Iveta 

 

   60 ROKOV 
Behúlová Vlasta   Holovič Vladimír 

Fandel Ľudovít   Šulecová Kamila 

Fridrich František   Viskupičová Mária 

Halaksová Elena 

 

 



70 ROKOV    85 ROKOV 
Bačík Martin    Danišová Ľudmila 

Halaksová Viktória   Danišová Vilma 

Purgyová Vitália 

Surový František 

Viskupič Ervín 

 

 

DHZ – OHZ KOŠOLNÁ 

 

Tak ako každoročne i dnes zhodnotím končiaci sa rok:  

 V prvom rade mi dovolte, aby som Vás všetkých pozval na Tradičný mužácky ples, ktorý 

sa bude konať 31.01.2014 v kultúrnom dome. 

 Rok 2014 a plán hlavných úloh na úseku organizačnom, školení, výcviku, prevencie, 

ochrany úrody a majetku pred živelnými pohromami, pred nás stavia nové úlohy, ktoré si budú 

vyžadovať všestrannú starostlivosť všetkých členov DHZ - OHZ Košolná. Ide hlavne o prípravu 

HD mužov a dorastu. 

V tomto roku boli do súťaží zapojené tri HD, dve mužov a jedno dorastu. Všetky tri HD dobre 

reprezentovali náš DHZ a obec Košolná. HD muži I. využívalo PS – 12 s obsahom 2000 a HD 

muži II. a dorast využívali PS – 12 s obsahom 1500. Stalo sa však čo sa stať nemalo, HD mužov 

I. vedené Ing. Tollarovičom Ľubomírom celú zimu rekonštruovali PS-12-2000 a bola nastriekaná 

a zložená.  

Prišli však prvé tréningy a súťaže a mašina stále vyhadzovala vodu, niekoľkokrát som 

upozorňoval strojníka, že niečo nie je v poriadku, stále som počúval to isté, to vydrží, až mi to 

nedalo a zavolal som pánovi Pavelkovi do Kútov a ten povedal, že mašinu treba priviezť. Preto ju 

Ing. Ľubomír Tollarovič spolu s Miroslavom Imrichovičom  viezli do Kútov. Z dôvodu stálych 

porúch som pristúpil k rozhodnutiu, že mašinu treba šanovať.Na výborovej schôdzi som 

predniesol návrh a tento bol výborom schválený. Išlo o následovné riešenie. Nakoľko túto mašinu 

využívali HD mužov I., bolo im povedané, že na tréningy budú používať PS-1500 a týždeň pred 

súťažou v dvoch tréningoch a na súťaže mašinu s obsahom 2000. Toto sa však pánom nepáčilo, 

odovzdali nové rovnošaty – nevypraté, jedna roztrhaná a členské preukazy a skončili. Ďalej 

cvičili len HD mužov II. a dorast, ktorý to dotiahol až na krajské kolo, ktoré bolo v Horných 

Orešanoch, chlapcov delilo len pár stotín sekundy od 1.miesta – skončili na peknom II. mieste, za 

čo im patrí poďakovanie – samozrejme aj ich trénerke pani Loučkovej Lee.  

 

 V tomto roku sme mali dotáciu OÚ 3500 €, zostáva nám zhruba 350 €. Ďakujem 

starostovi obce, OZ – za poskytnutie a pochopenie. Tieto peniaze boli použité na nákup: 

 HD muži I. nové cvičné uniformy 

 dorast – tričká, teplákové súpravy + prilby 

 hadice B – 3 ks, hadice C – 5 ks, rozdeľovač, sací kôš, savice, prúdnice 2 ks 

 benzín, nafta a opravy K.101. + PS – 12 

 

Plánovaný nákup na rok 2014: 

Tuná sa budeme musieť riadiť podľa toho, aký dostaneme rozpočet z OÚ. Čo nám najviac chýba 

je potrebná výstroj pri požiari, tuná je potrebné mať aspoň 4 obleky – jeden výchádza 200 – 250 

€. Samozrejme naftu, benzín, oleje a treba rátať s opravami či už cisterny, alebo PS – 12, ktorých 



máme 3 ks.      

   

 Náš DHZ má k dnešnému dňu 48 členov, z toho 5 žien. Tak isto ako prijímame členov, tak 

isto vyraďujeme. Na pól roka bolo vyradených 7 členov a na konci roka 6 členov s každým 

členom bolo osobne rozprávané.   

 Tu by som ešte raz spomenul Mužácku zábavu. Chcem poďakovať starostovi obce a OZ 

za každoročnú pomoc, či už z prepožičaním kultúrneho domu, úhrada energií (elektrika, plyn, 

požičanie riadu) a príspevok do tomboly. Za dobrú spoluprácu ďakujem OV Trnava.  

Za každoročný príspevok ďakujeme PD Košolná, Dlhá, pánovi Pavlákovi, Ing. Bartošovi, pani 

Izakovičovej B., Boncovi, Pánovi Šastinskému, Ing. Dobrovodskému a TJ Košolná za užívanie 

ihriska pri nácvikoch a tombolu. 

 

ČO SA UDIALO V TOMTO ROKU: 
8.12.2012 – Stavanie Vianočného stromu 

8.12.2012 – VČS  

10.12. - 30.3.2013 – Oprava a striekanie PS – 12 - 2 ks 

15.12. 2013 – Tradičný mužácky ples 

1.3.2013 – prijatý nový členovia – dorast 9 členov 

4.3.2013 – Košolná – pohreb p. Vanáka 

6.3.2013 – Dlhá – pohreb p. Matoviča 

7.3.2013 – Zakúpenie rovnošiat pre HD dorast + tričká 

12.3.2013 – Zakúpenie rovnošiat pre HD muži I. + prilby 

18.3.2013 – Zakúpenie 8 ks hadíc, sací kôš, savica, prúdnica 2 ks 

21.3.2013 – Suchá – pohreb p. Križíca 

20.4.2013 – Zakúpenie grilu – 190 € 

9.5.2013 – Výborová schôdza – dorastu odovzdanie členských preukazov 

12.5.2013 – K-101 STK + EK - Trnava 

25.5.2013 – Košolná – pohár starostu obce 4. ročník 

1.6.2013 – H. Orešany – 100 rokov založenia DHZ, zúčastnení 3 členovia 

8.6.2013 – Bíňovce – obvodové kolo HD muži I. 1. miesto, HD dorast 2. miesto 

15.6.2013 – D. Krupá – okresné kolo HD muži I. 4. miesto, HD dorast 1. miesto 

3.7.2013 – Umývanie cesty na Domovinu – výtlky – 2 cisterny 

6.7.2013 – H. Orešany – Krajské kolo – dorast 2. miesto 

10.7.2013 – Kúty – oprava PS – 12 

                 -  ukončenie členov vo výbore – Šatura, Lukačovič, Tranžík 

27.7.2013 – Brigáda HD I. účasť 0, zúčastnení, Tollarovič, Ing. Tollarovič, Mgr. Rábara,  

          Mgr. Mihok 

3.8.2013 – Požiar kanála a strniska – Košolná – D. Orešany 

6.8.2013 – Požiar kanála a strniska – Semat D. Orešany 

8.8.2013 – Oprava K – 101 – Dlhá 

19.8.2013 – D. Orešany – OTC 

24.8.2013 – Ukončenie prázdnin – DHZ + OÚ 

31.8.20213 – Špačince – memorial HD muži II. 11.miesto, dorast 8. miesto  

4.9.2013 – Požiar – Košolná – zberný dvor 

7.9.2013 – Dlhá – pohár starostu obce – dorast ako muži 3. miesto 

7.9.2013 – Prevoz + zazimovanie PS – 12 

               - povýšenie 2 členov predsedníctvom v Trnave – Ing. Tollarovič, p. Poučková 



5.10.2013 – Spoločná opekačka na ihrisku 

20.10.2013 – Zraz veliteľov – zúčastnil sa Ing. Tollarovič 

23., 24., 25.10.2013 – Školenie veliteľov, zúčastnil sa Ing. Tollarovič 

- Vzdávam sa predsedu a veliteľa DHZ. Vo výbore zostávam. Výbor DHZ navrhol na funkciu 

predsedu Mgr. Igora Rábaru a do funkcie veliteľa Ing. Ľubomíra Tollaroviča. Veliteľ bol 

schválený obecným zastupiteľstvom. 

28.10.2013 – Košolná IMZ 

30.10.2013 – Zakúpenie kalového čerpadla 

22.11.2013 – Trnava  - skúšky veliteľov DHZ – absolvoval Ing. Tollarovič 

24.11.2013 – Košolná – fotografická expozícia  - sponzorské 30 € 

- zaplatenie členských známok 

08.12.2013 – VSČ – voľba nového veliteľa a predsedu DHZ-OHZ Košolná – do funkcie veliteľa 

bol zvolený Ing. Ľubomír Tollarovič a do funkcie predsedu Mgr. Igor Rábara 

 

V budúcom roku chceme zabezpečiť školenie členov zásahovej jednotky a členov HD 

mužov, za účelom pripravenosti akcieschopnosti požiarnej techniky a ľudí, ktorí ju obsluhujú. 

Tiež sa pravidelne zúčastňovať školení, ktoré organizuje OV Trnava. Toto sa týka veliteľa, 

strojníka a preventivára obce. Ďalej chcem poďakovať členom výboru DHZ, ktorí sa po celý rok 

podielali na tom, aby sme mohli fungovať. 

 

Zverená technika obecného úradu DHZ Košolná: 
 

PS – 12 – obsah 1200 – používa sa na mimoriadne udalosti (povodeň) 

PS – 12 – obsah 1500 – používa HD dorast a HD muži II: 

PS – 12 – obsah 2000 – používali HD mužov I. 

 

 Tak ako sa končí moja správa, tak končím i ja – funkciu predsedu a veliteľa som 

vykonával 23 rokov, myslím, že je to dosť na ukončenie, veď už som dôchodca. 

 

  A nakoniec mi dovolte aby som Vám a Vašim rodinám poprial príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov, bohatého Ježiška a Šťastný Nový rok... 

 

          Ľubomír Tollarovič 

 

 

JDS KOŠOLNÁ 

 
Každé obdobie života má svoje čaro. Život seniora – dôchodcu je krásny, napriek tomu, že je 

premiešaný rôznymi starosťami, smútkom ale aj radosťou. Byť dôchodcom a žiť z dôchodku je 

naozaj zložité. Preto nebudeme klesať na duchu a budeme sa pasovať so životom, ktorý 

prežívame. 

 Výbor našej organizácie sa snaží svojim členom urobiť radosť organizovaním rôznych 

akcií. Jednou takouto akciou bol zájazd, ktorý sa uskutočnil na Moravu, kde sme navštívili 

priepasť Macocha. Táto priepasť je najznámejšou priepasťou Chránenej krajinnej oblasti 

Moravský kras a súčasťou jaskynného systému Punkevné jaskyne. Priepasť je dlhá 174 metrov a 

široká 76 metrov, jej hĺbka je 138,5 metra k hladine Dolné jazierka. Priepasť Macocha je 



najhlbšia v strednej Európe. Povozili sme sa aj na lodičkách a keďže sme boli v priepasti, naspäť 

sme sa dostali lanovkou. Po odchode z parkoviska sme sa zastavili v malej obci Křtiny, kde vraj 

svätý Cyril a Metod a ich žiaci krstili tunajších ľudí. Odtiaľ aj názov obce. Je to významné 

pútnické miesto a my sme si tu okrem prehliadky nádherného interiéru kostola vypočuli aj 

zaujímavú zvonkohru pozostávajúcu z 27 zvonov, ktorá sa svojim rozsahom a veľkosťou radí 

medzi najväčšie v strednej Európe. Bol to zájazd plný zážitkov.  

  Ďalšou akciou bolo posedenie pri guláši. Tu by som chcela poďakovať všetkým členom, 

ktorí prispeli ingredienciami. Veľmi dobrý guláš tentokrát navaril náš člen p. Jozef Lapšanský. 

Na dobrú náladu prispel tak ako po iné roky aj teraz hrou na harmoniku pán František Danišovič.  

 Tak ako každý rok, aj t.r. Okresná organizácie JDS Trnava usporiadala turistický zraz 

seniorov a športový deň. Turistický zraz sa konal v Horných Orešanoch a zúčastnilo sa ho 14 

našich členov. Športový deň sa konal vo Voderadoch a naši členovia sa zúčastnili všetkých 

disciplín a môžem konštatovať, že úspešne. Pani Agneša Behúlová získala 3. miesto v kopaní 

jedenástiek na malú bránku. Pán Jozef Lapšanský získal 2. miesto vo vrhu guľou a tri 1. miesta, a 

to v hode granátom, v hode kriketovou loptičkou a v streľbe zo vzduchovky. Tiež bol 

vyhodnotený ako najlepší športovec za celý okres. 

 

 Na tomto mieste chcem vyzdvihnúť dobrú spoluprácu s Obecným úradom, ktorý nám v 

zastúpení starostu, pána Martina Halaksu vychádza v ústreti. Aj t.r. nám zaplatil faktúru za 

autobus na zájazd a za autobus na športový deň, za čo veľmi pekne ďakujeme.  

 

Rok sa nám už nezadržateľne kráti, to čo sme zažili už sa nevráti. Do nového roku vstúpme 

smelo, naučme sa aspoň blízkym odpúšťať a aspoň svoju rodinu v láske udržať. Peniaze však 

stále rozhodujú o všetkom okolo nás, vedzte však, že život poskytuje aj veľa drobných krás.  

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia a drobných radostí v roku 2014 praje  

 

      Predsedníčka MO JDS Lýdia Hudeková 

 

 

 

 

 

 

10 rokov TADEMY a „ČAS“ 

 

Okrúhle výročia v živote jednotlivcov alebo kolektívov bývajú vždy dôvodom na oslavu. 

Nie je to inak ani v prípade našej rodinnej hudobnej skupiny. V novembri tohto roku uplynulo 

práve desať rokov odvtedy, ako sme po prvýkrát verejne vystúpili na 1. ročníku podujatia 

Košolná sa baví. Mimochodom, že išlo o veľmi vydarenú akciu, svedčí aj veľký záujem, ktorému 

sa tešila aj po nasledujúce ďalšie tri ročníky. Organizátorom Milanovi Tollarovičovi, Vladovi 

Martinkovičovi, Kamile Šulecovej a obci Košolná sa podarilo zaktivizovať mladých i starších,  

aby sa nielen predviedli so svojimi vystúpeniami rôznych žánrov, ale aj pobavili seba aj ostatných 

divákov. Patrí im za to veľká vďaka. 

 

V novembri tohto roku sme boli svedkami ďalšej významnej kultúrnej udalosti. V  

Kultúrnom dome v Košolnej bola inštalovaná trvalá expozícia fotografií pod názvom „ČAS“. 



Autorka Daniela Kičinová vytvorila sériu umeleckých fotografií, ktorá znázorňuje tok času 

v živote našej obce. Fotografie vo zväčšenom formáte vkusne zdobia a zútulňujú novo 

zrekonštruované priestory kultúrneho domu. Výstava tvorí dôstojný rámec pre ďalšie akcie, ktoré 

sa budú v kultúrnom dome konať. Človek sa tu naozaj môže cítiť príjemne. 

 

Pri príležitosti otvorenia výstavy fotografií „ČAS“ a 10-teho výročia založenia skupiny 

TADEMA sa 24. novembra 2013 konal slávnostný program v Kultúrnom dome v Košolnej pod 

záštitou starostu obce Martina Halaksu a obce Košolná. Okrem Tademy, ktorá program svojim 

vystúpením otvorila, prijali pozvanie detské a mládežnícke folklórne súbory FidliCanti 

z Horných Orešian, Brezinka z Bolerázu, Matúš Dobšovič s dcérami zo Smoleníc  a Žofia 

z Bohdanoviec. Naozaj sa bolo na čo pozerať a počúvať. Deti predviedli výborné výkony 

mnohokrát porovnateľné s dospelými. foto MG 2684 a foto MG 2686 

 

Na podujatí sa zúčastnilo viacero zaujímavých hostí nielen z Košolnej.  Za všetkých 

spomeniem národného umelca Ignáca Bizmayera, rodáka z Košolnej, ktorý sa netají svojim 

vrúcnym vzťahom k folklóru. 

foto MG 2691 
 

Program sprevádzalo premietanie videozáberov a fotografií z pred desiatich rokov ako aj 

z histórie  Tademy. O tom, že  naša skupina má za sebou bohatú históriu, svedčí množstvo 

vystúpení, či už na rôznych domácich aj zahraničných festivaloch, obecných, cirkevných alebo 

firemných akciách, ako aj na súkromných oslavách a svadbách.  

 

Veríme, že toto novembrové nedeľné popoludnie zanechalo príjemný pocit  u všetkých 

účastníkov  a  dúfame, že posedenie s priateľmi folklóru v Košolnej   nebolo  posledné.  

 

 

Štefan Mazúr     

 

 

 

 

 

KROTON 

 

Posilňovňa - čo sa zmenilo 
 

 V predošlom článku som sa zmienil o plánovanom zámere, uskutočniť prestavbu priestorov 

posilňovne. Vďaka pochopeniu zo strany zástupcov obce sme k pôvodným priestorom získali do 

užívania dve ďalšie miestnosti. Našim zámerom bolo pomocou zónovania vytvoriť čiastočne 

izolované cvičebné priestory (posilňovanie,  aeróbne aktivity, iné športové aktivity) tak, aby sa 

návštevníci nemuseli pri vykonávaní športovej činnosti, ktorú si zvolili, vzájomne obmedzovať.  

V prvej etape, ktorá si vyžiadala uzavretie posilňovne, členovia športového klubu vykonali 



všetky stavebné a sanačné práce v pôvodnej miestnosti posilňovne a zrealizovali prepojenie s 

novými priestormi.  Vzhľadom na rozsah vykonaných prác trvala táto etapa dva mesiace a 

priestory posilňovne boli otvorené k prvému septembru.   

Po osadení okien v nových priestoroch, ktoré realizovala obec, sme pokračovali v rekonštrukcii a 

k prvému novembrovému dňu bol sprístupnený k využívaniu priestor pre aeróbne aktivity. Práce 

v poslednom oddelení ešte pokračujú a ich ukončenie spolu s doplnením plánovaného vybavenia 

a likvidácie stavebného odpadu predpokladáme v priebehu januára budúceho roku.  

Pri rekonštrukcii a plánovanom skvalitnení športového vybavenia nám výrazne pomohla 

možnosť využiť finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá nám bola 

poskytnutá vďaka osobnej angažovanosti p. Planetu.  

Prostriedky boli využité na zakúpenie stropných ventilátorov, nového pokrytia podlahy, motora 

do bežeckého trenažéra, posilňovacieho stroja a cvičebných pomôcok. 

V závere tejto časti článku chcem ešte spomenúť, že v budúcnosti uvažujeme o možnosti 

rozšírenia otváracích hodín a taktiež privítame akékoľvek námety a pripomienky, ktoré by nám 

pomohli vytvoriť z posilňovne príjemné miesto aj na relax. 

 

Športová činnosť v roku 2013 

V druhom polroku športovú reprezentáciu zahájil Imrich Činčura účasťou na Bardejovskom 

pohári , ktorá bola vlastne previerkou výkonnosti pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Egeri. 

Napriek splnenej nominácii cestovali do Egeru otec a syn Činčuroví, bez zraneného Adama 

Kekeláka. Vystúpenie nebolo tak úspešné ako minulý rok a navyše nemali sme čas ani  na 

návštevu snáď najvyhľadávanejšieho miesta v Egeri, známeho ako ”Údolie krásnych žien”. 

V mesiaci október náš športový klub, obec a hlavne seba reprezentovala Žaneta Butašová 

účasťou hneď na dvoch súťažiach (Dunajská Streda a Kežmarok) v rámci asociácie naturálnej 

kulturistiky.  

Poslednou akciou bola účasť Adama Kekeláka na už deviatom ročníku vianočnej súťaže v tlaku 

na lavičke, kde dosiahol výborný výsledok a konečne na tretí krát dosiahol stupeň víťazov. Na 

prvenstvo síce výkon ešte nestačil, ale do budúcnosti sa hádam môžeme nádejať. 

Členovia športového klubu tento rok nezaháľali ani v oblasti zvyšovania odbornosti. Dvaja 

členovia úspešne absolvovali rozhodcovské skúšky a jeden získal kvalifikáciu trénera. 

 

Imrich Činčura 



PRE FANÚŠIKOV FUTBALU 
  

Zmeny v mužstve mužov v jesennej časti sezóny 2013/2014: 

 

Príchody do mužstva: 

 

KAPIČIAK Matej                     -hosťovanie z Bieleho Kostola 

RÁBARA Daniel                       -hosťovanie z Horných Orešian 

CHUDJÁK Matej                      -hosťovanie zo Suchej n./P. 

HOUDEK Milan                        -hosťovanie zo Zvončína 

 

Odchody z mužstva: 

 

GREGUŠ Roman                      -ukončenie hosťovania z Boleráza 

RÚŽIČKA Daniel                     -ukončenie hosťovania z Hornej Krupej 

HALAKSA Martin                    -prestup do Smoleníc 

 

Trénerom mužstva je Ševčík Miloš 

 

Výsledky prípravných zápasov: 

 

Boleráz B-KOŠOLNÁ 4:1 (1:0) 

Gól:VÁRY Jaroslav 

 

KOŠOLNÁ-Slávia Trnava 2:1 (0:0) 

Góly:HOLEKŠI Martin,KARAS Juraj 

 

Chtelnica-KOŠOLNÁ 3:3 (0:1) 

Góly:VÁRY Jaroslav,ŠAJDÍK Andrej (11m.),RÁBARA Daniel 

 

KOŠOLNÁ-Cífer 3:2 (1:0) 

Góly:CHUDJÁK Stanislav 2,ŠAJDÍK Andrej 

 

Výsledky mužstva mužov v jesennej časti: 

 

KOŠOLNÁ-Majcichov 1:6 (1:4) 

Gól:KAPIČIAK Matej 

 

Biely Kostol-KOŠOLNÁ 2:0 (0:0) 

 

KOŠOLNÁ-Boleráz B 3:3 (2:0) 

Góly:IZAKOVIČ Samuel 2 (1 z 11m.),TARABA Filip 

 

Pavlice-KOŠOLNÁ 5:1 (1:1) 

Gól:IZAKOVIČ Samuel 

 

KOŠOLNÁ-Dechtice 2:3 (2:3) 



Góly:IZAKOVIČ Samuel (11m.),VOLEK Martin 

 

Dobrá Voda-KOŠOLNÁ 3:2 (3:1) 

Góly:RÁBARA Daniel,VÁRY Jaroslav 

 

KOŠOLNÁ-Špačince 2:0 (0:0) 

Góly:ŠEVČÍK Miloš,IZAKOVIČ Samuel (11m.) 

 

Kátlovce-KOŠOLNÁ 6:0 (4:0) 

 

KOŠOLNÁ-Smolenice 1:0 (0:0) 

Gól:ŠAJDÍK Andrej 

 

Suchá n./P.-KOŠOLNÁ 2:0 (0:0) 

 

KOŠOLNÁ-Voderady 2:0 (0:0) 

Góly:RÁBARA Daniel 2 

 

Lokomotíva Trnava-KOŠOLNÁ 2:0 (1:0) 

KOŠOLNÁ-Bučany 1:1 (0:0) 

Gól:IZAKOVIČ Samuel 

 

Bohdanovce-KOŠOLNÁ 1:1 (1:1) 

Gól:TARABA Filip 

 

KOŠOLNÁ-Ružindol 4:0 (2:0) 

Góly:IZAKOVIČ Samuel (11m.),LADVENICA Tomáš,CHUDJÁK Stanislav,HOUDEK  

          Milan 

 

Majcichov-KOŠOLNÁ 1:0 (0:0) 

 

Mužstvo mužov obsadilo v jesennej časti súťaže 12 miesto so ziskom 15 bodov a skóre 20:35 

 

Strelci gólov: 

 

7-IZAKOVIČ Samuel 

3-RÁBARA Daniel 

2-TARABA Filip 

1-KAPIČIAK Matej 

   LADVENICA Tomáš 

   VOLEK Martin 

   VÁRY Jaroslav 

   ŠEVČÍK Miloš 

   ŠAJDÍK Andrej 

   CHUDJÁK Stanislav 

   HOUDELK Milan 

 



Krátke zhodnotenie sezóny: 

 

Oproti minulej sezóne prišlo k poklesu mužstva ako v tabuľkovom postavení, tak aj v počte 

nastrieľaných gólov. V kádri prišlo k minimálnym zmenám, bohužiaľ nahradiť hráčov Rúžičku 

a Greguša sa nepodarilo ideálne. Útočník Kapičiak, od ktorého sa očakávali góly sa nedokázal 

strelecky presadzovať a takisto nezapadol ideálne do mužstva a v polovici sezóny prestal cho- 

diť úplne. Absenciu Rúžičku sa podarilo nahradiť v poslednej tretine sezóny príchodom Hou- 

deka. Ďalšou príčinou slabších výsledkov bolo aj časté absentovanie hráčov z dôvodu zranení, 

ako i trestov za karty. Jediný krát sme boli v kompletnom zložení v stretnutí s Voderadmi, kde 

sme podali asi najlepší výkon s kvalitným súperom. Potešili víťazstvá so Špačincami a Ružin- 

dolom, naopak vybuchli sme v stretnutiach s Majcichovom a Dechticami v domácom prostre- 

dí, Kátlovcami a v druhom polčase v Pavliciach vonku. 

 

Výsledky spojeného mužstva dorastu: 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Hrnčiarovce 3:3 

 

Modranka-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 4:1 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Zavar 1:0 

 

Zeleneč-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 3:1 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Brestovany 3:1 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Smolenice 1:2 

 

Špačince-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 6:0 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Voderady/Pavlice 2:1 

 

Zvončín-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 0:3 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Šúrovce 1:3 

 

Opoj-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 4:1 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Križovany/Vlčkovce 1:0 

 

 

Bačík Bohumil,člen výboru TJ 

 

  
 

 

 



BUDOVALI SME 

 
Koniec roka nás nabáda k tomu, aby sme sa obzreli, zhodnotili vykonanú prácu a poďakovali. 

 

A veru aj tento rok je čím sa pochváliť. Ale treba aj povedať, že to nieje len zásluha moja, 

pracovníkov OÚ, či zastupiteľstva, ale nás všetkých. 

 

Čo máme nové? 

 

-  Kulúrny dom je komplexne zrenovovaný. Vymenili sme okná, ríny, podsekali sme 

 komplet sálu, odvodnili sme základy, vybrúsili a natreli parkety, znížili stropy, dali nové 

 osvetlenie, vybavili kuchyňu ďalšími spotrebičmi, zrenovovali parkovisko, opravili 

 strechu, vymaľovali interiér a urobili fasádu.

 dokončili sme projekty na 2. etapu kanalizácie

 vymenili nefunkčné pouličné svetlá za letkové

 vysadili zhruba 500 stromov

 vyčlenili pozemky na vetrolamy

  opravili miestne komunikácie v celkovej dĺžke, zhruba 1 km

 osadili na ihrisku dlažby a zafixovali betónovú stenu, osadili nové lavičky

 dokončili prípojky na všetky obecné budovy

 v MŠ boli vymenené svetlá, radiatory, postele, matrace, kuchynská linka a bola kompletne 

 vymaľovaná 

 rozšírili sme v spolupráci s Krotonom posilňovňu a doplnili vybavenie

 zabezpečovali kultúrnospoločenské akcie

 v spolupráci s PZ Dolina sme vyčistili priekopy a zrušili čierne skládky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niečo pre najmenších 

Krátka rozprávka o smutnej jedličke Evičke 

Keď padal krásny biely sneh a vločky ťukali na okienko domčeka, v ktorom býval malý 

chlapček, vtedy sa to udialo. Bol Štedrý deň - Vianoce. Prišiel Ježiško, ktorý doniesol darčeky a 

veľkú jedličku. Na nej viseli vianočné gule, salónky, ozdoby a žiarivé svetielka. Na vrchole sa 

vznášal červený špic alebo to bola hviezdička? 

Chlapček rýchlo bežal do obývačky. Veľmi sa tešil z darčekov, ktoré boli poukladané pod 

stromčekom. Boli medzi nimi: džíp, lego - bionicle - robot, rozkladacie auto - transformers, veľká 

autodráha, dlhá ako svet a všelijaké super darčeky. Tak sa z nich radoval, že až neskôr si všimol 

aké má ovisnuté konáre a je voľajaká smutná. 

"Jedlička, čo sa ti stalo?" spýtal sa jej. 

"Vieš, som smutná z toho, že keď skončia Vianoce vy ma vyhodíte do smetného koša," skleslo 

odpovedala a rozplakala sa. 

Prišlo mu ľúto jedličky Evičky a napadlo mu, že sa spýta rodičov či by si ju mohli nechať aj na 

budúci rok. 

A tak aj spravil. Lenže rodičia mu so smutným hlasom povedali zlú správu. 

"Veď ona aj tak vyschne a nebude už na nič dobrá, len do koša." Stále sa vyhovárali. 

Synček sa, ale nevzdal a hútal ako by mohol jedličke pomôcť. 

Napadla ho skvelá vec, ktorú neskôr povedal rodičom a im sa jeho nápad zapáčil. 

Po Vianociach zobrali jedličku do lesa. Znovu ju zasadili do zeme a poriadne zaliali. Po 

niekoľkých dňoch prišli a videli, že sa opäť usmieva, lebo jej narástli ešte aj nové korene. 

Od tej doby chodili spolu na prechádzky do lesa polievať jedličku a boli šťastní, že ju nemuseli 

vyhodiť na smetisko. 



 

 

 V dnešnom čísle sme pre Vás deti pripravili dve úlohy. Prvou úlohou bude spočítať 

všetky ozdoby na Vianočnej jedličke Evičke. A druhou úlohou je vymaľovať Jedličku Evičku 

podľa vlastnej fantázie.         


