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 Pozvoľna odišiel máj – lásky čas a prehupli sme sa do júna – mesiaca poľovníctva. Ale nie 

len poľovníci by mali pociťovať lásku k prírode. Každý by sa mal snažiť o to, aby aj po nás zostala 

príroda čistá, upravená ale hlavne neskazená. Skúsme sa na ňu všetci pozerať rovnakými očami ako 

ju vidí autorka tejto fotografie Daniela Kičínová. Tá dokázala aj z pohľadu na obyčajný potok 

vykúzliť nádhernú umeleckú fotku.  

 Čaro prírody sa neukrýva v ničom výnimočnom, ale v tom, že si každý z nás uvedomí jej 

jedinečnosť, krásu a dôležitosť. Veď aké je to príjemné posedieť si v tôni stromu, je to však možné 

len preto, že tento strom niekto dávno zasadil.  

 A na záver už len citát na zamyslenie:  

„Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie!“ 

 



Poďakovanie 

 

 Srdečne ďakujem Obecnému úradu Košolná, Dobrovoľnému hasičskému zboru Košolná 

a všetkým občanom Košolnej, ktorí odprevadili môjho manžela Kornela Kráľa na poslednej ceste 

do večnosti. Taktiež ďakujem za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 

 

        Vilma Kráľová, syn Dodo s rodinou 

 

Pokoj 
 

 Koncom mája bol Svätý Otec František na trojdňovej návšteve Svätej Zeme. Hoci ide 

o Svätú Zem, situácia v nej je žiaľ ďaleko od pozemského raja. Pápež sa počas svojej návštevy 

stretol nielen s predstaviteľmi a členmi katolíckej cirkvi, ale aj s politickými predstaviteľmi 

a zástupcami židovskej, moslimskej a pravoslávnej komunity. Vo svojich príhovoroch často 

spomínal pokoj, zdôrazňoval jeho dôležitosť, vyzýval k vytváraniu pokoja a k modlitbe za pokoj. 

 Nie všetci žijeme vo Svätej Zemi, v Sýrii, na Ukrajine, či inej krajine zmietanej ozbrojenými 

konfliktami, ale všetci túžime po pokoji. Aj v našej krajine, v našich obciach, v rodinách 

prichádzajú chvíle nepokoja, konfliktov, nedorozumení. Hoci najmä tí, ktorí sú na čele 

spoločenstiev, ktorí sú postavení do ich služby, majú byť nástrojmi a tvorcami pokoja, je to 

povinnosť každého z nás. Vytváranie pokoja si predovšetkým vyžaduje mať rešpekt voči slobode a 

dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Rešpektujme jeden druhého, majme odvahu stretnúť sa a 

porozprávať i s tými, ktorí majú iný názor, a takto buďme aj mi tvorcami pokoja, šíriteľmi pokoja. 

          

          JCLic. Peter Škultéty 

 

Vážení občania 
 Je to už dvanásty rok, čo som vo voľbách dostal prvýkrát Vašu dôveru. Skoro dvanásť rokov 

sme spolu trávili, riešili, budovali, organizovali, spolunažívali . . . Boli chvíle ťažké, priam 

neznesiteľné. Oveľa viac ich ale bolo veselých, krásnych, dá sa povedať aj blažených s pocitom 

víťazstva. Tie boli hlavne vtedy, keď sa nám niečo nové podarilo. Veľa ťažkých úloh je za nami a 

ešte oveľa viac je ich pred nami.  

 Počas tých dvanásť rokov som chcel najmenej stokrát so starostovaním skončiť, ale ako by 

som mohol sklamať tých, ktorí mi dali svoj hlas a hlavne dôveru. Hovorí sa, že nič netrvá večne a 

preto som sa rozhodol, že v budúcich voľbách kandidovať nebudem. O vašu dôveru sa ale budem 

uchádzať ako poslanec obecného zastupiteľstva. Veľmi rád sa budem podieľať na kultúrnom a 

spoločenskom dianí v našej obci. Myslím si, že by bolo škoda, aby som, ak to bude nutné a bude o 

to záujem, neodovzdal svoje skúsenosti a kontakty novému vedeniu obce.  

 ALE, veľmi nerád utekám z boja, a preto bude tento rok potrebné pár rozbehnutých akcií 

dokončiť. Konkrétne: * vybudujeme dvanásť bytov pre nové rodiny 

   * obnovíme a zrekonštruujeme kaplnku 

   * vystaviame Krížovú cestu 

   * zateplíme bytový dom č. 214 

   * doplníme cvičebné náradie v posiľňovni 

   * dáme vypracovať projekty na komunikáciu a chodník na ulici nad ihriskom 

   * na jeseň vysadíme ďalších 500 kusov stromčekov 

 O zábavu máme teda do konca volebného obdobia postarané. 

 Na záver by som chcel všetkým poďakovať!!! Predovšetkým mojim najbližším, ktorí ma 

všemožne podporovali. Samozrejme aj mojim oponentom, ktorí ma vždy nakopli k väčšej aktivite, 

ktorej plody môžete vidieť v celej obci. 

 Želám novému vedeniu obce veľa úspechov, trpezlivosti a hlavne tých správnych dobro 

zmýšľajúcich ľudí vedľa seba. 

          Mgr. Martin Halaksa 



        OÚ INFORMUJE  

 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 12.12.2013 

 

uznesenie č. 46/2013 : Obecné zastupiteľstvo Obce Košolná schvaľuje program rokovania.  

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 47/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie správu o plnení 

rozpočtu za obdobie 1. – 11./2013. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 48/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie  

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Košolná na roky 

2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2014. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 49/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje rozpočet obce na rok 2014 a berie 

na vedomie viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016.  

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 50/2013 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2014.  

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 51/2013 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje dodatok č.1/2013 ku 

VZN č. 3/2011 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na   území   obce  Košolná, ktorým sa zvyšuje poplatok za vývoz komunálneho 

odpadu na 30,35 € za jednu 120 l smetnú nádobu. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 52/2013 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obce Košolná 

za rok 2013. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 15.1.2014 

 

uznesenie č. 1/2014 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania . 

Za hlasovalo : 6 poslancov 



Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania : 0 poslancov 

 

uznesenie č. 2/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje zmeny a doplnky 01/2014 

Územného plánu obce Košolná, s podmienkou, že zmenu územného plánu zaplatia 

navrhovatelia. 

Za hlasovalo : 6 poslancov 

Proti hlasovalo : 0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania : 0 poslancov 

 

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná zo dňa 29.1.2014 

 

uznesenie č. 3/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program rokovania dnešného 

zasadnutia. 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 4/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona SNR  č.138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku parc. č. 364/4 o výmere 15 m2, druh 

pozemku záhrady a parc.č. 364/5 o výmere 52 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. 

Košolná Jozefovi Bačíkovi za cenu 17,- € za 1 m2 

Za hlasovalo :   5 poslancov 

Proti hlasoval :   1 poslanec 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 5/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje výstavbu nájomného 

bytového domu bez finančnej spoluúčasti obce. 

Za hlasovali :    4 poslanci 

Proti hlasovali :   2 poslanci 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 6/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje kúpu pozemku na 

výstavbu bytového domu parc.č. 637/47   o výmere 510 m2 v cene 10,00 € za m2 

a pozemkov parc.č. 637/45 o výmere 444 m2 a 637/44 o výmere celkom 461 m2 za cenu 

5,00 € za m2.  

Za hlasovali :    4 poslanci 

Proti hlasovali :   2 poslanci 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 7/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje prijatie finančnej 

pôžičky od fyzických osôb na projektovú dokumentáciu a počiatočné investície na výstavbu 

bytového domu. 

Za hlasovali :    4 poslanci 

Proti hlasovali :   2 poslanci 

Zdržalo sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 8/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná sa uznáša, že bude vyvolané 

pracovné stretnutie , kde budú prizvaní vlastníci dotknutých pozemkov v lokalite nad 

ihriskom na základe žiadosti o vybudovanie komunikácie.  

      Za hlasovalo :        6 poslancov 

      Proti hlasovalo :        0 poslancov 



      Zdržal sa hlasovania :       0 poslancov 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Košolná konaného dňa 29.3.2014 

 

 

uznesenie č. 9/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje program dnešného zasadnutia. 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 10/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná 

1.  Berie na vedomie  

a) správu o prerokovaní a postupe obstarávania Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu 

obce Košolná 

  (príloha č. 1) 

b)  stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu 

Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná  

c) stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného 

plánovania zo dňa 25.03.2014 zn.. V/OU-TT-OVBP1-2014/00359/Ti, z preskúmania návrhu 

Zmeny 01/2014 Územného plánu obce Košolná podľa § 25 stavebného zákona 

2. Schvaľuje 

 

a) Zmeny a doplnky 01/2014 Územného plánu obce Košolná, 

b) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 

01/2014 Územného plánu obce Košolná (príloha č. 2) 

c) VZN č.1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2014 Územného 

plánu obce Košolná 

3. Ukladá   

a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2014 

 Termín : ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2014 

b) označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2014 Územného 

plánu obce Košolná schvaľovacou doložkou 

 Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2014 

c) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2014 územného plánu Registračný list a spolu 

s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR 

 Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2014 

d) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2014 Územného plánu obce Košolná v obci, na 

Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a 

na stavebnom úrade (Spoločný obecný  úrad v Trnave) 

 Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2014 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 



uznesenie č. 11/2014 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ukončenie nájmu p. Pavlovi 

Purgymu v nájomnom byte č. 5 v bytovom dome súpisné č. 204 k 30.3.2014. 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 12/2014 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pridelenie nájomného bytu č.5 

v bytovom dome súpisné číslo 204 p. Martine Laskovskej od 1.4.2014. 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 13/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná schvaľuje projekt na vytvorenie dvoch 

pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

uznesenie č. 14/2014 : Obecné zastupiteľstvo obce Košolná berie na vedomie podanie majetkového 

priznania Mgr. Martina Halaksu a Ing. Aleny Gegelovej. 

Za hlasovalo :   6 poslancov 

Proti hlasovalo :   0 poslancov 

Zdržal sa hlasovania :  0 poslancov 

 

     Z činnosti obecného úradu 
 

 dokončilo sa odovzdanie kanalizácie a vodovodu obce v časti IBV SEVER 

 zahájili sme práce k výstavbe 12 b.j., vrátane odkúpenia pozemkov 

 doplnili sme zariadenie kuchyne kultúrneho domu a materskej školy 

 zahájili sme prípravné práce k vybudovaniu cesty, chodníkov a odvodňovacieho kanála 

 začali sme s budovaním Krížovej cesty 

 začala generálna oprava kaplnky 

 zmenili sme územný plán obce 

 vysadili sme 200 kusov zväčša ovocných stromčekov 

 zabezpečili sme kultúrne podujatia v obci – stavanie mája, deň matiek 

 upravili sme ďalšiu miestnosť v posiľňovni 

 za spolupráce pána Planetu sme doplnili ďalšie zariadenia v posiľňovni v cene 8 800 € 

 zahájili sme zateplovanie bytovky – súpisné číslo 214 

 vytvorili sme dve nové pracovné miesta – podpora zamestnávania nezamestnaných v 

samospráve 

opravili sme byt č. 215/3 

 

 

NARODILI SA        OPUSTILI NÁS 

      

Adam Ilavský        Valéria Piláriková     

Natali Hrdličková       Michal Štrbík 

Tereza Chvosteková 

 

 

 

Gratulujeme k životnému jubileu: 



 

50 rokov   60 rokov   70 rokov   85 rokov 

  

Peter Belica  Anna Kurňavová  Ľudmila Voleková  Mária Vávrová 

Jozef Imrišek  Vladimír Kirinovič  Anna Poláčková 

   Mária Žáková 

   Jaroslav Žák   80 rokov   90 rokov 

   Mária Záhradníková  Mária lapšanská  Anna Hrabáriková 

   Peter Šulec      

   Bohumil Žinčák 

 

 

Krížová cesta 
 

 

 Koľko ľudí, toľko chutí. Niektorí sa tešia, iní nadávajú. Pri oznámení o výstavbe krížovej 

cesty bolo mnoho emócií. Návrhy boli rôzne. Nestavať vôbec, postaviť stavbu na cintoríne či za 

kostolom, prípadne mimo obce. Niektorým chýbalo stavebné povolenie, iným zasa, že tam nebudú 

môcť vynášať a páliť bordel a haluze. Nakoniec bolo rozhodnuté, že stavbu postavíme za humnami. 

 Na začiatok treba povedať, že výstavba bude realizovaná zo súkromných zdrojov. Celú 

výstavbu zafinancuje p. Ján Krčula st., p. Dezider Mekký a ja.  

 Cieľom tejto akcie nie je len cirkevné hľadisko, ale aj skultúrnenie časti obce, kde bolo 

predtým smetisko. A prečo práve toto miesto??? Obecný pozemok, elektrina, dobrý prístup, ochrana 

pred poveternostnými vplyvmi. Stavba bude z tehál, vrátane chodníkov. Pri každom zastavení bude 

lavička. Obrazy namaľuje slečna Lucia Hergottová, podsvietenie zrealizuje p. Michal Sloboda. 

 Zaujala ma aj poznámka, že toto miesto je nedôstojné. Už slovenský dejateľ, predstaviteľ 

slovanskej vzájomnosti, básnik a archeológ, kňaz Ján Kollár vo svojom diele Slávy dcéra píše: „Stůj 

noho! Posvátná místa jsou kamkoli kráčíš“   Slovensko a Európa majú kresťanské základy. Toto ale 

mladej generácii veľa nehovorí. Nevedia, čo je starý a nový zákon, desatoro . . .  Je paradox, že za 

komunizmu sme všetci navštevovali náboženstvo. Dnes sa nemusí. Všetci by mali ale ovládať 

základy slovenského národa. Potom neskôr v dospelosti, nech si každý vyberie tú svoju cestu. Aj 

toto je cieľom Krížovej cesty – SYMBOL! Symbol podstaty, kultúry, bytia, zákona a správania.  

 

          Mgr. Martin Halaksa 

 

Poľovnícke združenie Dolina Košolná  

 

 Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Jeho úlohou je vytvárať kladný 

vzťah k prírode. Celá naša spoločnosť si tento mesiac pripomína náš podiel pri ochrane fauny a 

flóry. Pripomeňme si, že teraz je obdobie príchodu na svet väčšiny z druhov u nás žijúcich zvierat, a 

preto by sme to spoločne mali v prírode citlivejšie vnímať. Podobne ako v máji, venujeme sa 

predovšetkým tomu, aby poľovná zver mala pri párení, hniezdení, rodení a odchove mláďat pokoj. 

 Príroda je práve v tomto období najzraniteľnejšia. 

Chrániť a zveľaďovať životné prostredie tak, aby poslúžilo aj budúcim generáciám. Poľovníci 

nášho združenia zhotovili  zásypce, soľníky a kŕmelce po celom našom revíri, aby zver v zimných 

mesiacoch netrpela nedostatkom potravy.  



 

  V tomto mesiaci sa zvlášť propaguje význam poľovníctva, vzťah k prírode a starostlivosti o 

zver. Máme záujem, aby mladí ľudia pochopili význam poľovníctva a jeho hodnotu. Chceli by sme 

pripomenúť všetkým, čo navštevujú prírodu, že nastalo obdobie, kedy zver a jej nové prírastky 

potrebujú dostatok pokoja v našom revíri. 

  Nech teda tohtoročný jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody je pre nás všetkých 

povzbudením aby sme k našej prírode, faune a flóre pristupovali s veľkou zodpovednosťou a úctou. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom nášho poľovníckeho združenia ako aj 

priateľom poľovníctva, ktorí sa svedomito starajú o zveľaďovanie a ochranu nášho genofondu v 

našom poľovnom revíri. Do novej poľovníckej sezóny želáme pekné chvíle v lone prírody, relax 

medzi priateľmi, presnú mušku a nezabudnuteľné poľovnícke zážitky. 

 "Lovu zdar"         Predseda PZ Dolina 

               Volek Roman  



Rok zmien v DHZ Košolná 

 

 Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v mene DHZ Košolná a po prvý krát z pozície 

veliteľa DHZ Košolná. Tak ako hovorí názov článku rok 2014 je pre nás rokom zmien a to nielen 

v rámci našej miestnej organizácie, ale aj v celoštátnom meradle.  

 V rámci celoštátnej pôsobnosti sa nás týkajú dva nové dokumenty, ktoré od základu riešia 

a upravujú pôsobenie dobrovoľných hasičských zborov v rámci SR. Prvým je Zákon o DPO SR 

č.37/2014, platný od 1.4.2014 a druhým Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov v rámci SR. Na 

základe nového zákona sa zlučujú obecné zbory OHZ (obecný hasičský zbor) – založený obecným 

úradom na základe požiadavky zákona o ochrane pred požiarmi a DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) 

na DHZO (dobrovoľný hasičský zbor obce), ktorý bude plniť funkcie obidvoch doterajších zborov. 

 Úplne nový prístup štátu k dobrovoľným hasičom je odzrkadlený v druhom dokumente 

Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. Tento dokument rozdeľuje dobrovoľné hasičské zbory obcí 

do troch kategórií (A, B, C) na základe ich výzbroje, výstroja, techniky, odbornosti – zaškolenia 

a schopnosti zásahu. Na každú z kategórií sú kladené iné požiadavky a iné možnosti využitia pri 

požiaroch a živelných pohromách. Náš zbor je aktuálne zaradený do kategórie A. Zaradenie DHZO 

do jednotlivých kategórií sa môže z roka na rok meniť v závislosti od akcieschopnosti a vybavenia 

zboru. Okrem techniky a výstroja je kladený veľký dôraz na odborné zaškolenie členov DHZO, 

ktorí  môžu obsluhovať hasičskú techniku a ktorí sa môžu zúčastňovať výjazdov k požiarom, alebo 

technických výjazdov. Ide o odbornosti ako vodič hasičského auta, strojník, veliteľ, hasič. Okrem 

požiadaviek kladených na DHZO v jednotlivých kategóriách budú zborom na základe rozdelenia do 

kategórií prideľované dotácie z rozpočtu ministerstva vnútra. Prvý krát štát formou priamych 

dotácií podporil dobrovoľné hasičské zbory začiatkom tohto roka. Tieto dotácie boli určené na 

nákup výstroje a školenia členov a presne na to sme ich aj použili. Bola zakúpená profesionálna 

hasičská výstroj ako zásahové obleky, obuv, rukavice, prilby. Je potrebné dodať, že predtým sme 

takúto výstroj my ani iné dobrovoľné zbory nemali z dôvodu vysokých nákladov na nákup profi 

výstroje. Samozrejme, že jedna dotácia nevyrieši všetky veci, ktoré by sme potrebovali, a ktoré 

bude potrebné postupne doplniť aby sme mohli plniť úlohy na nás kladené. So zvyšovaním úrovne 

dobrovoľných hasičských zborov – výstroj a odbornosť budú DHZO viac zapájané do akcií 

spoločne s Hasičským a záchranným zborom SR. 

 Najväčšou zmenou v našej organizácii je ukončenie pôsobenia Ľubomíra Tollaroviča vo 

funkciách veliteľa a predsedu DHZ Košolná, ktoré vykonával 23 rokov. Aj touto cestou by som sa 

mu chcel poďakovať za prínos pre DHZ Košolná počas jeho pôsobenia vo vrcholných funkciách 

DHZ. V práci funkcionára bude pán Tollarovič pokračovať ako člen výboru DHZO Košolná. 

V decembri 2013 boli na Výročnej členskej schôdzi DHZ Košolná zvolení do funkcie predsedu 

Mgr. Igor Rábara a do funkcie veliteľa Ing. Ľubomír Tollarovič. 

 V rámci ďalších zmien v tomto roku je potrebné začať budovať zásahový tím. Ide o výber 

a zaškolenie ľudí na rôzne odbornosti, ktoré sú vyžadované pri výjazdoch k požiarom, alebo 

technických výjazdoch. Prví šiesti členovia sa už zúčastnili základnej prípravy v apríli 2014 v dĺžke 

trvania 40 hodín, ktorá bola ukončená skúškou. V rámci základnej prípravy sú členovia DHZO 

školení o zákonoch a vyhláškach súvisiacich s požiarnou ochranou, prevencii pred požiarmi, 

technických prostriedkoch, hasiacich látkach a postupoch hasenia, zdravotnej príprave.  

 V neposlednom rade pôjde o zmeny súvisiace s výmenou ľudí vo vedúcich funkciách DHZO 

Košolná. Každý má vlastnú predstavu o fungovaní rôznych vecí a po výmene ľudí nevyhnutne 

prichádza aj k zmenám. Verím, že sa podarí našu organizáciu posunúť o kus ďalej a zaradiť ju 

medzi stabilne fungujúce organizácie v rámci nových pravidiel fungovania Dobrovoľných 

hasičských zborov. 

 Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní V. 

ročníka súťaže „O pohár starostu obce Košolná“. 
             s pozdravom veliteľ DHZO Košolná 

           Ing. Ľubomír Tollarovič 

 



Pre fanúšik futbalu 
 

Zmeny v kádri A-mužstva pred jarnou časťou sezóny 2013/2014: 
 

Príchody do mužstva: 

 

HÁJIČEK Martin                    -hosťovanie zo Zvončína 

HOUDEK Milan                     -hosťovanie zo Zvončína 

KOSNÁČ Patrik                     -návrat do mužstva 

ŠEVČÍK Peter                        -návrat do mužstva 

BOBOK Ľudovít                    -návrat do mužstva 

NÁDAŠSKÝ Daniel               -striedavý štart z dorastu 

HUDEK Roman                      -striedavý štart z dorastu 

 

Odchody z mužstva: 

 

IZAKOVIČ Samuel               -ukončenie hosťovania z AS Trenčín 

TARABA Filip                      -ukončenie hosťovania z FK Martin 

RÁBARA Daniel                   -ukončenie hosťovania z Horných Orešian 

LADVENICA Tomáš            -ukončenie hosťovania z FC Petržalka 

KAPIČIAK Matej                  -ukončenie hosťovania z Bieleho Kostola 

ALCHUS Jakub                     -hosťovanie v Brestovanoch 

ŠAJDÍK Andrej                     -hosťovanie v Horných Orešanoch 

 

Výsledky A-mužstva v jarnej časti: 

 

KOŠOLNÁ-Biely Kostol 0:1 /0:0/ 

 

Boleráz B-KOŠOLNÁ 4:1 /2:1/ 

Gól:BOBOK Ľudovít 

 

KOŠOLNÁ-Pavlice 1:1 /0:1/ 

Gól:CHUDJÁK Stanislav 

 

Dechtice-KOŠOLNÁ 3:1 /2:0/ 

Gól:VOLEK Martin 

 

KOŠOLNÁ-Dobrá Voda 1:6 /1:2/ 

Gól.HOLEKŠI Martin 

 

Špačince-KOŠOLNÁ 1:0 /0:0/ 

 

KOŠOLNÁ-Kátlovce 0:2 /0:1/ 

 

Smolenice-KOŠOLNÁ 2:2 /2:2/ 

Góly:TURANSKÝ Miloš,VOLEK Martin 

 

KOŠOLNÁ-Suchá n./P. 1:2 /1:2/ 

Gól:VOLEK Martin 

 

Voderady-KOŠOLNÁ 1:0 /0:0/ 

 



KOŠOLNÁ-Lokomotíva Trnava 4:3 /0:0/ 

Góly: KARAS Juraj, CHUDJÁK Stanislav, Holekši Martin, Volek Martin 

 

Výsledky spojeného mužstva dorastu v jarnej časti: 

 

Biely Kostol/Ružindol-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 0:6 

 

Hrnčiarovce-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 1:4 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Modranka 5:1 

 

Zavar-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 0:2 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Zeleneč 3:2 

 

Brestovany-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 0:1 

 

Smolenice-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 4:2 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Špačince 10:0 

 

Voderady/Pavlice-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 5:4 

 

DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ-Zvončín 4:1 

 

Šúrovce-DOLNÉ OREŠANY/KOŠOLNÁ 9:1 

 

 Jarná časť sezóny A-mužstva Košolnej sa takmer nezačala. Po výročnej schôdzi klubu 

ukončil svoju činnosť predseda klubu a výbor TJ sa týmto vlastne rozpadol. Keďže klub zostal bez 

štatutárneho zástupcu a po odchode veľkého počtu hráčov sa vážne uvažovalo o odhlásení A-

mužstva zo súťaže. Našťastie tieto čierne scenáre sa podarilo dočasne oddialiť a po získaní 

a návrate niekoľkých hráčov sme sa rozhodli súťaž dohrať. Hlavnú zásluhu na tejto skutočnosti 

hrajúci tréner mužstva Miloš Ševčík, ktorý na svoje plecia zobral defacto aj vedenie celej 

organizácie. Bohužiaľ hráčska základňa bola nedostatočná, na poslednú chvíľu sa podarilo získať 

dvoch hráčov na hosťovanie, dvom dorastencom sa vybavil striedavý štart a vrátili sa pomôcť aj 

bývalí hráči, ktorým nebol osud Košolnej ľahostajný. V súťaži to nemáme ľahké, výsledky sú 

slabšie, čoho následkom bol pád na posledné miesto v tabuľke, teda reálne nám po sedemnástich 

sezónach v tejto súťaži hrozí vypadnutie. V čase písania tohto článku zostáva odohrať posledné tri 

kolá a pokiaľ existuje šanca na záchranu v súťaži, pokúsime sa spraviť  

zo športového hľadiska čo sa dá.  

 Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú pri organizácii majstrovských zápasov 

a ktorým nie je osud futbalu v Košolnej ľahostajný za pomoc a podporu. Takisto ďakujem 

hráčom,ktorí v tejto krízovej situácii zostali v mužstve a snažia sa ho v súťaži zachrániť. 

          Bačík Bohumil-člen TJ

     

Čo nového v posilňovni. 
 

 Začnem asi tým, že 23.05.2014 našu obec navštívila delegácia z Úradu vlády SR a to 

konkrétne z Kancelárie splnomocnenca pre šport Mgr. Dušana Galisa v zložení Ing. Gašaj a Dr. 

Blažejová. Pozvali sme ich ako prejav našej vďačnosti za niekoľko dotácií, ktoré boli odsúhlasené 

ich kanceláriou do posilňovne alebo futbalistom. Mimochodom, tá posledná bola v objeme 8 800 € 

a stále spracúvam projekt na jej využitie.  



 Posedenie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome za prítomnosti starostu obce a poslancov OZ. 

Poďakovanie a následná diskusia boli veľmi konštruktívne s prísľubom ďalšej spolupráce. Ako 

hlavné menu sa podávalo pečená hus s lokšami. Husi nám veľmi chutne upiekla pani Miladka 

Moravčíková. Kapustu, ako prílohu, spravila pani Karolína Danišová. Syrové nite pani Terézia 

Huljaková, oškvarkové slimáčiky pani Júlia Belicová, slivovicu a hruškovicu zabezpečil starosta  a 

víno, malinovky, lokše a husi, to bolo v mojej réžii. O obsluhu sa po celý čas starali pracovníčky 

Obecného úradu  pani Lea Loučková a pani Hana Dedáčková. Posedenie trvalo asi 4,5 hodiny a ako 

som sa neskôr dozvedel, tak sa spomínanej návšteve veľmi páčilo. 

      

 

Čo sa týka posiľňovne: z dotácií sa postupne kupujú stroje a náčinie. Ako hlavý ťahúň pre verejnosť  

pre jesenné a zimné dni iste bude bežecký pás, ktorý patrí do kategórie - S, čiže PROFI. Jeho 

obstarávacia cena bola 4 200 €. Táto cena sa vyvíjala veľmi komplikovane, nakoľko rozpočet bol na 

4 300 € a predaj v inSPORTline predajni po znížení bol 5 800 €. Až rokovanie s generálnym 

riaditeľom inSPORTline priniesol spomínaný výsledok. Bežecký pás nám prišli nainštalovať 

pracovníci spomenutej firmy. Je zakúpený spinningový  PROFI bicykel, niekoľko-sto kilo 

značkových i neznačkových kotúčov, tehličky do posilňovacích strojov, pochrómované jednoručky, 

ktorých nadobúdacia cena je značne vysoká, jednoručky nakladacie (52 kg kus). Záťažové podložky 

a podložky pod posilňovacie stroje sú od firmy COBA Europe, rebrina  s hrazdou od firmi KOHI. 

Značkové lavičky, PROFI lanko na posilňovacie stroje sú len ďalšou súčasťou posilňovne. Všetko 

sa pomaly inštaluje alebo pripravuje a bude v blízkom čase na svojom mieste v posilňovni. 

Postupne si tam návštevníci posiľňovne nájdu i veci a zariadenia, ktoré by im momentálne mohli 

chýbať, ale chce to čas. Zaplní sa i ďalšia miestnosť, ktorá je súčasťou posilňovne a z dotácií sa 

kúpi viac ako som predpokladal. O ďalších krokoch, materiáloch a opatreniach vás budem včas 

informovať. 



     Verím, že lepšie materiálne vybavenie, nový bežecký pás, nové možnosti pritiahnu viac 

cvičencov nielen na kondičné a súťažné cvičenie, ale i na zlepšenie svojej postavy alebo len tak pre 

svoje zdravie. 

     Prosím všetkých o trpezlivosť, lebo záležitosti okolo dotácií a inštalovania strojov a materiálov 

sú veľmi zdĺhavé. Verím však, že celková úprava posilňovne a zakúpené vybavenie prinesú v 

konečnom dôsledku nové možnosti pre našich spoluobčanov. 

           Palo Planeta  

 

Noc kostolov v Košolnej 

 

V uplynulých troch rokoch sa vždy koncom mája uskutočnila v mnohých kostoloch na 

Slovensku veľmi pekná akcia pod názvom Noc kostolov. Podujatie bolo inšpirované zahraničím 

(Česko, Rakúsko, Nemecko), kde má už dlhšiu tradíciu. Od samého začiatku sa Noc kostolov 

konala aj v našom farskom kostole v Suchej nad Parnou. Treba povedať, že organizátorom sa každý 

rok podarilo vytvoriť veľmi peknú atmosféru doplnenú bohatým sprievodným programom. Tento 

rok pripadla organizácia Noci kostolov v našej farnosti na Košolnú. Boli na to prinajmenšom dva 

dôvody: umožniť návštevu programu občanom Košolnej, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli 

zúčastniť na predchádzajúcich ročníkoch v Suchej a v neposlednom rade odbremeniť suchovských 

organizátorov.  

Aby sa vytvorilo príjemné prostredie pre kultúrny program, bolo potrebné interiér kostola 

citlivo doplniť dodatočným  farebným osvetlením a dekoráciami. Vonku pri vstupe osvetľovali 

schody horiace kahance umiestnené v ozdobených sklenených nádobkách. Po zotmení bol starý 

kostolík osvetlený reflektorom v štýle kultúrnych pamiatok. Toto všetko dodalo námestíčku pred 

kostolom slávnostný ráz. Bokom na tomto priestore boli umiestnené stoly s občerstvením. Tu sa 

ľudia mohli porozprávať bez toho, aby rušili program, ktorý prebiehal vo vnútri.  

Samotný program mal bohatú štruktúru počínajúc domácim sakrálnym zborom Noe pod vedením 

Lenky Zacharovej cez, ako vždy, skvelý Suchovský spevácky zbor, ktorý diriguje Alenka 

Baranovičová (pri týchto vystúpeniach sa ukázala výborná akustika kostola) až po neskorovečerné 

ďakovné zamyslenie Márie Mazúrovej. V programe nechýbal príspevok o  histórií starého 

košolanského kostola od Soni Janišovej,  ako aj pripomenutie si príbehu výstavby nového kostola, 

ktorý si pripravila Agneška Behúlová. Zaujala aj esej Marienky Mazúrovej  na v súčasnosti veľmi 

aktuálnu tému ochrany života s názvom Pomôcť žiť je správna voľba. S mimoriadnym ohlasom sa 

stretlo vystúpenie Šimona Mesíčka hrou na akordeóne a spev sestier Dobšovičových zo Smoleníc. 

  Na záver nezostáva iné, len poďakovať Soni Janišovej, Lenke Zacharovej, Marienke Mazúrovej, 

mladým hasičom (pomoc pri výzdobe kostola), skvelým gazdinkám (občerstvenie, zákusky) 

a mnohým ďalším, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Zvládli to naozaj výborne a myslím, že 

sa im podarilo udržať úroveň predchádzajúcich ročníkov. Opäť sa zas ukázalo,  že keď sa nájde 

téma, ktorá ľudí osloví, vedia spojiť sily, prejaviť spolupatričnosť a priložiť ruku ku spoločnému 

dielu. 

           Štefan Mazúr     

Niečo pre najmenších  

Pavol Dobšinský:  
Prostonárodné slovenské povesti (Tretí zväzok)  

Cigáň čerta ošialil 

 Išiel čert k babe, aby mu dala jesť, že už dobre od hladu kopytá nevytrčí. Ona mu dala vajce. 

Ale keď ho prehltol, nastrašila ho, že to vajce bolo zaviazané, a tak aby hotovil sa, že zľahne a bude 

mať chlapca. Nastráchaný čert pribehol k Cigáňovi do poľa, kde tento svine pásol. Prosil ho, aby 

mu nejak spomohol. 

 „Oj, vďačne ti spomôžem,“ hovorí Cigáň, „len si ľahni horeznačky.“ 



 Čert si ľahol a ten pľask ho vatráľom po bruchu, že ho hneď vo dve hubky skrčilo od toho 

úderu a zjajknúť mu ani nedalo. Čo mu hrdlo zatislo. V tom ale vyskočil z blízkeho krovia tým 

pľaskom naplašený zajac a utekal poľom do hory. Cigáň ukazuje ho čertovi: 

 „Či vidíš, tamto zaberá tvoj chlapec; toho viac nemáš čo obávať sa, že by vrátil sa ti.“ 

 „No, chlap si!“ chváli ho čert a Cigáň na to: 

 „Veru som chlap! Či by si takto nemal vôľu skúsiť sa so mnou?“ 

 „A prečo by nie!“ 

 „No,“ rečie náš more, „kto z nás vytlačí zo skaly mlieko?“ 

 Čert schytí žabicu a ako ju stisol, všetka rozmrvila sa mu v hrsti. Cigáň ale ukradky vložil do 

mlieka omočený chlieb medzi dve skaly a vytlačil z neho mlieko. Čert naľakal sa ho; ušmykol a 

nestavil sa iba pri svojej materi. 

 A mať hovorí mu: „Čože si taký naplašený?“ 

 „Takto a takto,“ rozpovedal čert, ako povodilo sa mu s Cigáňom. 

 „Ej, to je nedobre,“ rečie čertova mať. „Ten Cigáň oddal by sa hockedy do teba, ty toho 

musíš skántriť. Iď ešte raz k nemu a daj sa s ním na skusy! Ak vydrží, dáš mu vrece peňazí, ak nie 

zmámiš ho.“ 

 Dobre. Bežal čert k Cigáňovi: „Cigáň, hybaj sa ešte raz na skusy! Dám ti za vrece peňazí, 

ak vydržíš. Ak nie, zmámim ťa.“ 

 „A veď dobre, keď tak chceš,“ povedal Cigáň. 

 Prvé dali sa na to, kto viac slivák unesie. Čert oberal do košov a Cigáň začal z koreňa 

vyvracať celé stromy a ukladal na hromadu. 

 „Čože ty to robíš?“ diví sa čert. 

 A Cigáň vraví: „Čože mám motkať sa s každou slivôčkou? Takto si zoberiem odrazu všetko, 

aj teba s tým stromom, čo na ňom dučíš – a zanesiem domov.“ 

Naľakal sa čert, že by takto prišiel o celú záhradu, ba ešte s ním samým zle by malo byť : „Nuž,“ 

rečie, „nechajme toto tak a poďme skusovať sa inšie.“ 

 Druhé dali na to, kto viac dreva unesie. Čert začal horu rúbať a veru tá len zmizla pod jeho 

sekerou. Cigáň vzal dlhý povraz a začal opasovať celú horu od duba k dubu. 



 „Čože to ty zasa vystrájaš?“ spytuje sa čert. 

 „Nič,“ odpovedá Cigáň, „len nechce sa mi po každom polienci na plece klásť, nuž takto 

opášem si celú horu, potrhnem a odnesiem si od koreňa.“ 

 Nalákal sa čert, že by prišiel o horu, nechali aj to tak. 

 Tretie bolo, kto viac vody unesie. Čert pozbieral vari všetky dudy zo sveta a neberal tej 

vody, aby mu ani kvapka neušla z nej. Cigáň nabral dosák a brvien a jal sa hatať celý potok. 

 „Čože haceš?“ spytuje sa čert. 

 „Čože by som hatal?“ odpovedá Cigáň. „Zastavím všetky vody a unesiem si preč odrazu.“ 

 Nalákal sa čert, že príde o všetky vody. 

  „Daj,“ povedá, „pokoj a radšej si len vezmi za vrece peňazí. Tu sú ti.“ 

 Cigáň vzal si vrece peňazí a nebolo mu treba viac s čertom skúšať sa, lebo ten umkol kade 

ľahšie! 

 

Vašou prvou úlohou bude vyfarbiť obrázok podľa vlastnej fantázie. 

 

Druhá úloha: 
Pomôžete nájsť čertíkovi cestu ku kotlu??? 

 


