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Obecné zastupiteľstvo
udelilo našim občanom
Ceny obce
za rok 2012

Ročník XIX.

O úspechoch našich
žiakov základnej školy
sa dočítate na strane
číslo 15 a 16

Vážení spoluobčania, priatelia,
i napriek tomu, že od vzniku
obecného časopisu Informátor v roku 1995
som sa aktívne podieľala na vydaní jeho
každého čísla, pracovala som s každým
jedným článkom, či s každou jednou
fotografiou, dnes je to po prvýkrát, kedy sa
Vám mám možnosť i prihovoriť. Za túto
možnosť sa musím samozrejme poďakovať
Vám, pretože nebyť Vašej podpory, ktorú ste
mi prejavili odovzdaním svojich hlasov v predčasných
komunálnych voľbách, dnes by som funkciu starostky obce určite
nevykonávala. Preto si dovoľujem využiť tento priestor v obecnom
časopise, aby som Vám za Vami odovzdané hlasy úprimne
poďakovala. A nielen za hlasy, ale predovšetkým za dôveru, ktorou
ste mi vložili do rúk zodpovednosť za našu obec. Za jej rozvoj,
ekonomickú stabilitu, znižovanie nezamestnanosti.
Za svojimi predsavzatiami, s ktorými som vstupovala do
volieb, si naďalej stojím. Vo svojom volebnom programe som si
vytýčila viacero cieľov - krátkodobých i dlhodobých. Do konca
tohto volebného obdobia je potrebné zrealizovať a zafinancovať
investičné akcie, na ktoré sú naviazané finančné prostriedky z
rozpočtu obce na rok 2013 a 2014. Medzi tie samozrejme patrí
výstavba bytov, rozšírenie materskej školy, výstavba parkovacích
miest na ulici Pod horou a na bytovkách Domovina. Tieto investične
náročné akcie pohlcujú takmer všetky financie z časti kapitálových
výdavkov rozpočtu obce, a preto v tomto roku nie je priestor na
realizáciu finančne náročnejších vlastných cieľov. Nehovoriac už o
tom, že v tomto roku je obecný rozpočet ukrátený o 120 000,- €,
ktoré obec na základe zmluvy musela poskytnúť na financovanie
Zariadenia pre seniorov v Zemianskych Kostoľanoch, nakoľko štát
na chod tohto zariadenia obci doposiaľ neposkytol dotáciu.
Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu obce na ďalší
rozpočtový rok sa však budem snažiť, aby sme spoločne s
poslancami obecného zastupiteľstva zaradili do tohto finančného
plánu i ďalšie aktivity, ktoré som zapracovala do svojho volebného
programu a ktoré oslovili obyvateľov našej obce.
Nepochybne je nevyhnutné naďalej sa zaoberať
absenciou služieb všeobecného lekára v našej obci, zabezpečiť
služby obecnej knižnice v súlade s novými trendami, zabezpečiť
financovanie školstva a ostatných kompetencií, ktoré obciam
postupne od roku 2001 zveroval štát do ich právomocí a dnes
uvažuje o znižovaní štátnych dotácií na ich zabezpečenie.
K niektorým problematickým oblastiam nášho života, o
ktorých ma oboznamujete písomne alebo o ktorých s Vami
diskutujem či už na rokovaniach obecného zastupiteľstva, počas
Vašich návštev na obecnom úrade alebo pri náhodnom stretnutí, sa
vyjadrím na ďalších stránkach tohto vydania časopisu Informátor.
Budem sa snažiť, aby sa v našom časopise vždy našiel priestor na
podanie vysvetlenia, prípadne za týmto účelom môže byť vytvorená
nová rubrika Listáreň.
Želám Vám veľa úspechov či už v osobnom alebo
pracovnom živote, nech sú Vaše kroky sprevádzané porozumením a
Váš život naplnený spokojnosťou.
Ing. Jana ŠKOLÍKOVÁ
starostka obce
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Investičná činnosť a údržba, práce súvisiace
s plánovanou investičnou výstavbou, verejné
obstarávanie prác, tovarov a služieb

Opiľovanie nebezpečného stromu v parku pri kúrii.

Práce na rekonštrukcii - rozšírení materskej školy.

Pohľad na bytovky pripravené na odovzdanie, vyrovnanie
okolitého terénu.

realizácia diela „Rekonštrukcia materskej školy v Zemianskych
Kostoľanoch“, riešenie problematiky potreby výstavby nového krovu na
budove, ktoré nebolo v projektovej dokumentácii riešené, posudzovanie
možných alternatív,
realizácia diela „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska“ v areáli ZŠ,
realizácia diela „Doplnenie interiérového vybavenia kuchyne Domu kultúry
SNP“,
zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o
vydanie stavebného povolenia na dielo „Parkovacie plochy na ulici Pod
horou“ a „Parkovacie plochy na ulici Domovina - bytovky“,
podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na dielo „Rekonštrukcia
ubytovne č. 24 na ulici Kpt. Weinholda“,
schválenie spracovania výzvy na prieskum trhu, vykonanie a vyhodnotenie
prieskumu trhu, výber dodávateľa a podpis zmluvy o dielo na predmet zákazky
„Opravy výtlkov miestnych komunikácií po zimnom období“,
schválenie spracovania výzvy na predkladanie cenových ponúk,
vyhodnotenie cenových ponúk, výber dodávateľa, podpis zmluvy o dielo a
realizácia diela „Rekonštrukcia triedy v ZŠ Zemianske Kostoľany“,
prieskum trhu na obstaranie knižnično-informačného systému do obecnej
knižnice, výber dodávateľa a podpis zmluvy o zabezpečení služieb,
prieskum trhu na obstaranie interiérového vybavenia materskej školy
(detské stoly, stoličky, šatňové skrinky, kúpeľňové zostavy do umyvárky,
lehátka, paplóny), výber dodávateľa, dodanie a montáž interiérového
zariadenia,
prieskum trhu, vykonanie a vyhodnotenie prieskumu a vykonanie prác
„Opílenie nebezpečného topoľa pri kúrii“,
schválenie spracovania výzvy na predkladanie cenových ponúk, výber
dodávateľa, podpis zmluvy o dielo na obstaranie gastrozariadenia do kuchyne
materskej školy,
odstránenie skorodovaných častí oplotení na ulici Kpt. Weinholda,
náter preliezok a doplnenie pieskoviska na školskom dvore materskej školy,
oprava živičného krytu strechy hasičskej zbrojnice a garáží,
miestne opravy podlahových krytín v zdravotnom stredisku,
oprava nefunkčnej kanalizácie a pivníc v základnej škole a kanalizácií v
Dome kultúry SNP a vo verejných WC na tržnici,
podanie žiadosti o vydanie súhlasu na osadenie dopravných zrkadiel na ulici
B.Nemcovej a Kpt. Weinholda, obstaranie 2 ks dopravných zrkadiel,
prieskum trhu, vyhodnotenie a realizácia prác „Montáž protihmyzových
sieťok na budove obecného úradu“,
vykonanie prieskumu trhu na dodávku služieb „Audit obce za rok 2012",
prieskum trhu, vyhodnotenie a obstaranie počítačových zostáv pre potreby
obce,
prieskum trhu, vyhodnotenie a obstaranie výčapného zariadenia pre potreby
obecných slávností a podujatí,
úprava zelených plôch pred budovou zdravotného strediska,
vysadenie 400 ks sadeníc živého plota v renesančnom parku,
údržba majetku obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Oblasť financií a majetku obce

Odkrývanie krovu počas realizácie prác „Rekonštrukcia materskej školy“.

spracovanie, podanie a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na
obstaranie bytov, podpis zmluvy (byty v bytovkách na ulici Kpt.Weinholda),
spracovanie, podanie a schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na
obstaranie technickej infraštruktúry, podpis zmluvy,
spracovanie, podanie a schválenie žiadosti o poskytnutie úveru a
nenávratného finančného príspevku na obstaranie bytov (byty v bytovkách na
ulici Kpt. Weinholda) ,
schválenie Celoročného hospodárenia obce Zemianske Kostoľany za rok
2012 bez výhrad,
schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2013 č. 1/2013,
 vykonanie Auditu obce za rok 2012 vybratým dodávateľom,
schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce miestnym organizáciám,
združeniam a spolkom.
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Oblasť sociálnych vecí, bytovej politiky
a zdravotníctva
prenájom nebytových priestorov ambulancie všeobecného lekára
MUDr. Štefekovi od 1. 4. 2013 za výšku nájmu 1,-€,
schválenie odkúpenia inventáru (zariadenia ambulancie) od
MUDr.Šišku za účelom prevádzkovania ambulancie MUDr.
Štefekom,
zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory ambulancie
všeobecného lekára po odstúpení od zmluvy MUDr. Štefeka,
pridelenie nájomného bytu v bytovke č.5 na ulici Kpt. Weinholda
žiadateľke Monike Kotlárovej,
schválenie pridelenia 30-tich nájomných bytov v
novopostavených bytovkách číslo 682 a 683 na ulici Kpt. Weinholda
žiadateľom vedeným v poradovníku po doručení potvrdenia záujmu a
posúdenia v komisii sociálnych vecí a bytovej politiky.

Oblasť vnútornej správy obce
zabezpečenie priebehu a spracovanie výsledkov volieb starostu
obce,
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013 o
niektorých podmienkach držania psov na území obce Zemianske
Kostoľany,
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o určení
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Zemianske
Kostoľany,
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Pohľad na vchod nového bytového domu č. 682/52 na ulici
Kpt. Weinholda s pätnástimi bytmi - ukončená stavba.

Starostka obce odovzdala poverenie
svojmu novému zástupcovi
Po vykonaní volieb starostu obce a zložení sľubu
starostu oznámila novozvolená starostka obce Ing. Jana
Školíková na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 10. 4.
2013, že odvoláva z funkcie doterajšieho zástupcu starostu
obce Ing. Gorana Kovača. Zo zákona o obecnom zriadení
jej vyplýva, že do 60 dní od zloženia sľubu má určiť svojho
zástupcu. Starostka obce svoje zákonné právo využila a na
rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 15. 4. 2013
oznámila, že vykonávaním funkcie zástupcu starostu
poverila poslankyňu PaedDr. Ivanu Plachú.

Spracovali : Ing. Peter Ďanovský, Ing. Jana Školíková, Foto : archív obce

Ako a kým sme obsadzovali pracovné miesta ? Vaša častá otázka
Vykonaním predčasných volieb starostu obce, výstavbou bytových
domov a rozšírením materskej školy bolo nevyhnutné vykonať zmeny,
resp. doplniť organizačnú štruktúru obce o nových zamestnancov. Po
mojom zložení sľubu ostalo neobsadené pracovné miesto matrikárky a
samostatného referenta. Po zverejnení oznamu o uvoľnení pracovného
miesta prejavilo záujem 21 uchádzačov, z toho 17 zo Zemianskych
Kostolian. Po nástupe do funkcie sa odomňa očakávalo, že budem
funkciu aj neobmedzene vykonávať a zároveň sa očakávalo, že budú v
neobmedzenom rozsahu poskytované aj všetky služby na úseku matriky
a všeobecnej správy. Aby všetky tieto očakávania Vás, mojich
spoluobčanov, boli naplnené, rozhodla som sa, že uvedenú pracovnú
pozíciu obsadím aj vzhľadom na počet prihlásených záujemcov bez
výberového konania (zákon to nakoniec ani neukladá).
Zorganizovaním výberového konania by sa obsadenie miesta predĺžilo
približne o 3 týždne, čo som si vzhľadom na povinnosť zabezpečiť chod
obce nemohla dovoliť. Na pracovnú pozíciu matrikárky a
samostatného referenta bola prijatá Ing. Vladimíra Sliepková zo
Zemianskych Kostolian, ktorá spĺňala kvalifikačné predpoklady a bola
ochotná nastúpiť ihneď.
Po výstavbe nájomných bytov bolo potrebné riešiť otázku vykonávania
správy bytov. Obecné zastupiteľstvo sa na môj návrh priklonilo k
alternatíve spravovať byty prostredníctvom zamestnanca obce a nie
súkromnou správcovskou spoločnosťou. Pretože po odpredaji bytov v
rokoch 1995-1999 boli rozviazané pracovné pomery s dvomi
referentkami, ktoré túto činnosť zabezpečovali, vzhľadom na stále
pribúdajúce kompetencie zo štátu za posledných 12 rokov a postupnom
rozširovaní pracovných náplní doterajších zamestnancov, nebolo
možné zveriť tak rozsiahlu a novú agendu spravovania bytov žiadnemu
z doterajších zamestnancov. Zároveň sme boli i zo strany hlavného

kontrolóra obce upozorňovaní na skutočnosť, že na ekonomickom
úseku obecného úradu absentuje jedna pracovná sila, ktorá by sa
zaoberala rozpočtovou agendou. Preto sme tento problém vyriešili
prijatím novej pracovnej sily na pozíciu rozpočtár-referent. Po
zverejnení oznamu o obsadzovaní pracovného miesta sa prihlásilo 7
uchádzačov, z toho 4 z našej obce, ktorí boli zaradení do výberového
konania. Na túto pozíciu bola od 1. 7. 2013 prijatá Ing. Janka
Súkeníková zo Zemianskych Kostolian, ktorá vo výberovom konaní
preukázala najviac teoretických znalostí z problematiky
rozpočtovníctva a najlepšie zvládla praktické úlohy z rozpočtovníctva
a výpočtu nájmu pre modelový byt.
Zamestnankyňa obce v obecnej knižnici Margita Remeňová písomne
požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Preto bol
zverejnený oznam o obsadzovaní tohto pracovného miesta, na ktorý
reagovalo 6 uchádzačiek zo Zemianskych Kostolian. Vo výberovom
konaní najlepšie obstála Andrea Kopálová, ktorá najlepšie
prezentovala svojí vízie rozvoja knižnice a poskytovania služieb a
najlepšie zvládla zadanú praktickú úlohu. Na pracovné miesto
zamestnankyne v obecnej knižnici nastupuje od 1. 7. 2013.
V súvislosti s rozšírením materskej školy o viac ako 2-násobok
podlahovej plochy a školského dvora bolo potrebné personálne
zabezpečiť aj túto organizačnú zložku obce. Napriek tomu, že na
pozíciu upratovačky - školníčky bolo doručených viac ako 20 žiadostí,
v rámci organizačných zmien bola opatrovateľka Estera Filipiová,
ktorá bola i doposiaľ v stave zamestnancov obce, presunutá na toto
novovytvorené pracovné miesto. V materskej škole je za účelom
zabezpečenia plnoorganizovanej trojtriednej prevádzky na dve zmeny
potrebné pre nový školský rok vytvoriť a obsadiť pracovné miesto
učiteľky.
Starostka obce
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PRIDEĽOVANIE NÁJOMNÝCH BYTOV
V roku 2012 v obci po dlhom čase vyrástli dva nové
bytové domy. V každom bytovom dome je 15 bytov, z
toho 1 jednoizbový byt (34,52 m2), 2 dvojizbové
malometrážne byty (34,09 m2), 1 dvojizbový
bezbariérový byt (50,03 m2), 9 bytov dvojizbových (od
46,04 do 49,92 m2) a 2 byty sú trojizbové (61,57 m2).
Na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
29. 4. 2013 bola uznesením 23/13 schválená výška
nájmu 3,-€/mesiac/m2 podlahovej plochy nájomného
bytu, uznesením 24/13 bola schválená finančná
zábezpeka v nájomných bytoch vo výške 4mesačného nájomného vypočítaného pre príslušný
byt v nájomných bytoch a uznesením 25/13 bola
schválená výška príspevku do fondu údržby a opráv v
sume 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu v
bytových domoch súpisné a orientačné číslo 682/52 a
683/53 na ulici Kpt.Weinholda.
V komisii sociálnych vecí a bytovej politiky boli
vypracované tlačivá potrebné k posúdeniu výberu
uchádzačov o pridelenie bytu. Na obecnom úrade bola
vypracovaná tabuľka výpočtu výšky nájmu,
zálohových platieb a finančnej zábezpeky v
jednotlivých bytoch, aby si každý uchádzač o byt vedel
vypočítať, koľko ho konkrétny byt na konkrétny počet
osôb v domácnosti bude mesačne stáť. Všetky tieto
materiály boli dňa 6. 5. 2013 písomne prostredníctvom
obecného úradu zaslané uchádzačom z poradovníka
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Obec viedla
poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,

do ktorého bolo k 6. 5. 2013 zaevidovaných 98
uchádzačov. Samozrejme, že dostali možnosť aj
ďalší, ktorí doručili svoju žiadosť o pridelenie bytu po
vyššie uvádzanom termíne. Konečný počet
uchádzačov bol 102. Uchádzači mali doručiť
požadované doklady potrebné k posúdeniu výberu do
29. 5. 2013 späť na obecný úrad. K tomuto termínu
bolo doručených 34 návratiek s požadovanými
podkladmi, 5 žiadateľov požiadalo o zaevidovanie do
nového poradovníka o pridelenie bytu na ďalšie
obdobie a 63 žiadateľov na výzvu o predloženie
dokladov nereagovalo.
Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky zasadla dňa
30. 5. 2013 a prekontrolovala, či boli všetky doručené
doklady o pridelenie bytu v súlade s podmienkami
stanovenými Všeobecne záväzným nariadením obce
číslo 11/2011 o podmienkach prideľovania bytov
určených na nájom v bytových domoch postavených s
podporou štátu. Z počtu 34 žiadateľov komisia vybrala
30 uchádzačov, ktorí tieto podmienky spĺňali. Komisia
spracovala podrobné a prehľadné záznamy z výberu,
ktoré boli predložené k posúdeniu a následnému
schváleniu obecnému zastupiteľstvu. Na verejnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12. 6. 2013
bolo prijatých 30 uznesení pod číslami 53/13 - 82/13
na každého nájomníka osobitne.
Mgr. Iveta Melišková

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
V roku 2012 spracovala obec v rámci grantového programu Energia pre krajinu vyhláse ného spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., členom skupiny ENEL projekt, ktorým sa zaradila
medzi uchádzačov o schválenie grantu na realizáciu akcie „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska“
v areáli základnej školy. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a obec v rámci tohto programu
získala od Slovenských elektrární, a.s., na uvedené aktivity grant vo výške 2 000,- €.
Rekonštrukcia spočívala v demontáži poškodených častí ihriska, t.j. sietí, skorodovaných častí
konštrukcií, mantinelov, nefunkčných bráničiek, následne boli vyrobené nové bráničky a nové konštrukcie z nekorodovateľných
materiálov. Po realizácii zváračských prác na osadení nových častí ihriska boli namontované mantinely z oveľa odolnejších materiálov a
do takej výšky, aby skutočne spĺňali aj svoj účel. Nasledovalo umiestnenie bránkových aj obvodových sietí a v poslednej fáze dodávatelia
zrenovujú v rámci svojich technických a našich finančných možností pomerne zničený umelý trávnik.
Celkové rozpočtové náklady rekonštrukcie predstavujú sumu cca 12 400,- €. Týmto vyslovujeme poďakovanie Slovenským
elektrárňam, a.s., členovi skupiny ENEL za poskytnutie finančného daru vo výške 2 000,- € na realizáciu diela „Rekonštrukcia
multifunkčného ihriska“.
Pôvodný stav.

Stav počas
rekonštrukcie.
Ing. Jana Školíková, Foto : archív obce
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Čistenie potokov
Na dolnom toku Lazného potoka na ulici Kpt.Weinholda
prebehlo čistenie a úprava koryta potoka z dôvodu
protipovodňovej prevencie. Potok je v tejto časti už
upravený a čistý a budeme sa snažiť obnoviť rokovania vo
veci pokračovania prác v časti od mosta na križovatke do
Kamenca pod Vtáčnikom po most na ulici B.Nemcovej
smerom ku bývalým štátnym majetkom. Tieto práce mali
byť vykonané v I.etape, správca vodného toku Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., však tieto práce odložil z
dôvodu, že doposiaľ neboli vytýčené inžinierske siete,
ktoré by mohli byť realizáciou prác poškodené.
Veľkou neznámou bolo doposiaľ vyriešenie vzťahov
týkajúcich sa správcovstva vodného toku Mlynský náhon.
Už aj v tejto veci máme však jasno, nakoľko Ministerstvo
životného prostredia SR vydalo stanovisko, že jediným
možným správcom tohto toku je taktiež Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., ktorý je zároveň povinný
vykonávať jeho údržbu. O vykonanie údržby sme
samozrejme hneď aj požiadali, pričom nám bolo
oznámené, že údržbu správca zabezpečí po zameraní a
zdokumentovaní vodného toku Mlynský náhon do svojej
technickej dokumentácie, nakoľko v súčasnej dobe nie je
žiadna iná dokumentácia k dispozícii.
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Reakcia na pripomienky
v oblasti školstva
V poslednom mesiaci tohto školského roka sa na mňa obracali
občania s dvomi pripomienkami, resp. požiadavkami týkajúcimi sa
problematiky školstva.
Prvou problematikou bolo určenie triednictva na I.stupni ZŠ.
Presnejšie povedané, bolo mi prezentované, že rodičia vyslovili nespokojnosť s
triednym učiteľom určeným pre jeden ročník v budúcom školskom roku a
požadovali odomňa ako od starostky obce, aby som v tomto vykonala nápravu.
K tomuto je nutné uviesť, že starosta obce môže za zriaďovateľa svoje
kompetencie uplatňovať len v zmysle príslušných ustanovení školského zákona
a zákona o obecnom zriadení. Kompetencia určovania triednych učiteľov je
plne v kompetencii riaditeľa školy a starosta obce ani z pozície nadriadeného
nemôže riaditeľovi do týchto kompetencií zasahovať. S touto problematikou je
potrebné obracať sa na orgány, ktoré sú v škole na tento účel zriadené, a to
predovšetkým Rada školy a Rodičovské združenie pri ZŠ, v ktorých majú rodičia
svoje zastúpenie.
Úlohou obce je predovšetkým zabezpečiť chod a financovanie
školských zariadení vrátane školskej družiny a školskej jedálne. Zákonodarca
kompetencie školy a obce presne vymedzil zrejme aj z toho dôvodu, že si asi sami
nedokázali predstaviť, ako by takéto požiadavky rodičov riešili starostovia
väčších obcí s väčším počtom tried alebo primátori miest s väčším počtom škôl.
Druhou, a to anonymnou, pripomienkou bolo, že citujem: „...záujem
na riešení problémov našich detí nejaví ani vedenie obce....“K tomuto môžem
uviesť iba toľko, že od svojho nástupu do funkcie starostky obce okrem
predchádzajúcej požiadavky na zmenu triedneho učiteľa som nebola zo strany
rodičov ani zo strany detí upozornená na žiadne problémy vyplývajúce z
výchovno-vzdelávacieho procesu, preto mi nie je jasné, akými problémami
našich detí, ktoré by boli v mojej kompetencii riešiť, sa mám zaoberať. Bola by
som vďačná, keby pisateľ so pseudonymom „Nespokojní a rozhorčení rodičia“
v záujme vyriešenia „problémov našich detí“ vyšiel zo svojej anonymity a
konkretizoval svoje pripomienky, prípadne aj na našom spoločnom stretnutí.
Starostka obce

ČERPANIE
ROZPOČTU
Z A I . POLR O K 2 0 13
Rozpočtové príjmy v Eur
Daň z príjmov FO - podiel.dane
160 169,Daň z nehnuteľností
218 665,Miestne dane a poplatky
1 372,Komunálny odpad
25 862,Daňové príjmy spolu
406 068,Príjmy z prenájmu
28 995,Nedaňové príjmy spolu
28 995,Administratívne poplatky
6 037,Poplatky za uloženie odpadu ENO
17 127,MŠ - rodičovský príspevok
634,Stravné dôchodci
1 018,Poplatok za znečistenie ovzdušia
484,Úroky z účtov fin.hospodárenia
256,Príjem z prevádzkovania lotérií
132,Ostatné poplatky
3 270,Ostatné príjmy spolu
36 219,Transfery zo štátneho rozpočtu
113 518,Prevod prostried. z minulých rokov 41 302,PRÍJEM SPOLU
626 102,Spracovala : Ing. Martina Tonhauzerová, účtovníčka obce

Rozpočtové výdaje v Eur
Mzdy, dohody, poslanci, aktivačné
76
Odvody do poisťovní
27
Prevádzkové náklady obce
64
Energie, voda, komunikácie
5
Oprava a údržba v obci
6
Advokátske a právne služby
2
Geom.plány, znal.posudky, štúdie
Poistenie majetku
1
Príspevok spoločnému obecnému úradu
1
Splátka úveru, úrokov, poplatky
7
Požiarna ochrana - prevádz.náklady
2
Odvoz komun.odpadu, nákup odpad.nádob
21
Údržba verejnej zelene a komunikácií
2
Verejné osvetlenie-energie, údržba
12
Byty a nebyt.priest.-prevádz.náklady
32
TJ Slovan-príspevok, údržba, tenisové
kurty
10
DK SNP,knižnica-prevádz.náklady,údržba 23
Dom smútku-prevádz.náklady,údržba
Príspevky organizáciám
3
ZPOZ, obrady, nákup materiálu
3
MŠ-oprava, prevádzkové náklady
43
Opatrovateľská služba
3
Stravovanie dôchodcov
Dotácia na sociálne služby
60
Príspevok pri narodení dieťaťa
1
Rozšírenie materskej školy
25
Výstavba bytov
2
Prestavba ubytovne č.17
1
VÝDAJE SPOLU
444

953,233,408,654,755,253,78,619,711,254,288,574,452,108,103,996,613,366,411,711,015,162,854,000,260,402,300,500,033,-
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Kalendár vývozov komunálnych odpadov na II.polrok 2013
júl
komunálny odpad
(vždy vo štvrtok)
separovaný odpad
PET fľaše, sklo (vždy v sobotu)
nebezpečný odpad
(na miestnej tržnici)

august

11.7. 25.7. 8.8.
13.7.

september

22.8. 5.9.

17.8.

október november

december

17.10.
19.9. 3.10. 31.10. 14.11.28.11. 12.12. 27.12.
12.10.

14.12.

16.10.
Spracoval : Ing. Peter Ďanovský

SOCIÁLNA PORADŇA
Aké sú povinnosti
absolventa po skončení
strednej školy?
Hoci stredoškolák zmaturuje
v máji, za študenta sa
považuje do 31.augusta,
keďže dovtedy oficiálne trvá
školský rok. Do tohto termínu
za nich štát platí zdravotné
poistenie a zároveň dostávajú
rodičia prídavky na dieťa.
Absolvent, ktorý nenastúpi
na vysokú školu, alebo sa
nezamestná v riadnom
pracovnom pomere, od
1.septembra sa stáva
nezamestnaným. V takomto
prípade sa musí najneskôr do
7 kalendárnych dní po
skončení prázdnin
zaevidovať na príslušnom
úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny.
Do 8 dní musí zdravotnej
poisťovni nahlásiť zmenu
platiteľa poistného - či sa
zaevidoval na úrade práce, či
sa stáva živnostníkom, alebo
si bude platiť zdravotné
poistenie sám. Zdravotná
poisťovňa vyžaduje od
absolventa doručiť doklad o
ukončení štúdia (fotokópia
maturitného vysvedčenia
alebo výučného listu).
Ak sa rozhodne študovať
externou formou na vysokej
škole, musí sa po skončení
prázdnin zaevidovať na úrade
práce, pretože tento druh
štúdia nie je sústavná
príprava na povolanie.
O študentov, ktorí sa na
vysokú školu dostali
(štúdium dennou formou), sa
štát rovnako stará aj naďalej.
Okrem toho, že počas štúdia
za nich platí odvody, rodičia
dostávajú aj prídavky na
dieťa na môžu si nárokovať
na daňový bonus. Je však
potrebné na úrad práce

doručiť potvrdenie o štúdiu,
ktoré vystaví vysoká škola.
Som povinný vymeniť si
preukaz ZŤP, ktorý mám
bez časového obmedzenia?
Ak vlastníte preukaz ŤZP,
mali by ste si tento vymeniť
do konca roka 2013.
Nové preukazy vydané po
1.januári 2009 majú nové
bezpečnostné prvky, ktoré
majú predchádzať ich
zneužívaniu a vyššej ochrane.
Takže preukazy ŤZP vydané
do 31.decembra 2008 musia
byť vymenené a týka sa to aj
preukazov, ktoré doteraz
platili bez časového
obmedzenia, práve pre vyššie
uvedené.
Výmena preukazov prebieha
na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Prievidzi. Na
výmenu potrebujete
predložiť platný preukaz
ŤZP, občiansky preukaz a dve
fotografie s rozmermi 3x4
cm.
Aj keď výmena preukazu nie
je povinná, je dobré tak do
konca roka urobiť, pretože
staré preukazy vtedy stratia
svoju platnosť a tým ich
držiteľ stratí nárok na výhody
plynúce z držiteľstva
takéhoto preukazu. Výmena
vyplýva zo zákona o
príspevkoch na kompenzáciu
účinného od januára 2009.
Kde si môžem požiadať o
peňažný príspevok na
kompenzáciu zdravotného
postihnutia a čo všetko
môžem žiadať?
Žiadosť o peňažný príspevok
na kompenzáciu zdravotného
postihnutia si môžete podať
na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Novákoch.
Žiadosť (tlačivo) vám vydajú

pri osobnom kontakte,
potrebné je predložiť platný
občiansky preukaz.
O peňažných príspevkoch na
kompenzáciu pojednáva
Zákon č. 447/2008 Z.z.
Druh príspevku :
- peňažný príspevok na
osobnú asistenciu
- peňažný príspevok na kúpu,
výcvik používania a úpravu
pomôcky
- peňažný príspevok na
opravu pomôcky
- peňažný príspevok na kúpu
zdvíhacieho zariadenia
- peňažný príspevok na kúpu
osobného motorového
vozidla
- peňažný príspevok na
úpravu osobného
motorového vozidla
- peňažný príspevok na
prepravu
- peňažný príspevok na
úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáže
- peňažný príspevok na
kompenzáciu zvýšených
výdavkov na diétne
stravovanie
- peňažný príspevok na
kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich s
h y g i e n o u a l e b o
opotrebovaním šatstva
- peňažný príspevok na
kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich so
zabezpečením prevádzky
motorového vozidla
- peňažný príspevok na
kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich so
starostlivosťou o psa so
špeciálnym výcvikom
- peňažný príspevok na
opatrovanie fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným
postihnutím
Mgr. Iveta Melišková

Poslanci udelili
Ceny obce za rok 2012
Na svojom prvom rokovaní v roku 2013,
a to presne 16. januára, obecné
zastupiteľstvo prerokovávalo návrhy na
udelenie Ceny obce za rok 2012, čo je vo
výhradnej právomoci tohto
samosprávneho orgánu. Uznesením
číslo 3/2013 rozhodli poslanci o udelení
tohto ocenenia našim dvom
spoluobčanom :
Ľubici Gerhátovej za jej celoživotnú
oddanú prácu pre našu obec. Od svojich
desiatich rokov sa zúčastňovala
recitácií na akciách obce, čo trvá
dodnes. Bola poslancom obce a venuje
sa rôznym činnostiam v obci, pracovala
v rôznych spolkoch, krúžkoch,
komisiách a organizáciách v obci. Je
ústretová k ľuďom, vždy pripravená
ochotne pomôcť aj nad rámec svojich
pracovných povinností.

Ing. Štefanovi Karakovi za dlhoročné
vynikajúce športové výsledky a
reprezentáciu obce na Slovensku i v
zahraničí s prihliadnutím na
mimoriadne športové úspechy v roku
2012 v atletickej disciplíne horský
ultramaratón.
Ocenenie im bolo slávnostne odovzdané
v obradnej miestnosti obce.
BLAHOŽELÁME !
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VOĽBY STAROSTU OBCE 2013
Po vyhlásení nových volieb starostu obce Zemianske Kostoľany predsedom
NR SR v roku 2012 sa dňa 9. marca 2013 otvorili dvere volebnej miestnosti, aby
komisia v zložení predseda Valéria Oršulová, členovia PaedDr. Martina Jánošková,
Eva Rauová, Vladimíra Matejová, Branislav Pleško a zapisovateľka Viera Hulínyiová
umožnila voličom odovzdať hlasy svojim kandidátom. Do zoznamu bolo zapísaných
1403 oprávnených voličov, svoje hlasy odovzdalo kandidátom 940 voličov, čo je účasť
66,9% z celkového počtu oprávnených voličov. Platné hlasy odovzdalo 934 voličov,
ktoré boli voličmi jednotlivým kandidátom rozdelené takto :
Poradové číslo 1, nezávislá kandidátka Ing. Helena Kovačová
Poradové číslo 2, nezávislý kandidát Milan Kováč
Poradové číslo 3, kandidát strany SMER-SD Valent Oršula
Poradové číslo 4, nezávislý kandidát Ing. Jana Školíková
Poradové číslo 5, nezávislá kandidátka Ing. Marta Šuňalová
Svoj sľub starostu zložila novozvolená
starostka obce Ing. Jana Školíková
dňa 20. 3. 2013 na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva.

256 platných hlasov
42 platných hlasov
23 platných hlasov
347 platných hlasov
266 platných hlasov

Za starostku obce do konca tohto volebného obdobia bola zvolená nezávislá
kandidátka Ing. Jana Školíková s počtom platných hlasov 347.
Foto : archív obce

Elektráreň oslavuje 60-tku.
Elektrárne Nováky si v roku 2013 pripomínajú 60. výročie od začatia
výroby elektrickej energie. Tento historický okamih sa datuje k
30.júnu 1953 a spája sa so spustením prvého turbogenerátora TG 1
ENO A do plnej prevádzky.
Začiatky histórie Elektrární Nováky siahajú do obdobia, keď v roku 1913
bola uvedená do prevádzky elektráreň v Handlovej, ktorá s výkonom 35
MW bola počas druhej svetovej vojny najväčšou elektrárňou na
Slovensku. S vybudovaním tepelnej elektrárne v oblasti Novák sa
uvažovalo už počas vojnových rokov. Rozhodnutie o jej výstavbe padlo v
roku 1947. Zemné práce na výstavbu hlavného výrobného bloku boli
realizované v roku 1949 a do jeho stavebnej časti boli postupne montované
jednotlivé technologické zariadenia. 23. mája 1953 bol spustený do
prevádzky prvý parný granulačný kotol, označený ako K 6 s výkonom
pary 110 t/h. Postupne bolo do činnosti v rámci tejto etapy výstavby
uvedených ďalších 5 parných kotlov. Rozhodujúcim dátumom je 30. jún
1953, keď boli na turbogenerátore TG 1 s výkonom 22,4 MW vyrobené
prvé megawatthodiny elektrickej energie, čo sa považuje i za oficiálny
začiatok prevádzky Elektrární Nováky. Neskôr pribudli TG 2, TG 1a,
TG 2a, TG 3, TG 4 s celkovým inštalovaným výkonom 128,8 MW. Tým sa
zavŕšila prvá etapa budovania elektrárne s pomenovaním ENO I.
V rokoch 1955 - 1957 pokračovala druhá etapa výstavby ENO, ktorá
spočívala v pridaní turbogenerátorov TG 5 a TG 6 a 4 kotlov rovnakej
konštrukcie i výkonu ako v prvej etape. V rokoch 1959 - 1964 bola
zrealizovaná výstavba blokov č. 3 a 4 ENO B. V rámci tejto etapy bol
postavený aj 300-metrový komín, ktorého výstavba trvala až 26 mesiacov.
Celkový inštalovaný výkon predstavoval 618,8 MW.
Vzhľadom na nevyhnutnosť ekologizácie zastaralých zariadení boli v
roku 1985 vyradené z prevádzky TG 2 a TG 6. S cieľom rozšíriť efektívnu
kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla sa postavila výmenníková
stanica. Súčasne sa budoval 13,2 km dlhý tepelný napájač do Prievidze,
ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1987 a jeho účelom bolo
zabezpečiť dodávku tepla na vykurovanie bytov v Prievidzi a pre
odberateľov na trase.
V dôsledku tlakov na ekológiu prevádzky blokov č. 1 a 2 ENO B sa
pristúpilo ku komplexnej rozšírenej generálnej oprave. V roku 1990 bol
odstavený blok č. 1 na viac ako dva roky. Blok č. 2 bol odstavený v roku
1991 a jeho prestoj trval až do roku 1994.

Súbežne s opravou blokov č. 1 a 2 ENO B prebiehala aj
obnova ENO A a postupne sa likvidovali staré kotly. Do
uvoľneného priestoru sa umiestnil nový fluidný kotol s
výkonom 125 t/h pary. Nová technológia spočívala v tom, že
sa v spaľovacom procese dávkovaním vápenca do fluidnej
vrstvy zabezpečilo odsírenie spalín, čo znamenalo
dvadsaťnásobné zníženie škodlivín.
V roku 1992 začala výstavba odsírenia dvoch blokov ENO B,
čo trvalo päť rokov. Po komplexných skúškach bolo
zariadenie v roku 1999 prevzaté do trvalej prevádzky.
Jednou z najdôležitejších akcií v roku 2007 bola
rekonštrukcia demineralizačnej stanice, v rámci ktorej bola
inštalovaná nová progresívna technológia - reverzná
osmóza. V roku 2008 umožnila realizácia odvodnenia
sadrovcovej suspenzie z vedľajšieho produktu odsírenia
dvoch blokov ENO B získať certifikovaný produkt
energosadrovec, ktorý sa využíva najmä na výrobu
sadrokartónu a cementu. V tomto roku bola dokončená aj
čistička odpadových vôd.
Najvýznamnejšími projektami v rokoch 2010 a 2011 bola
rekonštrukcia mazutového hospodárstva ENO A a blokov
č. 3 a č ENO B a spaľovanie hnedého uhlia a biomasy vo
forme drevenej štiepky na fluidnom kotle ENO A.
Najčerstvejším projektom je realizácia piatich
protipožiarnych opatrení v prevádzkach zauhľovania
prebiehajúca od konca roku 2011.
B. Rumpli
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Nad stránkami kroniky obce
Väčšina ľudí sa denne zamýšľa nad budúcnosťou, blízkou aj vzdialenejšou, závisí to od mnohých faktorov, ktoré
ovplyvňujú náš život - vek, zamestnanie, zdravie, rodinné a sociálne pomery. Niekedy je však rovnako užitočné alebo aj
prospešné obzrieť sa dozadu a prehodnotiť minulosť, poučiť sa z nej, mnohokrát aj zabaviť. Mnoho nám napovie pohľad na
stránky kroniky obce. Čím ďalej ideme dozadu, tým viac sa pozastavujeme nad vtedajšou atmosférou a dobou, v ktorej žili
naši rodičia a prarodičia. A čím sme starší, tým viac zisťujeme, že do tej histórie patríme aj my, pretože si pamätáme veci a
udalosti, dnešnej mladej generácii na hony vzdialené.
Dnes zalistujeme spoločne v stránkach kroniky, ktoré zobrazujú dobu spred päťdesiatich rokov. Mnohí si osviežia
spomienky na tieto roky, v ktorých prežívali svoje detstvo alebo mladosť, mladším ročníkom poslúžia aspoň ako zdroj
poučenia a získania prehľadu, ako vyzerala naša obec v roku 1963.

Pomery v obci opísal vtedajší kronikár p. Ján Hruška. Vyberám len niektoré zaujímavosti typické pre rok 1963 :
Počasie : Rok 1963 nezaznamenal žiadne extrémy v počasí. V prvých mesiacoch bol nedostatok snehu, mrazy spôsobili škody na
oziminách. Jar sa prihlásila oneskorene. Bola daždivá, sprevádzaná búrkami. Leto bolo horúce, s častými zrážkami (zaujímavé je to, že
pršalo vždy v nedeľu). Jeseň - november - bola pomerne studená, prihlásili sa i ranné mrazíky. Vianoce boli zasnežené týždenným
snehom. Mrzlo. Živelné pohromy - povodne, sa nevyskytli.
V II. kapitole - Popis obce - je zaujímavé premenovanie ulíc, dovtedy viac domácke pomenovania vystriedali oficiálne názvy
schválené uznesením. Kto pozná obec a jednotlivé ulice, všimne si, že odvtedy boli znova premenované štyri ulice na dnešné ich názvy.
Pôvodný názov
Ul. horná kolónia
Ul. dolná kolónia
Ul. hlavná
Ul. dolná
Ul. horná

Názov po zmene
Moyzesova
Hviezdoslavova
4. apríla
Ľudovíta Štúra
Boženy Němcovej

Pôvodný názov
Ul. domovina
Ul. štvrť pri trati
Ul. staničná
Dolné Lelovce
Ul. školská

Názov po zmene
Sovietskej armády
kpt. Nálepku
partizánska
Ul. Československej armády
Jána Amosa Komenského

Nové mená ulíc sa doteraz ešte nevžili s obyvateľstvom obce. Ulice nie sú označené, čoho dôsledkom je tá skutočnosť, že mnohí občania
ani nevedia, že vôbec došlo k premenovaniu ulíc.
Zaujímavé sú aj čísla udávajúce počet obyvateľov. Evidencia o stave obyvateľstva sa v tejto dobe ešte neviedla, teda čísla nie
sú presné. Posledné sčítanie obyvateľov bolo v roku 1961, vtedy žilo v obci 2478 obyvateľov. Toto číslo bolo ovplyvnené práve
prebiehajúcou výstavbou ďalších blokov elektrárne a s tým súvisiacim zvyšovaním počtu obyvateľstva. Aj prirodzený prírastok bol
neporovnateľný s dneškom, keď sa v roku 1963 narodilo 63 detí a zomrelo 7 občanov.
O poskytovaných službách obyvateľstvu sa v kronike dočítame :
Obchod : V tomto roku je v obci celkom 12 predajní : Mäso-údeniny, Mlieko, Potraviny (3 predajne, z toho 1 samoobsluha),
Zelenina a ovocie, Textil, Nábytok, Odevy, Obuv, Elektro-železo a Drogérie. Na území obce sa nachádzajú 4 bufety : Staničný,
Energetik, Pórobetón a v Sociálnej budove. Ich úlohou je poslúžiť viac pracujúcim, či už elektrárne, alebo Pórobetónu. Hostince, resp.
výčapy piva, boli celkom 2, a to : tzv. Klas (bývalá Horváthová) a Turbína (bývalý Štanga). Zásobovanie v obci i napriek prechodne zlej
situácii v celoštátnom meradle (zásobovanie mäsom, olejom, octom, atď.), bolo oproti iným obciam zvýhodnené. Obec Zem.Kostoľany
bola obcou preferovanou v otázke zásobovania vďaka výstavbe ENO III. No nepomohlo ani preferovanie, aby boli odstránené fronty
pred predajňami.
A ešte niekoľko zaujímavostí zo športu :
Telovýchova a šport v živote obce zaberá významné miesto. Činnosť sa prevádza v telovýchovnej jednote Elektrárne
Zem.Kostoľany. V tomto roku existovali tieto športové oddiely : futbalový - 3 družstvá (dospelí, dorast, žiaci), hádzaná - 5 družstiev
(ženy, žiačky, muži, dorast, žiaci), stolný tenis - 2 družstvá (muži, ženy), gymnastický - 2 družstvá (dorastenky, dorastenci), volejbalový a
oddiel turistiky. Najmasovejším športom v našej obci bol futbal. Výkonnosť oddielu nebola na požadovanej úrovni. Siedme miesto v
tabuľke II. triedy nenasvedčuje záujmu a možnostiam, ktoré boli v podmienkach TJ. Tréningová morálka bola slabá. Tréner Ján
Semaník sa vzdal funkcie trénera a túto funkciu prevzal Mirilovič. Najúspešnejší hráči boli Plachý Jaroslav, Huléni Valent, Kováč
Milan, inž. Sestrienka Bernard. Malá starostlivosť sa venovala dorasteneckému družstvu, bolo odvolané z krajskej súťaže a taktiež
družstvu žiakov sa nevenovala potrebná starostlivosť. Činnosť hádzanárskeho oddielu bola dobrá. Hádzaná žien je obľúbený šport v
obci, získal si svoju popularitu. V najvyššej súťaži Stredoslovenského kraja po jesennej časti sa oddiel umiestnil na 2. mieste. Oddiel má
registrovaných 18 hráčok. Najúspešnejšie boli : Sestrienková Elena, r. Pagáčová, Mašeková, Cagáňová, Šemodová a ďalšie. Vedúci
oddielu bol Košela - učiteľ.
Z obecnej kroniky pripravila Mgr. Mariana Plachá
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Vážení spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho
dotazníka, ktorého cieľom je zistiť mieru spokojnosti s
kultúrnymi podujatiami. Dotazník je anonymný a údaje, ktoré
nám poskytnete, budú použité pri zefektívnení plánovania
kultúrnych akcií a skvalitnení kultúrneho života v našej obci.
Odpoveď vyznačte prosím krížikom alebo zakrúžkujte jednu,
príp. viac možností a vyplnený dotazník odstrihnite a doručte
do schránky na obecnom úrade alebo v dome kultúry do 31.
10. 2013. Ďakujeme Vám za spoluprácu.
základné údaje (nepovinné):
muž
žena
vek
18 – 25

26 – 45

46 – 65

65 a viac

Ako ste spokojný/-á s kultúrnymi podujatiami v obci?
a) som spokojný/-á, ponuka podujatí je dostatočná
b) som spokojný/-á, ale ponuka podujatí by mohla byť
väčšia
c) som nespokojný/-á, ponuka podujatí mi nevyhovuje
d) je mi to jedno, nezaujímam sa o kultúrne podujatia
Navštevujete kultúrne podujatia v obci?
a) áno, vždy
b) iba keď mám čas
c) občas, iba keď ma to zaujíma
d) zriedka, nie sú to pre mňa lákavé kultúrne akcie
e) vôbec, nezaujíma ma to
f)
iné:
.........................................................................................
Aký typ kultúrneho programu alebo akcie Vám chýba v
ponuke?
a) koncerty klasickej hudby
b) koncerty populárnej hudby
c) koncerty dychovej hudby
d) divadelné predstavenia
e) folklórne podujatia, jarmoky
f) filmové predstavenia
g) zábavné, estrádne podujatia
h) výstavy umeleckých diel
i) diskotéky
j) prednášky a vzdelávacie programy
k) iné:
..................................................................................

odstrihnúť

Ako hodnotíte propagáciu kultúrnych podujatí v obci?
a) dostatočná, dozviem sa všetko včas
b) väčšinou vyhovujúca, niektoré informácie mi
chýbajú
c) menej vyhovujúca, mám problém sa dozvedieť o
akciách

d) nedostatočná
V akom čase uprednostňujete kultúrne podujatia?
a) ktorýkoľvek deň v týždni
b) cez víkendy
c) v letných mesiacoch
d) v zimných mesiacoch
Akou formou sa najčastejšie dozvedáte o kultúrnych akciách
v obci?
a) obecný rozhlas
b) plagáty, letáky, pútače
c) internet (webová stránka obce, sociálne siete)
d) osobne, od priateľov, známych
Ktoré z tradičných kultúrnych podujatí v obci Vás najviac
zaujali alebo sa na nich zúčastňujete?
a) Fašiangy
b) Reprezentačný ples obce
c) Deň matiek
d) Deň detí
e) Krížovkársky turnaj
f) Krištáľová váza
g) Vianočný trh
h) Stavanie mája
i) nič z ponuky ma nezaujalo
j)
iné:.......................................................................
Ako ste spokojní s ponukou knižnice?
a) som spokojný/-á, knižnicu navštevujem často
b) knižnicu navštevujem občas
c) knižnicu navštevujem len zriedka
d) knižnicu vôbec nenavštevujem
Ste ochotní za objednané kultúrne podujatia platiť:
a) maximálne 1 €
b) do 5 €
c) do 10 €
d) reálne náklady na podujatie
e) nie som ochotný platiť vôbec
Čo sa vám na organizovaných kultúrno-spoločenských
podujatiach najviac páči?
.............................................................................................
.......................................................................................
Čo sa Vám nepáči, čo by ste chceli zmeniť ?
.............................................................................................
.......................................................................................
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V novembri si pripomenieme 40-te výročie otvorenia Domu kultúry SNP v našej obci. Za tento čas sa v ňom vystriedali tisíce ľudí pri
rôznych kultúrnych, spoločenských a iných podujatiach. Niektoré z nich rokmi stratili na aktuálnosti, no pribudlo množstvo iných,
ktoré sa časom stali obľúbenými a populárnymi. V tajničkových výrazoch si vyriešite tie, čo sa dodnes konajú: celoslovenská súťaž v
riešení krížoviek a hádaniek (1) Energetikov, reprezentačný ples (2), športová súťaž pre všetky vekové kategórie (3), regionálna súťaž
amatérskych spevákov (4), v marci a v júni spoločne oslavujeme (5), v októbri sledujeme regionálnu prehliadku záumovej činnosti
seniorov (6). Správne riešenie tajničky môžete vhadzovať do schránky pred budovou obecného úradu alebo odovzdať na obecnom
úrade do 30. 9. 2013. Desať úspešných riešiteľov bude vylosovaných na oslave 40.výročia Domu kultúry SNP, kde im budú zároveň aj
odovzdané vecné ceny.
pomôcky:
zn. jedn.
Ivi, Izis,
karát
arkán

Internat.
Unit
(skr.)

tŕpol

surovina
na výrobu
farbív

šarha
(zast.)

okresný
výbor
(skr.)

citosl.
bedákania

strunový
hudobný
nástroj

1

vám
patriaci

egyptská
bohyňa
zeme

zľahka
udrelo

omotať

príbuzný

4/

zlý duch

2

meraním
zisti

kuvik

židovský
mesiac

4/

japonské
mesto

vábi

5

1
džem,
po angl.

slovenský
mím

pláštenka
po česky

pracujú
ako valasi

priehrada
v
Čechách

1505
(rím.)

okatá
žena

likérnik

ľad,
po česky
Asoc.
Luxemb.
Journ.

neutekal
premohol
v boji

Asociácia
športovej
psychol.

6

zdĺhavo
robia

kovaním
spracoval

rímska
šestka

strácala
sa

krmovina

predložka
liek proti
horúčke

rímska
minca

biograf

vyčerpáva

rieka

islamský
pôst

kód
Nemecka

zložka
uhlia

žalobca
(právn.)

bieloruské
mesto

ženské
meno

Jednota
dôch. Sl.

ázijský
kopytník

ázijský
vozík

tréner fut.
Plzne
zázrak

obec pri
Banskej
Bystrici

Miroslav
(dom.)

Instit.
Culture
Internat.

st. ŠPZ
Košíc
huculský
tanec

natri na
povrchu

nuž, no
(nár.)

znížený
tón e

alžírsky
mys

2

3

pás poľa

český
spisovateľ

časť
antického
stĺpa

listová
skratka

Pripravil : Stanislav Plachý
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Predstavujeme Zariadenie pre seniorov
Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o., je neštátny subjekt nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Sociálne
služby začala poskytovať v prevádzke v Kanianke 1. 1. 2004. Nakoľko bol
záujem o umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb, dňa 12. 2. 2007 sa
otvorila druhá prevádzka n.o. v Zemianskych Kostoľanoch.
Zariadenie pre seniorov v Zemianskych Kostoľanoch je
malokapacitné zariadenie pre 40 klientov s 24-hodinovou a celoročnou
starostlivosťou. Obyvatelia pochádzajú prevažne z okresu Prievidza.
Nachádza sa na okraji obce v neúčelovej jednoposchodovej budove bývalej
slobodárne elektrární.
Od roku 2011 sme zrealizovali projekt „Poskytovanie sociálnych
služieb a humanitárnej pomoci na Hornej Nitre“ a získali sme finančné
prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu budovy zariadenia ako svojej
organizačnej súčasti na základy výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Prvým krokom v rekonštrukcii bolo zabezpečiť bezbariérovosť,
čo nám ukladala novela zákona o sociálnych službách. Vybudovali sme
výťah, vymenili okná, nanovo prerobili sociálne zariadenia. Nasledovala
oprava stien, maľovanie, ukladanie novej podlahy a vybavenie izieb novým
nábytkom. Celkovú rekonštrukciu sme ukončili opravou strechy, zateplením
fasády, zriadením oddychovej zóny pre klientov vonku.
Klienti sú ubytovaní v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.
Sú vybavené drevenými polohovateľnými posteľami so zábranami, nočným
stolíkom, jedálenským stolom, stoličkami, skriňou, kreslom. Snažíme sa
klientom vytvoriť pohodlie a atmosféru domáceho prostredia, preto si každý
prinesie niečo na zútulnenie izby - obrazy, fotky, osobné veci. Stravujú sa v
spoločnej jedálni 5-krát denne na spodnom poschodí. Strava je prispôsobená
pre diabetikov, mixovaná alebo diétna. Dve spoločenské miestnosti slúžia
ako knižnica a kaplnka, kde pár farár Holbay poskytuje svoje služby klientom,
ktorí majú o ne záujem a nemôžu prejsť do kostola. Venuje sa nám aj na
Štedrý deň a svojimi poučnými príbehmi osloví všetkých obyvateľov.
Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým klientom, aby aj
napriek nepriaznivému zdravotnému stavu prežili plnohodnotný život. Počas
celého roka sa realizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, oslavy
jubilantov, výlety, máme veľmi dobrú spoluprácu s pani učiteľkou Kováčovou
a Plachou a ľudovým súborom Domovina. Deti zo ZŠ pod vedením pani
učiteľky Evy Gašparovej organizovali posedenia a rozhovory s dôchodcami.
Vedia nás potešiť aj detičky z MŠ. Klienti navštevujú Klub dôchodcov v
Zemianskych Kostoľanoch. Pani vedúca kultúrneho domu Vieraa Hulínyiová
aj s programom nám už spríjemnili nejedno popoludnie. Môžeme sa pochváliť
bohatou a pestrou fotodokumentáciou. Akciami pre klientov odstraňujeme

pocit osamelosti, skvalitňujeme ich životné a sociálne
podmienky.
Ak má občan záujem o umiestnenie v zariadení
sociálnych služieb, po dohovore s vedúcou zariadenia a
sociálnou sestrou vypíše vstupné tlačivá, ktoré sú
podkladom na uzatvorenie zmluvy. Zariadenie je určené
predovšetkým pre starých občanov, ktorí pre trvalé
zmeny zdravotného stavu potrebujú komplexnú
starostlivosť a ktoré im nemôže zabezpečiť ich rodina ani
opatrovateľská služba.
Poskytovateľ sociálnej služby vykonáva tieto činnosti :
Odborné : sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
ošetrovateľskú starostlivosť.
Ďalšie činnosti : upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vytvorenie
podmienok na úschovu cenných vecí, zabezpečenie
záujmovej činnosti.
Radi privítame každého, kto má záujem prísť sa k nám
pozrieť. Pobyt v kolektívnom zariadení a teda delenie sa o
životný priestor zákonite prináša do života obyvateľov i
personálu rôzne obmedzenia a práve preto majú
obyvatelia nárok na plnú úctu a zachovanie osobnej
ľudskej dôstojnosti.
Eva Huléniová, vedúca zariadenia, Foto : archív ZpS

DFS Domovina zaviedol deti ku koreňom vlastnej kultúry
Najmladšej generácii detí bol určený projekt Ku koreňom, ktorý
pripravili členovia DFS Domovina v rámci grantového programu Trenčianskej
nadácie Mladí filantropi. Jeho cieľom bolo prezentovať regionálnu ľudovú
kultúru, ktorú s láskou uchovávajú a spracovávajú do nových speváckych a
tanečných programov. Aby vystúpenia súboru mali stále stúpajúcu úroveň, je
potrebné neustále pracovať nielen na umeleckej stránke vystúpení, ale aj na ich
realistickom vyznení. Vybavenie potrebnými odevmi - krojmi je finančne veľmi
náročné a nie je v možnostiach súboru alebo jeho členov zabezpečiť ich len
vlastnými silami, preto členovia súboru vypracovali projekt Ku koreňom a v
grantovom programe Trenčianskej nadácie Mladí filantropi získali grant vo
výške 200 € určený na nákup dvoch párov tanečných čižiem pre členov súboru. V
rámci projektu pripravili členovia súboru ukážku typického miestneho odevu a
jeho súčasti, doplnenú o krátke spevácke a tanečné vystúpenie, ktoré predviedli
deťom zo základných a materských škôl v Zemianskych Kostoľanoch,
Bystričanoch a Čereňanoch. Neboli to však len obyčajné vystúpenia - výchovné
koncerty, na aké sú deti zvyknuté. V prvej časti sa deti dozvedeli, z akých častí sa
skladá ženský, mužský a detský ľudový odev, a ako sa nazývajú, nasledovali
spevácke a tanečné ukážky. Vystúpenie bolo zavŕšené spoločnom veselým
tancom a piesňou Šimi - šimi, ktorý sa s deťmi naučili. Všetci sa výborne
zabávali, spievali a tancovali, a tak sa hravo učili poznávať slovenskú kultúru a
vlastnú históriu.
Helena Kováčová, vedúca DFS Domovina, Foto : archív DFS
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Aké zážitky vám poskytuje naša materská škôlka, deti ?

Učíme sa, ako sa starať o svoje zdravie.

Vieme sa pohybovať a dokážeme bojovať
s trémou aj pred návštevou zo zahraničia.
(Vystúpenie pre družobnú Žulovú z ČR.)

Stretávame sa s našimi kamarátmi prvákmi.

Kamaráti dôchodcovia nás učia nové zručnosti.

Mikuláš nás navštevuje s kopou darčekov.

Hráme sa na bádateľov, spoznávame nové
zákonitosti prírody a sveta.

Príjemné, priaznivé a podnetné
prostredie, ktoré naše deti počas celého
š k o l s k é h o ro k a o b k l o p o v a l o , v ý r a z n e
ovplyvňovalo dosahovanie vytýčených cieľov. V
predchádzajúcom čísle Informátora ste mali
možnosť nahliadnuť do tohto otvoreného procesu
neustáleho objavovania a citlivého prieniku k
detským potrebám. Prebúdzanie ako aj
zosúladenie a riadenie potrieb detí s učebným
prostredím bolo a je prioritnou úlohou učiteliek.
Z pohľadu napĺňania potrieb absolventov
predprimárneho vzdelávania (deti končiace
výchovu a vzdelávanie v MŠ - budúci prváci) vám
ponúkame stručný prehľad dosiahnutých
elementárnych základov kľúčových kompetencií,
ktoré sú základom na rozvoj schopností učiť sa a
vzdelávať v primárnom vzdelávaní v 1.ročníku
základnej školy :
naši absolventi sú iniciatívni, samostatní so
schopnosťou vedieť vyjadriť odlišné stanoviská,
cítiť empatiu,
sú schopní porozumieť komunikačným
zámerom iných ľudí a majú širokú slovnú zásobu,
dokážu tvorivo riešiť problémy, objavovať
súvislosti medzi informáciami a nachádzať
neobvyklé riešenia situácií,
prekážky v učení zvládajú veľmi dobre, vedia
hodnotiť vlastný výkon i výkony druhých, na
činnosť sa dokážu sústrediť primerane dlhý čas,
majú spôsobilosť využívať digitálne
technológie v interaktívnych detských
programoch,
aktívny pohyb a pohybová koordinácia im
nerobí výraznejšie problémy...
V predškolskom veku sa utvárajú základy pre
všetko, čo má pre deti v ich ďalšom živote zmysel.
Preto sa k práci staviame zodpovedne a s plným
nasadením. Hodnotenie týchto výsledkov nie je
jednostranné. Potvrdila nám to aj Štátna školská
inšpekcia, ktorá našu materskú školu v apríli
navštívila s cieľom zistiť stav a úroveň riadenia
materskej školy, s veľmi dobrou úrovňou
hodnotenia.
Vyvrcholením činnosti v prostredí každej školy je
záver školského roka, bilancovanie dosiahnutých
vízií, cieľov, predsavzatí,...
Pre dvadsaťjeden absolventov predprimárneho
vzdelávania sa vízie v materskej škole naplnili.
Odchádza dvadsaťjeden šikovných,
talentovaných a osobitých detí, aby v ZŠ
predviedli, že okrem túžby poznávať niečo nové,
nesú si pekný potenciál :
dokážu úspešne reprezentovať MŠ v
športových súťažiach,
dokážu kreatívne pracovať s rôznym
materiálom,
dokážu zvládnuť i náročné tanečné
choreografie,
dokážu krásne spievať a recitovať,
dokážu byť empatickí, a nám dospelým vďační
za každú chvíľu, ktorú im venujeme.

Zahráme si divadielko a vieme to veľmi
dobre.

Na fašiangovom karnevale sa staneme,
kým chceme.
Na rozlúčku so „škôlkou“, aj ako
poďakovanie všetkým, ktorí sa na činnosti v
MŠ podieľali, sme venovali pútavú
prezentáciu talentov našich detí v akcii
„LÚČNA SLÁVNOSŤ“ a „ROZLÚČKA S
PREDŠKOLÁKMI“.
Ďakujeme všetkým rodičom, členom výboru
rodičovského združenia, členom Rady
školy, členom Jednoty klubu dôchodcov,
členom klubu invalidov, pani učiteľkám zo
ZŠ a všetkým, ktorí nám boli akýmkoľvek
spôsobom nápomocní v neľahkej, ale
krásnej učiteľskej profesii.
Veríme, že v novom školskom roku sa nám
už v nových rozšírených priestoroch podarí
zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre
spokojnosť nás všetkých.

Svojím programom potešíme rodičov.

VEĽA ÚSPECHOV KAMARÁTI PRVÁCI !

Spracovala : Ľ.Pastieriková, Foto : archív MŠ
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Naši budúci prváci
Viktória
David
Daniel
Viktor
Juraj
Sophia
Martin
Hanka
Veronika
Lukáš
Peter
Monika
Jaroslav
Alexandra
Benjamín
Dávid
Michaela
Romana
Simona
Simona
Ema
Patrik
Ľubomír
Ema

Adamková
Antalik
Bobok
Brtko
Ďurta
Filipiová
Gašparík
Hartmannová
Hánová
Holba
Hrdý
Hurtišová
Jarošinec
Ľachká
Mróz
Nechala
Sasková
Semaníková
Súkeníková
Šimková
Školíková
Špaňo
Tonka
Vážanová
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Rekonštrukcia a
rozšírenie materskej školy

Po takmer nekonečných
administratívnych prieťahoch vo
verejnom obstarávaní nám z Úradu
pre verejné obstarávanie bolo
oznámené, že uchádzač, ktorý bol
vylúčený z verejnej súťaže, stiahol
svoju námietku. Pre nás to znamenalo,
že určená komisia mohla verejné
obstarávanie ukončiť výberom
najvhodnejšieho uchádzača, ktorým
sa stala spoločnosť RIASTAV, s.r.o.,
Krásno nad Kysucou. Celé dielo
spočíva v rekonštrukcii budovy
bývalých jaslí, ktorá bude
prechodovou chodbou spojená s
jestvujúcou budovou materskej školy.
Účelom je vytvoriť deťom priestory,
ktoré v súčasnosti absentujú
(telocvičňa, spoločenská miestnosť),
ako aj zvýšiť kapacitu zariadenia na
uspokojenie potrieb rodičov umiestniť
deti v tomto predškolskom zariadení,
v súvislosti so zvýšením kapacity
vybudovať a vybaviť i školskú
kuchyňu, ktorá by dokázala pokryť i
požiadavku na stravovanie
dôchodcov. Náklady na realizáciu
diela predstavovali 365 803,58 €. Práce na realizácii diela boli zahájené v
mesiaci február búracími prácami vnútorných priečok. V marci bolo zistené, že
na stavbe je nevyhnutné vymeniť i krov. Tým sa náklady zvýšili na 409 083,86 €.
Po vybudovaní prechodovej chodby, nového krovu, položení strešnej krytiny,
výmene okien, dverí a zrealizovaní zateplenia s vonkajšími omietkami, podhľadmi a odkvapovými žľabmi dostáva tento školský komplex
úplne nový vzhľad. Súčasne však v interiéri prebiehali a prebiehajú práce na vybudovaní nových priečok, stropov, podláh, rozvodov sietí,
zrealizovaní vnútorných omietok, obkladačských a maliarskych prác. Dôležitou realizačnou časťou je vybudovanie čističky odpadových
vôd a napojenie budovy na existujúce inžinierske siete. Po výstavbe parkoviska s dopravným značením a uskutočnením terénnych úprav
sme presvedčení, že do nového školského roka odovzdáme deťom priestory, v ktorých sa budú dobre cítiť a ktorými prispejeme k
skvalitneniu vzdelávania na tomto stupni.
Ing. Jana Školíková, Foto : archív obce

Aktívni členovia ZO SZPB odovzdávajú nové poznatky z návštev zaujímavých miest a podujatí
Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Anna Oršulová a Peter Plevka s manželkou sa dňa 19. januára t.r. zúčastnili na
XXXVIII.ročníku Pochodu vďaky SNP Cigeľ-Handlová. Za účasť menovaní dostali
pamätný list. Pochodu predchádzalo i slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo pri pamätníku
v Cigli s kladením vencov.
Dňa 4. 4. 2013 výbor ZO pripravil slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti
68.výročia oslobodenia obce. Po skončení sa všetci spoločne odobrali k Pamätníku SNP,
kde bol pripravený program s položením vencov. Slávnostný príhovor prečítala starostka
obce Ing. Jana Školíková.
Tajomníčka ZO Anna Oršulová navštívila na Donovaloch Pamätník padlým
partizánom v r. 1944-1945 a tiež pamätník v Trenčianskych Tepliciach.
Predsedkyňa organizácie Anna Komaneková sa zúčastnila návštevy v mestečku
Munster v SRN, v ktorom je zriadené Pancierové múzeum tankov. Na ploche 10 000 m2 sú
postavené veľké haly, v ktorých sa nachádza 150 ks rôznych tankov a zbraní. K tomu je
možné vidieť rôzny vojenský materiál ako vysielačky, uniformy, vojakov v zákopoch a
bezpancierové vozidlá. O návštevu tohto múzea je veľký záujem ľudí, nakoľko tu bolo
možné stretnúť rôzne vekové kategórie a celé autobusové zájazdy.
V tomto polroku výbor zvolal stretnutie za účelom konania 5.ročníka BEHU
SNP v mesiaci september, na ktorom bola prítomná i starostka obce. Výbor sa taktiež
zaoberal prípravou uskutočnenia zájazdu „Po stopách SNP“.
Predsedkyňa ZO SZPB Anna Komaneková, Foto : archív ZO SZPB
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Školské a mimoškolské aktivity základnej školy
V priebehu 2. polroka školského roka sme uskutočnili množstvo školských a mimoškolských aktivít a projektov
zameraných na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, prevenciu sociálnopatologických javov, rozvoj
kultúrnych a regionálnych zvykov, rozvoj čitateľskej gramotnosti ... Z množstva aktivít vyberáme:
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9 2013
Testovanie 9 2013 sa uskutočnilo 13. marca 2013, zúčastnilo sa
ho 21 žiakov 9. ročníka a dosiahli nasledovné výsledky:
predmet

priemerná úspešnosť
národný percentil
školy
priemer
____________________________________________________
slovensky jazyk
66,7%
67,51
46,4%
matematika
61,2%
60,07% 54,5%

Fašiangy v škole

Vítanie jari
Aj v dnešnej modernej dobe plnej technických
noviniek je dôležité pripomínať si a dodržiavať zvyky
a tradície našich predkov. A preto ich v rámci
regionálnej výchovy približujeme našim najmenším.
K významným a veľmi obľúbeným zvykom jarného
obdobia patrilo vynášanie Moreny, slamenej figuríny
oblečenej do ženských šiat, ktorá zosobňovala bohyňu
zimy a smrti. Žiaci si spolu s vyučujúcimi vyrobili
Morenu a spievajúc sa v sprievode vybrali k potoku
Lazný. Tam ju podpálili a hodili do vody. Na plavbu až
k rieke Nitre jej žiaci zaspievali pieseň Morena,
Morena kde´s prebývala ... Symbolicky tak ukončili
zimu a privolali jar.

Nezvyčajný deň v škole zažili žiaci 4. februára 2013,
vyučovanie sa totiž odohralo v karnevalových
maskách. Žiakov ráno vo dverách vítal namiesto
školníka „hippisák“ s hrivou kučeravých vlasov. Či si
každý žiak vytvoril doma zaujímavú masku,
kontrolovala usilovná a starostlivá včielka Maja, čiže
pani riaditeľka. Všetky deti s napätím čakali, v akých
kostýmoch a maskách prídu učitelia vyučovať svoje
predmety. Hrdinský a neporaziteľný korzár vyučoval
fyziku a pri písaní vzorcov na chémii mu vôbec
nechýbalo jedno oko, o ktoré prišiel v boji o loď
nesúcu zlatý poklad. Biológiu žiakov vyučoval
chirurg, pripravený na operáciu.
Matematické
príklady si deti precvičili so skúseným námorníkom,
ktorý prežil celý život na mori a aj preňho bolo
zaujímavé stráviť jeden deň v škole. Rakúska
cisárovná Mária Terézia učila nemeckú gramatiku a
slovíčka. Prváčikov pod svoj ochranný plášť vzal pán
kráľ Abecedár s korunou na hlave a celý deň sa o ne,
ako králi v rozprávkach o svoj ľud, vzorne staral.
Pani kuchárka si zas vyskúšala, aké je učiť štvrtákov.
No najväčšiu radosť mali asi druháci, ktorých prišla
učiť Pipi Dlhá Pančucha, vždy pripravená vymyslieť
neplechu, rozšantená a usmiata. Počas prestávok žiaci
zvedavo nazerali do ďalších tried, aby videli, v akých
maskách prišli ich spolužiaci. Všetci zapojili svoju
fantáziu, tvorivosť a vytvorili zaujímavú masku.
Vyučovanie - napriek tomu, že všetci boli v maskách –
prebehlo tak, ako malo, každý si zodpovedne plnil
svoje povinnosti. Karneval zrealizovaný takouto
formou priniesol veľa zábavy, smiechu a veľmi vítané
spestrenie. Všetci sa s nadšením zapojili a obdarovali
sa tak navzájom veľkou radosťou.
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Správaj sa normálne

Ochrana životného prostredia - Čo do prírody
patrí, nepatrí

Projekt Správaj sa normálne sa realizoval v 5. ročníku v spolupráci s
PZ v Prievidzi. Ing. Daniela Preťová, tzv. školský policajt, prichádzala
medzi žiakov 1-krát mesačne a preberala s nimi témy preventívneho
zamerania. Prostredníctvom Roba, maskota programu, poukazovala
na nevhodné správanie a žiaci spolu s ním riešili rôzne problémy.
Projekt pomáha zabraňovať stúpajúcemu trendu kriminality, násilnej
trestnej činnosti, drogovej závislosti, alkoholizmu a iným nežiaducim
sociálnopatologickým javom spoločnosti. Deti sa učia nájsť spôsob,
ako sa vyhnúť riziku a nestať sa obeťou trestného činu či iného
nepremysleného konania.
Školské olympijské hry

Projekt žiakov 1. ročníka v spolupráci s
predškolákmi z MŠ sa realizoval od októbra 2012
až do apríla 2013. Žiaci vnímali krásu a jedinečnosť
jesennej prírody a poznávali blízku prírodnú
lokalitu Jarky. Pozorovali zmeny na kríkoch a
stromoch, učili sa rozlišovať a pomenovať plody
jesene. Zdôvodňovali, čo do prírody patrí a nepatrí.
Z vychádzky si priniesli zbierku plodov prírodnín a
iných produktov, ktoré našli. Z plodov vytvorili
výstavku. Na dvore v MŠ zrealizovali pokus:
nájdené produkty a niektoré lesné plody zakopali
do zeme. Výsledky pokusu pozorovali na jar a
presvedčili sa o tom, čo sa v pôde rozložilo a čo nie.
Zároveň zdôvodňovali potrebu separovania odpadu
a možnej následnej recyklácie.

Úspechy našich žiakov
V školskom roku 2012/2013 sa žiaci školy
prostredníctvom svojich vyučujúcich
zapojili do olympiád, vedomostných,
výtvarných a športových súťaží, v ktorých
úspešne reprezentovali školu v okresnom,
krajskom a celoslovenskom kole a šírili jej
dobré meno.
Medzi najúspešnejších žiakov, ocenených
i pani starostkou obce Ing. J. Školíkovou,
patria:
Monika Nižňanská, Dominika Benková,
Daniela Lesáková, Mária Pohorelcová,
Viktória Tkáčiková, Klaudia Kováčová,
Jana Köszeghyová, Barbora Mojžišová,
Lucia Boboková, Silvia Mokrá.
Malý futbal žiačok ZŠ Jednota Cup
1. miesto - obvodové kolo, okresné kolo,
regionálne kolo, krajské kolo,
2. miesto– majstrovstvá Slovenska

19. júna 2013 sa uskutočnili 2. školské olympijské hry. Športové
zápolenia o NAJ športovcov 1. až 8. ročníka prebiehali v piatich
tradičných športových disciplínach. Súťažiam predchádzal
slávnostný ceremoniál, v ktorom po nástupe športovcov a otvorení
zaviala nad hlavami prítomných olympijská vlajka a rozhorel sa
olympijský oheň. Po zložení sľubov športovcov a rozhodcov sa v
jednotlivých disciplínach snažil každý športovec dosiahnuť najlepšie
osobné výkony. Najlepší športovec a športovkyňa každej kategórie
boli v závere športového podujatia ocenení medailami. Záverečný
ceremoniál - uhasenie ohňa, stiahnutie zástavy a odchod športovcov –
olympijské hry ukončil.
Viac informácií o základnej škole a aktuálnych aktivitách nájdete na
našej webovej stránke www.zszk.edupage.org

Kristína Nechalová
Geografická olympiáda – 6. miesto,
okresné kolo, úspešný riešiteľ
Matematická olympiáda – 6. - 9. miesto,
okresné kolo, úspešný riešiteľ
Pytagoriáda – 14. miesto, okresné kolo,
úspešný riešiteľ
Matematický klokan – úspešný riešiteľ
Biologická olympiáda – 15. miesto,
okresné kolo, úspešný riešiteľ
Informatická súťaž - iBobor - úspešný
riešiteľ
Juraj Pešta
Geografická olympiáda – 2.-3. miesto,
okresné kolo, úspešný riešiteľ
13. miesto, krajské kolo, úspešný riešiteľ
Matematická olympiáda – 4. miesto,
okresné kolo, úspešný riešiteľ
Informatická súťaž - iBobor - úspešný
riešiteľ
Eva Lesáková
Dejepisná olympiáda – 7. miesto, okresné
kolo, úspešný riešiteľ
Informatická súťaž - iBobor - úspešný
riešiteľ
Pavol Hrdý
Európa v škole, výtvarná časť – 2. miesto,
okresné kolo
Andrea Klimantová
Európa v škole, výtvarná časť – Čestné
uznanie, okresné kolo

Andrej Zaťko
Beh oslobodenia obce Bystričany – 1.
miesto, rekord trate
Novácka latka, súťaž v skoku do výšky –
3. miesto

Učitelia oboch našich školských zariadení
boli pri príležitosti sviatku všetkých učiteľov
pozvaní do obradnej miestnosti obce, kde
im slová vďaky vyslovila starostka obce
Ing. Jana Školíková

Dvojstranu pripravila : Mgr. M.Hepnerová, Foto : archív ZŠ
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NOC KOSTOLOV
Noc kostolov je známa v Európe od roku 2005. Po druhýkrát dňa
24. mája 2013 sa konala aj v našom Rímsko-katolíckom kostole sv. Jána
Krstiteľa. Program začali Skalkáči z Partizánskeho Chválami a doprovod k
sv.omši. Na deti čakali hry a eRko tance okolo kostola. Návštevníci si
mohli pozrieť výstavu ornátov, liturgických predmetov, fotografie z akcií
pre deti a dospelých za uplynulý rok. V programe sa striedali spevokoly,
hra na hudobné nástroje a čítanie príbehov zo života. Na záver bol
premietnutý film „BELLA“. Občerstvenie aj darčeky na pamiatku
zabezpečili sponzori, ktorým chceme touto cestou poďakovať, ako aj
ostatným, ktorí pomohli zrealizovať celú túto akciu. Kúpou suvenírov,
ktoré vyrobili deti z kresťanského spoločenstva eRko, ste prispeli na ďalší
ročník. O polnoci sme ukončili NOC KOSTOLOV poďakovaním a
modlitbou.
Ľudmila Čupcová

Marec v obecnej knižnici
V mesiaci marec sa v obecnej knižnici konal týždeň
otvorených dverí pri príležitosti Mesiaca knihy. Noví
čitatelia sa mohli prihlásiť do obecnej knižnice bez
poplatku za zápisné, čiže zdarma. I čitatelia „zábudlivci“
mohli vrátiť svoje výpožičky bez uhradenia poplatku za
upomienku. Počas týždňa otvorených dverí bol vyhlásený
„Kráľ čitateľov za rok 2012". Stala sa ním Lucia Halačová,
ktorá si v roku 2012 vypožičala a prečítala 56 kníh. Druhou
najlepšou čitateľkou bola Paulína Pastuchová, ktorá
prečítala 54 kníh a na treťom mieste sa umiestnili bratia
Lukáš a Marek Lukačovičoví, z ktorých každý si vypožičal
po 35 kníh. Najlepší čitatelia boli odmenení vecnými
cenami.
V roku 2012 bolo v obecnej knižnici prihlásených 89
čitateľov, ročný prírastok kníh bol 47 v hodnote 308,43 €.

Novinky v obecnej knižnici
Úlohou knižnice je utvárať a sprístupňovať univerzálny
knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho
významu, poskytovať knižnično-informačné služby a tak
sprístupňovať kultúrne hodnoty a informácie a prispievať k
uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej
úrovne a vzdelanosti. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež
ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré
súvisia s jej hlavnou činnosťou. V súvislosti s rozvojom
informačných technológií je dnes už bežným štandardom, že
knižnica je vybavená informačným systémom, pomocou
ktorého čitatelia, ale i ostatní občania môžu nazrieť do ponuky
knižničného fondu prostredníctvom svojho počítača doma,
prípadne si vybratý knižný titul vopred zarezervovať na
konkrétny termín. Komunikácia s obecnou knižnicou bude
možná i formou e-mailu. V súvislosti s elektronizáciou
knižnice boli rozšírené aj jej otváracie hodiny :
pondelok - piatok od 13,00 - 17,00 hod.
Dňa 24. 6. 2013 sa uskutočnil pracovný pohovor na obsadenie
pracovného miesta v obecnej knižnici. Pohovoru sa zúčastnilo
6 uchádzačiek a od 1. 7. 2013 je prevádzka knižnice
zabezpečovaná vybratou uchádzačkou a novou pracovníčkou
knižnice Andreou Kopálovou.
Zároveň oznamujeme študentom a občanom, že v obecnej
knižnici môžu odovzdať prípadne odpredať pre nich už
nepotrebné skriptá, učebnice a publikácie z vysokých a
stredných škôl, ktoré môžu použiť pri svojom štúdiu ďalší
študenti týchto školských zariadení.
Viera Hulínyiová

Aj zo žiakov našej školy vyrastajú
úspešní študenti
Asi málokto z našich občanov vie, že dvaja bývali žiaci našej základnej školy sa v dňoch 25. až 27. februára zúčastnili celoslovenského
kola chemickej olympiády, kde dosiahli vynikajúce výsledky. Juraj PLEŠKO obsadil tretie miesto a Roman POLÁK sa dokonca stal celkovým
víťazom (obaja zo Zemianskych Kostolian - na foto). Keď im ako ôsmakom na základnej škole pribudol nový učebný predmet s názvom chémia, asi
nikto z ich okolia netušil, že ich zaujme natoľko, aby sa rozhodli pre jeho ďalšie štúdium. Vďaka prístupu pani učiteľky však ich záujem prerástol v
odhodlanie niečo v tomto odbore dokázať. Rozhodli sa preto pre jeho štúdium na strednej škole. Už od začiatku štúdia patrili k tým najlepším v
ročníku. Ich snahu a záujem si všimli aj pani profesorky, ktoré ich zaradili do prípravy na chemickú olympiádu. Ich prvá účasť na tejto súťaži sa síce
skončila už v obvodnom kole, ale o rok neskôr sa prepracovali do celoslovenského kola, kde z takmer tridsiatich najlepších študentov Slovenska
obsadili tretie a piate miesto. V tomto roku sa im darilo ešte viac a obsadili už vyššie spomínane umiestnenie. V týchto dňoch už majú za sebou úspešne
zvládnutie maturity a potom ich čakajú skúšky na štúdium na vysokej škole. Prajeme im do ďalšieho štúdia a života veľa zdravia a šťastia.
Milan Pleško
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Spoločenská kronika za I.polrok
Rozlúčili sme sa navždy

Do života sme privítali

Mária ŠVAJLENKOVÁ
Vilma MATOVÁ
Mária ŠAGÁTOVÁ
Jozefa KOMŽÍKOVÁ
Jozef HINER

Leo OBOŇA
Patrik VALENTA
Nela MARTINCOVÁ
Dávid BÁTORA
Oskar CHALMOVSKÝ
Ema KOLIBKOVÁ
Sarah COONGHE

Rodičom
srdečne
Manželia Chalmovskí so svojím starším synom
blahoželáme a detičkám Oliverom a mladším Oskarom na uvítaní Oskara
želáme veľa zdravia.
do života v obradnej miestnosti.

Naši jubilanti
Viera
Anna
Marián
Mária
Marta
Bernard
Oľga
Viera
Terézia
Marta
Juraj
Tibor
Jaroslav

BARÁTHOVÁ
BRACINÍKOVÁ
CHRENKA
MILOVÁ
ORŠULOVÁ
RADOSA
ŠKOLNOVÁ
VENCÚRIKOVÁ
KARAKOVÁ
HÁNOVÁ
LÍŠKA
NECHALA
ROLINEC

Žofia
Ľudovít
Mária
Mária
Jozef
Ľubomír
Bernardína
Božena
Mária
Emília
Pavlína
Anna
Štěpánka

TÓTHOVÁ
BAKUS
CAMPEROVÁ
ČERVEŇOVÁ
HAJSTER
KUBÍČEK
SMRTNÍKOVÁ
FÁBRYOVÁ
PODHORSKÁ
SVITKOVÁ
SESTRIENKOVÁ
ŠESTÁKOVÁ
SMATANOVÁ

Informácia o pohybe obyvateľstva za I. polrok 2013
k trvalému pobytu sa prihlásilo
z trvalého pobytu sa odhlásilo
k prechodnému pobytu sa prihlásili
trvalý pobyt bol zrušený
v rámci obce trvalý pobyt zmenili
manželstvo uzavrelo
Stav obyvateľov k 30. 6. 2013
z toho
Najstaršia jubilantka v našej obci Štěpánka Smatanová oslávila
v tomto roku 95-te narodeniny.

22 občanov
12 občanov
2 občania
12 občanom
4 občania
6 občanov
1697 občanov
828 mužov
869 žien

Spracovala Ing.Vladimíra Sliepková, Foto : archív obce

NÁVRAT DO HISTÓRIE BOJOV SNP
Pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania organizuje dňa 7. septembra 2013 obec v spolupráci
s Klubom vojenskej histórie Levice, VÚ 1056 Zemianske Kostoľany a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
podujatie s názvom Návrat do histórie bojov, ktorého hlavnou úlohou bude priblížiť súčasnej verejnosti ukážky bojov v SNP
a zoznámiť sa s vojenskou technikou a zbraňami používanými v tomto období. Program podujatia je nasledovný :
11,00 hod. - pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku SNP
- statické ukážky vojenskej techniky na tržnici
14,00 hod. - ukážky bojov počas SNP v časti obce Pod horou pri zámočku
15,00 hod. - sprievodné akcie
16,00 hod. - ukončenie
V piatok 6. septembra 2013 sa uskutoční prehliadková jazda vojenských vozidiel s uniformovanými „vojakmi nemeckej
armády“ po uliciach v našej obci.
Vstupné na podujatie v časti Pod horou je 0,50 €, obyvatelia z ulice Pod horou majú vstup zdarma !

POZÝVAME VÁS !
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XVII. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
V poslednú januárovú sobotu sa konal v obci ďalší ročník plesu obce,
ktorý otvoril zástupca starostky obce Ing.Goran Kovač. V programe sa
predstavila SZUŠ Xoana, choreografie TŠ Fantastic i parkúrové
vystúpenie mladých. Do tanca hrala hudobná skupina EXPERTI
(Kováčovci), na hostí čakala bohatá tombola, výborná večera i miešané
drinky. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Poluvskej cimbalovej
muziky, s ktorou sa hostia plesu veľmi dobre zabávali.

Z každého rožka kultúry troška
FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI
Krátko po plesovej sezóne nastal čas
fašiangových slávností, pochôdzok, prejedania
sa a zábavy. Ani u nás tomu nebolo inak a
pripravili sme všetko tak, aby sme túto tradíciu
vzorne prezentovali a zachovávali. V piatok
8.februára už od raňajších hodín fašiangovníci
navštívili obecný úrad, materskú a základnú
školu, miestne prevádzky, aby všetkým
zavinšovali pekný fašiang a pozvali ich na
ochutnávku špecialít a pochovanie basy, ktoré
sa konalo na druhý deň v dome kultúry.

NOC HUDBY koncert skupiny KapeLLka

KRÍŽOVKÁRSKY TURNAJ
ENERGETIK
Dňa 21.apríla 2013 sa konal v DK SNP
38.ročník turnaja Energetik v riešení
krížoviek a hádaniek. Turnaja sa
zúčastnili lúštitelia z celého Slovenska,
dokonca i zo susedných Čiech. Podujatia
sa zúčastnila i starostka obce Ing.Jana
Školíková, ktorá všetkých súťažiacich na
úvod privítala a zároveň im na záver
súťaže odovzdala ceny. Stanislav Plachý,
jeden z hlavných organizátorov súťaže,
všetkým poďakoval za účasť. Starostke
obce vyjadril vďaku za podporu, finančný
príspevok a prezentačné predmety na
ocenenie súťažiacich.

Piatok 21. jún 2013 bol
vyhlásený ako Európsky deň
hudby. Vo veľkých mestách
Európy hrali na veľkých
pódiách rôzne hudobné
skupiny a umelci bez nároku na
honorár. Do tejto nevšednej
akcie sa zapojila aj naša obec,
a to na podnet kapelníka
KapeLLky Petra Pisára.
Vedenie obce túto jeho ponuku
prijalo. Ako najvhodnejším
priestranstvom na teplý letný
večer sa nám zdalo nádvorie
renesačného kaštieľa, kde s
príchodom mesačného splnu
začal koncert žánrovo
orientovaný na českú skupinu
Čechomor v podaní KapeLLky.
Nádvorie bolo plné
návštevníkov, nálada výborná,
hudba vynikajúca. Na záver
koncertu KapeLLka pridala aj
svoju vlastnú i prevzatú tvorbu
známu z hitparád.

KRAJSKÁ PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV TRENČIANSKEHO KRAJA
27.apríla 2013 sa v DK SNP stretlo
šesť folklórnych súborov, víťazov
regionálnych prehliadok, na
krajskom kole, z ktorého víťaz
postupuje na celoslovenskú súťaž.
Na tejto krajskej prehliadke sa

Dvojstranu pripravila :
Viera Hulínyiová
Foto : archív obce

zúčastnil DFS Kornička Trenčín,
DFS Bysterec Mníchova Lehota,
DFS Papradňanček Papradno,
DFS Malý Vtáčnik Prievidza, DFS
Bystrinka Považská Bystrica a
DFS Husiarik z Brodzian.

Organizátorom podujatia je
Trenčiansky samosprávny kraj,
Regionálne kultúrne centrum
Prievidza a Obec Zemianske
Kostoľany.

STAVANIE MÁJA
Ani tento rok sme neobišli tradičnú akciu Stavanie
mája. Poňali sme ho teraz netradične, v nových
priestoroch obecnej tržnice. Tam, kde sa počas
vianočných sviatkov vynímal vianočný stromček,
postavili futbalisti TJ Slovan symbol mája, ktorý
ozdobili deti z DFS Domovina. Tieto zároveň pripravili
pekný májový program. Počas celého podujatia k
dobrej nálade hrala Poluvská cimbalová muzika, pre
občanov boli pripravené súťaže v pílení dreva, viazaní
stužiek, slalome a pití piva a samozrejme
občerstvenie v podobe piva, kofoly, sladkých a
slaných koláčov. Počasie kultúrnej akcii veľmi prialo,
čo sa odzrkadlilo aj na návštevnosti. Spoločne sme
strávili jedno príjemné, už skoro letné popoludnie.
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ
DETÍ
Ako každý rok i v tento oslávili
naše deti svoj sviatok. 8.júna sme
sa všetci stretli v renesančnom
parku, kde na deti čakali rôzne
nové súťaže a hry. Obavy zo
zhoršujúceho počasia sa naplnili
a dážď nás donútil ďalšie aktivity
presunúť do priestorov domu
kultúry. Tam sa svojím tanečným
umením predviedli deti a ženy zo
SZUŠ Xoana, potom nasledovalo
divadelné predstavenie
„Princezná so zlatou hviezdou na
č e l e “
v
p o d a n í
banskobystrického divadla
Clipperton. Moderné poňatie tejto
klasickej roprávky rozosmialo
nielen deti, ale aj ich rodičov. Keď
vonku vyšlo slniečko, v parku už
na deti netrpezlivo čakali
vycvičené psíky s členmi
miestneho kynologického klubu.
Po ich vystúpení sa na záver
popoludnia zjavilo hasičské auto,
ktoré deťom priviezlo vytúženú a
očakávanú penu, v ktorej sa
dosýtosti vyšantili a s veselým
úsmevom na tvári sa mohli vrátiť
spolu s rodičmi do svojich
domovov.
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Blahoželali sme k jubilejným sobášom
Obradná miestnosť kaštieľa sa dňa
11. 5. zaplnila našimi spoluobčanmi, ktorí si v
tomto roku pripomínajú okrúhle výročia, odkedy si
povedali svoje „áno“. Pozvali sme všetkých, ktorí
oslávili 25, 30, 35, 40, 45, 50 a 55 rokov
spoločného života. Naše pozvanie prijalo deväť
manželských párov doprevádzaných svojimi
najbližšími rodinnými príslušníkmi. Starostka
obce im vo svojom slávnostnom príhovore do
ďalších rokov spoločného života zaželala veľa
zdravia a slnečných dní v ich rodinnom živote.

Svoje 55-te výročie uzavretia manželstva oslavujú
v tomto roku manželia Puchartoví....

...a aj manželia Grichoví.

Jednou z ocenených detí bola aj Kristína
Nechalová, ktorá bola vedením školy vyhodnotená ako najlepšia žiačka na II.stupni.

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
27.júna 2013 sa v obradnej
miestnosti obce lúčilo so svojou
triednou učiteľkou RNDr. Zuzanou
Šnircovou a riaditeľkou školy 21
deviatakov. Ich veľkým životným
okamihom ich sprevádzali i
rodičia, ktorí boli na svoje deti
veľmi hrdí. Zaželali sme im
šťastný vstup do novej etapy
života a na pamiatku venovali
tričká s menami spolužiakov.
Dopoludnia sa konala rozlúčka aj
so všetkými pedagogickými a
nepedagogickými pracovníkmi
školy a s ostatnými žiakmi v Dome
kultúry SNP veselým programom.

OCENENIE TALENTOVANÝCH DETÍ
Svoju pozornosť venuje obec aj talentovaným deťom, ktoré prijala
starostka obce Ing. Jana Školíková v obradnej miestnosti dňa 27.júna 2013.
Ocenené boli deti vo vedomostných súťažiach, ktoré postúpili zo školských kôl do
okresných až celoslovenských. Ocenené boli deti aj v športových disciplínach,
akou je napríklad Malý futbal žiačok pod vedením trénera Mariána Rybára, ktoré
získali na celoslovenskej súťaži krásne 2.miesto. Za mimoriadne úspechy bola
ocenená aj Laura Belicová, ktorá pripravuje svoj prvý singel. Deti a žiaci boli
odmenené vecnými cenami, ich mená spolu s úspešnými výsledkami zostanú
zapísané v pamätnej knihe na dlhý čas.

ROZLÚČKA S MATERSKOU ŠKOLOU
V obradnej miestnosti sme sa rozlúčili s deťmi v materskej škole, ktoré budú už od
2.septembra veľkými školákmi. S očakávaním nepoznaného prišli predškoláci
spolu so svojimi rodičmi do obradnej siene, kde sa s nimi z materskej školy
rozlúčila pani riaditeľka, pani učiteľky aj pani starostka. Detičky dostali malú
praktickú prvácku pozornosť a na záver sa občerstvili sladkým koláčikom. Po
slávnostnom obrade na nich čakali v budove škôlky ešte ďalšie prekvapenia.
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Predstavujeme
športovca
TOMÁŠA
BENKU

Tomáš Benko sa venuje
behu, cyklistike a duatlonu. S
cyklistikou začal v roku 2010
a v roku 2012 si k aktivitám
pridal i bežecké preteky. V
tomto roku obidve disciplíny
spojil a začal sa zaoberať
duatlonom. Duatlon je
náročný šport na tréning aj na
kondičnú pripravenosť,
keďže obsahuje beh aj
cyklistiku zároveň.

Medzi významné Tomášove
úspechy patria :
1.miesto - cyklistické preteky MTB
Kľak - Fačkovské sedlo
1.miesto - Majstrovstvá Slovenska v
duatlone kategória OPEN
1.miesto - bánovecká bežecká liga
a ďalšie množstvo umiestnení na
rôznych stupňoch víťazov
BLAHOŽELÁME !

Muži zaostali za očakávaním... potešili mládežníci
Pred niekoľkými dňami naše futbalové družstvá ukončili sezónu ročníka 2012/2013.
Napriek snahe našich mužov v práve skončenom ročníku to stačilo až na 11.miesto v
pätnásťmiestnej tabuľke, čo bol prepad od minulej sezóny až o sedem priečok.
Dôvodov, prečo je tomu tak, je určite viacero. Ako jediný tím z celej súťaže hráme
výlučne s vlastnými odchovancami. Beztak úzky káder mužstva bol v priebehu jari
oslabený o hráčov, ktorí odišli za prácou do zahraničia, dvaja hráči odišli na hosťovanie
do klubov z vyšších súťaží, prišli zranenia a to malo za následok aj výpadky v
tréningovom procese. V prebiehajúcej prestávke bude pred našimi mužmi ťažká úloha, a
to kvalitne sa pripraviť a vrátiť sa na pozície z predchádzajúcich rokov. Veríme, že nám
pomôžu aj príchody nových hráčov, ktorí oživia herný prejav mužstva.
Ocenenie žiakov v ObLFZ Prievidza
(cenu preberá Patrik Turanský)

Naši muži
v zápase

Začiatkom júna zorganizoval výbor TJ Slovan
spomienkový zápas na nášho bývalého hráča a
úspešného trénera mládeže Vlastimila Hlohovského.
Počas futbalovej soboty sa na ihrisku TJ Slovan predstavili najskôr naši žiaci, ktorí si poradili so svojimi súpermi z Cigľa
hladko 6:2 a 2:0. Hlavným ťahákom dňa bol však zápas bývalých dorastencov trénerskej dvojice František Komžík a
Vlastimil Hlohovský proti súperovi z Bystričian. V zápase sa predstavilo kvarteto ligových hráčov na čele so synom
Vlastimila Hlohovského Filipom, ktorý momentálne oblieka dres bratislavského Slovana. Všetci zúčastnení predviedli
kus futbalového umenia a v príjemnej atmosfére potešili peknú divácku kulisu. Naši chlapci potvrdili svoje kvality a
zvíťazili po výsledku 9:7.
Obecný uličný turnaj bude tento rok 29.augusta!
Tradičný uličný turnaj bude tento rok o niečo neskôr,
ako tomu bolo doteraz. Hlavným dôvodom jeho
presunutia je najmä regenerácia trávnika na ihrisku TJ
Slovan, kde aktuálne prebiehajú práce spojené s
revitalizáciou.

Menej úspešné bolo
družstvo mužov, ktoré v
poslednom domácom
zápase súťaže nestačilo
na lídra tabuľky z
Borčíc a prehralo
jednoznačne 0:5. V
prestávke zápasu boli
ocenení naši žiaci, keď z
rúk starostky obce
prebrali zlaté medaily za
úspešnú sezónu.
V novom súťažnom ročníku budeme mať o jedno mužstvo navyše!
Na našich najmladších futbalistov čakajú od septembra prvé oficiálne zápasy v súťaži
mladších prípraviek. Počas predprípravy tento rok zvládli základy práce s futbalovou
loptou, a tak im nič nebráni postaviť sa proti svojim súperom a reprezentovať náš klub.
Prípravka : horný rad zľava :Milan Záhon, Jakub Sluka, Adam Chalmoviansky, Viktória
Tkáčiková, Jakub Píš, tréner Marián Rybár, dolný rad zľava Jaroslav Jarošinec, Markus
Milo, Adam Záhon, Adam Divéky, Patrik Dolinay.
Marián Rybár, tajomník TJ Slovan
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