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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
obdobie prvých šiestich mesiacov tohto 
roka môžeme spájať s historickými 
udalosťami našej obce. Za jednu z nich 
určite považujem uvedenie do života 
prvej knihy o Zemianskych Kostoľanoch. 
Na podujatí Dni obce jej symbolicky, 
pokropením vody z Lazného  potoka, 
vdýchol život Dr.Karol Kosztolányi, priamy  
potomok  šľachtického  rodu  žijúceho 

u nás. Aj dnes náš Lazný potok preteká dolinou, aj dnes pozoruje nás – 
ľudí. Kroje predkov už spia v starých truhliciach, drevené chalupy sa 
vrátili zemi, pretože pokolenia prichádzajú a odchádzajú. Zem však 
trvá. A dokiaľ trvá Zem, tečie i Lazný potok ako modrá stužka a trvá i 
ľudský príbeh.
 V jednej slovenskej piesni sa spieva ... vysokou horou 
obklopená dedinka moja spí. Aj naša dedinka je obklopená vysokými 
horami. Strážia ju vrcholky Vtáčnika a Drieňova. No ona nespí, ona žije, 
žijú v nej ľudia so svojimi každodennými starosťami, radosťami i 
príbehmi. Spolu sa môžeme pýtať, kto sme a odkiaľ prichádzame a 
môžeme hľadať odpoveď na túto otázku, veď v tomto roku uplynulo 
685 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. Jej história sa však 
začala oveľa skôr, keď približne pred 6 tisíc rokmi v období neskorej 
doby kamennej sa v polohe Čierna zem začal rozširovať ľud lengyelskej 
kultúry.
 V živote človeka je veľa okamihov, vzácnych, nezabudnuteľ- 
ných i menej príjemných. Tieto určitým spôsobom ovplyvňujú jeho 
pohľad na svet, na okolie, v ktorom prežíva svoj príbeh i na svoj domov. 
Každý vidí to, čo chce vidieť. 
 V príbehu, ktorý som čítala na internete, istý muž žijúci v 
meste mal na vidieku domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa, že 
ho predá. Stretol sa s priateľom básnikom a požiadal ho, aby mu 
pomohol napísať inzerát na predaj tej „búdy“, ktorú má vidieku. Básnik 
napísal : „Predám krásnu usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde pri 
východe slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce potôčik s 
priezračnou vodou. Domček je zaliaty slnečným jasom a veranda 
ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam spríjemňujú cvrčky a 
hviezdy.“ Po čase sa básnik stretol s priateľom a spytoval sa, či predal 
ten domček, na ktorý mu písal inzerát. Muž odpovedal: „Nie, zmenil 
som názor. Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil som, že vlastním 
poklad.“
 Je na nás, aby sme sa aj my poobzerali okolo seba a možno i 
prehodnotili svoje častokrát negatívne postoje. Našli to pekné, čo nám 
spoločnosť, obec i náš domov ponúka a čo iní vidia. Ak to budeme 
chcieť, určite to uvidíme aj my. A možno zistíme, že to máme priamo 
pred očami. 
 Želám vám krásne leto, slnečné dovolenky, aby ste po 
načerpaní nových síl opäť mohli úspešne a v zdraví pokračovať vo 
svojej práci, štúdiu či iných činnostiach, ktoré obohacujú váš život.

                                                               Ing. Jana Školíková, starostka obce
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Pozdrav nových nájomníkov z balkóna svojho nového bytu.

Investičná činnosť a údržba, práce súvisiace
s plánovanou investičnou výstavbou, verejné

obstarávanie prác, tovarov a služieb

Dodávateľ začal s opravou stĺpov miestneho rozhlasu
na Ulici Boženy Němcovej. S opravou súvisí aj preklád-
ka vedenia miestneho rozhlasu a káblovej televízie na 
nové alebo zrekonštruované stĺpy.

Zmena dopravného značenia v areály materskej školy.

Hasičská zbrojnica si okrem nových okien a dverí
toho žiada oveľa viac. Financie sa našli na rekon-
štukciu sociálnych zariadení.

Od septembra bude základná škola vykurovať všetky
priestory a ohrievať teplú vodu za pomoci nových
plynových kotlov a vykurovacieho systému.

-realizácia diela „Sociálne zariadenia v budove hasičskej zbrojnice“,

- ukončenie terénnych úprav súvisiacich s dielom „Odstránenie stavby súpisné číslo 445 na 

Ulici kpt. Weinholda,

- výber dodávateľa na realizáciu prác „Rekonštrukcia stĺpov miestneho rozhlasu“, 

uzavretie zmluvy o dielo a začatie prác,

- výber dodávateľa na realizáciu prác „Výmena plynových kotlov v základnej škole“, 

uzavretie zmluvy o dielo, odovzdanie staveniska a začatie prác,

- výber dodávateľa na realizáciu prác „Baroková kúria - rozvody inžinierskych sietí“,

- realizácia svetelno-technického merania v súlade s realizáciou projektu „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany“,

- výber dodávateľa prác, spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie 

územného rozhodnutia pre stavbu „Spevnené plochy a parkovacie miesta - bytovka 

Domovina 388",

- spracovanie čistopisu Územného plánu zóny Obytný súbor Pažite II. a jeho verejné 

prerokovanie,

- riešenie problematiky napojenia inžinierskych sietí z ENO pre budovu Telovýchovnej 

jednoty SLOVAN na futbalovom ihrisku (elektrická energia, kanalizácia), zabezpečenie 

materiálu na novú prípojku elektrickej energie, zmluvné ošetrenie odvedenia odpadových 

vôd,

- zabezpečenie komplexného prečistenia dažďovej kanalizácie ENO na Ulici J. Hagaru a kpt. 

Weinholda, 

- spracovanie projektovej dokumentácia a riešenie dopravného značenia a parkovania pri 

materskej škole,

- zabezpečenie dodávateľa služieb a uzavretie zmluvy s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov na zabezpečenie miestneho systému triedeného zberu komunálneho odpadu - 

obaly a neobaly v zmysle platnej legislatívy upravujúcej nakladanie s odpadmi,

- súčinnosť pri spracovaní projektu „Environmentálny kalendár“ pre materskú školu za 

účelom získania finančného grantu na realizáciu projektu,

- zabezpečenie zostavenia, grafického spracovania a tlače monografie Zemianske 

Kostoľany,

- doplnenie antuky a ďalšieho náradia a vybavenia potrebného na prevádzku tenisových 

kurtov,

- odstránenie časti skorodovaného zábradlia renesančného parku,

- zakúpenie malotraktora  na účel kosenia futbalového ihriska,

- realizácia aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaných občanov,

- v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom riadenie prác na ochranu majetku 

občanov počas zvýšeného výskytu zrážok a zaplavovania pivníc na Ulici J.Hagaru,

- pracovné rokovania v súvislosti s prípravou projektovej dokumentácie na lávku pre 

peších cez Lazný potok,

- pracovné rokovania s účastníkmi budúceho stavebného konania počas prípravy 

projektovej dokumentácie na stavbu „Spevnené plochy pri budove č. 3 (klub dôchodcov, 

drogéria, textil),

- oprava najväčších výtlkov na ceste na Ulici Boženy Němcovej smerom na cintorín na 

základe podnetu občanov,

- čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe,

- výsadba zelene, strihanie a údržba kríkov,

- vykonávanie bežných udržiavacích prác v obci.
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Oblasť financií a správy majetku obce

Dvojstranu pripravili : Ing. Školíková, Ing. Ďanovský, foto : archív obce

- prenájom nebytových priestorov súpisné číslo 676 na miestnej 
tržnici uchádzačovi Branislavovi Vrzoňovi za účelom zriadenia 
predajne a servisu satelitnej a počítačovej techniky,
- prenájom nebytových priestorov Pivárne a Vinárne uchádzačovi 
Ing. Radovanovi Poliakovi za účelom poskytovania pohostinských, 
prípadne reštauračných služieb,
- prenájom ďalších nebytových priestorov v budove zdravotného 
strediska uchádzačovi Súkromnému centru špeciálno-
pedagogického poradenstva,
- pridelenie bytu číslo 13 v bytovke 682/52 na Ulici kpt. Weinholda 
žiadateľke Mariane Iľkovej,
- pridelenie bytu číslo 15 v bytovke 682/52 na Ulici kpt. Weinholda 
žiadateľovi Jánovi Štutikovi,
- pridelenie bytu číslo 6 v bytovke 682/52 na Ulici kpt. Weinholda 
Zuzane Cabadovej,
- pridelenie bytu číslo 3 v bytovke 682/52 na Ulici kpt. Weinholda 
žiadateľke Jane Kocúrikovej Frajkovej,
- prehodnotenie oprávnenosti nájomného vzťahu u nájomníkov v 
bytovkách číslo 682/52, 683/53 a 5 na Ulici kpt. Weinholda k termínu 
ukončenia nájomnej zmluvy a predlžovanie nájomných vzťahov na 
ďalšie obdobie,
- schválenie Záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia 
obce za rok 2015,
- schválenie zmeny rozpočtu obce č. 1/2016 a 2/2016,
- úprava výšky nájmu pre nájomníkov bývajúcich v bytových domoch 

2 2č. 682 a 683 z 3 €/m  na 2,80 €/m  od 1. 8. 2016.

Oblasť vnútornej správy obce
- príprava a zabezpečenie priebehu a spracovania výsledkov volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky,
- príprava a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 
1/2016 o určení času a miesta zápisu detí do 1.ročníka základnej 
školy,
- príprava a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 
2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Zemianske 
Kostoľany,
- príprava a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Zemianske Kostoľany,
- voľba hlavného kontrolóra obce na ďalšie šesťročné obdobie,
- vyhlásenie volieb Rady školy pri ZŠ a ustanovujúceho zasadnutia 
zvolenej Rady školy pri ZŠ

Do pokladne obce pribudnú ďalšie dotácie a granty
Koncom minulého a začiatkom tohto roka sa obec uchádzala o niekoľko dotácií na základe vyhlásených výziev. Po posúdení žiadostí a spisov obce boli 
pozitívne vyhodnotené tieto zámery a schvaľujúce orgány poskytli, resp. poskytnú obci na základe uzavretých zmlúv dotácie a granty na tieto projekty:
Monografia Zemianske Kostoľany  2 000 €  Trenčiansky samosprávny kraj
Pamiatkový výskum NKP Sýpka  1 800 €  Ministerstvo kultúry SR
Pamiatkový výskum NKP Kišasonkin kaštieľ 3 800 €  Ministerstvo kultúry SR
Územný plán zóny Pažite II.   1 879,50 €  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Technické a materiálne vybavenie DHZ     700 €   Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Environmentálny kalendár - projekt MŠ     300 €  Nadácia Pontis (zamestnanecký projekt ENO)
Počítačové vybavenie - 2 ks tlačiarne  nepeňažný dar Slovenské elektrárne, a.s.

Nepodporenou žiadosťou bola žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na dielo „Výmena plynových kotlov v ZŠ“ z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov vo fonde na všetky žiadosti.

Už viac ako rok sa obci nedarí získať kladné stanoviská 
všetkých zainteresovaných organizácií na rekonštrukciu 
priestranstva pri objekte č. 3. V priestore je nutné akcep-
tovať nielen existenciu autobusovej zastávky a jej vjazd,
ale aj výškový rozdiel medzi hlavnou cestou a budovou s
obchodnými prevádzkami a bytmi. Navyše celé priestrans-
tvo je križované takmer všetkými inžinierskymi sieťami, 
s ktorých správcami neustále rokujeme o možnom riešení.
Tu vidíme najväčší problém, pretože pri požiadavke preklád-
ky inžinierskych sietí (týka sa to hlavne vody), sa náklady 
na realizáciu diela značne zvýšia, čo môže z ekonomického
hľadiska zámer rekonštrukcie ohroziť. Je však nevyhnutné,
aby aj tento priestor v našej obci dostal novú podobu a bol 
z dopravného hľadiska bezpečný pre chodcov i motoristov. 
Je prioritou obce, aby táto problematika bola vyriešená 
do konca tohto kalendárneho roka.

Krivá ohrada a opadaný ohradový múrik nedôstojne rep-
rezentuje okolie našej vzdelávacej inštitúcie. Na druhý polrok
je plánované zverejnenie výzvy, výber dodávateľa prác i
samotná realizácia novej ohrady základnej školy po celom
jej obvode. Po šesťdesiatich rokoch, ktoré v tomto roku 
naša škola oslavuje, si to prinajmenšom už zaslúži.
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Prezentačná miestnosť

Rekonštrukcia komunikácie na ulici Partizánska.

Obyvatelia bytovky číslo 10

na ulici Kpt. Weinholda

idú príkladom

Často sa mnohí sťažujú na 
okolie a vzhľad svojho  
obydlia, obyvatelia bytoviek 
závidia tým v rodinných 
domoch ich nádherné 
zá h ra d k y.  O b y v a t e l i a  
bytovky číslo 10 na Ulici kpt. 
Weinholda si povedali, že aj 
oni chcú žiť v peknom 
prostredí plnom kvetov, 
drevín a farieb. S finančnou 
podporou a so súhlasom 
obce  s i  svo jpomocne 
vybudovali  na obecnom 
p o z e m k u  p r e k r á s n u  
záhradku, ktorú neustále 
skrášľujú a zveľaďujú. 
Takéto úžasné nápady, chuť 
urobiť niečo pre svoje 
prostredie a nepozerať len 
ľahostajne z okna môžu byť 
príkladom i motiváciou pre 
o stat nýc h  o b ča n o v  a  
veríme, že je to len prvá 
lastovička, ktorú sme mohli 
podporiť.

Dňa 13. 4. 2016 sa na rokovaní Obecného zastupiteľstva v 
Zemianskych Kostoľanoch uskutočnila voľba hlavného kontrolóra 
obce. Uznesením 30/16 obecné zastupiteľstvo na ďalšie šesťročné 
volebné obdobie zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa 
Kretta, ktorý túto funkciu vykonával v našej obci i v období 2010-
2016. Želáme mu veľa úspechov v práci.

Poslanci zvolili hlavného kontrolóra obce

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Dušana Juríčka v budove 
zdravotného strediska bude poskytovať služby všeobecného lekára 
do 31. 8. 2016. MUDr. Dušan Juríček podal obci výpoveď 
nájomnej zmluvy upravujúcej prenájom nebytových priestorov na 
účel prevádzkovania ambulancie. Jeho rozhodnutie bolo 
ovplyvnené dlhodobým nízkym počtom pacientom. Obec mu v 
roku 2014 na základe výsledkov prieskumu medzi občanmi 
zistených počtom návratiek avizovala záujem o jeho služby od 400 
pacientov. Tento počet sa však nenaplnil ani do polovice, preto 
lekár z ekonomických dôvodov pristúpil ku skracovaniu 
ordinačných dní i hodín a nakoniec pristupuje i k úplnému zrušeniu 
ambulancie. Z ekonomických dôvodov nie je pre žiadneho lekára 
takáto ambulancia udržateľná. Zo strany pacientov je potrebné 
vyzdvihnúť si od lekára zdravotný záznam a prihlásiť sa k inému 
všeobecnému lekárovi. 

 MUDr. Juríček ordinuje
do konca augusta 2016

Rozpočtové výdavky v Eur
Všeobecné verejné služby              223 435,-
Civilná ochrana             26,-
Verejný poriadok a bezpečnosť             7 999,-
Všeobecná pracovná oblasť      11 435,-
Cestná doprava           124,-
Nakladanie s odpadmi a ochrana ŽP     25 846,-
Bývanie a občianska vybavenosť      37 265,-
Kultúra a náboženstvo          49 833,-
Výdavky rozp.organiz.-Správa pamiatok    16 124,-
Základné vzdelávanie      176 444,-
Predškolská výchova       81 215,-
Sociálne zabezpečenie, opatrov.služba     35 456,-
Bežné výdavky spolu                     665 202,-
Revitalizácia kaštieľa                    2 950,-
Územný plán zóny IBV Pažite II.           3 345,-
Kapitálové výdavky spolu                  6 295,-
Splátky úveru        19 249,-
Finančné operácie výdavkové - úver     19 249,-
VÝDAVKY SPOLU             690 746,-

ČERPANIE ROZPOČTU ZA  I. POLROK 2016

Spracovali : Ing. M. Tonhauzerová, Ing. J. Súkeníková

Rozpočtové príjmy v Eur
Výnos dane z príjmu FO  241 587,-
Daň z nehnuteľností   240 027,-
Daň za špecifické služby    9 308,-
Daňové príjmy spolu   490 922,-
Príjmy z vlastníctva   59 973,-
Administratívne poplatky    7 586,-
Pokuty, penále a iné sankcie      80,-
Poplatky a platby za služby, v tom:
za materské školy a škol.zariad.   9 276,-
poplatok za stravné dôchodcov   5 935,-
za predaj služieb    61 919,-
Úroky z účtov fin.hospodárenia      34,-
Ostatné príjmy       778,-
Nedaňové príjmy spolu  145 832,-
Transfery v rámci verej.správy 284 110,-
Granty       1 800,-
Zostatok prostriedkov z min.rokov  5 336,-
PRÍJEM SPOLU    928 000,-

Profesionalitu i kompetentnosť členov Dobrovoľného hasičského 
zboru v Zemianskych Kostoľanoch preverilo obdobie februárových 
nepretržitých dažďov. Dažďová kanalizácia na Ulici 4. apríla a na 
Ulici J.Hagaru vo vlastníctve ENO nebola pripravená na také 
množstvo spadnutých zrážok, a tak sa voda objavila aj v pivniciach 
občanov a naplnené odtokové kanále ohrozovali ďalšie budovy. 
Členovia hasičského zboru v daždivom a chladnom počasí 
vykonávali práce na odčerpávaní vody, pričom im výdatnú pomoc 
poskytoval protipovodňový vozík získaný pre obec od Ministerstva 
vnútra SR v minulom roku.

HASIČI, ĎAKUJEME VÁM!
Ing. Jana Školíková, foto : archív obce
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                                                Ing. Jana Školíková, foto : Lukáš Matoušek

K	 najstarším	 zachovalým	 pamiatkam	 v	 obci	 patrí	 renesančný	
kaštieľ,	ktorý	bol	postavený	okolo	roku	1570.	Je	najväčšou	stavbou	
tohto	 druhu	 na	 hornej	 Nitre.	 Kaštieľ	 bol	 pôvodne	 stavaný	 ako	
štvorvežový,	 po	 útoku	 vojska	 v	 roku	 1711	 boli	 dve	 južné	 veže	
výrazne	 poškodené.	 Došlo	 k	 nemu	 preto,	 že	 vtedajšia	 majiteľka	
kaštieľa	 Žofia	 Justh	 odmietla	 splniť	 príkaz	 oslianskeho	 slúžneho	
Gašpara	 Simoniho	 na	 vydanie	 miestneho	 kostola	 do	 správy	
katolíckej	 cirkvi	 a	 tiež	 preto,	 že	 nesúhlasila	 vychovávať	 svojich	
dvoch	synov	v	katolíckom	duchu.	Zborené	dve	veže	južného	krídla	
už	neboli	obnovené,	vonkajšie	murivo	bolo	celoplošne	omietnuté.	V	
ďalšej	stavebnej	etape	v	prvej	tretine	19.	storočia	boli	vykonané	len	
minimálne	dispozičné	úpravy,	 čím	došlo	k	predeleniu	miestností	
alebo	odstráneniu	pavlače.	K	menším	úpravám	došlo	aj	okolo	roku	
1907,	 výraznejšou	obnovou	prešiel	 kaštieľ	po	 jeho	 znárodnení	 v	
rokoch	1953-1958.	V	predchádzajúcom	kalendárnom	roku	(2015)	
došlo	k	jeho	revitalizácii.	O	jednotlivých	stavebných	činnostiach	a	
úpravách	sme	informovali	v	predchádzajúcom	čísle	časopisu. Prvých	 návštevníkov	 po	 revitalizácii	 privítal	 kaštieľ	

23.apríla	2016,	kedy	za	bohatej	účasti	hostí	 i	 verejnosti	
bola	po	slávnostnom	príhovore	starostky	obce	a	riaditeľky	
Hornonitrianskeho	 múzea	 v	 Prievidzi	 PhDr.	 Ivety	
Géczyovej	starostkou	obce	prestrihnutá	páska	na	nádvorí	
pred	 vchodom	 do	 kaštieľa.	 Medzi	 hosťami	 nechýbali	
realizátori	 stavebných	prác,	projektanti,	 stavebný	dozor,	
zástupcovia	 spoločnosti	 zabezpečujúcej	 vykonanie	 a	
zariadenie	 odborných	 činností	 pri	 implementácii	
projektu,	 zástupcovia	 Hornonitrianskeho	 múzea	 v	
Prievidzi,	zástupcovia	miestnych	cirkví	a	škôl,	ďalší	vzácni	
hostia,	ako	aj	široká	verejnosť.	Pre	všetkých	návštevníkov	
bol	 pripravený	 prípitok,	 aj	 ďalšie	 občerstvenie,	 ktoré	
zabezpečovala	 catteringová	 spoločnosť	 a	 ponúkali	 ho	
študentky	 Hotelovej	 akadémie	 v	 Prievidzi.	 Súčasťou	
otvorenia	 bola	 prehliadka	 múzea,	 inštaláciu	 ktorého	
zabezpečovalo	 Hornonitrianske	 múzeum	 v	 Prievidzi.	
Okrem	 múzea	 na	 prvom	 podlaží	 východného	 krídla	 si	
mohli	 návštevníci	 prezrieť	 všetky	 rekonštruované	
priestory,	 ktoré	 sa	 dnes	 využívajú	 ako	 kancelária	 a	 jej	
obslužné	 priestory,	 informačná	 miestnosť	 so	 šatňou,	
propagačná	 miestnosť	 s 	 kapacitou	 20	 miest , 	
reprezentačné	priestory	a	jej	obslužné	priestory,	galerijnú	
a	 kongresovú	 časť,	 obradnú	 miestnosť	 a	 jej	 obslužné	
priestory.	O	pohodu	na	nádvorí	sa	postarali	účinkujúci	v	
kultúrnom	 programe,	 ktorý	 na	 tejto	 slávnosti	 nesmel	
chýbať.	Vystúpil	v	ňom	miestny	folklórny	súbor	Domovina,	
sláčikové	zoskupenie	Adventure	Strings	a	obrovským	

Návštevné hodiny 
každý	nepárny	týždeň	v	sobotu	
prvá	prehliadka	o	13:00	h
druhá	prehliadka	o	15:00	h
skupinové	návštevy	a	zájazdy	podľa	dohody	a	vo	vopred	
objednanom	termíne	a	čase	na	tel.	čísle	046	5466	177,	
5466	181	alebo	e-mailom	
kniznica@zemianskekostolany.sk

aplauzom	 bolo	 obdarené	 aj	
umelecké	 sláčikové	 zoskupenie	
Gemini.	Pri	príležitosti	otvorenia	
kaštieľa	 obec	 založila	 Knihu	
návštev.	 Do	 nej	 zvečnia	 svoju	
návštevu	 podpismi	 všetci	 jeho	
návštevníci.	

Kaštieľ privítal prvých návštevníkov
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Prieskumy trhu a verejné obstarávanie nám šetria finančné prostriedky
názov zákazky zmluvná cena úspešný uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou

Údržba stĺpov miestneho rozhlasu         14 353,31 €  Jarmila Kováčová DONOR 
          Zemianske Kostoľany
Výmena plynových kotlov v základnej škole              47 632,74 €  EMS Komplet, s.r.o., Prievidza
Baroková kúria - rozvody inžinierskych sietí                      89 998, 68€   Jarmila Kováčová DONOR
          Zemianske Kostoľany
Pamiatkový výskum NKP Sýpka     1925,00 €  Renáta Kollárová, Bojnice
Pamiatkový výskum NKP Kišasonkin kaštieľ    3980,00 €  Renáta Kollárová, Bojnice
Oplotenie základnej školy     21 705,60 €  VYSTA s.r.o., Zemianske Kostoľany

Našimi hlasmi sme prispeli k výsledkom volieb do NR SR

zmysle platnej legislatívy. Na základe delegovania politických strán 
bola vytvorená okrsková volebná komisia, ktorá pracovala v zložení :
predseda: Kristián Pohorelec, podpredseda: Dominika Melišková, 
členovia: Anna Tkáčiková, Valeria Oršulová, Vladimír Matejov, 
Ľudmila Rybnická, Alexandra Brtková, Veronika Haláková, Patrik 
Adamec, zapisovateľka: Viera Hulínyiová
 Vo voľbách do Národnej rady SR sa o hlasy voličov 
uchádzali kandidáti dvadsiatich troch politických strán, hnutí a koalícií. 
Pri počte 1445 voličov bolo do obce Zemianske Kostoľany doručených 
33 350 hlasovacích lístkov a 1450 obálok. Tieto komisia spolu so 
zoznamami voličov a ďalšími nevyhnutnými písomnosťami a 
vybavením prevzala v deň volieb o 5:00 h v hlasovacej miestnosti, 
ktorou bola veľká sála Domu kultúry SNP.
 Napriek tomu, že išlo o významnú udalosť, hlasovanie 
prebehlo bez incidentov a bez potreby zásahu polície. O 22:00 h sa 
zavreli dvere volebnej miestnosti, aby komisia zistila výsledky 
hlasovania. Sčítavanie hlasov pre jednotlivé politické strany, hnutia a 
koalície, ale aj pre jednotlivých kandidátov na hlasovacích lístkoch 
komisia ukončila až po polnoci, kedy sa predseda komisie spolu so 
zapisovateľkou premiestnili do Prievidze, aby správnosť zápisnice o 
priebehu a výsledkoch hlasovania potvrdila obvodná volebná komisia. 
                                                   Ing. Jana Školíková, foto: archív obce

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR v obci 
Zemianske Kostoľany:

Počet voličov zapísaných vo voličskom zozname:   1445
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:    952
Počet voličov, ktorí odoslali obálku z cudziny:    1
Počet platných odovzdaných hlasov:     949

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie, 
koalíciu:
1. Strana TIP       5
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA    1
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti    75
4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník     1
5. ŠANCA       1
6. SME RODINA - Boris Kollár     67
7. Strana zelených Slovenska      8
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO    3
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia    0
10. VZDOR - strana práce      2
11. MOST-HÍD       15
12. Slovenská národná strana      95
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia    1
14. Komunistická strana Slovenska     12
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 7
16. SMER - sociálna demokracia     410
17. Kresťanskodemokratické hnutie     13
18. Slovenská občianska koalícia     4
19. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko    100
20. SIEŤ        42
21. Strana maďarskej komunity     0
22. PRIAMA DEMOKRACIA     2
23. Sloboda a Solidarita      85

Na deň 5. 3. 2016 
vyhlásil predseda 
Národnej rady SR 
v o ľ b y  d o  
Národnej rady SR. 
Aj obec Zemians- 
k e  K o s t o ľ a n y  
p l n i l a  ú l o h y  
p r e n e s e n é h o  
výkonu štátnej 
správy a zabezpe-
čovala  úlohy  v 

Už druhú sezónu môžu nadšenci „bieleho športu“ využiť 
tenisové kurty v obci. Od minulej jari prešiel objekt 
výraznými zmenami. Na hracie plochy bolo zakúpených 
13 t novej antuky, doplnené boli umelé čiary, zmetáky na 
úpravu hracích plôch, riešilo sa zavlažovanie, kovové 
vybavenie dostalo nové nátery. Vďaka správcovi 
tenisových kurtov Ing. Svatoslavovi Vážanovi, ktorý tu 
trávi nespočetne veľa hodín a vykonáva všetky manuálne 
práce, má dnes toto športovisko novú atraktívnejšiu  
podobu.
Za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb obec 
najbližšie plánuje obnovu sociálnych zariadení a šatní v 
pôvodnom byte v dome kultúry, ako aj obnovu ohrady 
tenisových kurtov. 
Záujemcovia o hru na kurtoch nech kontaktujú 
správcu na tel. čísle 0905  775  823. 

Priaznivci bieleho športu majú k dispozícii obnovené športovisko

Poplatky sú schválené obecným 
zastupiteľstvom:
- osoba do15 rokov                   0,50 eur/h
- osoba nad 15 rokov               1,00 eur/h
- príplatok za umelé osvetl.     2,00 eur/h

- zapožičanie tenisovej rakety 1,00 eur/h 
- strata, závažné poškodenie (zlomenie) 
tenisovej rakety = nákupná cena 
- strata tenisovej loptičky      0,50 eur
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Ak	má	občan	psa,	má	aj	povinnosti.	Viete	aké?
Základné pravidlá evidencie psov upravuje 
zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov. Každý 
pes držaný na území obce viac ako 90 dní 
musí byť zaevidovaný. Do evidencie sa 
zapisuje najmä : 
 evidenčné číslo psa,
 tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní 
psa, ak ho pes má,
 meno, priezvisko a adresa trvalého 
pobytu držiteľa psa,
 umiestnenie chovného priestoru, v 
ktorom sa pes na území obce zdržiava,
 skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi,
 uhynutie psa,
 strata psa.
Každú zmenu skutočnosti údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný 
nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti 
na oddelení daní a poplatkov obecného 
úradu. Evidenciu psov vedie obec. Obec 
vydá držiteľovi psa zapísaného do 
evidencie evidenčnú známku, ktorou sa 

preukazuje totožnosť psa. Známka je 
neprenosná na iného psa. Odcudzenie, 
zničenie alebo stratu známky je držiteľ 
psa povinný do 14 dní oznámiť obci, kde je 
pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa za 
poplatok 1€ náhradnú známku.
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
 neprihlási psa do evidencie,
 neoznámi obci, v ktorej je pes 
evidovaný, každú zmenu skutočností a 
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 
30 dní od ich zmeny,
 neohlási, že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný,
 neoznámi odcudzenie, zničenie alebo 
stratu evidenčnej známky, 
 nezabráni voľnému pohybu psa okrem 
priestorov na to určených.
Za tieto priestupky je možné uložiť pokutu 
do 165 €.

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Obec ako správca dane si vo 

svojom všeobecne záväznom nariadení 
určí najmä sadzbu tejto dane, prípadné 
oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
Predmetom dane je pes starší ako 6 
mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom 
(držiteľom) psa. Základom dane je počet 
psov. Daňová povinnosť vzniká prvým 
d ň o m  k a l e n d á r n e h o  m e s i a c a  
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes 
stal predmetom dane a zaniká posledným 
dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 
predmetom dane. (Napríklad: vo februári 
sme si kúpili psa,  ktorý má 4 mesiace, to 
znamená, že v apríli bude mať pes 6 
mesiacov, čiže daňová povinnosť vzniká od 
prvého dňa nasledujúceho mesiaca, t.j. 1. 
5. kalendárneho roka. V prípade, že sme si 
vo februári kúpili psa, ktorý už má viac ako 
6 mesiacov, daňová povinnosť vzniká už 1. 
3. kalendárneho roka.) Vlastník (držiteľ) 
psa je povinný podať daňové priznanie, 
príp. čiastkové daňové priznanie do 30 dní 
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej 
povinnosti.
                                 Ing. Júlia Hvojníková

Čo je to sociálne poradenstvo a kde mi ho 
poskytnú?

        Podľa platnej legislatívy na Slovensku 
spadá občianske poradenstvo pod pojem 
sociálne poradenstvo resp. základné sociálne 
poradenstvo. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách definuje sociálne 
poradenstvo ako odbornú činnosť zameranú na 
pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii. Nepriaznivá sociálna situácia je 
ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením 
alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky 
začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z 
dôvodu:
- že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky 
(na uspokojenie základných životných potrieb),
- pre svoje životné návyky alebo pre spôsob 
života,
- pre ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav,
- že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný 
dôchodok,
- pre výkon opatrovania fyzickej osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím,
- pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb 
a pod.
       Cieľom sociálneho poradenstva by malo 
byť poskytovanie základných informácií, ktoré 
umožňujú orientáciu v možnostiach riešenia 
situácie, o nárokoch, ktoré vyplývajú z 
právnych noriem upravujúcich sociálnu 

ochranu alebo konkrétna pomoc pri riešení 
nepriaznivej sociálnej situácie klienta, a to buď 
zmiernením jej dôsledkov alebo odstránením 
príčin a dôsledkov. Je dôležité motivovať 
klienta k aktivite a riešeniu svojej situácie 
vlastným pričinením.

Uplatnenie sociálneho poradenstva v praxi:
Subjekty štátnej správy: VÚC (vyšší územný 
celok) ,  obvodný úrad,  Centrum pre  
medzinárodnú ochranu detí a mládeže, obec, 
odbor sociálnych vecí a rodiny, sociálne 
zariadenia štátne aj neštátne, úrady práce, 
Sociálna poisťovňa, nápravno-výchovné 
zariadenia. Iné subjekty: občianske združenia, 
nadácie, agentúry zamerané na sociálne 
poradenstvo...

Sociálne poradenstvo sa poskytuje v troch 
úrovniach:

1. Základné sociálne poradenstvo                                                               
2. Odborné sociálne poradenstvo                                                    
3. Špecializované sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo
Ide tu hlavne o rozhovory s klientom s cieľom 
sociálnej diagnostiky a využívania účinnej 
metodiky zvládania jeho krízových situácií a 
problémov. Sociálny pracovník poskytuje 
základné informácie o existujúcich predpisoch, 
nariadeniach a existujúcich formách pomoci. 

Poradenstvo prvého kontaktu zabezpečuje, aby 
občania netrpeli neznalosťou svojich práv a 
povinností, neznalosťou dostupných služieb 
alebo neschopnosťou účinne vyjadriť svoje 
potreby.
Odborné sociálne poradenstvo
Predstavuje kvalitatívne vyšší stupeň a 
vyznačuje sa nasledovnými znakmi: 
Ide o súbor činností, má teda činnostný 
charakter. Táto činnosť je určená na podporu 
klienta. Miera podpory klienta zo strany 
sociálneho pracovníka je individuálna podľa 
potreby konkrétneho klienta. Táto činnosť sa 
zameriava na riešenie reálne existujúcich 
ťažkostí a problémov, ktoré sú výsledkom 
sociálnej reality klienta a ktoré klient zároveň 
vníma ako zaťažujúce a neriešiteľné.

Špecializované sociálne poradenstvo
Poskytuje sa v situácii, keď problémy klientov 
vyžadujú špeciálne vedomosti, zručnosti a 
využívanie poradenských postupov v rámci 
organizačne rozvinutého a profesionálne 
zabezpečeného poradenstva. 

V tomto období sa opakuje otázka „Aké sú 
povinnosti absolventa po skončení strednej 
školy?“ Tejto téme sme sa venovali v 
Informátore č. 1/2013 na str.6, ktorý je k 
dispozícii na internetovej stránke obce a 
odpoveď je doposiaľ aktuálna.                          

Mgr. Iveta Melišková 

Sociálna poradňa
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Predsedníčka a podpredsení

Počas víkendu 25. a 26. júna 2016 si obec pripomenula 685. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany. 
Ani predpovede horúceho letného počasia neodradili 
občanov od účasti na oslavách. Sobotné popoludnie sa na 
nádvorí kaštieľa nieslo v slávnostnej atmosfére, pretože 
pozvanie obce neodmietli hostia - zástupcovia šľachtického 
rodu Kosztolányi, ktorý mal v minulosti na rozvoj obce a jej 
život výrazný vplyv. Občania srdečne a potleskom privítali Dr. 
Karola Kosztolányiho z Francúzska, Gyulu Kosztolányiho a 
Ištvána Kosztolányiho z Maďarska. Pozornosť tejto slávnosti 
bola upriamená na knihu Zemianske Kostoľany, ktorú sme v 
toto popoludnie slávnostne uviedli do života. Jej patrónom 
sa stal 90-ročný Dr. Karol Kosztolányi a pokrstil ju vodou z 
Lazného potoka. Potom spoločne aj  s ďalšími 
Kosztolányiovcami trpezlivo a ochotne poskytovali do 
monografie svoje autogramy. Medzi ďalšími hosťami sme 
privítali autorov jednotlivých kapitol knihy (Mgr. Jozef 
Oboňa, Mgr. Dominika Andreánska, Mgr. Marek Púčik, Mgr. 
Renáta Kollárová, Jozef Žiak, PaedDr. Ivana Plachá, Mgr. 
Mariana Plachá, PhDr. Iveta Géczyová), zostavovateľov PhDr. 
Ivetu Géczyovú a umeleckého fotografa Lukáša Grešnera a 
ďalšie osobnosti a zástupcov organizácií, ktoré významne 
spolupracovali pri vydaní knihy. Nechýbal ani podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč, 
ktorý odovzdal starostke obce symbolický šek vo výške 
poskytnutej dotácie 2 000 €. Táto suma pokryla časť 
nákladov na tlač monografie. V tento deň bol pre všetkých 
pripravený bohatý a zaujímavý kultúrny program. Veľkému 
potlesku sa tešil 25-členný orchester Art Music Orchestra z 
Červeníka, pútavo sa prezentovali sokoliari Astur z hradu 
Červený Kameň a zaujali aj tanečnice historických tancov a 
aktéri bojového umenia.  

O č a r u j ú c a  b o l a  m ó d n a  p r e h l i a d k a  n á d h e r n e  
zdobených dobových kostýmov, medzi ktorými nechýbala ani kópia 
kostýmu kráľa Ľudovíta XIV. Neodmysliteľnou súčasťou programu boli aj 
vystúpenia domácich DFS Domovinka a FS Domovina. Menej záujemcov už 
bolo na tanečnej zábave na nádvorí vo večerných a nočných hodinách, čo 
bola veľká škoda, pretože krásna letná a teplá noc bola na takúto aktivitu 
priam predurčená. Nedeľné slávnosti začali už v skorých ranných hodinách 
slávnostnou svätou omšou za všetkých obyvateľov Zemianskych Kostolian v 
rímsko-katolíckom kostole za účasti zborovej farárky evanjelickej cirkvi Mgr. 
Blanky Kostelnej a miestneho evanjelického kaplána Mgr. Michala Tekelyho. 
Slávnostnú atmosféru umocnili vystúpenia mužskej speváckej skupiny 
Borinka, speváckeho zboru evanjelickej cirkvi a speváckeho zboru katolíckej 
cirkvi. Na omši opäť nechýbali ani hostia slávností Kosztolányiovci, z nich sa k 
veriacim prihovoril najstarší Karol Kosztolányi. Pred kostolom bolo pre 
všetkých pripravené pohostenie. Kosztolányiovci v sprievode starostky 
obce potom navštívili evanjelický cintorín, kde položili kvety na hroby 
svojich predkov. 

685. výročie prvej685. výročie prvej
Zemianske KostoľanyZemianske Kostoľany

Na konskom povoze sa povozili deti v renesanč-
nom parku.

Dr. Karol Kostolányi uvádza do života Monografiu
Zemianske Kostoľany vodou z Lazného potoka.



Víťazné družstvo medziuličného turnaja DEDINA.

Na evanjelickej fare ich potom privítala pani farárka spolu s veriacimi. Na 
záver svojho pobytu v Zemianskych Kostoľanoch opakovane vyjadrili 
svoju vďaku, že sa slávností mohli zúčastniť a hlboké dojmy z vrúcneho 
prijatia a pohostinnosti. 
Program nedele pokračoval kultúrnym programom v poobedňajších 
hodinách pred domom kultúry, kde sa mohli prítomní započúvať do 
melódii v podaní hudobného zoskupenia Akordeonika a finalistky 
Superstar Veroniky Danišovej. Osobitnú kategóriu skladieb zahrali a 
zaspievali muzikanti skupiny ARS NOVA. Ich repertoár je zameraný 
prevažne na skladby od Olympicu, Elvisa Presleyho, Beatles a iných 
hudobných legiend. Miestny podnikateľ Milan Olejka počas oboch dní 
ponúkal špeciality ako pečené koleno, klobásky, bôčik, cigánsku pečienku 
a členky klubu dôchodcov sa postarali o voňavé štrúdle a zemiakové 
placky. Do kategórie podujatí pripravených pri príležitosti 685.výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany sme zaradili i Uličný 
turnaj a 3. ročník súťaže vo varení guláša. Ten sa konal dňa 2. 7. 2016.

písomnej zmienky o obci oslávilipísomnej zmienky o obci oslávili
na Dňoch obce 2016na Dňoch obce 2016 ZEMIANSKE

KOSTOĽANY

Na svätej omši: zľava sediaci Dr. Karol Kosztolányi, 
Gyula Kosztolányi, Ištván Kosztolányi, vpredu farár 
Mgr. Marián Holbay.

Občania počas kultúrneho programu pred DK SNP.

Detská atrakcia nedeľného popolud-
nia - býk a na ňom Daniel Bobok.

Módna prehliadka dobových kostýmov. 

Texty: Ing. Jana Školíková, foto: Lukáš Matoušek
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Udalosťou januára bol REPREZENTAČNÝ PLES OBCE. Jubilejný 20.
ročník tradičného spoločenského podujatia sa niesol naozaj v sláv-
nostnej atmosfére. Výzdobou, prípravou, programom i jedlom do-
káže toto podujatie konkurovať nejednému plesu, usporiadanému i
vo väčších mestách. Tešíme sa na ďalšiu desiatku jeho ročníkov.

Pochôdzka fašiangovníkov a pochovávanie basy patrí k tradičným 
jarným slávnostiam takmer v každej obci. I u nás mládenci vytan-
covali takmer každú dievku na ulici, v obchode, u lekára, v školách
a vo dvoroch. Večer na tanečnej zábave umlčali pani basu jej sym-
bolickým pochovaním.

Fašiangy

Reprezentačný ples

Kladenie vencov

Deň učiteľov

Stavanie mája

Deň matiek

71. výročie oslobodenia obce 
b o l o  p r í l e ž i t o s ť o u  n a  
z o r g a n i z o v a n i e  p i e t n e j  
spomienky na túto významnú 
udalosť s položením vencov k 
Pamätníku SNP. Do sprievodu sa 
zapojili členovia ZO SZPB i 
občania obce. Báseň predniesla 
členka ZPOZ-u Ľubica Gerhátová, 
piesne zaspievali  členovia 
mužskej speváckej skupiny 
Borinka. V príhovore starostka 
obce vyzdvihla okrem dôležitosti 
zachovania mieru aj dôležitosť 
pripomínania si týchto udalostí, 
aby  sa  ľudstvo  už  n ikdy  
nedopustilo takýchto chýb.

Pri príležitosti narodenia učiteľa národa 
Jána Amosa Komenského pripravila obec 
pre súčasných i bývalých pedagógov 
( d ô c h o d c o v )  i  n e p e d a g o g i c k ýc h  
zamestnancov základnej a materskej školy 
slávnostný obrad. V príhovore starostka 
obce vyjadrila uznanie týmto vzácnym 
ľuďom a poďakovala im za dosiahnuté 
výsledky, ktoré vidíme v úspechoch a 
u p l a t n e n í  ž i a ko v  o b o c h  t ý c h t o  
vzdelávacích inštitúcií .

„Sadíme my máje.....“ I v tomto roku znela 
táto pieseň v podaní FS Domovina a DFS 
Domovinka na našej tržnici, kde svojím 
programom doprevádzali miestnych 
hasičov pri stavaní symbolu jari. 

Spoločne s deťmi a mužmi sme pri 
príležitosti sviatku všetkých mamičiek 
pripravili kyticu piesní, hovoreného slova i 
tancov, ktorá bola vyjadrením vďaky a lásky 
za obetavosť, dobrotu a starostlivosť.          
V programe sa predstavili deti z materskej 
školy, Súkromnej základnej umeleckej školy 
Xoana, deti zo základnej školy i mužská 
spevácka skupina Borinka. 
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POZVÁNKA
Pozývame všetkých občanov, priaznivcov vojenskej histórie i širokú verejnosť

na 3. ročník podujatia 

HISTÓRIA BOJOV SNP
dňa 3. septembra 2016, t.j. sobota, o 15:00 h

na priestranstve bývalých štátnych majetkov pod Hôrkou.
Ide o ukážku skutočných bojov v SNP so zapracovaním skutočných udalostí a 

skutočných osôb pôsobiacich počas SNP v obci Zemianske Kostoľany.
Vstupné : 1 €, deti do 15 rokov zdarma.

Z dôvodu zvýšenej hlučnosti na podujatie nie je vhodné chodiť s veľmi malými 
deťmi a domácimi miláčikmi (psami).

Dňa 2. septembra 2016 sa o 17:00 h pri príležitosti 72. výročia SNP uskutoční 
pietna spomienka spojená s položením vencov pred Pamätníkom SNP. 

Sprievodnou akciou je ukážka vojenskej techniky v parku.

Oslavy MDD začali už v ranných hodinách, kedy deti v škôlke i škole navštívila starostka obce s vedúcou 
domu kultúry, aby deťom odovzdali sladké pozornosti. Svoj medzinárodný sviatok mali možnosť deti 
osláviť počas piatkového popoludnia 3. 6. na podujatí nazvanom Kaštieľ deťom alebo deti v kaštieli. V 
parku boli pripravené hry a menej i viac náročné súťažné disciplíny. Nádvorie kaštieľa očakávalo všetky 
deti na divadelnom predstavení Giňolove dobrodružstvá. Hudobne a tanečne spestrilo podujatie 
vystúpenie detí zo Súkromnej základnej umeleckej školy Xoana, ako aj detská diskotéka. V kaštieli bola 
nainštalovaná výstava hračiek a deti mali možnosť sa zúčastniť aj na prehliadke priestorov múzea i 
celého kaštieľa. Vo večerných hodinách sa v priestoroch kaštieľa mohli zahľadieť do deja rozprávky 
MIMONI. Čerešničkou na torte bolo utorkové vystúpenie obľúbených Smejka a Tanculienky v dome 
kultúry.

MDD

Galaprogram XOANY
Tanec je ich život. Týždeň čo 
týždeň trénujú, tancujú a 
opäť trénujú. A o tom, že 
tanec majú žiaci Súkromnej 
základnej umeleckej školy 
Xoana naozaj v srdiečku, 
n á s  p r e s v e d č i l i  v  
galaprograme začiatkom 
júna. Prezentovali sa všetci. 
Od najmenších Šípkových 
Ruženiek až po dokonalé 
b a l et k y  a  o r i e ntá l n e  

tanečnice. Teší nás, že môžeme priestory domu kultúry škole poskytovať a 
sú využívané na takéto pekné a zmysluplné voľnočasové aktivity.

Lúčili sa predškoláci i deviataci
Koniec školského roka a chvíle oddychu sú dlho očakávaným obdobím pre 
všetkých žiakov, študentov a možno i učiteľov. Pre našich predškolákov i 
deviatakov je to i obdobie lúčenia. Lúčenia so škôlkarskými hračkami, 
obľúbenými učiteľkami, so spolužiakmi a so zodratými lavicami deviatej 
triedy. Túto udalosť už niekoľko rokov umocňuje i vedenie obce prijatím 
predškolákov a deviatakov v obradnej sieni obce, kde starostka zaželá 
škôlkarom veľa úspechov vo veľkej škole a deviatakom hlavne šťastný krok 
do nového života a úspechy v štúdiu na strednej škole.

Rady žiakov základnej školy obohatia od septembra títo prváci: 
Patrik Bahurinský, Sofia Frajková, Dominik Karak, Šimon Milo, Ján 
Mojžiš, Martin Muho, Filip Novák, Nina Obžerová, Sofia Štefeková.
Na strednú školu z deviatej triedy odchádzajú: Jakub Belák, Adrián 
Belica, Adrián Bobok, Eva Kopálová, Vladimír Laga, Samuel Ľachký, 
Eva Lesáková, Lukáš Páleník, Samuel Píš, Katarína Šuranská, Nina 
Tóthová.

Ing. Jana Školíková, foto: Lukáš Matoušek
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Rozdávajú krásu a radosť a robia radosť aj sebe. Kto? No predsa folkloristi! A 
keď ide o tých najmladších, je to ešte milšie. Detské prežívanie folklóru je iné, 
dospelí to robia profesionálne a uhladene, ale deti svojsky, živelne a 
bezprostredne a práve v tomto je čaro.
V obci pôsobia dve folklórne telesá - FS DOMOVINA a DFS DOMOVINKA. V 
snahe zachovať dlhoročnú tradíciu folklóru v obci bolo vhodnejšie rozčleniť 
jeden kolektív na "veľkých" a "malých". My sme tí malí. Formou hier, piesní a 
tancov deťom približujeme život našich prarodičov. Máme pripravené dve 
scénické pásma, v tom prvom podľa vzoru svojich rodičov krstia nájdenú bábu. 
V druhom si "sadli" do lavíc a predstavili vyučovanie pomocou hravej formy 
riekaniek, hádaniek a piesní. K folklóru neodmysliteľne patria kroje, piesne, 
zvyky, tradície, tance a nárečie. K tomu všetkému sa snažíme deti z DFS 
DOMOVINKA priučiť, aby aj ony vedeli tieto hodnoty zachovávať a šíriť ďalej.
Od septembra ste nás mohli vzhliadnuť na niekoľkých obecných i regionálnych 
akciách - Posedenie dôchodcov v DK Zemianske Kostoľany, Novoročný koncert 
v evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch, regionálna prehliadka 
Deti deťom v Prievidzi, stavanie mája, otváranie kaštieľa a Dni obce v 
Zemianskych Kostoľanoch, Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi. Ani 
cez prázdniny sa nerozlúčime, cestujeme na letný folklórny tábor a chystáme 
počas prázdnin jednodňové spoločné tvorivé akcie.  Ďakujeme deťom za 
vystúpenia či pravidelnú účasť na tréningoch a ďakujeme rodičom za 
trpezlivosť pri celoročnej činnosti súboru. 

O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz,
a my reťaz nepletieme,
pletieme sa sami,
poďte aj vy s nami,
málo nás, málo nás,
poďte deti medzi nás... 

... v septembri sa na Vás tešíme. Konkurz detí sa uskutoční 13.9.2016 /utorok/ 
o 15:30 hod. v DK SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Zároveň hľadáme  
talentované deti, ktoré hrajú na hudobný nástroj (husle, basa, viola, 
harmonika, cimbal a iné) a ktoré by boli s radosťou  súčasťou kolektívu v 
súbore. Spoločne môžme tvoriť zaujímavé choreografie. Viac informácií o 
činnosti získate na www.zemianskekostolany.sk/detsky-folklorny-subor-
domovinka/ 
Predstavujeme Vám naše nové logo DFS Domovinky. Je to hrdlička z erbu obce 
Zemianske Kostoľany. Hrdlička ako znak mieru a lásky, niečoho čistého. Na jej 
brušku je časť výšivky z rukávcov, ktoré nosili staré a prastaré mamy z obce a 
okolia. Tak sme spojili niečo typické, ľudové, čisté,  s deťmi. A tú lásku k 
ľudovým tradíciám a hodnotám sa budeme snažiť šíriť ďalej.                                                                                 
Beáta Kráľová vedúca DFS

DFS DOMOVINKA
„Málo nás, málo nás, poďte deti medzi nás...“

Ľudová kultúra bola nerozlučne spätá so životom ľudí a 

stala sa súčasťou jeho histórie. O životaschopnosti 

folklóru svedčí fakt, že pretrval až do súčasnej doby. Aj 

náš súbor Domovina vo svojej činnosti pokračuje už 

devätnásty rok. Súčasný človek si však vytvára nové 

folklórne tradície (napr. sobáš, folklór májových 

slávností, športových udalostí, mimoriadnych 

spoločenských udalostí...). Folklór  sa posúva do 

pozície humoru, zábavných polôh, ktoré sú výrazom 

dnešného človeka a spoločnosti. Práve týmto smerom 

podnecujeme našich členov súboru, vedieme ich k 

osobitej interpretácii tradičných tanečných prvkov a ku 

kultivovanému scénickému prejavu.

V tomto polroku sme  svoje vystúpenia prispôsobili 

požiadavkám obce, súkromným akciám a vystúpeniam 

mimo obce. Zamerali sme sa na tradičné vystúpenia na 

fašiangy, stavanie mája. Prezentovali našu obec v 

televízii JOJ. Vystúpili pri otváraní zrekonštruovaného 

kaštieľa a na tej istej pôde pri príležitosti osláv 685. 

výročia písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany. 

Úspešne sme reprezentovali obec aj na vystúpení v 

Brodzanoch na zakladaní „Jánskych ohňov“.

Naše aktivity bez podpory pani starostky Ing. Jany 

Školíkovej, poslancov obecného zastupiteľstva a 

obetavej činnosti všetkých aktivistov , členov súboru by 

neboli možné, a preto všetkým patrí veľké 

POĎAKOVANIE.

Naším cieľom je naďalej rozdávať  radosť všetkým, ktorí 

majú folklór radi a ktorí nás podporujú.

                                          Helena Kováčová, FS Domovina

Folklórny súbor Domovina

na scéne kultúry

takmer dve desaťročia
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Dedina s bohatstvom minulosti a prítomnosti
Predstavujeme vám monografiu Zemianske Kostoľany

Nemám ústa a predsa hovorím.
Nemám nohy a predsa sa pohybujem.
Kto som? Som kniha.

 Mám na mysli knihu, ktorá je rovnako výrazná individualita ako 
človek. Každá je iná. Inak vonia, inak sa vpíja do očí svojimi ilustráciami. Jedna 
sa chce viac rozprávať s našou fantáziou, iná zas vypovedá o našej histórii, učí 
nás porozumieť minulosti a oslovuje nás spolupatričnosť s miestom, kde 
žijeme. Aj monografia Zemianske Kostoľany je určená všetkým, ktorí chcú 
spoznať miestnu históriu a ktorým poznanie našich dejín môže pomôcť nájsť 
zmysel pre trvalé hodnoty v ľudskom živote. Veď každá obec má svoju históriu 
a každá obec má aj svoju súčasnosť. V nej prikladá kamienok ku kamienku a 
skladá tak mozaiku, z ktorej raz bude tiež história.
 Túžba poznať dejiny svojej obce by sa mala stať vlastnou každému 
človeku. Veď len ten, kto pozná svoju vlastnú minulosť, môže objektívne a 
spravodlivo posúdiť súčasnosť a brať si z nej ponaučenie do budúcnosti. 
Takáto túžba viedla aj autorov monografie našej obce k tomu, aby v nej 
zachytili všetky dôležité historické medzníky a zachovali ich pre budúce 
generácie. Diela, ktoré tu vytvárali pracovité ruky našich predkov i súčasníkov, 
neraz vyrastali z lopoty a biedy, a preto máme byť na čo hrdí.
 Pripraviť a vydať takú obsiahlu publikáciu, v ktorej by boli 
primeranou formou sprístupnené všetky dejinné obdobia, nebolo 
jednoduché, pretože je to, podľa nám dostupných informácií, prvá publikácia 
našej obce takéhoto rozsahu. Prvé stretnutie autorského kolektívu prebehlo 
začiatkom predchádzajúceho kalendárneho roka. Nasledovali hodiny, dni i 
mesiace strávené v archívoch, nad stránkami kroník, dobových dokumentov. S 
príchodom jesene už boli na svete prvé stránky jednotlivých kapitol, ktoré 
nesú mená:
Krajinou a prírodou autora Ing. Jozefa Oboňu
Zapísané v krajine autorky Mgr. Dominiky Andreánskej
Z hlbín písiem autora Mgr. Mareka Púčika
Storočie premien autorky PaedDr. Ivany Plachej
Zapísané v pamäti autorky PhDr. Ivety Géczyovej
S armálesom a erbom autora Jozefa Žiaka
Klenotnica pamiatok autorky Mgr. Renáty Kollárovej
Od hračiek k abecede autorky Mgr. Mariany Plachej
Na krídlach múz autorky PaedDr. Ivany Plachej
Cesty k víťazstvám autorky PaedDr. Ivany Plachej
Od jedinca k spoločenstvu autorky Mgr. Mariany Plachej
Pre veci spoločné autorov Mgr. Mareka Púčika, PhDr. Ivety Géczyovej, 
PaedDr. Ivany Plachej a Ing. Jany Školíkovej

Neodmysliteľnou a hodnotnou súčasťou knihy sú dobové, historické i 
súčasné fotografie, pod ktoré sa podpísali fotografi Lukáš Grešner a 
Lukáš Matoušek a historické pohľadnice Zemianskych Kostolian, ktoré zo 
svojej zbierky poskytol František Kučiak. Nad jazykovou úpravou nemálo 
hodín strávila Mgr. Mariana Plachá. Konečnú podobu knihe dali 
zostavovatelia PhDr. Iveta Géczyová a Lukáš Grešner, pod výtvarnú 
koncepciu a grafický dizajn sa podpísal Ing. Imrich Gaplovský. 
Neoceniteľnú a nezištnú pomoc poskytli mnohí naši spoluobčania, 
zástupcovia cirkví, vzdelávacích inštitúcií a spoločenských organizácií v 
podobe fotografií, dokumentov, vzácnych rád a informácií. Všetkým patrí 
naše veľké poďakovanie. Vďačnosť vyslovujeme i Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju za finančnú podporu, ktorou sme pokryli časť 
nákladov na tlač monografie. Slovko ďakujeme nech je i malou odmenou 
poslancom obecného zastupiteľstva. Aj vďaka ich pozitívnemu 
rozhodnutiu sa dnes môžeme tešiť, že Zemianske Kostoľany sa zaradili 
medzi mestá a obce, ktoré svoju históriu i súčasnosť zhmotnili do knižnej 
publikácie.          Ing. Jana Školíková, foto: archív obce

Realizované s finančnou
podporou Trenčianskeho

samosprávneho kraja

Knihu za cenu 18 € je možné si zakúpiť v obecnej knižnici počas
otváracích hodín alebo na obecnom úrade počas úradných hodín.

V monografii nájde svoje meno každý občan, ktorý k 31. 12. 2015 mal
v obci Zemianske Kostoľany prihlásený trvalý pobyt.
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Školský rok 2015/2016 sme začínali so 

104 žiakmi. V súčasnosti máme 108 

žiakov. O výchovu, vzdelávanie  a chod 

z á k l a d n e j  š k o l y  s a  s t a r á  2 3  

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov.  V priebehu školského 

roka došlo k jedinej zmene na pozícii 

zástupcu riaditeľa školy. Pani Ing. Evu 

Lesákovú od 1. februára 2016 nahradila 

Mgr. Jana Demešová. 

Školský rok 2015/2016 možno pokojne 

nazvať aj „Rokom športu“. Nielen z toho 

dôvodu, že v dňoch 5. – 21. 8. 2016 sa 

uskutočnia XXXI. Letné olympijské hry 

v brazílskom Rio de Janeiro. Všeobecne 

v aktivitách žiakov našej školy prevládali 

športové činnosti. Žiaci 1. – 9. ročníka sa 

zúčastnili Športového dňa detí v 

Novákoch; 7. ročníka Behu SNP; besedy 

s naším spoluobčanom, zanieteným 

športovcom pánom Štefanom Karakom; 

lyžiarskeho výcvikového kurzu v Ždiari; 

školy v prírode v Radave; cvičení v 

prírode; cezpoľného behu v Prievidzi a 

Bystričanoch, okresného kola v ľahkej 

atletike chlapcov, Olympiády detí hornej 

Nitry, Nováckej latky, plaveckého 

výcviku, ako aj školského olympijského 

dňa. Motiváciou pre šport boli pre našich 

žiakov v rámci spomínaných aktivít aj 

bezprostredné stretnutia s úspešnými 

športovcami najmä nášho regiónu, 

bývalými i súčasnými olympionikmi. 

Naším cieľom je opätovne získať dôveru 

tých rodičov, ktorí ju v minulosti stratili. 

Snažíme sa ľudsky a priateľsky 

pristupovať k rodičom a ich deťom, lebo 

sme škola, ktorá umožňuje vytvoriť 

príjemné rodinné prostredie.

Sme školou, ktorá nízkym počtom žiakov 

závisí na podpore obce Zemianske 

Kostoľany a za to sme jej vďační. 

Chceme, aby táto pomoc v akejkoľvek 

forme bola zmysluplná.

Tak, ako sme v úvode načrtli, na našej 

základnej škole pôsobí kolektív 16 

pedagógov, ktorí svojimi úväzkami by 

bolo možné považovať za stabilizovaný.

Školský rok 2015/2016 sme viedli 

viacerými smermi:

- informovaním širokej verejnosti o 

našich aktivitách, úspechoch a bežnom 

školskom živote prostredníctvom   

internetovej stránky,

- ponukou aktivít rozvíjajúcich a 

podporujúcich zdravý životný štýl,

- ponukou vedomostných, tvorivých a 

kultúrnych  aktivít prehlbujúcich 

vedomosti a národné povedomie našich  

  žiakov,

- spoluprácou s rodičmi žiakov a 

organizáciami s pôsobnosťou na území 

obce Zemianske Kostoľany,

- doplnením materiálno – technického 

v y b a v e n i a  z á k l a d n e j  š k o l y  a  

vybudovaním novej učebne techniky,

- vytvorením školského políčka s 

liečivými rastlinami a kvetinami,

- doplnením školského sadu ďalšími 

ovocnými stromami a kríkmi ríbezlí a 

egrešov,

- prípravou využitia moderných 

technológií v podmienkach základnej 

školy.

Sme radi, že v rámci spolupráce s rodičmi 

našich žiakov sme organizovali viacero 

spoločných aktivít, napr. tvorivé dielne 

(tekvicový sprievod), vianočný bazár, 

vianočné trhy, ako aj projekt Naše Mesto 

r e a l i z o v a n ý  v  s p o l u p r á c i  s o  

zamestnancami Enel-u a Nadáciou 

Pontis.

Pozornosť venujeme aj aktívnej účasti 

našich žiakov na kultúrnych podujatiach. 

A to nielen tie, ktoré organizujeme v 

spolupráci s obcou. Prišli sme s novou 

tradíciou začínať nový školský rok pre 

žiakov prvého stupňa trochu netradične, 

divadelným predstavením.

Rovnakou mierou rozvíjame u žiakov aj 

ich záujem o čítanie. Príkladom môže byť 

organizovanie Noci Andersena, kedy si 

naše deti so svojimi pani učiteľkami 

radom rôznych aktivít pripomínajú tohto 

známeho rozprávkara.

K rozvíjaniu komunikácie v cudzom 

Zo života našej školy

Medaily za úspechy.

Výroba svetlonosov.

Vianočná burza.

Na Olympiáde detí hornej Nitry.
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K rozvíjaniu komunikácie v cudzom 

jazyku slúžil tento školský rok aj 

jazykový kurz pre našich žiakov s 

anglickým lektorom, rodeným 

Angličanom. S týmto úzko súvisí aj náš 

zámer vyučovať na našej škole cudzí 

jazyk hravo už od prvého ročníka. 

Súčasťou tohto zámeru by mal byť i 

začiatok vzájomnej a cezhraničnej 

spolupráce so žiakmi škôl v mestách 

Ostrava (Česká republika) a Ruda 

Śląska (Poľsko) pri rade rôznych 

aktivít (vzájomné návštevy, Beh SNP, 

oslava 60. výročia základnej školy). 

V oblasti výchovno-vzdelávacej práce 

sa snažíme dať našim žiakom čo 

najviac príležitostí k získavaniu 

nových vedomostí. Postupne by sme 

chceli zvýšiť  úroveň hodnotenia 

našich žiakov v celoslovenskom 

meradle pri testovaní žiakov piateho a 

deviateho ročníka v predmetoch 

s lovenský jazyk a  l i te ra túra ,  

matematika.

K efektívnemu získavaniu nových 

vedomostí by mal prispieť aj prístup 

našich učiteľov využívajúcich nové 

formy a metódy práce vo vyučovaní. 

Naša škola je vybavená modernou 

didaktickou technikou a každým 

rokom sú dopĺňané kabinetné zbierky 

novými učebnými pomôckami, 

rovnako aj samotné triedy (interaktívna 

tabuľa, počítač).

Pozornosť aj naďalej chceme venovať 

rozvíjaniu spolupráce s  rodičmi našich 

žiakov, resp. občanmi našej obce. 

Postupne chceme spríjemniť a 

revitalizovať školský areál. Či už 

svojpomocne alebo v spolupráci s 

obcou Zemianske Kostoľany, resp. s 

využitím finančných grantov.

Budúci školský rok 2016/2017 bude 

možné považovať na našej škole za 

„Rok moderných technológií“. Jej 

učitelia budú vybavení tabletmi, ktoré 

okrem vyučovacieho procesu budú 

môcť využiť aj v súvislosti so 

zavedením elektronickej triednej knihy 

a internetovej žiackej knižky. Tento 

školský rok sme skúšobne testovali 

elektronickú dochádzku zamestnancov 

školy a žiakov (piaty ročník) pomocou 

čipov. V budúcom školskom roku by na 

tento systém dochádzky  mala prejsť 

celá základná škola.

Pomaly sa blíži čas, kedy budeme 

hodnotiť u žiakov ich celoročnú prácu. 

Veríme, že v škole strávili príjemných 

desať mesiacov. Ich vysvedčenia 

potešia tak ich, ako aj rodičov, 

priateľov a známych, ak sa nimi 

pochvália. Po zaslúženom oddychu, 

dvoch mesiacoch letných prázdnin 

dúfame, že sa všetky deti  aj ich učitelia 

vrátia plní elánu, radosti a budú plní 

očakávaní, ktoré im môže priniesť 

budúci školský rok 2016/2017.

Mgr. Oliver Smida, foto: archív ZŠ

Loptové hry
v telocvični.

R e a l i z á c i a  
p r o j e k t u
Naše mesto - 
výsadba lie-
čivých rastlín.

Stretnutie s lesníkom.Na návšteve v obecnej knižnici.



 Prispievajú k stabilite siete
Elektrárne Nováky majú nezastupiteľnú úlohu vo viacerých oblastiach. 
Prevádzku palivovo zabezpečuje domáce hnedé uhlie z nováckych baní a 
drevná štiepka. Elektráreň zároveň plní úlohy v rámci všeobecného 
hospodárskeho záujmu, pretože pokrýva potreby priemyslu a 
obyvateľstva v regióne, čo jej dôležitosť zvýrazňuje.
Novácka elektráreň má flexibilnú schopnosť reagovať na dopyt po 
regulačnej elektrine. Požadované výkonové zmeny v stanovenom rozsahu 
je schopná realizovať do 30 minút. To je garanciou bezpečnosti a stability 
siete. 

Modernizácia
Príprava na modernizáciu a ekologizáciu bola v Elektrárňach Nováky 
zahájená už v roku 2012. Investičná akcia sa začala v marci 2015 a bola 
ukončená v decembri 2015. 
Poslednú investične porovnateľnú rekonštrukciu si Nováky pamätajú 
spred 20 rokov, začala sa tiež kvôli prísnejšej legislatíve. Vtedajšia 
komplexná rozšírená generálna oprava blokov č. 1 a 2 trvala až štyri roky. V 
apríli 1990 bol odstavený blok č. 1 na viac ako dva roky, blok č. 2 bol 
odstavený o rok neskôr, pričom jeho prestoj bol dlhší a trval až do 
decembra 1994. Prakticky sa však ako záver vtedajšej rekonštrukcie 
uvádzal rok 1998, kedy sa dokončilo aj odsírovacie zariadenie.
Počas minuloročnej modernizácie blokov č. 1 a 2 ENO B sa výroba 
zabezpečovala na fluidnom kotle FK 1 a blokoch č. 3 a 4. Týmto sa však éra 
týchto dvoch blokov po takmer 40 rokoch ukončila a od 1. januára 2016 
boli definitívne odstavené.  

Realizované práce v skratke
V kotolni vykonali zamestnanci elektrárne a pracovníci dodávateľských 
firiem primárne a sekundárne opatrenia na zníženie oxidov dusíka NOx z 
500 na menej ako 200mg/Nm3. Pod primárnymi rozumieme také, ktoré 
súvisia s úpravou technológie bez použitia reakčnej látky tzv. reagentu. Je 
to hlavne inštalácia nových nízkoemisných horákov a recirkulácie spalín. K 
sekundárnym opatreniam patrí výstavba kompresorovej stanice, 
stáčacieho objektu reagentu selektívnej nekatalytickej metódy spolu s 
rozvodmi a reguláciou. Vymenený bol aj automatický emisný merací 
systém, ktorý je prispôsobený na meranie nových legislatívnych 
požiadaviek. 

Ekologickejšie Elektrárne Nováky

Tepelná elektráreň Nováky podstúpila počas minulého roka významnú investičnú akciu.
Slovenské elektrárne ukončili prvú fázu modernizácie Elektrární Nováky, ktorá bola zameraná hlavne na ekologizáciu. Elektráreň má 
za sebou rok plný zmien a rozsiahlych investícií, spolu v hodnote takmer 40 miliónov eur. 34 miliónov eur bolo investovaných do 
samotnej modernizácie blokov č. 1 a 2 ENO B, zvyšná časť do rekonštrukcie rozvodne a rozmrazovacích tunelov z dôvodu odstávky 
blokov č. 3 a 4 ENOB.

Ďalej sa rekonštruovali elektrostatické odlučovače popola, čím sa 
dosiahla redukciu tuhých znečistených látok (ako prach) na 20mg/Nm3. V 
strojovni prebehla generálna oprava turbogenerátora TG 1 s výmenou 
vnútornej vysokotlakej časti a tiež bol previnutý stator generátora.
Na odsírení sa vymenili odlučovače kvapiek a pôvodné nerezové špirálové 
dýzy, ktoré sa časom opotrebovali, za keramické tangenciálneho typu. 
Taktiež bola osadená nová odlučovacia rovina TRAY. Všetkými týmito 
opatreniami bol znížený oxid siričitý SO2 zo 400 na menej ako 
200mg/Nm3.

Ekologizácia a udržateľnosť 
Závod spĺňa najprísnejšie emisné limity vďaka zmodernizovaným blokom 
č. 1 a 2 ENO B. Realizovaná rekonštrukcia zaisťuje spoľahlivú a bezpečnú 
prevádzku elektrárne až do roku 2030. Slovenské elektrárne nezabúdali 
na životné prostredie ani v minulosti. Pred piatimi rokmi investovali do 
projektu rozšírenia palivovej základne a spoluspaľovaním domácej 

drevnej štiepky na fluidnom kotle znižujú taktiež množstvo vypúšťaných 
emisií CO2 do ovzdušia. 

Podpora obcí a škôl
V rámci komplexného programu spoločenskej zodpovednosti pod 
názvom Energia pre krajinu podporujú Slovenské elektrárne samosprávy, 
školy, detské domovy či nemocnice v okolí svojich závodov. V obci 
Zemianske Kostoľany prispeli na obnovu multifunkčného ihriska v areáli 
základnej školy. Taktiež sa finančne podieľali na rekonštrukcii hasičskej 
zbrojnice, kde bol zateplený obvodový plášť budovy, vymenené okná a 
dvere. Pomocnú ruku dostali aj obce Kamenec a Lehota pod Vtáčnikom, 
ktorých materské školy dostali plastové okná. Nováky sa tešia z nového 
podlahového kúrenia v rímskokatolíckom kostole a revitalizovaného 
mestského parku, kde boli zachránené najviac poškodené stromy. V 
Bystričanoch majú vynovené sociálne zariadenia v budove školskej 
jedálne a družiny, ako i zrekonštruovanú budovu slúžiacu na kultúrne a 
športové akcie v areáli ZŠ. Nitrica zlikvidovala skládku odpadu, vytvorila 
novú oddychovú zónu a náučný chodník. V Prievidzi systematicky 
podporujú znižovanie energetickej náročnosti budov základných a 
materských škôl. Elektrárne nezabúdajú ani vzdelávacie projekty 
stredných odborných škôl v Novákoch, Prievidzi a Handlovej. 

Inštalovaný výkon tepelný 1358 MWt

 266 MWe

 46 MW

 220 MW

 2 x 100 MW

 domáce hnedé uhlie

 1953-1957

 1964

Inštalovaný výkon elektrický

z toho ENO A

ENO B

palivo

uvedenie do prevádzky ENO A

uvedenie do prevádzky ENO B

počet blokov

Mgr. Barbora Rumpli, foto: archív ENO
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V nedeľu 3. januára 2016 sa v evanjelickom kostole v Zemianskych Kostoľanoch za 
účasti starostky obce Ing. Jany Školíkovej, rímsko-katolíckeho farára Mgr. Mariana 
Holbaya a evanjelického kaplána Mgr. Michala Tekelyho uskutočnil Novoročný 
koncert. Zo zaplneného kostola sa Vám pokúsime priblížiť jeho atmosféru 
prostredníctvom fotografií Lukáša Matoušeka.

V nedeľu 7. februára sa po službách Božích v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil 
výročný účtovný a volebný konvent. Za účasti členov zboru zo všetkých územných 
zborových jednotiek boli prednesené všetky relevantné správy, schválený rozpočet 
zboru na tento rok, ale aj zvolený brat Štefan Hurný do funkcie zástupcu zborového 
dozorcu a miesto medzi presbytermi od tohto dňa patrí aj bratovi Ivanovi Jungovi. 

Veľký časový i diskusný priestor si vyžiadalo schvaľovanie aktualizovaného 
zborového štatútu. Bez diskusie však nezostalo ani množstvo iných tém, ktoré sú do 
budúcnosti námetom pre zborové predsedníctvo i presbyterstvo. Na niektoré 
otázky a pripomienky dostali diskutujúci odpovede priamo na mieste. Záujem 
členov zboru o dianie v zbore je potešujúci, s Božou pomocou a požehnaním 
prispeje k rozvoju tohto malého Kristovho stáda na slávu Hospodinovu.

Ešte v roku 2015 bol vypracovaný projekt na opravu Národnej kultúrnej pamiatky - 
evanjelického kostola v Zemianskych Kostoľanoch. Tento projekt bol finančne 
podporený dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sumou 1 090,00 €.
                                              Mgr. Blanka Kostelná, farárka

Rok 2016 bol bohatý na počet prvoprijímajúcich detí. Po absolvovaní 
náboženskej výchovy ako voliteľného predmetu v 3.ročníku 
základnej školy sa dňa 29. mája zaplnilo posledné miesto v 
rímskokatolíckom kostole rodičmi, starými rodičmi, krstnými 
rodičmi a ďalšími príbuznými, aby sprevádzali deti počas slávnosti 
prvého svätého prijímania.
Eucharistiu prijalo 18 prvoprijímajúcich detí : dolný rad dievčat 
zľava: Gréta Gavliaková, Viktória Adamková, Lea Hanková, Monika 
Hurtišová, Alexandra Ľachká, Ema Školíková, Viktória Frajková, 
Veronika Hánová, Simona Šimková, Silvia Ptáčková, horný rad 
chlapcov zľava: Dávid Antalík, Jaroslav Jarošinec, Martin Gašparík, 
Juraj Ďurta, Lukáš Holba,Viktor Brtko, Dávid Nechala (v zákrytí za 
S.Šimkovou), Daniel Bobok, v strede farár Mgr. Marián Holbay. 
Všetkým deťom želáme veľa Božej milosti a pevnej viery.
                                          Ing. Jana Školíková, foto: Lukáš Matoušek

O novoročnom koncerte i podporenej obnove kostola

Spevácky zbor evanjelickej cirkvi.

Pohostenie po koncerte pred kostolom.

Eucharistiu prijalo 18 prvoprijímajúcich detí
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Príroda je kulisou nášho života a my sme jej súčasťou. 
Každým rokom sa v nej opakuje množstvo javov. Prešlo dlhé 
obdobie, kým si človek uvedomil svoju závislosť od prírody a tesnú 
spätosť s ňou.
 Dieťa prichádza do materskej školy s rôznou úrovňou 
rozvoja postojov k prírode. Jeho environmentálne návyky nie sú 
vždy správne, ale nie zžité. Preto je možné ho ľahšie ovplyvniť pre 
dobrú vec a dať mu šancu vytvoriť si správny, nekonzumný postoj k 
prírode. Deti v predškolskom veku sú obdarované veľkou dávkou 
empatie. Všetky jeho zmysly sú otvorené tomu, čo sa do nich zaseje. 
Sú vnímavé, prispôsobivé, tvorivé a otvorené všetkému dianiu 
naokolo. Dokážu sa rýchlo nadchnúť pre nejakú činnosť. Na 
základe predpokladaných atribútov naša materská škola rozšírila 
možnosti na vystavanie základov postojov, hodnôt a návykov.  K 
environmentálnym aktivitám, ktorých nie je málo, pribudol nápad - 
myšlienka vybudovať v areáli školskej záhrady (pravé krídlo 
objektu MŠ) náučný chodník - prírodnú učebňu. Náš zámer a 
možnosť získať financie z nadačného fondu Slovenských elektrární 
v Nadácií Pontis  dávali nádej na zrealizovanie časti našich plánov.

Nie je naším zámerom popisovať postup a podmienky 
zapojenia sa do grantového kola. Čo však je nutné vyzdvihnúť, je 
dobrovoľníctvo, ktoré tvorilo pilier celej akcie pod názvom NAŠE  
MESTO. Dňa 10. júna 2016 o 13.00 hodine sa niekoľko desiatok 
dobrovoľníkov z radov zamestnancov spoločnosti a zamestnancov 
a rodičov materskej školy odhodlane pustilo do zrealizovania 
smelých plánov. Pod krídlami koordinátora aktivity pána Jána Milu 
a všetkých nadšencov prírody išlo všetko od ruky. Skalka plná 
okrasných kvetov, bylinkový záhon, vyvýšené záhony so 
zeleninou, domček pre hmyz, kompostér a upravená zeleň vôkol 
prilákali aj naše deti. Chopili sa hrabličiek a pomáhali vyčistiť 
priestor našej novej prírodnej učebne. Aj tadiaľto vedie cesta k 
poznávaniu – vidieť farby, počuť zvuky, cítiť vône, ohmatať, 
ochutnať. To všetko a omnoho viac vzbudzuje u detí zvedavosť a 
vyprovokuje otázky. Sme radi, že naša materská škola má 
podmienky na to, aby stimulovala zvedavosť a prirodzený záujem 
detí o spoznávanie nového a v tomto príspevku už spomínaného 
environmentálneho cítenia.
Veríme, že ďalší zámer dobudovania našej prírodnej učebne 
svojimi hlasmi podporíte v druhej fáze grantového kola, ktorý od 
septembra 2016 ponúkne priestor všetkým, ktorí majú vôľu a chuť 
vytvoriť niečo prospešné pre svoju školu, dedinu, mesto,...
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom za ich vzácny prínos, 
ktorým prispeli k zveľadeniu životného prostredia našej materskej 
školy.

Environmentálny kalendár

V materskej škole s láskou k prírode, športu i ľuďom

areál pred realizáciou projektu
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Pre deti predškolského veku je pohybová aktivita prirodzenou 
súčasťou každodenných činností. Nie je potrebné ich k pohybu 
motivovať, a preto pohybová aktivita, ktorá je v súčasnosti stále viac 
skloňovaná v súvislosti so zdravým životným štýlom, je včasnou 
stimuláciou k pravidelnému pohybu. Ich prirodzenú schopnosť sme 
zúročili v každodenných pohybových aktivitách. Čo však iné 
prostredie? Motivuje, umožňuje, zohľadňuje ich prirodzenú potrebu 
pohybu? Odpoveď sme nemuseli hľadať dlho. Predsa rodina, v ktorej 
dieťa trávi pomernú časť svojho života, je priestorom na stimuláciu 
pohybu. Na to, aby sa zámer vydaril, stačilo tak málo. Pozvať rodičov 
detí, aby prišli do materskej školy a zapojili sa do cvičenia s deťmi. 
Radosť detí z pohybu znásobila snaha ich rodičov zacvičiť si spoločne – 
dieťa,  rodič a pani učiteľky. 

Včasná stimulácia  detí zameraná na pravidelný pohyb môže 
zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj somatického 
vývinu detí. Touto problematikou sa dlho zaoberá aj pán Marián Rybár. 
Pekná, stimulujúca a účinná akcia „Pohybom ku zdraviu“ pod jeho 
vedením bola zrealizovaná v priestoroch materskej školy. Pestrá paleta 
nápadov, cenných rád, praktických ukážok a športových pomôcok 
(ktoré našej materskej škole pán Rybár aj daroval) nabudila príjemnú 
športovú atmosféru a určite aj zážitok, ktorý motivuje k pohybovým 
aktivitám našich malých škôlkarov. ĎAKUJEME

Pri utváraní emocionálnej sféry dieťaťa je nutné 
vytvárať situácie, v ktorých sa oboznamuje s rôznymi 
spôsobmi vyjadrenia emócií – radosť, smútok, záujem, údiv ... 
Vo vzťahu k pozitívnym emóciám realizujeme výchovno – 
vzdelávací proces cez pozorovanie, zážitkové učenie, hry, 
tvorivú dramatiku ... 
K silným emocionálnym zážitkom, ktorý sme prežívali, patrila 
návšteva starých rodičov našich detí v materskej škole. Na 
stretnutie sme sa pripravili ako sa patrí – kultúrny program, 
pohostenie, darčeky a to najzaujímavejšie –  naši starkí sa s 
nami hrali a tešili celé dopoludnie.
Veľa zdravia a nabudúce sa na vás tešíme.  

Cvičiť, cvičiť, to je slasť

Pohybom ku zdraviu Deň pre mojich starkých

Ľ. Pastieriková, riaditeľka MŠ, foto: archív MŠ

Cirkus leto patrí deťom
Podchytiť schopnosti detí, ich kreativitu, fantáziu, talent a spojiť 
ich do jedného pekného podujatia bolo naším zámerom v 
tematickom a so školským rokom rozlúčkovým podujatím 
CIRKUS  LETO.
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Noc kostolov sa koná v Európe od roku 2005. V našej obci bola dobrovoľníkmi eRka zorganizovaná po piatykrát 
dňa 10. júna 2016 v Kostole sv. Jána Krstiteľa. Účelom podujatia je spríjemniť a upokojiť uponáhľaný život 
všetkým. Na našej Noci kostolov to bola chvíľa stíšenia a započúvania sa do skladieb KapeLLky z Kamenca pod 
Vtáčnikom a príbehov zo života. Bola to aj chvíľa spomienok na cirkevné obrady z minulosti kostola. Rezbárske 
diela od Michala Bártu z Bystričian nám pomohli zamyslieť sa nad sebou samým, či dokážem vypnúť na chvíľu v 
mojom živote. Uprednostniť svoje srdce, dušu a usporiadať myšlienky, čo je v živote prvoradé a čo počká. V 
tom nám pomohol aj premietnutý kresťanský  film Vojnový kabinet. Dokázal nám vidieť pravú vieru. Láska, 
pomoc a odpúšťanie akokoľvek je ťažké, je správna cesta životom. 
Touto cestou sa uberá aj eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, a vaše deti pozýva od nového 
školského roku každý piatok od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny na eRko stretká v čitárni obecnej knižnice v 
Dome kultúry SNP.                                                                                    
Pomáhame ľuďom v núdzi aj zbierkou hygienických potrieb pre útulok Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom a 
vrchnáčikmi z PET fliaš. Ďakujeme, že vám nie je ľahostajný život týchto ľudí a podporíte ich aj vy. 

Pripravujeme pre rodičov a deti známy lampiónový sprievod - Martinské svetlo dobra a pomoci 11. novembra 

2016.                                                                                                       Tešia sa na vás členovia eRka.                                                                                                           

NOC KOSTOLOV 2016

	 ...narodíme	 sa	 do	 rodiny.	 Vyrastáme	 v	 rodine,	 svadbou	
zakladáme	novú	rodinu,	rodina	nás	sprevádza	starnutím	a	uchováva	si	
nás	v	pamäti	,	keď	navždy	odídeme...

Slová	z	najnovšej	veľmi	hodnotnej	knihy,	ktorá	tvorí	náš	knižný	fond.	
Čím	 žila	 slovenská	 rodina	 autorky	 Kataríny	 Nádaskej,	 známej	
etnologičky.

	 ĎAKUJEM	je	zázračné	slovíčko	a	to	patrí	všetkým	vám,	ktorí	
ste	 sa	 zapojili	 do	 rôznych	 zbierok	 kníh,	 retro	 hračiek.	 Z	 nich	 sme	
pripravili	výstavu	pri	príležitosti	MDD.	Darované	knihy	sme	doplnili	do	
knižného	fondu	a	taktiež	ich	budeme	používať	pre	zásobu	do	knižnej	
búdky.	Knižná	búdka	je	projekt	organizovaný	po	celom	Slovensku	pod	
názvom	 ĎAKUJEM	 SUSED.	 Naša	 obecná	 knižnica	 sa	 do	 projektu	
prihlásila,	takže	čoskoro	bude	našu	obec	nielen	zdobiť,	ale		veríme,	že	aj		
spájať	a	 spríjemňovať	 ľuďom	chvíle	 strávené	na	prechádzke	knižná	
búdka,	zdobená	výtvarnými	dielami	detí	z	našej	ZŠ.	

	 Pravidelne	 knižnicu	 navštevujú	 deti	 v	 rámci	 vyučovania,	
zoznámia	 sa	 s	 novou	 ponukou	 knižnice,	 niečo	 si	 prečítame	 a	
zopakujeme	si,	ako	sa	prihlásiť,	ako	sa	správať	v	knižnici	a	aj	ku	knihám.	
V	 priestoroch	 knižnice	 je	 výstava	 kníh	 s	 najstarším	 rokom	 vydania,	
ktoré	sme	získali	aj	darom	od	vás	občanov.	Knižnica	vám	taktiež	ponúka	
predaj	 kníh	 za	 akciové	 ceny	priamo	od	distribútorov	 a	 tiež	máme	v	
ponuke	propagačný	materiál	našej	obce.	V	priebehu	roka	sa	dopĺňajú	
knihy	z	rôznych	žánrov,	tento	polrok	prevažne	súčasný	román,	poézia	a	
detská	literatúra.

A	 čo	 pripravujeme?	 Pracujeme	 na	 dvoch	 autorských	
besedách,	 zatiaľ	 úspešne,	 všetko	 sa	 včas	 dozviete...	 Sledujte	 plagáty,	
oznamy		a	svojou	účasťou	na	akciách	podporme	kultúru	a	vzdelávanie	v	
obci,	v	ktorej	žijeme.																							Andrea	Kopálová,	pracovníčka	knižnice

Knihy si požičiame už aj 
v knižnej búdke a

na besedách privítame
ďalších úspešných autorov

Foto: archív obce
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 V roku 2016 sa práca ZO SZZP začala hneď 1. 2. 2016 zasadnutím výboru a 
revíznej komisie, tu sa aj naplánovali činnosti na rok 2016. Výbor bol zvolený v roku 2016 
a má 13 členov. Pracuje v zložení : predseda Bohdana Pilchová, zástupca predsedu Marián 
Sestrienka (obaja zo Zemianskych Kostolian), tajomníčka Mária Školnová z Bystričian, 
hospodárka Eva Lačná, koordinátorka zájazdov Štefánia Hurtišová (obe zo Zemianskych 
Kostolian). Revízormi sú Marián Bubla z Oslian a Antónia Mirilovičová zo Zemianskych 
Kostolian. Ďalšími členmi výboru za Zemianske Kostoľany sú Mária Mikulová a Anna 
Jánošková, z Bystričian je to Lýdia Suchá a Viera Ďurtová, Čereňany zastupuje Mária 
Tupá a členov z Kamenca pod Vtáčnikom Alena Pavkeje. 
  Prvou úlohou, ktorou sa výbor zaoberal, bola príprava výročnej členskej 
schôdze, ktorá sa uskutočnila 18. 3. 2016. Boli na ňu pozvaní zástupcovia obcí. Pozvanie 
prijala starostka obce Zemianske Kostoľany Ing. Jana Školíková a starosta obce 
Bystričany Vojtech Bartoš. Za starostu Oslian tlmočil pozdrav člen ZO SZZP z Oslian 
Marián Bubla. Všetci poďakovali za pozvanie a zaželali našej organizácii mnoho 
úspechov v práci v roku 2016. Na schôdzi bol dvadsiatim ôsmim členom odovzdaný kvet 
pri príležitosti životného jubilea.
 V apríli sme zorganizovali zájazd do Nitry na výstavu kvetov a v máji sme sa zúčastnili zájazdu do Poľska na trhy v Jablonke. Aj v mesiaci júni 
sme pre svojich členov pripravili a zúčastnili sa poznávacieho zájazdu do Starej Bystrice na Slovenský orloj a horskú železnicu na Vychylovku, kde sme 
navštívili aj skanzen.
 V mesiaci máji sme zorganizovali brigádu na čistenie verejných priestranstiev, ktorej sa zúčastnilo sedem našich členov. Svojou prácou sme 
zveľadili areál nášho cintorína.                                                                                                                            Bohdana Pilchová, foto : archív ZO SZZP

Výročná členská schôdza.

Na začiatku roka 2016 sa výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov zaoberal prípravou a plnením úloh v 
I.polroku t.r. Jednou z nich bolo napísať do kroniky ZO zápis o činnosti a 
práci za rok 2015, ďalšou pripraviť a odoslať príspevky do 
dvojtýždenníka Bojovník za I.polrok 2016. V mesiaci januári sa naši 
členovia Peter Plevka, Rudolf Hudec, Anna Oršulová a Anna 
Komaneková zúčastnili 41. ročníka Pochodu vďaky SNP Cigeľ - 
Handlová. Účasť na tejto akcii bola vysoká, evidovaných bolo 1 800 osôb. 
Prihlásení účastníci dostali Pamätný list a odznak. Dňa 4. marca sme si 
pripomenuli sviatok MDŽ. Na stretnutí každá členka obdržala kvietok 
ako malú pozornosť. Pozvanie neodmietli ani naše najstaršie členky 
Zlatica Kabatiarová a Margita Hudecová. Zo zdravotných dôvodov 
nebola prítomná Pavlína Jánošková, ale kvietok jej bol odovzdaný.
4.apríla výbor ZO SZPB pripravil slávnostnú členskú schôdzu, na ktorej 
sme privítali i starostku obce, pri príležitosti 71. výročia oslobodenia našej 
obce, kde bol pripravený program. Po vyčerpaní programu sme schôdzu 
ukončili a s prítomnými vojakmi z našej posádky, s členmi speváckej 
skupiny Borinka sme sa odobrali k Pamätníku SNP, kde sme vykonali 
spoločne s obcou slávnostný akt osláv 71. výročia oslobodenia našej obce 
s pietnou spomienkou, položili sme vence a za doprovodu tichých tónov 
štátnej hymny sme slávnosť ukončili. Za účasť všetkým poďakovala 
starostka obce.
Dňa 21. apríla sa pri budove posádky uskutočnil 1. ročník „Memoriál kpt. 
Weinholda“, ktorý zorganizovala spoločnosť M.R.Štefánika z 
Partizánskeho v spolupráci s VÚ 1056 Zemianske Kostoľany a ZV SR - 
Klub Horná Nitra. K účastníkom sa prihovoril a športovú akciu zahájil 
primátor mesta Partizánske Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., po ňom bol 
vykonaný pietny akt kladenia vencov, kde sme položili veniec i za našu 
ZO a ako účastníčka bola prítomná a na akcii sa zúčastnila vnučka kpt. 
Weinholda Iveta Weinholdová. Za našu organizáciu v kategórii pochod sa 

zúčastnila členka Anna Oršulová, ďalšou kategóriou bol beh a posledná 
cykloturistika zvlášť v dĺžke 11 km. Tejto akcie sa zúčastnili i členovia z 
OV SZPB Martin. Na záver sme spoločne rozoberali túto športovú akciu a 
tešíme sa už na II.ročník memoriálu. Na otvorení tejto akcie sa zúčastnilo 
20 našich členov.
Oblastný výbor SZPB Prievidza pozval na stretnutie výboru historicko-
dokumentačnej komisie Annu Komanekovú, ktorého je členkou a 
účastníci sa zišli v mesiaci máji. V tomto mesiaci sa zúčastnili osláv 
71.výročia oslobodenia nášho hlavného mesta Bratislavy naši členovia 
Pavel Bobok a Peter Plevka.
21. júna výbor ZO pripravil putovný zájazd do Serede do Múzea 
holokaustu, ktorého sa zúčastnili členovia ZO, ich rodinní príslušníci a 
žiaci našej základnej školy v doprovode pani učiteľky Stanislavy 
Lavušovej. Vypočuli sme si výklad pracovníka múzea, videli premietnutý 
film a pozreli množstvo fotografií jednotlivcov i celých rodín, ktoré 
zahynuli v koncentračných táboroch a na ktorých boli páchané zverstvá 
pred a počas II. svetovej vojny. Potom sme sa presunuli na zámok 
Smolenice, pozreli sme si jeho priestory a dozvedeli sa, že vo väčšej časti 
roka je využívaný na rôzne kongresy, stretnutia Slovenskej akadémie vied 
a zahraničných hostí.
Je za nami I. polrok, verím, že sme ho naplnili, podieľali sme sa i 
brigádnicky na čistení priestorov pred Pamätníkom padlým v I. a II. 
svetovej vojne.
Čaká nás II. polrok a budeme sa snažiť splniť ciele, ktoré máme 
stanovené. Touto cestou ďakujeme za podporu a pomoc starostke obce 
Ing. Jane Školíkovej, obecnému zastupiteľstvu, sponzorom i všetkým, 
ktorí sa zapájajú a pomáhajú nám podieľať sa pri každej našej činnosti.
                                             Anna Komaneková, predsedníčka ZO SZPB

                                                                               Foto : archív ZO SZPB

Postihnutí občania združení v základnej organizácii plánovali i výletovali

Prácu a výsledky bilancovali aj členovia organizácie s protifašistickým hodnotami
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Z polročnej činnosti SZ protifašistických bojovníkov

Zo stretnutia dopisovateľov v Bratislave.

Deň učiteľov

Stavanie mája

Kapellka a Laura

Naši predškoláci.

Deviataci v obradnej miestnosti.

Informácia o pohybe obyvateľstva za I. polrok 2016
k trvalému pobytu sa prihlásilo   36 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo   13 občanov
k prechodnému pobytu sa prihlásili    4 občania
trvalý pobyt bol zrušený     0 občanom
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo    6 občanov
manželstvo uzavrelo      7 občanov
Stav obyvateľov k 30. 6. 2016       1767 občanov
z toho      853 mužov
       914 žien

Rozlúčili sme sa navždy

Údaje poskytla: Mgr. E. Matejovičová, Foto: L.Matoušek

Našimi novými občanmi sa stali

Jubilanti, ktorí prijali pozvanie do obradnej miestnosti v prvom polroku 2016.

VŠETKÝM RODIČOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA RADOSTI Z ICH RATOLESTÍ !

Svoje okrúhle životné jubileum oslávili

BLAHOŽELÁME !

Traja zomretí občania boli obyvatelia 
Domova dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch.

Spoločenská kronika

Alžbeta  KOVÁČOVÁ
Matej    URÍK
Rebeka   NECHALOVÁ
Michael  KOVÁČ
Adrien   ORŠULA
Lea      MATEJOVIČOVÁ
Viktória BENKOVÁ
Kristína KARABÍNOVÁ
Tamara   HANKOVÁ
Damian   BUK

Ladislav BARTOLEN
Terézia  BLAHOVÁ
Viktor   BRTKO
Zdeněk   ČIKL
Mária    ĎURTOVÁ
Mária    CHRENKOVÁ
Viera    JÁNOŠOVÁ
Eleonóra LIVINKOVÁ
Vladimír LUCHAVA
Mária    MIKULOVÁ
Ondrej   PILCH
Jarmila  PILCHOVÁ
Janka    PLACHÁ
Rudolf   PLACHÝ
Peter    PLEVKA
Marta    PLEVKOVÁ
Jozef    SVITOK
Anton    VIRDZEK
Milan    HRIVNÁK
Božena   KOHÚTOVÁ

Štefan   KOMANEK
Jozef    KULPER
Jozef    RADOSA
Mária    ŠIŠMIŠOVÁ
Mária    JÁNOŠKOVÁ
Eva      KOVÁČOVÁ
Anna     MICHALIČKOVÁ
Oľga     MRTVIKOVÁ
Helena   SESTRIENKOVÁ
Stanislav ČIČMANEC
Milan    GöRöG
Jozefína HOFFMANNCOVÁ
Anna     MELIŠKOVÁ
Anna     SVITKOVÁ
Zdenka   ŠVECOVÁ
Viktória FLORIŠOVÁ
Anna     GöRöGOVÁ
Ján      HULÉNI
Mária    HYROŠSOVÁ

Mária PLEVKOVÁ
Pavol PAVLENDA
Emil ROLINEC
Ondrej TÓTH

Bohuslav RUTTKAY
Irena MAGYAROVÁ

Jozef ŠIMO
Mária BOTKOVÁ

Vítanie detí do života: na fotografii zľava: s rodičmi Alžbeta Kováčová, Rebeka Nechalová, Matej Urík, Michael Kováč, Tamara Mokošová a Diana
Bugárová (posledné dve narodené ešte v II.polroku 2015 po uskutočnenom vítaní na jeseň 2015), na kraji starostka obce Ing. Jana Školíková. 
Ostatné deti narodené po uvítaní do života, ktoré sa konalo na jar 2016, budú pozvané spolu s rodičmi do obradnej miestnosti na jeseň 2016.
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Tím Františka Komžíka a Internacionáli Slovenska.
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ru k a             

(e x p r. )

ú z k e  

d o š t ič k y

o h ra n i-             

č e n á  

p lo c h a

z e le n in a
k ó d                   

A n g o ly

p ú š ť                 

v ju ž n e j 

A m e rik e

A k a ,  

A m o n ,  

A rn ia

o d s t rá n ia  

s t re ľb o u

B ý v a l í  a  

sú č a sn í  

šp o r to v í . .

p e n a  d o  

k ú p e ľa

h o n o s n ý        

d o m

A n n a  

(d o m . )
t u  m á š

B K N ,  

k y s ť ,                   

T�╫

m z d a

A d riá n  

(d o m . )

E u ró p s k a  

k o m is ia

E c o n o m ic  

a d vis e r

fu tb a l is t a  

S p a rta k a  

Trn a va

m e n š ie  

vo d n é  

t o k y

re č n íc k y  

p re ja v
n e z ia p

o te c                 

(d e t . )
h o rú c a

d ru h  

t e x t íl ie

k i lo p o n d  

(z n . )

o d h a d o m

p re d lo ž k a

č ín s k e  

m u ž s k é  

m e n o

n e p a t rn á  

č a s ť

č e s k ý  

h e re c                

(V . )

o d p a d  p ri 

m lá te n í

n it rid  

va n á d u

 le t .  B irn i 

N k o n i

p o rt s k é  

vín o

k va li t a

m a s tn á  

t e k u t in a

h ľa

b la ž e n o s ť

m u ž s k é  

m e n o

B a n á š o vá

z á s n u b y  

(z a s t . )

z á k la d n á  

č ís lo vk a

t y p ,              

m o d e l

ľa h k á  

a tl e ti k a

m e n o  

B o h ú ň a

n á p o je  

(k n iž . )

rie k a                 

v G h a n e

c it .  p o -

vz d y c h u

a rg ó n                   

(z n . )

A s o c iá c ia  

š p o rt .   

k lu b o v

ta m

b a sk e t-           

b a l

k re s l ia r

E m a n u e l

Vyhrajte s Informátorom

Stanislav Plachý

Pri príležitosti 685.výročia prvej písomnej zmienky vyhodnotíme 12 
úspešných riešiteľov našej krížovky, ktorú pripravil krúžok Energetik. 
Správne odpovede vhadzujte do schránky pred obecným úradom najneskôr do 
31. augusta 2016. Vyhodnotení riešitelia dostanú knižné alebo vecné ceny.
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Žiaci druhí, suverénna prípravka

Žiaci dosiahli pekný úspech v príprave na jarnú odvetu na halovom turnaji 
v Bošanoch. V konkurencii ôsmich tímov vyhrali svoju skupinu a postup 
do finále im ušiel len o vlások, keď v semifinále podľahli Klátovej Novej Vsi 
až po penaltovom rozstrele. V III. triede skupiny Juh excelovali, prvých 
sedem zápasov vyhrali s výborným skóre 50:0, trpkosť prehry okúsili až v 
poslednom kole v Čereňanoch. Napriek tomu, že porazili aj lídra z 
Valaskej Belej vysoko 9:0, bodovú stratu z jesene nedobehli a skončili na 
druhej priečke so stratou 6 bodov. Prísľubom do novej sezóny je, že naši 
žiaci mali najlepší útok v celej súťaži. Nastrieľali úctyhodných 105 gólov, 
na tejto „kanonáde“ sa najviac podieľali Tomáš Zaťko (31 gólov) a Erik 
Beták (27 gólov). Žiakov viedol po celú sezónu Martin Rendek.

Prípravka vyhrala suverénne svoju skupinu okresnej súťaže, s rovesníkmi 
z Oslian a Bystričian sa stretli na troch miniturnajoch, celou jarnou časťou 
prešli bez zaváhania s plným bodovým ziskom a skóre 57:5. Nad 
chlapcami z Bystričian sme zakaždým vyhrali dvojciferným výsledkom, 
zápasy s Oslanmi boli vyrovnanejšie. Svoje vedúce postavenie sme 
potvrdili na záverečnom turnaji v Oslanoch, kde sme porazili vysoko 
nielen Bystričany 14:0, ale aj Oslany 8:1. Úspešný tím pripravovala 
trénerska dvojica Jozef Záhon – Ján Hulínyi, oceniť treba tiež podporu a 
spoluprácu zo strany rodičov. Vďaka za odvedené výkony patrí všetkým 
chlapcom, niektorí z nich už pravidelne nastupujú aj za žiakov. V závere 
sezóny zbierali prípravkári cenné skúsenosti na turnajoch vo Veľkých 
Uherciach a v Nedožeroch.

Výhra v poslednom kole zaistila V. ligu

Počas zimnej prestávky odišli z A-mužstva tréner Viliam Ilko a 
kanonier tímu 12-gólový Patrik Fereje, obaja prijali ponuku z vyššej 
súťaže. Trénerskú taktovku prevzal bývalý hráč Prievidze a naposledy 
tréner Opatoviec Marián Néma, hráčsky káder posilnil Miloš Ďurkovič 
z Čerenian. Po sľubných výkonoch v jesennej časti prišli na jar 
nevýrazné výsledky a sedemzápasová séria bez víťazstva. Prvú výhru 
sme dosiahli až v ôsmom jarnom dueli  v Uhrovci (5:2).  Naplno sme 
zabodovali aj v ďalšom stretnutí so Starou Turou (4:1), no 
„záchranárske práce“ sa nášmu mužstvu nevyhli. Vydýchnuť sme si 
mohli až po poslednom kole, kedy sme sa v priamom súboji o 
zotrvanie v súťaži stretli s celkom Podolia. Zápas sme vyhrali s 
prehľadom 3:0 a vďaka minimálnym bodovým rozdielom v strede 
tabuľky sme nakoniec obsadili 9. miesto so ziskom 33 bodov. Patrikovi 
Ferejemu stačilo na to, aby bol najlepším strelcom tímu, odohrať v 
našich farbách polovicu sezóny, 11 gólov strelil Marek Liptaj, päťkrát 
skórovali Andrej Zaťko a Tomáš Maslonka. Počas sezóny nastúpilo za 
náš klub 26 hráčov, všetky zápasy odohrali kapitán a brankárska opora 
Marek Zvalo (odchytal plný počet minút)  a Andrej Zaťko (2 x striedal).

Dorastenci  dozrievajú pre A-mužstvo

Dorastenci hrajúci I. triedu postúpili oproti jeseni o dve priečky 
vyššie na konečné 4. miesto s bilanciou 8 víťazstiev, 1 remíza a 7 
prehier a ziskom 25 bodov, s trojbodovou stratou na tretiu 
priečku. Tréner Matej Cmarko vyzdvihol najmä bojovnosť, 
kolektívneho ducha, ako aj zodpovedný prístup hráčov k 
tréningom i zápasom. Podľa jeho slov družstvo pomaly dozrelo, 
čo je dobrým znamením aj pre trénerov A-mužstva, ktorí môžu 
perspektívne počítať s niektorými nádejnými dorastencami. 
Príkladom je najlepší strelec dorastu Patrik Turanský, 
niekoľkokrát už obliekol dres áčka.

Žiaci mali najlepší útok i obranu v súťaži: horný rad zľava: Jakub 
Sluka, Adrián Belica, Samuel Píš, Matúš Nehéz, Šimon Súkeník,
Tomáš Zaťko, tréner Martin Rendek, vedúci družstva Tomáš 
Plachý, dolný rad zľava v dresoch: Jonáš Lehotkai, Jakub Píš, 
Tomáš Poláčik, Samuel Šuniar, Erik Beták, Adrián Riegel

Úspešný tím prípravky - víťaz okresnej súťaže, skupina C:
horný rad zľava: Jaroslav Jarošinec, Simon Šuniar, Samuel Šuniar, 
Jakub Sluka, Adrián Rolinec, Adam Divéky, Jonáš Lehotkai, Lukáš 
Holba, dolný rad zľava: Jozef Valenta, Patrik Špaňo, Markus Milo, 
ležia zľava Juraj Ďurta, Adam Záhon

Dorast: horný rad zľava: Tomáš Zaťko, Jozef Mihálik, Martin Bobok, 
Michal Cifra, Ľuboš Škoda, Branislav Bartoš, Miloš Šesták, Andrej
Zaťko, Milan Kocmál, trenér Matej Cmarko, dolný rad zľava: Boris
Stankovský, Lukáš Matejov, Lukáš Turanský, Matúš Mocný, Lukáš 
Páleník, Patrik Turanský
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