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Starostka prevzala Cenu predsedu TSK
Ing. Jaroslava Bašku (strana 5)

Vážení občania, milí priatelia,
je neuveriteľné, akými míľovými
krokmi sa uberá veličina nazývaná čas.
Žijeme v dobe, kedy sa v zamyslení nad
vlastnými problémami a vlastným žitím
nestíhame veľmi pozerať okolo seba. Občas
postrehneme nejakú zmenu alebo sa
zamyslíme nad správou, ktorú počujeme z
rádia počas jazdy v aute. Nad plynutím času
sa ale pozastavíme vždy, keď sa pozrieme
na deti. Či sú to už deti naše, našich priateľov alebo len známych,
ktorých stretávame na ulici. Sú najprirodzenejším meradlom času,
ktorý dokážeme vnímať a chtiac, či nechtiac ho musíme akceptovať.
Včera malý batôžtek v kočíku, dnes bojazlivý škôlkár a zajtra odvážny
školák. Ani si neuvedomujeme, ako sa stávame starými, či prastarými
rodičmi, dary života prijímame s láskou a celé priehrštia lásky sa im
snažíme aj dávať. Dávať s takou ochotou a obetou, že si niekedy ani
neuvedomujeme, že svojim deťom ubližujeme. Mám na mysli spôsoby
rodičovskej výchovy našich detí, kedy naša ochranárska ruka je niekedy
až príliš mocná a deti začínajú mať pocit, že pod krídlami tejto ruky sú
vždy v bezpečí. Bez ohľadu na to, ako sa správajú, aké sú dôsledky ich
konania nielen vo svojom najbližšom okolí, ale aj v spoločnosti. Veľa
záleží od nás. Rodič má vždy stáť na strane dieťaťa, v dobrom aj v zlom.
Je potrebné však aj usmerňovať, vysvetľovať.
Myslím, že mi dáte za pravdu, že tomu nie je až tak dávno,
kedy sme si nedovolili prejsť okolo suseda, učiteľa, či dokonca len
človeka, ktorého pravidelne stretávame, poznáme, alebo vojsť do
obchodu, do čakárne k lekárovi, bez toho, aby sme sa zabudli pozdraviť.
Dnes je to bežná situácia, ktorú vnímame takmer stále. Pritom pozdrav
je najzákladnejším prejavom úcty, priateľstva a dobrých úmyslov. Ak
nenaučíme naše deti používať toto základné gesto v spoločenskom
styku, nemôžeme očakávať zmenu našej spoločnosti k lepšiemu.
Deti sú naša budúcnosť. Oni budú viesť našu spoločnosť,
našu obec a na nich závisí ďalší vývoj. Je na nás, či si nájdeme čas, aby
sme im vštepovali základné princípy slušnosti, ktoré sú prvým krôčikom
k tomu, aby si dokážili vážiť iných ľudí, ich prácu, hodnoty, ktoré im táto
spoločnosť prináša.
A keď nebudeme v budúcnosti počuť z hlavných večerných
správ toľko negatívnych informácií o dianí u nás a v zahraničí, povieme
si, že je to aj naša zásluha, že ľudia sú lepší. Že aj ten náš človiečik, ktorý
je jedným malým zrnkom na veľkom spoločnom koláči, je bytosť, ktorá
má rada ľudí, dokáže pomôcť, je empatická a sú jej cudzie všetky tie
negatívne vlastnosti, ktorých dôsledky dnes vidíme a cítime na každom
kroku.
Posielam Vám krásny letný a srdečný POZDRAV.

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
- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie „Lávka pre peších cez
Lazný potok“,
- realizácia diela „Oprava omietok Potraviny Domovina“ - zateplenie budovy,
omietky, hydroizolácia, odkvapové žľaby,
- realizácia diela „Oplotenie materskej školy“ - oplotenie časti areálu, ktorý
pribudol rekonštrukciou bývalých jaslí na nový pavilón,
- realizácia časti diela „Baroková kúria - inžinierske siete“,
- zabezpečenie spracovania štúdie a vyjadrenia kompetentných orgánov k
riešeniu dopravnej situácie na križovatke v centre obce (cesta I.triedy na Ulici
4.apríla a cesta III.triedy na Ulici partizánska) a k umiestneniu vodorovného
dopravného značenia - prechodu pre chodcov na Ulici Partizánska,
- schválenie zverejnenia výzvy na výber dodávateľa prác „Projektová
dokumentácia - Osvetlenie prechodov pre chodcov“,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Projektová
dokumentácia - Verejné osvetlenie lokalita železničná stanica - Pod horou“,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Projektová
dokumentácia - Inžinierske siete IBV Pažite - Téčko“, výber dodávateľa a realizácia
prác,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Rozšírenie
kamerového systému v obci Zemianske Kostoľany“, výber dodávateľa prác a
uzavretie zmluvného vzťahu,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Projektová
dokumentácia - Parkovacie spevnené plochy na Ulici kpt. Weinholda v
Zemianskych Kostoľanoch“, výber dodávateľa prác a uzavretie zmluvného vzťahu
na realizáciu
- schválenie spracovania a zverejnenia výzvy na výber dodávateľa prác
„Projektová dokumentácia - Ihrisko TJ Slovan-šatne“, pracovné rokovania s
výborom TJ Slovan, zabezpečenie statického posudku stavby,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Rekonštrukcia
kuchyne základnej školy“, výber dodávateľa a uzavretie zmluvného vzťahu na
realizáciu,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Rekonštrukcia triedy
materskej školy“, výber dodávateľa a uzavretie zmluvného vzťahu na realizáciu,
Pozdrav nových
nájomníkov
balkóna
svojho nového
- spracovanie
a zverejnenie
výzvy zna
výber dodávateľa
prác bytu.
„Hydraulické
vyregulovanie ústredného kúrenia v zdravotnom stredisku“, výber dodávateľa a
uzavretie zmluvného vzťahu na realizáciu,
- výber dodávateľa tovarov „Montované garáže“, vybudovanie podkladovej
platne, montáž garáží,
- maliarske a natieračské práce vo veľkej sále Domu kultúry SNP,
- vybudovanie novej šachty odpadovej vody pre Dom kultúry SNP z dôvodu
neustáleho upchávania prietoku a zatápanie priestorov odpadovou vodou,
- vybavenie zrekonštruovanej vstupnej haly Domu kultúry SNP interiérovým
nábytkom,
- spracovanie a podanie žiadostí a projektových spisov na poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu školskej kuchyne v základnej škole, na výmenu umelého trávnika
na multifunkčnom ihrisku, na výmenu podláh v materskej škole,
- obstaranie umeleckého diela - sochy zemana Kostolániho a jej umiestnenie
pred renesančný kaštieľ,
- výrub poškodených drevín v súlade s rozhodnutím o povolení výrubu vydaného
kompetentným orgánom, výsadba zelene a letničiek,
- bežná zimná a letná údržba miestnych komunikácií, zelene a verejných
priestranstiev, bežná údržba majetku obce.

Časť interiéru barokovej kúrie vedľa kaštieľazákladná úprava omietok.

Zamestnanci obce pri prácach na príprave podkladovej dosky na dve montované garáže.

Priestory veľkej sály Domu kultúry SNP zmenili
farbu svojich omietok z modrej na bielu.

Po štyridsiatich štyroch
rokoch boli
obnovené
sociálne
zariadenia
nachádzajúce
sa vedľa
priestorov
o b e c n e j
knižnice.
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Potraviny Domovina v minulom roku a dnes

Oblasť financií a správy majetku obce
- schválenie zmeny rozpočtu obce č. 1/2017 a č. 2/2017,
- schválenie celoročného hospodárenia obce s výhradami,
- vyradenie a likvidácia majetku obce v zmysle zápisov
inventarizačnej komisie a vyraďovacej komisie,
- vyradenie osobného automobilu DACIA z dôvodu fyzického
opotrebenia,
- schválenie zmien v cenníku poplatkov za služby poskytované
obcou (viac na strane č.9),
- pridelenie nebytových priestorov Potraviny Domovina
spoločnosti JOGAP, s.r.o., Zemianske Kostoľany za účelom
poskytovania obchodných služieb - predaj potravín,
- pridelenie nebytových priestorov č. 103 a 104 v budove
zdravotného stredisku Súkromnému centru špeciálno-

pedagogickeého poradenstva,
- pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 682 uchádzačke Lucii
Hulínyiovej,
- pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 682 uchádzačke Kataríne
Pažickej,
- pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 683 uchádzačke Alene
Krčmárovej,
- pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 683 uchádzačke Jane
Kocúrikovej Frajkovej,
- predĺženie zmluvy o nájme bytu v bytovke č. 682 nájomníčke
Mariane Iľkovej,
- predĺženie zmluvy o nájme bytu v bytovke č. 5 nájomníčke
Kataríne Huliniovej.

Vstupná hala domu kultúry v minulom roku a dnes

Oblasť vnútornej správy obce
Spracovanie a schválenie záväzných noriem obce:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 1/2017 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a
poriadku v obci Zemianske Kostoľany,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 2/2017 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Zemianske Kostoľany,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 3/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Zemianske Kostoľany.
Dvojstranu pripravili : Ing. Školíková, Ing. Ďanovský, foto : archív obce
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Osvetlenie na Ulicu pod horou
Vysoká cena za projekty spôsobila odloženie zámeru
Občania bývajúci na Ulici pod horou predniesli na rokovaní
obecného zastupiteľstva požiadavku na rozšírenie verejného
osvetlenia v časti od budovy železničnej stanice po bytovky na
Ulici pod horou. Táto požiadavka bola zo strany vedenia obce
vyhodnotená ako oprávnená, veď komu je príjemné chodiť po
tmavých neosvetlených miestach. Na základe tejto požiadavky
bola do rozpočtu obce na rok 2017 zaradená aktivita na
vypracovanie projektovej dokumentácie na daný zámer. Obecné
zastupiteľstvo schválilo uznesením zverejnenie výzvy na
podávanie cenových ponúk na spracovanie projektovej
dokumentácie. Do stanoveného termínu uvedeného vo

zverejnenej výzve bola obci doručená len jedna ponuka. Na
vyhodnotenie doručených ponúk bola ustanovená komisia
zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Po otvorení
ponuky komisia konštatovala, že cena uvedená v ponuke na
spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia verejného
osvetlenia pre lokalitu od železničnej stanice po bytovky na Ulici
pod horou je neprimerane vysoká a z tohto dôvodu túto cenovú
ponuku komisia neprijala. Za účelom zrealizovania zámeru bude
obec zverejnenie výzvy opakovať a príjme opatrenia, aby sa z
dôvodu hospodárnosti a efektívnosti do prieskumu cien zapojilo
viac záujemcov z radov projekčných kancelárií.

VODIČI POZOR! Pripravujeme zmenu dopravného značenia
Určite sa aj vám pri vjazde
alebo výjazde na križovatke v
smere z od železničnej
stanice ku hlavnej ceste už
neraz stalo, že ste boli
svedkom alebo účastníkom
kolízie, ktorá vzniká z
neprehľadnej situácie v tejto
ča st i . K to m u to ča sto
prispievajú aj autá parkujúce
v križovatke pri Hostinci u
Olejku v rozpore s
dopravnými predpismi.
Riešenie navrhla projekčná
kancelária zaoberajúca sa
riešením dopravných situácií.
Zmena usporiadania dopravy
bude spočívať v tom, že vjazd
do križovatky bude z oboch
smerov po ceste pred
domom rodiny Tóthovej a
výjazd na hlavnú cestu bude do oboch smerov z cesty vedľa Hostinca u Olejku. Dopravné značenie bude vyznačené zvislými aj vodorovnými dopravnými
značkami. Súčasťou zmeny dopravy bude aj zriadenie prechodu pre chodcov, ktoré budú využívať hlavne deti idúce do školy, pretože súčasný stav je pre
absenciu prechodu nebezpečný. Z dôvodu zabezpečenia rozhľadových pomerov je potrebné posunúť aj existujúcu autobusovú zastávku.

Zmeny v obsadení uvoľnených pracovných miest
V priebehu prvých šiestich mesiacov došlo k niekoľkým podstatným
zmenám i v personálnom zabezpečení a obsadení pracovných
miest zamestnancov obce. Po ukončení materskej a rodičovskej
dovolenky sa do radov zamestnancov vrátila Ing. Vladimíra
Trúchla, ktorá nahradila doterajšiu zamestnankyňu Katarínu
Pastuchovú na referáte správy daní a poplatkov. Katke Pastuchovej
ďakujeme za odvedenú prácu pre obec a jej občanov a želáme jej
krásne strávenú jeseň života po odchode na starobný dôchodok.
Na úsekoch miestneho hospodárstva, personalistiky a mzdovej
agendy ukončila pracovný pomer dohodou služobne najstaršia
zamestnankyňa obce Eva Rauová a pracovnú činnosť na týchto
úsekoch začala vykonávať Ing. Júlia Hvojníková, ktorá plnenie úloh

a vybavovanie tejto agendy zabezpečovala takmer jeden rok počas
zastupovania a získala tu potrebné odborné vedomosti a zručnosti.
Evke Rauovej taktiež ďakujeme za dlhoročnú odvedenú prácu a
želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
K zmenám došlo i na pracovisku materskej školy, kde sa na príchod
dieťatka tešia hneď dve pani učiteľky - Bc. Paulína Milová a Bc.
Dorota Včelková. Na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti,
čerpania materskej a rodičovskej dovolenky bola prijatá nová pani
učiteľka Katarína Mrtvíková. Zastupovanie na druhej uvoľnenej
pracovnej pozícii bude obec riešiť podľa potreby a počtu
vytvorených tried v novom školskom roku. Obom pani učiteľkám
želáme hlavne veľa zdravia a radosti po príchode dieťatka na svet.
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Využite nové služby prostredníctvom informačných technológií
Ponúkame Vám službu, ktorá ponúka
informácie o aktivitách, podujatiach v obci
cez mobilnú aplikáciu Virtuálne, ktorá je
dostupná pre operačné systémy iOS a
Android (od verzie 4.4). Mobilnú aplikáciu
obec pripravila v spolupráci so spoločnosťou
WEBY GROUP, s.r.o. ako moderný a pružný
spôsob komunikácie samosprávy s občanmi.
Pre správne fungovanie si aplikácia vyžaduje
prístup k niektorým funkciám v mobilnom
telefóne, najmä k informáciám o
internetovom pripojení, lokalizačným
službám a podobne. Niektoré z funkcií sú
nevyhnutné, iné môžete v prvotnom
sprievodcovi nastavením vypnúť.

získať ihneď po zverejnení. Nastavená
notifikácia vás upozorní na aktuálne
informácie bez nutnosti ísť na webovú
stránku obce.
Úradné hodiny obecného úradu a kontaktné
informácie si môžete cez mobilnú aplikáciu
uložiť pre prezeranie v offline režime. Budú
tak pre vás k dispozícii aj keď nebudete mať
internetové pripojenie.
Informácie o obci, jej históriu, alebo
fotogalériu pohodlne zdieľajte s priateľmi
ako atraktívnu pozvánku na návštevu obce.
http://www.zemianskekostolany.sk/mobiln
a-aplikacia.html

Na našej webovej stránke
www.zemianskekostolany.sk pribudla
nová služba, prostredníctvom ktorej si
môžete vypočuť oznamy hlásené v
obecnom rozhlase v obci Zemianske
Kostoľany. Pre vypočutie je potrebné
kliknúť na pravej strane na logo MK hlas.
Roztvorí sa ponuka oznamov spolu s
dátumami, kedy boli vyhlasované po
prvýkrát. Touto službou nahrádzame
službu uverejňovania oznamov na
webovej stránke obce v textovej podobe.
Ide o doplnkovú služby programového
vybavenia Florián, prostredníctvom
ktorého obec zabezpečuje nahrávanie
oznamov vopred ešte pred samotným
vyhlásením.

Dôležité oznamy a upozornenia môžete
Spôsob inštalácie aplikácie: Otvorte si stránku v prehliadači vášho mobilného telefónu. Kliknite na tlačidlo
Google Play (App Store) - obr. č.1. Otvorí sa Vám obrazovka mobilnej aplikácie Virtualne v Google Play (App Store)
- obr. č.2. Kliknutím na Inštalovať sa aplikácia nainštaluje do vášho mobilného telefónu. Po nainštalovaní si v
sprievodcovi nastavení vyberte prerolovaním obec Zemianske Kostoľany a zobrazia sa vám všetky informácie. Už
stačí len kliknúť na Oznamy, ďalej srdiečko a zvonček, čo znamená, že ste si položku označili ako obľúbenú
kategóriu.
Ochrana osobných údajov: Mobilná aplikácia Virtualne nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľovi. Pre
skvalitnenie dostupných informácií zhromažďujeme iba neadresné štatistické dáta, napríklad ktoré kategórie
používatelia preferujú, alebo ktorý operačný systém mobilného zariadenia je najviac používaný. Tieto štatistické
dáta spravujeme iba v rámci redakcie Virtualne.sk a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.
Mgr. Erika Matejovičová

Projekty obce boli ocenené predsedom TSK
24. februára 2017 sa v Kultúrnom a
spoločenskom stredisku Prievidza
konalo už tradičné podujatie Kultúra,
tentoraz s prídavkom 2016, na ktorom sú
každoročne oceňované inštitúcie,
kolektívy a jednotlivci pôsobiace v
oblasti kultúry. Tento rok bola účasť
starostky obce oveľa radostnejšia,
pretože mala tú česť za ocenenú obec
Zemianske Kostoľany prevziať Cenu
predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja Ing. Jaroslava Bašku za "Tvorivý
čin roka" v oblasti muzeálnych činností,
za realizáciu projektu Revitalizácia
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ I. v Zemianskych Kostoľanoch a
za vydanie monografie obce Zemianske
Kostoľany. Táto cena nepatrí však len
obci, ale patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
aktivitách oboch ocenených činností. Aj
touto cestou im ešte raz ďakujeme.

Ing. Jana Školíková, foto: archív obce
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Dve najčastejšie problematiky, o ktoré sa občania zaujímajú
Termíny opráv ciest a chodníkov
Dopyty a podnety vás, občanov, na zlý technický stav niektorých
miestnych komunikácií a chodníkov sú oprávnené. Vedenie obce je
s názorom stotožnené, eviduje požiadavky a navrhuje opravu
miestnych komunikácií na uliciach Kpt. Weinholda, Boženy
Nemcovej (vetva od križovatky smerom k cintorínu) a SNP. V
najhoršom stave je chodník na Ulici Boženy Nemcovej (okruh od
budovy obecného úradu po zdravotné stredisko), chodníky na
Žulovskej ulici, SNP, na Domovine v časti približne od budovy
potravín po bytovku č. 388, pozdĺž hlavnej cesty od potravín COOP
Jednota pod dom rodiny Tóthovej. Pokiaľ by malo ísť o posúdenie z
finančného hľadiska, na realizáciu týchto rekonštrukcií by sa v
obecnej pokladnici peniaze určite našli. Veď len v roku 2016 obec
hospodárila s prebytkom (úsporou) 303 959,00 €, ktoré boli
prevedené do rezervného fondu obce a v súčasnej dobe
evidujeme na tomto účte aktuálny zostatok 348 516 € a na bežných
účtoch aktuálny zostatok 167 350 €. Jedinou prekážkou pre
vedenie obce rozhodnúť o investovaní do rekonštrukcie ciest a

chodníkov je zámer realizovať v celej obci verejnú kanalizáciu a
prípojky pre jednotlivé rodinné a bytové domy. Pre obec by bolo
nehospodárne a neefektívne vynakladať prostriedky na opravu
ciest a chodníkov, keďže je reálny predpoklad, že začatím prác na
budovaní kanalizácie budú opäť znehodnotené. Áno, je pravdou,
že uvedenie ciest a chodníkov do pôvodného stavu je možné
upraviť v zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby kanalizácie. Stavba
kanalizácie však bude realizovaná s podporou fondov Európskej
únie, kde oprávnenými výdavkami pri opravách komunikácií je len
tá časť, ktorá bola prácami poškodená. Na miestnej komunikácií je
teda predpoklad opravy len tej časti komunikácie, do ktorej sa
bude ukladať kanalizačné potrubie a v prípade chodníkov len tá
časť chodníkov, ktorá bude rozkopaná pred domami na realizáciu
prípojky (v prípade, že pred domom je chodník).
Chceme týmto preto požiadať občanov o trpezlivosť a verejne
prisľúbiť, že rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií je
jednou z hlavných priorít vedenia obce.

Prideľovanie a cena stavebných pozemkov na Pažitiach II.
O príprave a spracovávaní Územného plánu zóny „Obytná časť
Pažite II. Zemianske Kostoľany“ sme vás informovali už v
predchádzajúcich vydaniach nášho časopisu. Celý schvaľovací
proces sa predĺžil približne o jeden rok, nakoľko sa vyskytol
podstatný problém v súvislosti s existenciou VTL plynovodu
(vysokotlak) v blízkosti lokality určenej na individuálnu bytovú
výstavbu. Tu platia prísne limity a legislatívne upravené hranice
ochranných a bezpečnostných pásiem, v ktorých nie je možné
realizovať stavby, preto Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s. vydal nesúhlasné stanovisko s návrhom územného
plánu zóny. Po niekoľkých rokovaniach a požiadavke na udelenie
výnimky bolo našim žiadostiam vyhovené a obci bola udelená
výnimka za podmienky splnenia stanovených pripomienok.
Spracovaný návrh územného plánu zóny bol v zmysle stavebného
zákona zaslaný na Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a
územného plánovania, ktorý vydal odporučenie na jeho
schválenie. K prijatiu schvaľovacieho uznesenia pristúpilo obecné
zastupiteľstvo na svojom rokovaní, kde zároveň vyjadrilo súhlas s
výberom dodávateľa na spracovanie geometrických plánov. Tento
proces prebieha v súčasnej dobe. Po vyhotovení geometrických
plánov jednotlivých stavebných pozemkov, pozemkov určených na
vedenie inžinierskych sietí a verejných priestranstiev bude
nasledovať spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu
inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia - dažďová, splašková,
elektrická energia, plynovod, verejné osvetlenie, miestny rozhlas,
miestna komunikácia a chodníky). Spracovaná projektová
dokumentácia bude základným dokumentom pre vydanie
stavebného povolenia na jednotlivé stavby inžinierskych sietí.
Územný plán zóny „Obytná časť Pažite II. Zemianske Kostoľany“ v
danom území rieši 33 stavebných pozemkov pre rodinné domy (v

súčasnej dobe obecné pozemky), 15 stavebných pozemkov pre
rodinné domy (v súčasnej dobe pozemky v súkromnom
vlastníctve), 2 pozemky na bytové domy (v prípade dopytu po
nájomných bytoch) a stavebné pozemky na maximálne 35 garáží.
A aká bude cena stavebných pozemkov? Všetko záleží od výšky
skutočných nákladov na realizáciu inžinierskych sietí. Tieto
náklady sa budú pomerne rozdeľovať na jednotlivé stavebné
pozemky vrátane pozemkov na dva bytové domy a garáže. Záleží
nám na tom, aby sa aj správcovia inžinierskych sietí ako budúci
dodávatelia energií investične podieľali na realizácii diela, čo v
každom prípade zníži investičné náklady obce. Budeme sa preto
snažiť vyrokovať čo najvýhodnejšie podmienky, aby pozemky na
Pažitiach boli lukratívne nielen geograficky, ale aj cenovo.
Písomné žiadosti o pridelenie stavebného pozemku v lokalite
Pažite II. prijímame v podateľni obecného úradu počas úradných
hodín. Prijaté žiadosti sú zaradené do poradovníka.

rodinné domy
bytové domy
garáže
Pripravila : Ing. Jana Školíková

.
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Aby občania neplatili za odvoz odpadu viac, musia VIAC SEPAROVAŤ
Obec má snahu vytvoriť podmienky
Téma nakladania s odpadmi je v každej obci či meste
téma nanajvýš aktuálna, už len vzhľadom na neustále
sa meniacu platnú legislatívu v tejto oblasti. Každá
obec sa snaží minimalizovať podiel odpadov z
domácností vytváraním podmienok na ich
separovanie. Aj naša obec požiadala organizáciu
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má v zmysle zákona
uzavretú zmluvu, o zabezpečenie kontajnerov na sklo,
plasty a kovy. Hlavnou úlohou tejto spoločnosti je
totižto pre obec vytvoriť, financovať, prevádzkovať a
udržiavať funkčný systém nakladania s týmito druhmi
odpadov. Dôležitou informáciou pre nás občanov je
to, že za vývoz, likvidáciu a spracovanie tohto
vyseparovaného odpadu neplatí obec, ale organizácia
zodpovednosti výrobcov. Preto, čím viac
vyseparujeme, tým menej budeme mať komunálneho
odpadu v odpadových nádobách a obec nebude
hodnotami čerpania rozpočtu tlačená do opatrení
zvyšovania poplatku za komunálne odpady. Len pre
zaujímavosť chceme uviesť, že v roku 2016 bol príjem
obce z vybraných poplatkov za komunálne odpady
29000,- € a výdaj za vývoz, spracovanie a likvidáciu
komunálneho odpadu bol 51 944,- €. Z uvedených čísel
vyplýva, že obec pri súčasnej výške ročného poplatku
10,95 € na jedného občana hradí z rozpočtu obce navyše
ešte 22 944,- €, čo naozaj nie je malá suma a obec ju musí
pokryť z iných príjmov. Ak by sme hypoteticky
rozmýšľali o tom, že by občania mali znášať všetky
náklady na nakladanie s odpadmi na území obce,
poplatok pre jedného občana by predstavoval sumu
19,61 €.
Len pre zaujímavosť chceme uviesť niektoré obce a
mestá okresu Prievidza a výšku ich poplatku za

komunálne odpady na 1 občana:
Bystričany
0,0411/deň
Kamenec p/Vt.
0,0438/deň
Čereňany
0,0548/deň
Oslany
0,0385/deň
Nováky
0,10/deň
Opatovce n/Nitr.
0,063/deň
Lazany
0,065/deň
Cigeľ
0,0549/deň
Prievidza
0,0735/deň
Zem.Kostoľany
0,03/deň

15,00 €/rok
16,00 €/rok
20,00 €/rok
14,00 €/rok
36,50 €/rok
23,00 €/rok
23,72 €/rok
20,00 €/rok
26,82 €/rok
10,95 €/rok

Výšku poplatku v našej obci sa budeme snažiť udržať
aj naďalej a nezvyšovať ho. K tomu však potrebujeme
spoluprácu vás, občanov. Čím viac odpadu
vyseparujeme, tým menej ho budeme mať v bežnej
(modrej) nádobe na komunálny odpad a tým menej
bude obec platiť za nakladanie s odpadom.

TOTO SEM NEPATRÍ!
ZVYŠUJETE NÁKLADY NA ODPAD

KOMPOSTUJEM - ŠETRÍM
Ďalším opatrením, ktorého zavedením do praxe by malo dôjsť k zníženiu
nákladov na nakladanie s odpadmi na území obce, je znížiť množstvo
biologicky rozložiteľných odpadov - trávy a odpadov zo záhrad. Toto je možné
dosiahnuť zapojením sa do 23.výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, Zameranie Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných odpadov, vyhlásenej Ministerstvom
životného prostredia SR. Prostredníctvom tejto výzvy je možné získať
nenávratnú dotáciu v minimálnej výške 80 000,- € na nákup záhradných
kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov
produkovaných v domácnosti a pre obec na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľného odpadu vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo
vlastníctve obce, ktorá je žiadateľom. V prípade úspešnosti našej žiadosti budú
do domácností k rodinným domom odovzdávané na základe nájomnej zmluvy
záhradné kompostéry v objeme cca 1000 l.
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Zemianske Kostoľany získali Pečať rozvoja obce za rok 2016
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky potvrdilo výsledok hodnotenia
zameraného na slovenské obce a mestá a vyhodnotilo obec Zemianske Kostoľany ako obec s
predpokladom stabilného rozvoja. Spolu 2926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením
zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami
okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo
udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným
obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať rozvoja obcí a
miest. Medzi tieto obce patria aj Zemianske Kostoľany. V rámci benchmarking vybraných
ukazovateľov v okrese a kraji boli hodnotené hrubý prijímový efekt majetku, čistá majetková
sila, miera sebestačnosti prijímov a finančná sila. Z celkového počtu 52 obcí okresu sa
Zemianske Kostoľany umiestnili na 4. mieste a z celkového počtu 271 miest a obcí kraja
obsadili 23.priečku.
V predchádzajúcom roku bola naša obec Národným informačným strediskom Slovenskej
republiky vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a bola jej udelená Pečať
rozvoja obce 2015. Tu boli hodnotené ekonomické údaje, legislatíva vrátane rozpočtovej
zodpovednosti, pričom rozpočty boli analyzované štatistickými metódami upravené o
medziročný vývojový trend s ohľadom na predpokladaný vývoj.
Výsledok hodnotení za rok 2015 a 2016 v podobe udelených pečatí obec využíva na pozitívnu
prezentáciu obce pred jej súčasnými i budúcimi obchodnými partnermi a v komunikácii s
orgánmi štátnej správy a samosprávy na hlavičkových a iných tlačivách obce.

Budeme voliť župana
a poslancov TSK
Na jeseň tohto roka opäť pristúpime k volebným urnám. Po
štyroch rokoch si budeme voliť predsedu a poslancov
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predseda Národnej rady SR
vyhlásil deň volieb na sobotu 4. novembra 2017. Občania budú
môcť svoje volebné právo využiť v čase od 7:00 h do 22:00 h v
Dome kultúry SNP vo veľkej sále, ktorá je určená ako volebná
miestnosť.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan
Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku a má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do
územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo
vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov
samosprávneho kraja do jeho územia.
V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volí spolu 47 poslancov, za
okres Prievidza sa bude v tohtoročných voľbách voliť 1 predseda
(župan) a 11 poslancov, čo je o jedného viac, ako tomu bolo
doposiaľ. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja o zvýšení
počtu poslancov rozhodli vzhľadom na veľkosť okresu.
Všetky informácie, ktoré sa budú týkať volieb do orgánov
Trenčianskeho samosprávneho kraja, budeme postupne prinášať
na našom webovom sídle www.zemianskekostolany.sk alebo
prostredníctvom miestneho rozhlasu.

POĎAKOVANIE
mužskej speváckej skupine BORINKA za reprezentáciu
na Krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov
Jednoty dôchodcov na Slovensku,
 Detskému folklórnemu súboru Domovinka za
reprezentáciu na Krajskej prehliadke detských
folklórnych súborov,
všetkým účinkujúcim na podujatí Noc múzeí,
futbalistom, rodičom prípravkárov a priaznivcom
športu za prípravu celodenného športového podujatia
pri príležitostí Dní obce Zemianske Kostoľany,
výborom a členom spoločenských organizácií za
zorganizovanie a aktívnu účasť na brigádach na
skrášľovaní obce a za spoluprácu pri organizovaní
kultúrno-spoločenských podujatí v obci,
účastníkom projektov Naše mesto v materskej škole a
základnej škole.

BLAHOŽELÁME
športovcovi Ing. Štefanovi Karakovi za umiestnenie na
2.priečke v kategórii muži nad 60 rokov na pretekoch
Kamzík-Baba-Kamzík spolu 53 km po hrebeni Malých
Karpát s celkovým prevýšením 1700 m,
športovcovi Tomášovi Benkovi za skvelé umiestnenia
vo viacerých bežeckých súťažiach,
Detskému folklórnemu súboru Domovinka za získanie
Zlatého pásma na Krajskej prehliadke detských
folklórnych súborov 2017.
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Prieskumy trhu a verejné obstarávanie nám šetria finančné prostriedky
názov zákazky

zmluvná cena s DPH
PD* - Lávka pre peších cez Lazný potok
3 950,00 €
PD* - Spevnené plochy a parkovacie miesta Ul.kpt.Weinholda 7 560,00 €
PD* - Inžinierske siete IBV Pažite - Téčko
4 260,00 €
Rekonštrukcia kuchyne základnej školy
14 769,16 €
Rekonštrukcia triedy materskej školy
7 433,52 €
Rozšírenie kamerového systému v obci
6 400,06 €
Montované garáže
2 728,00 €
Hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia ZS
4 950,36 €
Pletivo na tenisové kurty (cez elektronický kontrakt.systém)
1 667,00 €
Programové vybavenie Miestny rozhlas
2 547,00 €
*Vysvet. PD - projektová dokumentácia

úspešný uchádzač
s najnižšoumiestnosť
ponúknutou cenou
Prezentačná
Ing. Branislav Páleník, Prievidza
značenie.sk, s.r.o. Prievidza
INPRO, s.r.o., Prievidza
ALL-Stavby, s.r.o., Oslany
Rekonštrukcia komunikácie na ulici Partizánska.
Vladimír Duda, Kamenec pod Vtáčnikom
Compact, s.r.o., Košice
Konstal Krásne Lasocice
Energoinvest, s.r.o, Prievidza
Železiarstvo HAMMER, s.r.o, Krásno n/Kys.
MK Hlas, s.r.o., Sabinov

V tomto kaledárnom roku sme opäť pristúpili k tomu, aby bola
naša obecná pokladnica plnšia a požiadali sme o dotácie z rôznych
vyhlásených programov:

Foto: Ivan Bartolen

Ministerstvo kultúry SR - projekt Kišasonkin kaštieľ - prípravná
dokumentácia (statický posudok, reštaurátorský výskum a návrh
na reštaurovanie, dendrologický posudok, vlhkostný posudok) požadovaná dotácia 19 135,00 €, schválená dotácia 8 000,00 €.
Ministerstvo kultúry SR - projekt Obytná veža - prípravná
dokumentácia (statický posudok, reštaurátorský výskum a návrh
na reštaurovanie, vlhkostný posudok) - požadovaná dotácia
6180,00 €, schválená dotácia 3 000,00 €.
Úrad vlády SR - projekt Výmena umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku - požadovaná dotácia 14 998,76 €, ku dňu
uzávierky časopisu nevyhodnotené.

Niektoré naše žiadosti
o dotácie sú už úspešné
Foto : Roman Zbiták

Ministerstvo financií - projekt Výmena podláh v materskej škole požadovaná dotácia 6 400,00 €, ku dňu uzávierky časopisu
nevyhodnotené.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - projekt
Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia školského stravovania požadovaná dotácia 10 000,00 € - schválená dotácia 0,00 €.

Úprava poplatkov za niektoré služby
Na sklonku I.polroka 2017 došlo schválením nového cenníka k zmene niektorých poplatkov za poskytovanie
služieb. Zmeny sa týkali prevažne poplatkov za služby v Dome kultúry SNP.
Prenájom veľkej sály
a) spoločenské akcie firiem
b) predajné akcie - fyzické osoby
c) svadba, stužková
d) občania obce (kar, rodinná oslava)
e) príplatok za použitie kuchyne
(príprava stravy)

250,00 €
15,00 €/h
200,00 €
7,00 €/h
50,00 €

Prenájom čitárne
10,00 €/h
Prenájom kinosály
20,00 €/h
Prenájom malej tanečnej sály
6,00 €/h
Zapožičanie textilných návlekov
na stoličky na podujatiach spojených
s prenájmom DK SNP
1,00 €/ks/akcia
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Sociálna poradňa
Kedy mám nárok na
opatrovateľku?
Opatrovateľská služba predstavuje
nosnú a zatiaľ jedinú formu
terénnych sociálnych služieb pre
kategóriu seniorov, ale aj pre
kategóriu dospelých v ekonomicky
aktívnom veku, avšak už
neaktívnych z dôvodu zdravotného
stavu alebo postihnutia. Poskytuje
sa v prirodzenom sociálnom
prostredí, čiže v domácnosti klienta,
a to pri:
- úkonoch sebaobsluhy,
- úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť,
- základných sociálnych aktivitách,
- dohľade.
Opatrovateľskú službu poskytuje
profesionálna opatrovateľka, ktorá
je v riadnom pracovnom pomere s
obcou.
Opatrovateľskú službu nemožno
poskytovať uchádzačovi:

a) schopnému žiť bez cudzej
pomoci v doterajšom prostredí,
b) ktorý má zabezpečenú
starostlivosť v rodine s možnosťou
rodinných príslušníkov poskytovať
primeranú pomoc cestou ÚPSVaR,
c) postihnutému psychickými
poruchami, pod vplyvom ktorých
ohrozuje seba a svoje okolie,
d) trpiacemu na prenosné choroby
alebo uchádzačovi s inými
závažnými poruchami
(alkoholizmus, toxikománia,
asociálne konanie...).
Nepriaznivý zdravotný stav
preukazuje žiadateľ o opatrovateľskú službu právoplatným
rozhodnutím o odkázanosti na
opatrovateľskú službu, ktoré vydá
na základe jeho žiadosti obec cestou
Spoločného obecného úradu v
Novákoch a podľa ktorého stupeň
jeho odkázanosti je najmenej II.
podľa prílohy č. 3 zákona č.
488/2008 Z. z. o sociálnych
službách a je odkázaný na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti

o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách.
Minimálny rozsah úkonov
opatrovateľskej služby je daný
posudkom o odkázanosti na
sociálnu službu a rozhodnutím.
Konkrétne sa dohodne medzi obcou
a prijímateľom v zmluve o
poskytovaní opatrovateľskej
služby.
Opatrovateľská služba sa poskytuje
v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov a VZN obce č.
2/2014 o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby a o úhradách
za domácu opatrovateľskú službu
pre občanov s trvalým pobytom na
území obce Zemianske Kostoľany,
ktoré bolo prijaté v súlade s vyššie
uvedeným zákonom.
Mgr. Iveta Melišková

Charitatívna zbierka –
poďakovanie.
Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky
Obecného zastupiteľstva v Zemianskych
Kostoľanoch ako i Charita sv. Vincenta v
Prievidzi vyjadrujú svoje poďakovanie
všetkým občanom, ktorí sa zapojili do
charitatívnej zbierky šatstva a obuvi dňa
13. 05. 2017. Prispeli ste množstvom
odevov, ktoré pomôžu ľudom v núdzi. Celá
zbierka bola prevezená do Charity sv.
Vincenta v Prievidzi dňa 20. 05. 2017, za
čo vďačíme p. Vladimírovi Dudovi, ml.,
ktorý nám ochotne pomohol.
Touto cestou ďakujem aj členkám komisie
p. Ľubici Gerhátovej a p. Alene Milovej.
Ešte raz všetkým veľká vďaka!
Mgr. Iveta Melišková

Foto : archív Mgr. I.Melišková
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Mnohí z nás ešte zažili prevratné obdobie päťdesiatych
rokov 20. storočia, kedy nastávali hlboké premeny vo
všetkých oblastiach života – v ekonomike, výstavbe,
finančnej politike, ale i v nadstavbe – spoločenských
vzťahoch, kultúrnej oblasti, školstve, v legislatíve. Množstvo
nových zákonov a nariadení sa uvádzalo do života naraz a
výsledkom bola úplná zmena spoločenského usporiadania
pomerov v štáte. Hospodárstvo sa riadilo päťročnicami,
ktoré stanovovali úlohy vo všetkých hospodárskych
oblastiach – v priemysle aj poľnohospodárstve. Pre našu
obec vyplynula z týchto dlhodobých plánov prestavba z
prevažne poľnohospodárskej obce na obec priemyselno –
poľnohospodársku, keď priemyselný rozvoj mala
zabezpečiť hlavne novopostavená tepelná elektráreň, ktorá
sa začala stavať v roku 1948 v chotári našej obce.
Ako vyzeralo poľnohospodárstvo v prvých
povojnových rokoch? Tak, ako v iných okolitých obciach, aj u
nás patrila väčšina pôdy malým a stredným roľníkom a časť
Dožinkový sprievod.
veľkostatkárom či dedinským boháčom, tzv. kulakom. Treba
poznamenať, že pozemky najväčších vlastníkov pôdy boli Na jeho čele stál predseda Anton Sládok a jeho úlohou bolo
skonfiškované a roľníci očakávali, že prebehne pozemková oboznámiť sa s pomermi v obci aj pripraviť spolu s
reforma, teda rozdelenie pôdy zabratej po Židoch, predstaviteľmi obce ustanovujúcu schôdzu roľníkov, ktorí
kolaborantoch a veľkostatkároch, ktorým zabrali pôdu nad podpísali vstup do JRD. Tých bolo spočiatku 21 a zakladajúca
50 hektárov (podľa zákonov o znárodnení majetku). V našej schôdza sa konala 28. augusta 1957. Za predsedu JRD v
obci bola zabratá a rozdaná len malá časť pôdy, presnejšie Zemianskych Kostoľanoch bol zvolený Vincent Sestrienka. Bol to
57 ha pôdy, ktorá patrila Kosztolányiovcom. Zákon o JRD č. typ roľníka, ktorý bol všetkými členmi, ale aj v obci uznávaný,
69/1949 Zb. riešil kolektivizáciu poľnohospodárstva podľa rozvážny a rešpektovaný, s dobrými výsledkami v hospodárení
sovietskeho vzoru a nariaďoval štátnym orgánom začať so na svojom gazdovstve. Pod jeho vedením sa začalo sceľovanie
zriaďovaním Jednotných roľníckych družstiev (JRD). pôdy, museli vyriešiť otázku ustajnenia dobytka – hovädzí
Úlohou všetkých orgánov štátnej správy, od miestnych. cez dobytok bol napríklad v maštaliach v strede obce, na mieste
okresné, až po krajské národné výbory, ale aj spoločenské dnešného parčíka pred Pomníkom SNP, museli postupne vyriešiť
organizácie a jednotlivcov, bolo presviedčať drobných a aj otázku mechanizácie a zakúpenia nových strojov – traktorov,
stredných roľníkov pre vstup do JRD, dedinskí boháči sejačiek, stále novších a výkonnejších. Po niekoľkých rokoch už
nemali možnosť vstupu. Rozdrobené polia sa mali sceliť a družstevníci uznali, že ich život sa naozaj zmenil, práca bola
lepšie zorganizovaná,
a podpredsení aj výnosy na pôde boli vyššie. Mzdy,
medze rozorať, tento proces mal názov hospodársko – Predsedníčka
spočiatku
nie veľmi výrazné, dostávali stálu podobu – časť bola
technická úprava pôdy . Pod vedením prípravného výboru
vyplatená
v
peniazoch, časť v tzv. naturáliách, ktoré mohli použiť
zvoleného verejným zhromaždením roľníkov, ktorí sa
rozhodli vstúpiť do JRD, prebiehali počiatočné práce pre potreby svojej domácnosti, alebo ich predať. Družstevníci sa
administratívneho aj hospodárskeho charakteru. Dovtedy predsa nechceli vzdať práce na „svojich“ poliach, dostali tzv.
samostatne hospodáriaci roľníci sa stávali súčasťou záhumienky, ktoré si obrábali celé rodiny a pestovali na nich
výrobného kolektívu a neľahko sa zmierovali s myšlienkou, hlavne zemiaky, kukuricu a repu, pretože ešte doma chovali
že musia do spoločného odovzdať nielen svoje polia, ktoré niektorí kravu, prasa, hydinu.
n a d o b u d l i c e l é g e n e rá c i e i c h p re d kov, a l e a j Členovia a predstavenstvo JRD okrem pracovných povinností
poľnohospodárske stroje, zvieratá, a najťažšie bolo nezabúdali ani na zabezpečenie sociálnych vymožeností, na
vedomie, že to všetko už nebolo „moje“, ale „naše“. Na druhej kultúrne vyžitie, relaxáciu a oddych, pre záujemcov pripravovali
strane sa ukazovalo, že sa im práca naozaj uľahčí, družstvá rôzne spoločenské akcie. V prvých rokoch jestvovania JRD sa v
požívali v prvom období rôzne výhody, súkromne parku predsedovi odovzdal na znak úcty a vďaky dožinkový
hospodáriaci roľníci, ktorí do JRD nevstúpili, boli so svojimi veniec, ktorý symbolizoval úspešný poľnohospodársky rok a
poliami vytlačení na okraj a zaťažili ich povinnými dávkami dokončenie žatvy, a nasledovala dožinková veselica. Pretože v
poľnohospodárskych produktov – kontingentmi, pri ich obci súčasne pracovali dva poľnohospodárske podniky, v roku
1975 sa zlúčili JRD a ŠM do jedného – Štátnych majetkov
nesplnení boli niektorí postihnutí až väzením.
Hoci prvé JRD sa zakladali už na začiatku 50. rokov, Zemianske Kostoľany a bývalí členovia aj pracovníci JRD prešli
v našej obci roľníci odolávali tejto myšlienke dlhšie. No tlak pracovať ako zamestnanci do tohto podniku, čím sa zmenili
štátnych orgánov a sústredená agitácia pracovníkov obce, vzťahy, organizácia práce, osadenstvo podniku, jeho postavenie.
učiteľov nevynímajúc, ktorí museli navštevovať roľníkov i v Nezmenil sa však vzťah k pôde, stále si poznali svoju dedičnú
domácnosti a presviedčať ich, niekedy i drsnejšími postať. Až v ďalších generáciách sa pôda stala len výrobným
argumentmi, o výhodách spoločného hospodárenia, urobil nástrojom a ten typický roľnícky stav už zanikol. Vznik JRD pred
svoje a v roku 1953 vznikol prípravný výbor pre vznik JRD. šesťdesiatimi rokmi v našej obci zostal len historickým
dátumom.
Mgr. M.Plachá
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Prechádzka kultúrou slovom i obrazom

NOVOROČNÝ KONCERT
Novy rok 2017 sme privítali sviatočnými piesňami a
spevom rozliehajúcim sa v rímskokatolíckom kostole
6.januára 2017.
Sviatočnu atmosféru, koledy a piesne nám priniesli deti z
DFS Domovinka, FS Domovina, Zbor pre občianske
záležitosti, spevácke zbory pôsobiace v našich
svätostánkoch a spevácke skupiny klubu dôchodcov.

Stretol sa rok s rokom, rok 2016 odovzdal svoju vládu roku 2017 a
prišiel čas spoločne sa stretnúť na ďalšom v poradí už XXI.
Reprezentačnom plese obce Zemianske Kostoľany so
symbolickým dátumom 21.1.2017. Hostia prichádzali do príjemne
zrekonštruovaného a vyzdobeného vestibulu domu kultúry.
Ples obce otvorila Súkromná základná umelecká škola Xoana s
dvoma pútavými baletnými vystúpeniami, ktoré hudobne
doprevádzal spevácky hosť a víťaz súťaže Česko-Slovensko má
talent 2012 Jozef Pavlusík. Starostka obce otvorila ples
slávnostným slovom a prípitkom. Vyjadrila potešenie, že môže
otvoriť už tretiu desiatku tohto už tradičného januárového
podujatia a poďakovala všetkým hosťom za priazeň. V programe
svoju módnu kolekciu a najnovšie trendy v móde predviedla naša
mladá začínajú módna návrhárka Veronika Kopálová - víťazka
Bratislavských módnych dní 2016 v kategórii Nové tváre módnej
scény. Tesne pred polnocou sa hostia zabavili na svetelnej show, po
polnoci už prišla na rad obľúbená tombola. Počas celého podujatia
hostí zabávala a svojimi piesňami rozveseľovala hudobná skupina
Kašubovci s obľúbeným Ľudovítom Kašubom.

PLES OBCE

FAŠIANGY

Slávnosť fašiangov v našej obci začala pochôdzkou po obci
v piatok 24. 2. 2017. Hodovaním, programom, tanečnou
zábavou a pochovávaním basy sa pokračovalo aj na druhý
deň v sobotu. Členovia komisie kultúry, vzdelávania a
športu pripravili výborné fašiangové špeciality - klobásky,
jaternice, zabíjačkovú kapustnicu, pečené mäso. Počas celej
noci všetkých prítomných svojou hudobnou produkciou
zabávalo duo Mirka a Ondrej, známi z populárnej TV Šláger.

OSLAVY OSLOBODENIA
Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa
zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja aj v našej obci na
pamiatku padlých Slovákov a ich spojencov. Pred 72 rokmi nám
bola daná druhá šanca, ktorú nesmieme zahodiť, pretože nikdy
nevieme, či nie je našou poslednou. A práve v týchto neľahkých
časoch sme tu v prvom rade my, ktorí musíme obhájiť túto ťažko
vydobytú slobodu. Za veľmi dôležité považujeme tiež účasť širokej

verejnosti na takýchto podujatiach, predovšetkým mládeže a detí,
lebo osud ľudstva je aj v ich rukách. Preto chceme týmto apelovať
na rodičov, aby aj toto bola príležitosť na vštepovanie vedomostí
svojim deťom o našej histórii, čo všetko dokázal spôsobiť
fanatizmus a aj týmto spôsobom minimalizovať prejavy a
rozkvitanie extrémistických prejavov v spoločnosti.
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Rozlúčka s materskou školou
S materskou školou sa v tomto roku lúči 20
našich predškolákov, ktorí od septembra
zasadnú do nových školských lavíc. Rozlúčka to
bola slávnostná, obradná miestnosť privítala
predškolákov vo svojich priestoroch spolu s
rodičmi a súrodencami.

Rozlúčka deviatakov so základnou školou
Ukončením školského roka prichádza aj k
ukončeniu niečoho nezabudnuteľného hlavne
pre našich deviatakov. Posledné dni v škole sme
im spríjemnili rozlúčkovým obradom v
obradnej miestnosti obce, kde ich sprevádzali
rodičia a triedne učiteľky.

V tomto roku sme vysoký statný máj
postavili v predvečer nástupu mesiaca
lásky. Pekné počasie vylákalo v nedeľu
na miestnu tržnicu dosť záujemcov o
pekný zážitok, príjemné stretnutia a
oddych. V doprovode konského povozu
a našich folklóristov ho na miestnu
tržnicu priniesli miestni hasiči, ktorí ho
za podpory prítomných občanov aj
postavili. Dobrú náladu vytvorili naše
dve folklórne skupiny detí a mládeže a
ľudová hudba Beťári z Čerenian. O
občerstvenie sa postarali členky klubu
dôchodcov a členovia komisie kultúry,
vzdelávania a športu.

Galavečer XOANY

Rozdávať radosť tancom nie je u nás žiadny problém. A žiadny
problém s tým nemá žiadna z vekových kategórií. Presvedčili nás o
tom absolventi Súkromnej základnej umeleckej školy Xoana, ktorá v
našej obci počas každého školského roka prevádzkuje pobočku
svojej inštitúcie. Júnový galavečer bol plný pôvabu, farieb a radosti a
predstavili sa v ňom nielen absolventi tried zo Zemianskych
Kostolian, ale aj z iných pobočiek v rámci okresu. Ukázali všetko, čo
dokázali zúžitkovať za uplynulý školský rok a všetci, ktorí sa prišli
na nich pozrieť, ich odmenili hlasným potleskom.

Oslava jubilejných sobášov
Mimoriadne významnou chvíľou je aj tá, keď
môžeme zablahoželať manželom, ktorí stoja
vedľa seba bok po boku v pevnom manželskom
zväzku už veľa rokov. Sme poctení, že prijali naše
pozvanie do obradnej miestnosti a podelili sa s
nami o radosť zo svojich krásnych jubileí.

STAVANIE
MÁJA

DeŇ MATIEK
Sviatok všetkych mamičiek sme si pripomenuli 12.
mája 2017 kultúrnym programom pripraveným
deťmi z miestnej materskej školy, základnej školy,
DFS Domovinka, SZUŠ Xoana. Svoj vinš prišli
odovzdať všetkým ženám aj členovia mužskej
speváckej skupiny Borinka a starostka obce.

Pripravili: Viera Hulínyiová, Ing. Jana Školíková. Foto: Lukáš Matoušek
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Po sprístupnení zrekonštruovaného kaštieľa
verejnosti sa naša obec tento rok po prvýkrát
zapojila do celoslovenského podujatia NOC
MÚZEÍ A GALÉRIÍ. Cieľom podujatia bolo
prilákať do priestorov všetky generácie
obyvateľov. V úvode podujatia bolo našou
snahou zaujať našu najmladšiu generáciu
poučným bábkovým divadielkom O čertíkovi
Babráčikovi. Voľná prehliadka kaštieľa (bez
sprievodu a výkladu) bola umožnená
n ávštev n í ko m u ž o d 1 8 : 0 0 h . V
miestnostiach kaštieľa mali možnosť
st ret n ú ť ú č i n ku j ú c i c h v d o b o v ýc h
kostýmoch, ktorí sa im prihovorili milým
slovom a ponúkli občerstvením (šľachtic,
šľachtičná, služobníctvo, slovenská
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Noc múzeí a galérií po prvýkrát aj u nás

Divadielko O čertíkovi Babráčikovi

gazdovská rodina, guvernantky a p.) Od 20:00 h už bolo v
preplnenej galerijnej miestnosti pripravené sláčikové trio, v
prevedení ktorého skladby sa postupne prestriedali s uvedením
nádherných modelov dobových kostýmov pánov a dám z
anglických i francúzskych dvorov. Návštevníci, ktorí prišli neskôr,
mohli ešte navštíviť jednotlivé priestory kaštieľa na večernej
voľnej prehliadke umocňujúcej plamienky sviečok. Záver
podujatia už patril orientálnemu tancu a choreografii tanečnej
školy Xoana na nádvorí kaštieľa.
Rodina Maslonková s účinkujúcimi Petrom Rybárom a
Ivanou Plachou.
Gazdovská rodina manželia Ďurtoví a
návštevníci podujatia Kristína Brezoňáková a Anna
Komaneková.

Záber z módnej
prehliadky - dáma
v anglickom dobovom kostýme.

Účinkujúci na podujatí spoločne so starostkou obce (v strede).
Pripravila : J.Školíková
Foto : L.Matoušek
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Podpora čítania je hlavným cieľom obecnej knižnice
ĎAKUJEM je symbolom tohto článku o knižnici, lebo...
...ďakovať máme za všetko príjemné aj menej príjemné, čo nám život
prinesie do cesty. Ďakovania nie je nikdy dosť.
V našej obci bola aj vďakou niekoľkých výnimočných ľudí vyrobená,
osadená a pri príležitostí Dní obce uvedená do prevádzky KNIŽNÁ
BÚDKA z projektu ĎAKUJEM SUSED. Jej miesto je v parku
renesančného kaštieľa a úlohou projektu je iniciovať podporu čítania a
nadviazania osobných kontaktov a priateľstiev. Tento projekt chce dať
šancu starým a zabudnutým knihám aj vo vašich domácich knižniciach,
aby sa opäť stali užitočnými.
Projekt funguje na princípe: Vezmi si knihu a po prečítaní ju vráť alebo
vymeň.
 ĎAKUJEME stolárovi Ľubomírovi Žužovi za vyhotovenie knižnej
búdky,
 ĎAKUJEME žiakom miestnej základnej školy za vypracovanie
návrhov a následné vymaľovanie žiačkam Simonke Boškovej, Nikolke
Školnovej a Vaneske Školnovej,
Knižná búdka - jej výzdoba a finálna podoba.
 ĎAKUJEME rodinám aj jednotlivcom za knižné dary, ktoré budeme
využívať na dopĺňanie ponuky knižnej búdky,
 ĎAKUJEME za prínos pre obecnú knižnicu v podobe nových titulov
od detskej autorky pani Danuši Dragulovej Faktorovej a jej milú návštevu
na besede, ktorá bola venovaná deťom a od iných autorov,
 ĎAKUJEME čitateľom, ktorí využívajú naše služby a prajeme
všetkým príjemné leto aj s dobrou knihou.

Naša knižnica každoročne odosiela sumárny formulár o činnosti
a na základe toho sme získali registráciu na medziknižné výpožičky v
SNK Martin a UNK Bratislava čitateľom umožňuje v rámci Slovenska
výpožičku z Národnej knižnice a Univerzitnej knižnice bez poplatkov.
Pripravujeme pre vás
 zakúpenie nových románov, detektívnych príbehov a motivačných
kníh,
 zmeny v zoradí a registrácii kníh pre vašu lepšiu orientáciu pri
vyhľadávaní.
Autogramiáda spisovateľky Danuše Dragulovej Faktorovej.
Pripravila: Andrea Kopálová, Foto: archív obce

BORINKA reprezentovala

Naši speváci z BORINKY: zľava Jozef Mikula, Jaroslav Volár, Peter
Šuňal, Ladislav Semaník, Jozef Ďurta, Valent Oršula, Milan Sitár,
Ing. Bronislav Bajgar, Marián Chrenka.

Na regionálnej prehliadke voľnočasových aktivít seniorov
JESEŇ JE DAR v roku 2016 v našom kultúrnom stánku svoj
program predviedla mužská spevácka skupina BORINKA.
Zúčastnení i hodnotitelia ocenili ich vystúpenie a ako jedinú
súťažnú skupinu ju posunuli na postup do krajského kola.
A tak sa dňa 25. 4. 2017 muži z BORINKY opäť postavili na
pódium, tentokrát kultúrneho domu v Novákoch, a
reprezentovali nielen seba, našu obec, ale i okres Prievidza na
Krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
Okrem svojho vystúpenia sa chopili aj úlohy predspievania
spoločnej záverečnej piesne o Slovensku, čím obohatili celé
podujatie a dôstojne ho ukončili takzvanou čerešničkou na
torte.
Ďakujeme všetkým členom mužskej speváckej skupiny
BORINKA za reprezentáciu a želáme im veľa ďalších
speváckych úspechov
Ďakujeme aj všetkým, ktorí prišli našich mužov na krajskú
prehliadku do Novák podporiť.
Ing. Jana Školíková. Foto: L.Matoušek
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Folklór žije všade okolo nás
Sledujeme folklórnu šou v televízii, miss folklór,
nosíme tričká s ornamentmi, máme maľované
kryty na mobily, vzory výšiviek používajú
reklamné agentúry na rôznych propagačných
materiáloch... Tradície ožili a stretávame ich na
každom kroku. Za posledných 10 – 15 rokov
naozaj prišlo k mohutnému rozmachu folklórnych
skupín, a to aj vo veľkých mestách. Vzrastá hrdosť
na lokality a takmer každá obec vydáva
monografie, v ktorých zachytáva svoje dejiny,
ľudové zvyky, odev, stravu i tanec. Je aj
nesporným faktom, že prvky z ľudového odevu,
najmä výšivky, sa stali súčasťou tvorby
slovenských módnych návrhárov, no vznikli aj
firmy, ktoré doslova na bežiacom páse

Snímka zo stavania mája, v strede Martinko Ezechiáš, náš jediný
chlapec, dievky ho veľmi ľúbia, najmenší tanečník, výborný spevák a šibal na javisku.

umiestňujú časti výšiviek z celého Slovenska na
rôzne odevné produkty, tašky, kufre a podobne.
Folklórne skupiny či súbory od detí až po seniorov
sa tešia veľkej popularite. Ide o uvedomovanie si
svojich koreňov, lásku a hrdosť na svoj región.
Ľudová kultúra, či už tá hmotná, alebo nehmotná,
je skutočným duchovným bohatstvom Slovenska
a zo záujmu verejnosti o lokálne i slovenské
národné korene sa môžeme len tešiť. Folklór žije v
ľuďoch. Pevne veríme, že tých, ktorí sa mu venujú,
bude stále dosť. Len sa bude meniť jeho
spracovanie a štýl prezentácie.

A čo my v Zemianskych Kostoľanoch? Členovia DFS
Domovinka sa zúčastnili rôznych podujatí, vystúpení
ale aj regionálnej súťaže a prehliadky detských
folklórnych súborov „Deti deťom“, ktorá sa konala v
apríli v Tužine. Dlhoočakávané vyhodnotenie poroty
nás všetkých veľmi potešilo, lebo deti postúpili
prvýkrát aj na krajskú súťaž a prehliadku detských
folklórnych súborov, kde sa zúčastnilo 10 súborov z
celého trenčianskeho kraja. Odborná porota nám
udelila zlaté pásmo a zvláštnu cenu vedúcej Beate
Kráľovej za choreografiu „Pán učiteľ, kde ste bol?“ To
zlaté pásmo, aj keď bez postupu, na 26. ročník
celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych
súborov a 42. ročník detského folklórneho festivalu
do Likavky má pre naše deti veľkú javiskovú hodnotu
a už teraz sa spoločne všetci tešíme na letné folklórne
festivaly. DFS Domovinka vystúpi na Hontianskej
paráde 18.-19.8.2017, ktorá je vrcholným podujatím
a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným
prezentačným podujatím ľudovej tradičnej kultúry
Hontu. Dáva návštevníkom do povedomia bohaté
kultúrne tradície nášho ľudu a to nielen tým, že
predstavuje ľudovú kultúru javiskovou formou, ale
predovšetkým tým, že návštevníkom priblíži, z čoho
kultúrne dedičstvo pramení. Folklór žije všade okolo
nás, stačí len zažiť festivalovú atmosféru plnú
tanečníkov, muzikantov, remeselníkov, ľudových
majstrov a dobrých ľudí navôkol alebo zúčastniť sa
podujatí v našej obci, kde Vám deti s radosťou
zatancujú.
Mgr. Erika Matejovičová
Foto: archív DFS Domovinka

Z vystúpenia na podujatí Deň matiek v Kostolnej Vsi.

INFORMÁTOR 1/2017

Strana 17

„Pod modrou oblohou hráme sa s prírodou“
Materská škola v Zemianskych Kostoľanoch sa už po druhýkrát zapojila
do projektu „Ukážte sa v dobrom svetle“. Dňa 9.6.2017 sa na školskom
dvore v MŠ zišlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí prišli dobre naladení, s
chuťou do práce. Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu
Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a vďaka veľkej pomoci našich
dobrovoľníkov sa nám mnoho podarilo.
Šikovní oteckovia nám opravili schátraný domček. Postavili novú
podlahu, vymenili pokazené zábradlie. Všetky drevené povrchy na
školskom dvore dostali nový náter. V týchto dňoch ešte pani učiteľky
dokončia obrázky na domčeky a práca bude dokončená.
V ďalšej časti projektu sme pre deti vytvorili učebňu pod holým
nebom. Dobrovoľníci nám pomohli osadiť pníky na sedenie a pripravili
konštrukciu na dve tabule.
Na okraji školskej záhrady sme rozšírili kvetinový záhon o nové
rastlinky a kríky. Muži najprv vyčistili miesto od starých kríkov, vykopali
korene a vytvorili obrubník záhona. Mamičky už potom vysadili
kvitnúce trvalky, aby sme nimi prilákali užitočný hmyz a motýle. Deti
ich tak budú môcť pozorovať priamo v prírode.

Ján Schvandtner a Andrej Adamko montujú novú podlahu
v domčeku.

Málo slov, ale je za tým oveľa viac. Nielen fyzická práca, ale aj
neformálne stretnutie s novými ľuďmi, spolupráca zamestnancov
materskej školy s rodičmi, deťmi a zamestnancami elektrárne. A v
neposlednom rade príjemne strávené popoludnie.
Ale naša snaha pokračuje. Vďaka hlasovaniu širokej verejnosti sme
postúpili do druhého kola projektu. Peniažky z Nadačného fondu
Slovenských elektrární v Nadácii Pontis poslúžia na vybudovanie
altánku pre deti z materskej školy.
Mgr. Miroslava Sluková
Ďakujeme rodičom a priateľom
materskej školy za pomoc:
Milan Adámik
Lenka Adámiková
Andrej Adamko
Miroslav Ďurica
Peter Eisenhardt – Stavebniny UNI
Beáta Janovičová
Dominika Kocmálová
Štefan Pilát
Erika Matejovičová
Ján Remeň
František Mihálech
Michaela Remeňová
Dana Mihálechová Ďurtová
Ján Schvandtner
Ján Milo
Juraj Sluka
Alena Milová
Tomáš Školna
Barbora Milová
Jozef Valenta
Ján Pastierik

Maľovanie domčeka: zľava Katarína Mrtvíková, Lenka Adamíková, Dominika Kocmálová.

Účastníci projektu Ukážte sa v dobrom svetle.
Foto: archív MŠ
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Nie je rok ako rok
V živote dospelého človeka môže rok znamenať relatívne krátke obdobie, v ktorom sa neodohrajú žiadne výnimočné udalosti.
Prejde rýchlo a možno len príprava na dovolenku, či zhon prameniaci z akejsi udalosti, či pracovných povinností nám dospelým
signalizuje, že sme znovu o rok starší.
Rok v živote dieťaťa, dieťaťa „škôlkára“ je plný nevšedných, zaujímavých a podnetných zážitkov. Detský rok v našej materskej
škole sme sa snažili ozvláštniť už pri samotnej tvorbe Školského vzdelávacieho programu. Možno by vás zaujímalo, že tento dokument
je - povedané detskou terminológiou - vyskladaný ako z kociek stavebnice. Čím zložitejšia a kreatívnejšia stavba, tým je pre deti
pútavejšia. Aby ňou naozaj bola je potrebné využiť všetky možnosti materskej školy, potreby detí, rešpektujúc prostredie, v ktorom sa
materská škola nachádza. Vo svojom príspevku by som sa chcela s čitateľmi Informátora podeliť o skúsenosti, zážitky a možno
inšpirácie. Prostredníctvom celoročných projektov sme poskytovali deťom koordinovaný, ucelený systém činností, aktivít, hier,
exkurzii, vychádzok , besied,...
Z projektu Naša obec vyberáme
So zámerom uľahčiť deťom základnú orientáciu v blízkom
spoločenskom prostredí zvolili sme cestu pozorovania a
následného zdieľania zážitkov a skúseností. Naše deti poznajú
významné inštitúcie obce Zemianske Kostoľany, vedia sa
orientovať prostredníctvom jej dominánt a je im blízke aj kultúrno
spoločenské dianie obce. Niekoľkokrát pozdravili pekným
kultúrnym programom významné kultúrne udalosti v obci.

Veľmi pôsobivé a hrdosť prebúdzajúce boli návštevy
historických pamiatok. V renesančnom kaštieli nás
pútavým rozprávaním vtiahla do tajov minulosti pani
Andrea Kopálová. Deti vnímali čaro histórie po svojom.
Rozprávkovo šťastne, kde panuje dobro, múdrosť a krása.
Z projektu Matkovi kamaráti vyberáme

Kým si „škôlkár“ obháji titul „Malý zdravotník“, prejde dlhú
cestu. Počas nej si dieťa vytvára zdravé návyky a postoje k
svojmu zdraviu a zdraviu iných, a to v prirodzených situáciách
každodenného života. Rozvíja si schopnosť sebaochrany v
simulovaných život ohrozujúcich situáciách ako súčasť prípravy
na zvládnutie skutočnej životnej reality.
Zdravie je najcennejšie čo máme, preto spôsob akým deti
získavali poznatky o ľudskom tele, o starostlivosti o zdravie,
ochranu pred chorobami a úrazmi musel byť dôsledný a
premyslený. Vo finálnej podobe deti 5 – 6 ročné dokázali riešiť
modelové situácie takého charakteru ako je ošetrenie drobných
úrazov, privolanie pomoci, poznajú, čo by mala obsahovať
lekárnička, akú funkciu plnia zložky záchranného systému a
mnoho ďalších praktických zručností.
Naši malí zdravotníci si svoje schopnosti overili v obvodnej
súťaži „Evička nám ochorela“, kde v pozícii poskytovateľov prvej
pomoci obstáli veľmi dobre.

Z projektu S Dopraváčikom na cestách vyberáme
Aby sa deti ľahšie orientovali v spleti dopravnej problematiky
sprevádzal ich po celý rok maskot Dopraváčik. V praktických
situáciách sa deti zoznamovali so zásadami bezpečného
správania v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára,
cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i
potenciálneho vodiča motorového vozidla. Materská škola nemá
vybudované dopravné ihrisko, ale má množstvo kvalitných
učebných pomôcok k tejto vzdelávacej oblasti a kreatívny
pedagogický personál.
Pod odborným dohľadom členov PZ deti prezentovali
nadobudnuté zručnosti.
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Z projektu Environmentálny kalendár vyberáme
Významnou udalosťou školského roku 2016/2017 bolo
vybudovanie učebne s osadenými pníkmi, tabuľami a inými
podnetnými prvkami, o ktorých sa bližšie zmieňujeme v príspevku
„Pod modrou oblohou hráme sa s prírodou“. Prvé dúšky vôní leta
spojené s netradičnou formou osvojovania si poznatkov si deti
vychutnali už krátko po realizácii projektu. Sprístupnený exteriér
školského dvora je výbornou pomôckou k prebúdzaniu
environmentálneho cítenia, vnímania krásy a rozmanitosti blízkej
prírodnej lokality, poznávania a rozlišovania zložiek živej a neživej
prírody.

Z rozprávky do rozprávky
Na rozlúčku so školským rokom pripravil pedagogický personál
deťom a rodičom pôsobivé rozprávkové popoludnie. Deti sa
predstavili v rozprávkach, v ktorých kraľuje múdrosť a láska,
dobro víťazí nad zlom,...

Každý deň v roku prináša nové príležitosti, každý jeden deň
stojí človek pred rozhodnutím, ktorú cestu si zvolí. Nie je dôležité, či
je rozhodnutie malé či veľké, ale či sa rozhodol múdro. Pred každým
školským rokom stoja pedagogickí zamestnanci materskej školy pred
rozhodnutím ako, akým spôsobom nasmerovať výchovno vzdelávací
proces, aby bol pre deti pútavý a z hľadiska ustanovených
požiadaviek štátu (Štátny vzdelávací program pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách) plnil kvalitu inštitucionálneho
predprimárneho vzdelávania.

Ľubica Pastieriková, riaditeľka MŠ. Foto: archív MŠ
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Základná škola žije svojimi aktivitami
Ani sme sa nenazdali a bilancujeme 2. polrok školského
roku 2016/2017, ktorý začal mrazivým počasím bohatým na
snehovú perinu.
A práve so zvykmi a tradíciami jarného zvykoslovia, ku
ktorým patrí vynášanie Moreny, sme skoncovali s kraľovaním
zimy a tešili sa na príchod dní popretkávaných teplými lúčmi slnka.
Slniečko však bolo skúpe na svoje lúče posledný aprílový piatok,
keď sme si zaspievali pri vyzdobovaní a stavaní mája a spoločníka
nám robili dažďové kvapky.
Vďaka predmetu regionálna výchova môžeme žiakom
priblížiť kultúru a hodnoty starších generácií.
Kto nepozná minulosť, môže sa obávať budúcnosti. Preto
aj hodiny dejepisu sme si oživovali o zážitkové formy učenia ako
bola beseda s pani Annou Komanekovou o oslobodení obce,
exkurzie – Uhrovec /rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka/, Jankov
vŕšok – pamätník 2. svetovej vojny, Pamätná izba 2. svetovej vojny
v Cigli, Technické múzeum pri Lehote pod Vtáčnikom.
Žiaci majú záujem aj o súčasné politicko-spoločenské
dianie v našej krajine. Presvedčil nás o tom vysoký záujem zo
strany žiakov o návštevu Prezidentského paláca počas Dňa
otvorených dverí.
Ku koncu školského roka už tradične patria výlety, školské
aktivity, ktoré slúžia na upevnenie kamarátskych a medziľudských
vzťahov v kolektíve. Niektoré triedy strávili športovo-relaxačný
deň na Remate, iní obuli športové topánky a vyrazili na Vtáčnik
alebo zo sedla svojho bicykla pozorovali krásy nášho regiónu.
Mgr. Stanislava Lavušová

Spolupráca základnej školy a jej budúcnosť
Máme za sebou ďalší školský rok. Rok, ktorý nám priniesol
veľa nového najmä čo sa týka rôznych druhov aktivít našich žiakov,
ale aj využívaním moderných informačných technológií v práci
učiteľov.
Priniesol nám však i poznatok, že sa vieme spojiť v
dobrovoľníckej činnosti žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, rodičov a občanov Obce Zemianske Kostoľany. V
spolupráci s Nadáciou Pontis a Slovenskými elektrárňami, a. s. sme
realizovali projekt Naše Mesto 2017 / Projekt Vertigo.
Ide o najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na
Slovensku, ktoré každoročne spája ľudí z firiem a verejnosti spolu s
chuťou pomôcť svojmu mestu, obci, ... .
V piatok 9. júna 2017 popoludní sa i v areáli základnej
školy rozbehla dobrovoľnícka akcia rodičov, žiakov, učiteľov,
zamestnancov SE, a. s. a ich rodinných príslušníkov.
Našim cieľom bolo zveľadiť školský areál: upraviť školské
záhony a políčka, upraviť zeleň v školskom sade a areáli, vyčistiť
asfaltovú plochu, vytrhať burinu, upraviť a doplniť novým pieskom
pieskové doskočisko, vyhrabať seno a zrýľovať časť školskej
záhrady, ktorá by mala v budúcom školskom roku 2017/2018 slúžiť
žiakom na chystané projektové aktivity v rámci medzinárodného
programu Erasmus + Aktivita KA2 „ Zbližovanie prostredníctvom
vertikálnych záhrad“.
Všetci pevne veríme, že náš projekt bude úspešný
(schválený národnou agentúrou v Španielsku) a najbližšie dva
školské roky našej škole, no najmä jej žiakom prinesie veľa

zaujímavého, poučného, ale i motivujúceho do ich vzdelávania v
spolupráci so žiakmi z nasledovných krajín: Španielsko,
Portugalsko, Bulharsko, Holandsko a Francúzsko.
Ďalšou dôležitou súčasťou vzdelávania je i podpora
vyučovania cudzích jazykov. Už tento školský rok sme vyučovali
anglický jazyk od 1. ročníka.
Od budúceho školského roku 2017/2018 v rámci
experimentálneho overovania vyučovania anglického jazyka
metódou Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní budú mať naši žiaci
na prvom stupni minimálne dve hodiny anglického jazyka
týždenne.
A na záver. Aký bude budúci školský rok 2017/2018?
Mal by byť rokom medzinárodných aktivít a inovácii v školskom
vzdelávaní našich žiakov.
Mgr. Oliver Smida, riaditeľ školy

Účastníci projetu Naše Mesto

Foto: M.Víziková, archív školy
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Spoločenská kronika
Našimi novými občanmi sa stali
Jerguš
Zuzana
Nathan
Peter
Johana
Tiana

BRTKO
Mária ŠIMOVÁ
NICOLUSSI
BALÁŽ
BAJGÁROVÁ
PISÁROVÁ

Jerguš
Teo
Adam
Matej
Šimon

HRUŠKA
SVITOK
MRTVIK
ADAMEC
ZVALO

Vítanie detí do života v mesiaci máj: na fotografii zľava: s rodičmi hore Tina Pisárová,
dole Peter Baláž, Vanesa Stručková (narodená ešte koncom roka 2016 po
uskutočnenom vítaní na jeseň), Johana Bajgárová, Zuzana Mária Šimová, Jerguš Brtko,
starostka obce. Ostatné deti, ktoré sa narodili v I.polroku 2017, ale až po
uskutočnenom vítaní, budú do obradnej miestnosti pozvané s rodičmi na jeseň.

Deň učiteľov

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

Svoje okrúhle životné jubileum oslávili
Bohumír MATEJOVIČ
Helena
MICHALIKOVÁ
Emília
MATEJOVIČOVÁ
Ing.Ľubomír ŠUNIAR
Ing.Ján HUDEC
Mária
VÍZIKOVÁ
Ján
HODÁL
Ing.Anna KARAKOVÁ
Darina
PODHORSKÁ
Peter
HARTMAN
Valent
ORŠULA
Margita MOKOŠOVÁ
Vladimír BAČÍK
Irena
CHRENKOVÁ
Mária
KALINAYOVÁ
Anton
BREZOŇÁK
Emília
STROUHALOVÁ
Jozef
ĎURTA
Rudof
HUDEC
Mária
RUSŇÁKOVÁ

Oľga
Jaroslav
Marcel
Ladislav
Ľudovít
Eva
Ján
Michal
Mária
Lýdia
Mária
Anna
Emília
Helena
Magdaléna
Viktória
Anna
Margita
Anastázia

ČÉRYOVÁ
MARTOŠ
TKÁČIK
RYBÁR
RUSŇÁK
ŠESTÁKOVÁ
ŠIŠMIŠ
KOHÚT
BALICKÁ
RAJCIGEROVÁ
KRYSTÝNKOVÁ
ŠEMODOVÁ
OVÁKOVÁ
BARTOLENOVÁ
VOLFOVÁ
ŠKODOVÁ
DANIŠOVÁ
PEKĽANSKÁ
MENDELOVÁ

Kapellka a Laura

Jubilanti, ktorí prijali pozvanie do obradnej miestnosti v prvom polroku 2017.

BLAHOŽELÁME !

Rozlúčili sme
sa navždy
Pavlina SVITKOVÁ
Viktor
BRTKO
Helena
ZVALOVÁ
Naši
predškoláci.
Viktoria FLORIŠOVÁ
Jozefina HOFFMANNOVÁ
Anna
SVITKOVÁ
Jozef
HAJSTER
Ladislav SMRTNÍK
Jozef
BELÁK
Štyria zomretí občania boli obyvatelia
Domova dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch.

Informácia o pohybe obyvateľstva za I. polrok 2017
k trvalému pobytu sa prihlásilo
30 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo
17 občanov
k prechodnému pobytu sa prihlásilo
10 občanov
trvalý pobyt bol zrušený
2 občanom
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo
5 občanov
manželstvo uzavrelo
12 občanov
Stav obyvateľov k 31. 12. 2016
1770 občanov
z toho
848 mužov
922 žien
Zo stretnutia
Údaje poskytla:
dopisovateľov
Mgr. E.
v Bratislave.
Matejovičová, Foto: L.Matoušek
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KRÍŽOVKA NA DOVOLENKU
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Pripravil : Stanislav Plachý

INFORMÁTOR 1/2017

Strana 23

Z FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV
Prípravka: jar nesplnila očakávania
Naši najmladší futbalisti neobhájili tretiu
priečku z jesene, v šiestich zápasoch
vyhrali len dvakrát a so ziskom 18 bodov
obsadili štvrté miesto. Prípravka
odštartovala výhrou 2:1 vo Valaskej Belej,
nasledovali štyri prehry a so sezónou sa
lúčili dvojciferným víťazstvom 11:2 nad
Nitr. Sučanmi. Na štvrté miesto nás
odsunula Diviacka Nová Ves, ktorej sme vo
vzájomnom stretnutí podľahli na
domácom ihrisku 2:9. Najviac gólov strelil
Patrik Špaňo (19). Sezónu zhodnotil jeden
z dvojice trénerov Ján Hulínyi: „Oproti
minulej sezóne sme hrali s viacerými
mužstvami. Po vcelku úspešnej jeseni nám
jarná časť nevyšla podľa predstáv. Chcelo
by to tiež väčšiu podporu z radov rodičov,
najmä pri zápasoch, napríklad v domácom
súboji s Novákmi sme súperom mohli len
závidieť ich početný fanklub.“

Prípravka: horný rad zľava: tréner Ján Hulínyi, Jozef Valenta, Patrik Špaňo,
Tomáš Rolinec, Adam Divéky, Markus Milo
V podrepe: Martin Nyilaš, Lukáš Holba

Žiaci odohrali ťažkú sezónu, úzky hráčsky
káder tvorený prevažne z prípravkárov obsadil
posledné miesto v tabuľke so ziskom 6 bodov.
Pritom jar začali sľubne, v úvodnom zápase s
Čereňanmi si vytvorili územnú prevahu,
napriek tomu prehrali tesne 2:3. Nasledujúce
dva zápasy poznamenal nedostatočný počet
hráčov, dôsledkom čoho bola kontumácia 0:3
s Oslanmi a predčasne ukončený zápas s D.
Vestenicami za stavu 0:5. Znovu prišli vysoké
prehry, jediné body sme si pripísali vďaka
kontumácii, keď Diviacka Nová Ves
nepricestovala na zápas. Pri streleckej biede
len 11 strelených gólov (+ 3 kontumácia)
vynikla Viktória Tkáčiková s 5 zásahmi.
Nespokojnosť bola so slabou účasťou na
tréningoch, často prišli len traja-štyria chlapci.
V ťažkých zápasoch však získali cenné
Žiaci: horný rad zľava: vedúci mužstva Ján Hulínyi, Adam Tóth, Adam Divéky,
skúsenosti,
veríme, že ich v ďalšej sezóne
Štefan Klimant, Jakub Sluka, Viktória Tkáčiková, Andrea Klimantová, tréner
pretavia aj do lepších výsledkov. Poďakovanie
Tomáš Mokoš.
Dolný rad zľava: Dominik Dáni, Markus Milo, Lukáš Holba, Jakub Píš, Alexander patrí všetkým, ktorí pomohli dohrať súťaž.

Žiaci: po náročnej sezóne na konci tabuľky

Karabín, Patrik Špaňo
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Po slabšom rozbehu
slušný finiš
Jarnú odvetu začalo A-mužstvo bez
dvoch stabilných hráčov, klubové farby
zmenili Radovan Zvalo (Dynamo
Bystričany) a Tomáš Mokoš (Kolačno),
nahradili ich Boris Šandrik z Oslian a
Richard Mokrý z Hradca. Do brány sa
vrátil po zdravotných problémoch
Marek Zvalo. Takmer celú jar sme sa
borili s tvorením zostavy, riešením bolo
ostaršenie niektorých dorastencov, ktorí
sú síce prísľubom do budúcnosti, nie
všetci sa však zatiaľ dokážu presadiť vo
fyzicky náročnejšej súťaži. Oproti jeseni
sme síce inkasovali menej gólov, no
menej bolo aj gólov v sieti súperov.
Prvých šesť zápasov prinieslo chudobné
dva body za dve remízy, následne
mužstvo nevycestovalo do Brvnišťa a
zrazu sme boli na zostupovej 15.
priečke. Prvé víťazstvo prišlo až v
ôsmom dueli nad Plevníkom 4:1. Lepšie
umiestnenie v konečnej tabuľke
zabezpečil až záver sezóny, keď sme
dokázali vyhrať dôležité zápasy na
ihriskách súperov v Ladciach a vo
Veľkých Uherciach. V posledných piatich
kolách sme získali 10 bodov za tri výhry a
jednu remízu a poskočili tak na 11.
miesto so ziskom 35 bodov. Strelecky sa
najviac presadili Marek Liptaj (17 gólov)
a Denis Jarošinec (9 gólov). Po
záverečnom domácom víťazstve 3:2 nad
Trenčianskou Turnou sa klub rozhodol
ukončiť zmluvu trénerovi Némovi,
ktorému aj touto cestou ďakujeme za
odvedenú prácu. Prioritou pred štartom
nového ročníka je doplnenie kádra o 3-4
hráčov a popracovať na zlepšení vzťahov
v kabíne.

Dorast postupuje
Pozícia najlepšieho tímu TJ Slovan v tejto sezóne patrila jednoznačne
dorastu. Podobne ako na jeseň, aj na jar pokračovali vo víťaznom ťažení,
zdolávali jedného súpera za druhým a dve kolá pred koncom súťaže mohli
oslavovať postup po výhre 4:0 nad Kamencom p/Vtáčnikom. Počas sezóny
nepoznali chlapci trpkosť prehry, s bilanciou 15 výhier, jedna remíza
dosiahli 46 bodov a výborné skóre 131:14. Jediné body im „uchmatli“
Opatovce po remíze 2:2, keď už bolo rozhodnuté o našom prvenstve.
Základ úspechu vidí tréner Matej Cmarko v dobrom kolektíve: „Mužstvo
išlo cieľavedome za postupom, kolektív bol vyvážený, každým víťazstvom
sa uceľoval. Vytvorila sa dobrá partia, nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.“
Najlepší strelci tímu boli Marián Dado (31 gólov) a Lukáš Turanský (30
gólov).

     

horný rad zľava: vedúci mužstva Peter Mrtvik, tréner Matej Cmarko, Martin Bobok,
Michal Benko, Tomáš Zaťko, Lukáš Turanský, Jozef Mihálik, Lukáš Páleník, Andrej Zaťko,
Lukáš Žufovský, Peter Rybnický
dolný rad zľava: Erik Beták, Marián Dado, Patrik Turanský, Adrián Belica, Lukáš Matejov,
Adrián Riegel, Boris Stankovský
Pripravil : Peter Divéky, Foto : archív TJ Slovan

Vydáva: Obec Zemianske Kostoľany. Vydanie: prvé. Ročník: dvadsiaty tretí. Číslo: štyridsiate tretie.
Redakčná rada: Ing. Jana Školíková, Vladimír Matejov, PaedDr. Ivana Plachá, Mgr. Iveta Melišková, Mgr. Peter
Hurtiš, Peter Rybár, Mgr. Mariana Plachá. Spracovala a technicky pripravila: Ing. Jana Školíková.
Tlač: Obec Zemianske Kostoľany. Celkový náklad: 680 ks. Rok vydania: 2017.
Informácie: 046/5466133, 5466181 (aj fax).
Nepredajné. Pre vnútorné potreby. Niektoré príspevky neprešli jazykovou úpravou.

