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V tomto čísle prinášame : Vážení občania, milí priatelia,
 p o  o b o z n á m e n í  s a  s o   
športovými informáciami v závere tohto 
čísla časopisu Informátor dočítate presne 
jeho sto šesťdesiatu stránku v tomto 
končiacom sa volebnom období. Počet 
strán sa v porovnaní  s  minulosťou zvýšil  z  
dvanástich až šestnástich na dvadsať až 
dvadsaťštyri. To je dobré svedectvo toho, 
že  Zemianske  Kostoľany  neustále prechá- 
 dzajú zmenou, že sa máme stále viac čím prezentovať, že aj komunity 

pôsobiace v obci vyvíjajú svoje aktivity, jednoducho, že to u nás žije. Aj 
napriek niektorým neúspechom však môžem konštatovať, že veľa vecí 
sa v tomto volebnom období podarilo. Zrekonštruovali sme niekoľko 
významných obecných budov alebo ich častí, vybudovali komunikáciu a 
zrekonštruovali niektoré chodníky, vybudovali sa parkovacie miesta, 
zefektívnilo verejné osvetlenie. Svoju energiu sme venovali aj obnove 
budov a technických zariadení v budovách škôl, obnovovali a budovali 
sme detské ihriská. Dôležitou rozvojovou aktivitou obce je 
administratívna príprava na vybudovanie lokality so stavebnými 
pozemkami na individuálnu bytovú výstavbu, aby sme po uspokojení 
dopytu mladých po nájomných bytoch vytvorili podmienky pre mladé 
rodiny na bývanie v rodinných domoch. Naša obec sa môže pochváliť 
kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami, ktorých 
množstvo, rôznorodosť i úroveň nám môže závidieť nejedna obec.  
Neustále sa venujeme podpore seniorov, zdravotne postihnutých, 
talentov, športovcov, hasičov i cirkví. Dokážeme podať pomocnú ruku 
sociálne odkázaným i postarať sa o spoluobčanov, ktorí sa ocitnú bez 
domova alebo v nepriaznivej sociálnej situácii.  Venujeme sa obnove 
kultúrnych pamiatok a uchovávaniu ľudových tradícií. O živote a histórii 
sa môžu občania dočítať v rozsiahlej monografii o obci, ktorú sa nám 
tiež podarilo vydať. Nič však nejde jednoducho. Ako som už spomenula, 
aj my sa trápime s prekážkami. Počnúc štátnou byrokraciou, cez 
problémy s vlastníckymi vzťahmi pozemkov, nekorektnosťou v 
obchodných vzťahoch s dodávateľmi zákaziek a podnikateľských 
subjektov, až po nedisciplinovanosť niektorých občanov. I toto sú 
dôvody, prečo dnes ešte nemáme postavenú kanalizáciu, aby sme 
mohli následne budovať nové cesty a chodníky. Dôvody, prečo ešte 
nemôžeme prideľovať dnes už rozparcelované pozemky na výstavbu 
rodinných domov a prečo nám chýbajú také potrebné parkovacie a 
spevnené plochy v lokalitách s bytovými domami. Nevzdávame to však 
a veríme, že už nepotrvá dlho, aby sa všetci, ktorí netrpezlivo čakajú, 
mohli tešiť aj z výsledkov tejto, zatiaľ neukončenej práce. A máme už aj 
ďalšie vízie a nápady, ako zlepšiť a skvalitniť život v obci aj v blízkej 
budúcnosti. Za spoluprácu chcem poďakovať všetkým poslancom, 
zamestnancom obce, školských, zdravotníckych i sociálnych zariadení, 
spoločenským organizáciám, reprezentantom i občanom. Verím, že 
Zemianske Kostoľany budú žiť i naďalej, aby sme mohli ďalej napĺňať 
stránky vášho Informátora.  Krásne leto vám prajem.
                                          Ing. Jana Školíková
                                                                                                 starostka obce

Odovzdanie 
udelených 
Cien obce 

za rok 2017

Dni obce 2018

Blahoželali sme
100-ročnej 
jubilantke

Rekonštrukcia
terasy Domu 
kultúry SNP
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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

Tri priestranstvá v obci od tohto roka zdobí
takáto pekná kvetinová výzdoba.

Osádzanie betónových zábran za účelom obmedzenia 
parkovania vozidiel na verejnej zeleni.

-  zabezpečenie stavebného povolenia pre investičný zámer „Nadstavba a 
prístavba budovy TJ Slovan“,
- zabezpečenie stavebného povolenia pre investičný zámer „Lávka pre peších cez 
Lazný potok“,
- pracovné rokovania vo veci nadobudnutia pozemkov od Slovenských elektrární, 
a.s., do vlastníctva obce za účelom zriadenia zberného dvora, vypracovanie 
znaleckého posudku, príprava kúpnej zmluvy,
- zabezpečenie spracovania výzvy na výber dodávateľa prác „Projektová 
dokumentácia - Zberný dvor v obci Zemianske Kostoľany“, vyhodnotenie 
cenových ponúk, zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie na daný 
investičný zámer,
- pracovné rokovania vo veci nadobudnutia pozemku od Tibora Nechalu do 
vlastníctva obce za účelom vysporiadania pozemkov pod plánovanou 
komunikáciou na IBV Pažite II., zabezpečenie spracovania geometrického plánu, 
príprava kúpnej zmluvy,
- pracovné  rokovania a zadanie na spracovanie technických podmienok pre 
Stredoslovenskú distribúciu, a.s., ako podklad k vyhotoveniu projektovej 
dokumentácie „Inžinierske siete - IBV Pažite“,
- zabezpečenie spracovania výzvy na výber dodávateľa prác „Klimatizácia Domu 
kultúry SNP“, vyhodnotenie cenových ponúk, uzatvorenie zmluvného vzťahu a 
realizácia diela,
- zabezpečenie spracovania výzvy na výber dodávateľa prác „Rekonštrukcia 
triedy v materskej škole“, vyhodnotenie ponúk, uzatvorenie zmluvného vzťahu,
- zabezpečenie spracovania výzvy na výber dodávateľa prác „Rozšírenie 
urnového hája na miestnom cintoríne“, vyhodnotenie ponúk, objednávka a 
realizácia prác,
- zabezpečenie spracovania výzvy na výber dodávateľa prác „Výmena výťahu v ŠJ 
základnej školy“, vyhodnotenie ponúk, uzatvorenie zmluvného vzťahu,
- spracovanie návrhu detského ihriska v areáli základnej školy, pracovné 
stretnutia s možnými dodávateľmi, výber dodávateľa
- oprava fasády a stropu na prednej terase Domu kultúry SNP, výmena svietidiel, 
oprava schodov do kuchyne,
- obnova parkiet v tanečnej sále Domu kultúry SNP,
- montáž závesného systému slúžiaceho na organizovanie výstav obrazov v galérii 
renesančného kaštieľa,
- spracovanie a odovzdanie žiadostí o dotáciu s povinnými prílohami 

 z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na zámer „Projektová dokumentácia 
                obnovy NKP Obytná veža“,  

  z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na zámer „Projektová dokumentácia 
                obnovy NKP Kišasonkin kaštieľ“,

 z rozpočtu Ministerstva vnútra SR na zámer „Osvetlenie prechodov pre 
                chodcov“ (prechody na Ulici domovina),

 zo Slovenského futbalového zväzu na zámer „Nadstavba a prístavba 
                budovy TJ Slovan“,

 z rozpočtu Ministerstva vnútra SR na zámer „Zateplenie hasičskej 
                zbrojnice“,

 z Úradu vlády SR na zámer rekonštrukcie multifunkčného ihriska v 
                areáli základnej školy,

 z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR na zámer „Rekonštrukcia 
                telocvične základnej školy“, 

  z Ministerstva životného prostredia SR na zámer „Varovný a 
                vyrozumievací systém v obci Kamenec pod Vtáčnikom a Zemianske  
                Kostoľany

Montáž klimatizácie do priestorov obecnej kniž-
nice, čitárne a kancelárskych priestorov domu
kultúry.

Rozšírenie urnového hája o osem nových urno-
vých schránok.
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Oblasť financií a správy majetku obce

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

Oblasť vnútornej správy obce

- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v 
bytovom dome č. 5/44 nájomníčke Andrei Adamkovej
- predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov v 
bytovom dome č. 683/53 nájomníkom Petrovi Štangovi a 
Zuzane Mádelovej,
- poskytnutie dotácií organizáciám, združeniam, spolkom 
a jednotlivcom  na ich činnosť a na reprezentáciu obce,
- prenájom garáží na Ulici Ľ. Štúra žiadateľom Martinovi 
Balážovi, Jánovi Hulínyimu a Petrovi Kováčovi.

Spracovanie a schválenie záväzných noriem obce a iných 
dokumentov:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 
1/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Zemianske Kostoľany č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 
2/2018 o organizácii miestneho referenda,
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Zemianske Kostoľany,

- Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov,
- Celoročné hospodárenie obce Zemianske Kostoľany za rok 2017 
(Záverečný účet obce)
- zmeny rozpočtu obce na rok 2018 č. 1/2018 a 2/2018,
Udelenie Ceny obce za rok 2017:
- Helene Kováčovej,
- Folklórnemu súboru Domovina,
- Speváckej skupine Borinka pri Jednote dôchodcov na 
Slovensku.

pokračovanie zo strany 2
- odstraňovanie následkov povodňovej situácie spôsobenej prietržou 
mračien v spolupráci s DHZ Zemianske Kostoľany,
- odovzdanie hasičského vozidla Tatra 148 na vykonanie technického 
zhodnotenia,
- doplnenie expozície  a inventáru v renesančnom kaštieli,
- osadenie zábran pri reštaurácii Turbína pre vozidlá parkujúce na 
verejnej zeleni,
- materiálno-technické zabezpečenie obnovy tenisových kurtov,
- zabezpečenie revízií a údržba detských ihrísk,
- výsadba verejných priestranstiev, kvetinová výzdoba, údržba zelene,
- bežná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Rekonštrukcia ďalšej triedy materskej školy - výmena elektroinštalácie, nové omietky, odstránenie starých krytov
radiátorov, výmena zárubní a dverí, oprava podláh a výmena podlahovej krytiny za novú

Obnova omietok a výmena svietidiel na prednej terase 
Domu kultúry SNP.
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Pripravila : Ing. Jana Školíková, Foto: archív obce

Nedisciplinovanosť občanov na úseku odpadového hospodárstva je neúnosná
Napriek snahe obce vytvárať občanom podmienky na zber rôznych 
komodít odpadu, sme sa však stretli so snahou zneužiť ich. V poslednom 
období sa však stretávame aj s vôľou ich zneužiť. Myslím, že každému, 
kto sa aspoň sporadicky prejde po obci, sa naskytne pohľad na 
preplnené kontajnery s triedeným odpadom, či preplnené 
veľkoobjemové kontajnery s rozmerným odpadom. Tí, ktorí zájdu do 
okolitej prírody, majú z času na čas možnosť spozorovať aj nelegálne 
skládky. Možno si aj položia otázku: „Čo tí na tom úrade robia, čo to 
neupracú?“ Je však veľmi ťažké udržiavať poriadok hlavne v okolí 
kontajnerov na triedený odpad. Jeden deň zamestnanci upracú, na 
druhý deň pri príchode do práce sa situácia opakuje.

Najväčší problém vzniká pri likvidácii odpadu z plastov. Napriek tomu, že systém vrecového zberu z domácností zrušený nebol a 
pokračuje ďalej podľa zvozového kalendára, niektorí sa snažia tohto odpadu z domácností zbaviť okamžite a nosia odpad do 
niekoľkých kontajnerov. Tieto však majú skôr doplnkovú funkciu pre bytové domy a verejné budovy, ktoré nemajú také skladové 
možnosti na ukladanie vriec v domácnostiach. Vrcholom nedisciplinovanosti občanov je ukladanie odpadu, často aj nevytriedeného 
alebo nadrozmerného, vedľa týchto kontajnerov. Položíte si ďalšiu otázku, prečo obec nezabezpečí dostatočné množstvo 
kontajnerov na plasty. Snaha stále je. Čo je ale dostatočné množstvo? Samozrejme, dá sa vypočítať podľa priemerného množstva 
vyprodukovaného odpadu na jedného občana. Myslíte si ale, že sa viac nebudú objavovať vedľa kontajnerov odpady, ktoré sa do 
kontajnera nezmestia, napr. prepravky, dokonca podlahová krytina, strešná krytina?

Preto pripravujeme zámer ZBERNÝ DVOR
Na odstránenie tohto problému sme snáď našli riešenie. Také, 
aké sa viac osvedčilo ako neosvedčilo aj v iných obciach nášho 
okresu i Slovenska. Zberný dvor v obci je miesto, kde môžu 
občania bezodplatne odovzdať rôzne komodity odpadov, 
vrátane drobného stavebného odpadu, nebezpečného odpadu i 
triedených druhov odpadov, ktorými sú plasty, sklo, papier, kovy, 
tetrapacky i nadrozmerný odpad z domácností, ako napr. 
nábytok, matrace, podlahové krytiny alebo aj zelený odpad zo 
záhrad. Odtiaľto už odvoz zabezpečuje obec oprávnenými 
organizáciami. Jednotlivé druhy odpadov sa tu ukladajú hneď do 

pripravených odpadových nádob, pričom na správne ukladanie 
dozerá zamestnanec.
Na tento účel bolo potrebné určiť lokalitu. Obec však nemala vo 
vlastníctve vhodný pozemok v dostatočnej veľkosti a vo vhodnej 
lokalite. Preto obecné zastupiteľstvo pristúpilo k rozhodnutiu o 
odkúpení nevyužívaných pozemkov od Slovenských elektrární, 

2a.s., v celkovej výmere 6 007 m . 
Zároveň bola vypracovaná výzva na podávanie cenových ponúk 
na spracovanie projektovej dokumentácie na zámer Zberný dvor 
obce Zemianske Kostoľany. Predmetom projektovej 

dokumentácie je vytvorenie zberného dvora s halami, skladmi, 
kontajnerovými stojiskami, prevádzkovou budovou, spevnenou plochou, 
prístupovou cestou,  garážami na technické zariadenia a parkovacími 
miestami. Na daný účel má obec záujem využiť vyhlásenú výzvu a 
požiadať Ministerstvo životného prostredia o poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, oprávnená aktivita 1. Triedený zber komunálnych odpadov. V 
rámci danej aktivity je možnosť získať finančné prostriedky okrem 
obstarania nehnuteľných vecí aj hnuteľné veci, napr. váhy, zberné nádoby, 
drvič odpadu, dopravné prostriedky, mechanizmy. Príspevok  Kohézneho 
fondu je 85% oprávnených nákladov, príspevok štátneho rozpočtu je 10%  
oprávnených nákladov a príspevok obce bude 5% oprávnených nákladov.Táto lokalita je určená na zriadenie zberného dvora.

Na zelený odpad kompostéry do domácností
V minulom roku sme informovali občanov o podaní žiadosti o 
nenávratné finančné prostriedky na zabezpečenie projektu 
„Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske 
Kostoľany“. Naša žiadosť bola úspešná. V mesiaci máji bolo 
obci doručené z Ministerstva životného prostredia SR 
rozhodnutie o poskytnutí nenávratných finančných 
prostriedkov vo výške 81 387,45 €, čo predstavuje 100% zo 

žiadanej sumy. Zmluva o poskytnutí tejto dotácie bola 
uzavretá v mesiaci júni. V súčasnej dobe prebieha verejné 
obstarávanie na dodávku týchto zariadení s objemom 800 l 
alebo 1000 l. Realizáciou projektu obec vytvorí možnosť 
likvidácie zeleného odpadu zo záhrad pre jednotlivé 
domácnosti s možnosťou využitia vyrobeného kompostu na 
ďalšie použitie.
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PRÍJMY
Výnos dane z príjmov    327 383 €
Daň z nehnuteľností    166 137 €
Dane za tovary a služby    21 885 €
Príjmy z vlastníctva majetku   55 131 €
Administratívne poplatky     2 808 €
Pokuty, penále a iné sankcie       20 €
Predaj výrob.,tovarov a služieb    43 726 €
Za materské školy a školské zar.   16 065 €
Príjmy za stravné MŠ    12 723 €
Za znečistenie ovzdušia       187 €
Z účtov finanč.hospodárenia           236 €
Ostatné príjmy     11 199 €
Bežné granty a transféry            1 850 €
Transféry v rámci verejnej správy 161 282 €
Zostatok prostriedkov z min.rokov   8 812 €

PRÍJMY SPOLU                      829 443 € 

VÝDAVKY
Všeobecné verejné služby          207 613 €
Verejný poriadok a bezpečnosť       2 545 €
Ekonomická oblasť                     329 €
Ochrana životného prostredia       29 425 €
Bývanie a občianska vybavenosť     35 738 €
Rekreácia, kultúra a náboženstvo   63 767 €
Výdavky RO - Správa pamiatok       20 000 €
Základné vzdelávanie              218 728 €
Predškolská výchova                97 818 €
Vedľajšie služby v školstve        45 219 €
Príspevok pre centrá voľného času      35 €
Sociálne zabezpečenie              18 132 €
Prípravné projektové dokumentácie   9 691 €
Realizácia stavieb a ich technic-
kého zhodnotenia                    4 396 €
Splátky úverov     12 933 €

VÝDAVKY SPOLU                     786 367 €

Hospodárenie za obdobie prvého polroka 2018

Pripravila : Ing. Janka Súkeníková, ekonómka a rozpočtárka

Ušetrených viac ako pol milióna eur na zámer IBV Pažite II
V roku 2017 sme na rezervnom fonde obce evidovali ušetrené prostriedky vo výške 327 336,40 €. Po schválení celoročného 
hospodárenia za rok 2017 sme na tento „šetriaci“ účet previedli ďalšie ušetrené prostriedky a dnes môžeme konštatovať, že 
celková suma na rezervnom fonde vo výške 561 058,96 € je dobrým štartom na výstavbu inžinierskych sietí v lokalite IBV 
Pažite II. Pritom už v tomto roku sme z rozpočtu vyčlenili sumu 250 000 € na tento zámer pre prípad, že by sme so stavbou 
začali už aj tento rok. Ak ich v tomto roku nedokážeme preinvestovať, presunú sa v budúcom roku taktiež už k viac ako 
polmiliónovej sume. Keďže projektová dokumentácia, ktorej súčasťou sú aj rozpočty nákladov, je v štádiu prípravy, dnes ešte 
nevieme predpokladať, akú sumu bude obec potrebovať na pokrytie všetkých nákladov stavby. Chýbajúce finančné 
prostriedky obec pokryje z úverových zdrojov. Dobré hospodárenie v predchádzajúcich rokoch však podstatne eliminuje 
potrebu dofinancovania a obci sa i ďalej bude dariť zachovávať dobrú finančnú kondíciu.

Ďalšie cudzie zdroje na obnovu 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok
Žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Obnovme si svoj dom 
Ministerstva kultúry SR boli pre našu obec vyhodnotené kladne. Už tretí 
rok tak môžeme konštatovať, že krôčik po krôčku dokážeme aj za pomoci 
cudzích finančných zdrojov realizovať projekty na zachovanie nášho 
kultúrneho dedičstva. V tomto roku bola obec úspešná s oboma 
podanými žiadosťami. Na zámer „Projektová dokumentácia obnovy 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža“ obec získala dotáciu v 
sume 5 000 €. Zámer „Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ“ bol ministerstvom podporený 
sumou 10 000 €. Po zabezpečení prípravných dokumentácií v podobe 
umelecko-historického výskumu, architektonicko-historického výskumu, 
zamerania stavby, dendrologického posudku, vlhkostného posudku s 
návrhom na obnovu, reštaurátorského výskumu s návrhom na obnovu a 
statického posudku na obe stavby v predchádzajúcich rokoch, je 
spracovanie projektovej dokumentácie obnovy posledným krokom pred 
najnáročnejšou úlohou. Tou je zabezpečenie finančných prostriedkov na 
komplexnú obnovu pamiatok a ich sprístupnenie verejnosti.
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SOCIÁLNA	PORADŇA
Aké sú povinnosti absolventov po 
skončení školy ?

Niektoré témy vás opakovane zaujímajú. Sme 
radi, že sa pýtate a radi vám opätovne na otázku 
odpovieme.

         Stredoškoláci, ktorí zmaturujú v máji, sa 
za študentov považujú do 31. augusta, pretože 
dovtedy oficiálne trvá školský rok. Do tohto 
termínu za nich štát platí zdravotné poistenie a 
zároveň dostávajú rodičia prídavky na dieťa. 

         Absolvent, ktorý nenastúpi na vysokú 
školu, alebo sa nezamestná v riadnom 
pracovnom pomere, od 1. septembra sa stáva 
nezamestnaným a od tohto termínu sa  musí 

najneskôr do 7 kalendárnych dní zaevidovať na 
príslušnom ÚPSVaR (pre našich občanov je to v 
Novákoch). Ďalej musí nahlásiť zmenu platiteľa 
poistného zdravotnej poisťovni – či sa 
zaevidoval na úrade práce, či sa stáva 
živnostníkom, alebo si bude platiť zdravotné 
poistenie sám. Zdravotná poisťovňa vyžaduje 
od absolventa doručenie dokladu o ukončení 
štúdia (fotokópia maturitného vysvedčenia 
alebo výučného listu).  

          Ak sa rozhodnete študovať externou 
formou na vysokej škole, musíte sa po skončení 
prázdnin zaevidovať na úrade práce, pretože 
tento druh štúdia nie je sústavná príprava na 
povolanie. 

          O študentov, ktorí sa na vysokú školu 
dostali (štúdium dennou formou), sa štát 
rovnako stará aj naďalej.  Počas štúdia za nich 
platí odvody a rodičia dostávajú aj prídavky na 
dieťa a môžu si nárokovať aj daňový bonus. Je 
však potrebné na ÚPSVaR doručiť potvrdenie o 
štúdiu, ktoré Vám vystaví vysoká škola. 

          Absolvent vysokej školy sa však 
prihlasuje na ÚPSVaR do 7 dní po ukončení 
štúdia, čiže po úspešnom absolvovaní štátnej 
skúšky (nie je študentom do konca augusta, ako 
je to pri stredoškolákoch). Vysoká škola mu 
vystaví potvrdenie o ukončení štúdia, ktoré 
predkladá na úrade práce. 

                                       Mgr. Iveta Melišková 

Charitatívna zbierka – poďakovanie.

Komisia sociálnych vecí a bytovej politiky i Charita sv. Vincenta v Prievidzi vyjadrujú svoje poďakovanie všetkým 
občanom, ktorí sa zapojili do charitatívnej zbierky šatstva a obuvi v spolupráci s DK SNP v dňoch 14. 03. – 17. 03. 2018. 
Prispeli ste množstvom odevov, ktoré pomôžu ľudom v núdzi. Celá zbierka bola prevezená do Charity sv. Vincenta v 
Prievidzi pracovníkmi obce. 
Ešte raz všetkým veľká vďaka.                                          Mgr. Iveta Melišková 

V súvislosti so situáciou, pri ktorej bol v obci 
Zemianske Kostoľany identifikovaný zápach 
pripomínajúci únik plynu a vzhľadom na 
šíriace sa dezinformácie, vydalo vedenie obce 
k danej problematike nasledujúce stanovisko:
Nakoľko sa počas dvoch dní zápachu od 8.3.  
nepodarilo záchranným zložkám ani jednotke 
kontrolného chemického laboratória zistiť 
zdroj zápachu, v piatok doobeda bol tento 
zdroj identifikovaný po dôkladnej obhliadke 
stavieb vo vlastníctve súkromných osôb 
zástupcami obce. 
Na miesto boli privolané záchranné zložky, 
orgány polície, zástupcovia štátnej správy, 
konkrétne vedúca odboru životného 
prostredia Okresného úradu v Prievidzi, 
vedúci odboru krízového riadenia Okresného 
úradu v Prievidzi a prednostka Okresného 
úradu v Prievidzi. Na miesto bolo opakovane 
privolané kontrolné chemické laboratórium zo 
Slovenskej Ľupče, aby po otvorení kontajnera, 
z ktorého zápach vychádzal, za prítomnosti 
majiteľa súkromnej spoločnosti EKOSOLID-ZK, 
s.r.o. Zemianske Kostoľany, identifikovalo 
chemickú látku a odobralo vzorky.
Za prítomnosti všetkých zúčastnených bol 
kontajner s obalmi s pozostatkami chemickej 
látky naložený na vozidlo a odvezený na 

likvidáciu na skládku do Livinských Opatoviec. 
Skládka v Livinských Opatovciach však tento 
odpad neprevzala. V piatok večer bolo 
starostke obce oznámené, že kontajner s 
odpadom bol vrátený späť do našej obce. 
Preto boli ihneď opakovane o tomto 
informované dotknuté orgány a v sobotu bolo 
z poverenia prednostky Okresného úradu v 
Prievidzi k danej problematike zvolané 
zasadnutie krízového štábu okresu. Riešením 
sa zaoberali kompetentné orgány Okresný 
úrad Trenčín a Okresný úrad Prievidza. 
Obec Zemianske Kostoľany v čase výskytu 
zápachu nemala informácie o existencii 
takejto prevádzky na svojom území, nakoľko 
spoločnosť si nesplnila svoju povinnosť a o 
činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi 
obec neoboznámila. Rozhodnutie (súhlas) na 
nakladanie s nebezpečným odpadom pre 
súkromnú spoločnosť vydal Okresný úrad 
Trenčín bez toho, aby obec bola o tomto 
vopred informovaná a mohla sa k tomu 
vyjadriť, nakoľko podľa platnej legislatívy, 
o b e c  n e b o l a  ú č a s t n í ko m  ko n a n i a .  
Samospráva, ktorou je obec Zemianske 
Kostoľany, nemá kompetenciu rozhodovať v 
danej oblasti, táto patrí do pôsobnosti výlučne 
štátnych orgánov.
Vedenie obce Zemianske Kostoľany preto 
odmieta akékoľvek špekulácie o vydaní 
povolenia (súhlasu) na zriadenie takejto 
prevádzky obcou alebo o vydaní povolenia 
(súhlasu) na nakladanie s nebezpečným 
odpadom obcou. Zo záverov Správy o zásahu 

Kontrolného chemického laboratória CO v 
Slovenskej Ľupči zo dňa 9. 3. 2018, ktoré bolo 
obci doručené na vedomie, je uvedené:
„Vzhľadom na vykonané merania tiež možno 
konštatovať, že k ohrozeniu obyvateľov 
nedošlo, nakoľko detekčná technika a techniky 
merania sú schopné detegovať uvedené látky 
v koncentrácii vyššej ako 1,0 ppm a takáto 
koncentrácia nebola nameraná. Čuchom je 
možné zachytiť koncentrácie až 500 krát nižšie 
– 0,002 ppm, čo už spôsobuje pre nechránenú 
osobu značný diskomfort.“.
Vedenie obce Zemianske Kostoľany ďalej 
intenzívne komunikovalo s orgánmi štátnej 
správy za účelom vyriešenia daného 
problému, aby k odstráneniu kontajnera s 
odpadom došlo v čo najkratšom termíne. Dňa 
26. 4. 2018 bolo obci doručené rozhodnutie 
O k re s n é h o  ú ra d u  Tre n č í n ,  o d b o r u  
starostlivosti o životné prostredie o uložení 
pokuty spoločnosti Ekosolid-ZK, s.r.o. 
Zemianske Kostoľany vo výške 4 500 €. Pokuta 
je príjmom štátnej pokladnice. Za svoju 
činnosť sa vedenie spoločnosti obci a jej 
občanom ospravedlnilo písomnou formou.

Žijeme tu aj my so svojimi 
rodinami.

Nie je nám to jedno.

Ing. Jana Školíková, foto: archiv obce



Strana 7INFORMÁTOR 1/2018

Prezentačná miestnosť

Rekonštrukcia komunikácie na ulici Partizánska.

Obecné zastupiteľstvo udelilo 
Cenu obce za rok 2017

Helene	 Kováčovej	 za	 založenie	 a	 dlhoročné	
vedenie	detského	folklórneho	súboru	Domovina	
a	 obetavú	 prácu	 pri	 zachovávaní	 hmotného	 i	
nehmotného	 kultúrneho	 a	 historického	
dedičstva	obce	a	regiónu.

Folklórnemu	súboru	Domovina	pri	príležitosti	
20.výročia	 vzniku	 a	 prácu	 pri	 uchovávaní	 a	
prezentovaní	 kultúrneho	 dedičstva	 obce	 a	 za	
spoluprácu	 na	 kultúrnych	 a	 spoločenských	
udalostiach	v	obci.

Speváckej	skupine	Borinka	Jednoty	dôchodcov	
na	 Slovensku, 	 Základnej 	 organizácii 	 v 	
Zemianskych	 Kostoľanoch	 pri	 príležitosti	
20.výročia	vzniku	za	prácu	pri	rozvoji	kultúrnych	
a	 spoločenských	 aktivít	 seniorov	 v	 obci	
Zemianske	 Kostoľany,	 prezentáciu	 obce	 a	
spoluprácu	 na	 kultúrnych	 a	 spoločenských	
udalostiach	v	obci.	

Ceny	obce	Zemianske	Kostoľany	za	rok	2017	
boli	 všetkým	 laureátom	 odovzdané	 na	
slávnostnom	 akte	 v	 obradnej	miestnosti	 10.	
marca	2018.	Všetkým	ocenených	blahoželáme	
a	prajeme	ešte	veľa	tvorivých	síl	v	 ich	ďalšej	
činnosti.

Členovia	Folklórneho	súboru	Domovina	so	svojou	dlhoročnou	
vedúcou	Helenou	Kováčovou.

Seniori	speváckej	skupiny	Borinka	spolu	s	jej	zakladajúcimi	
členkami. Foto: Lukáš Matoušek

Termín komunálnych volieb sa blíži
Poslancov obecného zastupiteľstva a starostu 
obce na nasledujúce štvorročné volebné 
obdobie (2018-2022) si zvolíme v komunálnych 
voľbách dňa 10. novembra 2018. V obci 
Zemianske Kostoľany sa bude voliť jeden 
starosta a deväť poslancov. Kandidátne listiny sa 
podávajú na starostu obce a na poslanca 
obecného zastupiteľstva. Na funkciu poslanca 
môže byť zvolený občan SR a cudzinec, ktorý má 
v obci trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši 
vek 18 rokov. Na funkciu starostu obce môže byť 
zvolený občan SR a cudzinec, ktorý má v obci 
trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši 25 
rokov. Kandidáti môžu kandidovať za politickú 

stranu, vtedy tohto kandidáta zapíše na 
kandidátnu listinu politická strana, hnutie alebo 
koalícia. Kandidáti môžu kandidovať aj ako 
nezávislí kandidáti. V tomto prípade kandidát 
predkladá spolu s kandidátnou listinou aj 
podpisovú listinu s počtom podpisov voličov 
podľa počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia 
volieb. V obci Zemianske Kostoľany bolo ku dňu 
vyhlásenia volieb k trvalému pobytu 
prihlásených 1762 obyvateľov. Minimálny 
počet podpisov voličov na podpisovej listine 
nezávislého kandidáta na voľby starostu obce aj 
na voľby poslanca je 100. Kandidátne listiny 
podávajú nezávislí kandidáti osobne, politické 

strany prostredníctvom splnomocnenca v 
listinnej forme zapisovateľovi miestnej 
volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom 
konania volieb, t.j. do 11. 9. 2018. Politické 
strany, hnutia a koalície, ktoré podávajú v obci 
kandidátnu listinu, delegujú do miestnej 
volebnej komisie do 11. 9. 2018 a okrskovej 
volebnej komisie do 11. 10. 2018 svojho člena a 
náhradníka.
Informácie ku komunálnym voľbám budeme 
priebežne zverejňovať a dopĺňať na webovej 
stránke obce, alebo je možné ich nájsť aj na 
s t r á n k e  M i n i s t e r s t v a  v n ú t r a  S R  
http://www.minv.sk/?volby-oso2018
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DNI OBCE 2018

Tradične nedeľnou svätou omšou za všetkých obyvateľov obce sa začali 
oslavy Dní obce Zemianske Kostoľany. Dážď a nepríjemné počasie 
poznačili tohtoročnú zábavnú časť podujatia, ktorá bola pripravená na 
zadnej terase Domu kultúry SNP presne v deň hodov na Jána 24. 6. 2018. 
Z tohto dôvodu bol celý program presunutý do kinosály, kde sme mohli 
vidieť v prvej hodine program predškolákov z materskej školy, Detského 
folklórneho súboru Domovinka, Folklórny súbor Domovina sa predstavil 
ľudovými piesňami i tancom. Dámy zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Xoana predviedli jednu choreografiu s prevládajúcimi prvkami 
latino, druhý tanec bol zameraný na country. Neskôr sa pódium zaplnilo 
rôznymi bicími nástrojmi, ktoré s precíznosťou obsluhovali žiaci 
Základnej umeleckej školy Františka Stančeka v Prievidzi. Skupina týchto 
nadaných chlapcov nesie meno SUBINA a je už vyhľadávaným hudobným 
telesom usporiadateľov rôznych podujatí (foto 1). Aby pódium kinosály 
mohlo byť k dispozícii na prípravu ďalšieho programu, presunuli sa všetci 
návštevníci, ale hlavne deti, do tanečnej sály, kde ich už očakávali 
animátorky AJKA a MAJKA z Divadielka z klobúka, ktoré ich zaujali 
príznačnou detskou rétorikou a humorom (foto 2). V kinosále sa už 
potom začal koncert finalistu súťaže Československo má talent 2015 
Juraja Hnilicu, na ktorom si návštevníci užili jeho piesne plné emócií a 
krásnych textov (foto 4). Chvíľky bez dažďa využili deti na návštevu 
nafukovacích atrakcií (foto 3).
O týždeň v sobotu sa na súťaži o najlepší guláš zúčastnili štyri prihlásené 
družstvá a jednotliví členovia vyhodnotili vlastné guláše takto: 1.miesto 
HASIČI, 2. miesto REFERENTKY, 3. miesto TURISTICKÝ ODDIEL ČEREŇANY, 
4. miesto POSLANCI (foto 5).
V tento deň odohrali kostolianske družstvá aj 10. ročník uličného turnaja, 
ktorým si pripomíname oddaného priaznivca kostolianskeho futbalu 
Jána Ziaťku. O tomto podujatí viac v športovej rubrike na strane 23.                                                            
                                                                           J. Školíková, foto: L. Matoušek

V roku 1699 bol v Zemianskych Kostoľanoch položený 
základný kameň rímskokatolíckeho kostola a o dva roky v 
roku 1701 tu bola slúžená prvá pontifikálna svätá omša. Bol 
zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Preto je postava tohto 
svätca ústrednou postavou erbu obce a preto na Jána v 
Zemianskych Kostoľanoch slávime hody. Vraciame sa teda 
k tradícii osláviť hody tak, ako sa patrí. Preto organizujeme 
každoročne na Jána Dni obce Zemianske Kostoľany.              
V tomto roku už po piatykrát.

1

2

3

4
5
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 „Detské trápenie beriem skutočne vážne, pretože dieťa často nevidí všetky 
súvislosti, nemá odžité skúsenosti na to, aby vyriešilo niečo, čo ho sužuje. Preto je veľmi 
dôležitá komunikácia. To, čo je nám dospelým niekedy na smiech, môže pre dieťa 
znamenať neprekonateľnú prekážku. A hlavne vtedy, keď sa nemá s kým poradiť.“ Toto sú 
slová spisovateľky Gabriely Futovej  v jednom z rozhovorov pre Literárne informačné 
centrum.
 Je tomu skutočne tak. Na nič sa nehrá, je autorkou detskej literatúry a hrdinovia 
z jej kníh, deti, ale aj dospelí, sa nehrajú na žiadne rodinky z reklamy. Naopak. Mnohí sa v 
nich nájdu. Príbehy sú pútavé a plné života, vhodné pre deti aj pre dospelých. V jej tvorbe 
je to vhodná kombinácia. Gabrielu Futovú sme na besede privítali 29. mája 2018. Tituly  z 
jej autorského pera sú k dispozícii v  knižnom fonde obecnej knižnice. 
 Súčasťou besedy bolo i vyhodnotenie usilovných čitateľov z radov detí do 15 
rokov. Nehodnotil sa však počet prečítaných kníh, ale ich aktivita v návšteve obecnej 
knižnice. Tým sú pre druhých inšpiráciou. Čitatelia do 15 rokov boli odmenení počas 
besedy s Gabrielou Futovou. Ocenení boli aj čitatelia z radov dospelých, a to  v 
priestoroch obecnej knižnice. Ďakujeme za priazeň.
Vyhodnotené deti:   Vyhodnotení dospelí:
Jozef Boris               1. ročník  p. Elena Šajbenová
 Nina Obžerová       2. ročník  p. Lýdia Mokrá
Dominika Ficelová 3.ročník                p. Hudecová Helena
 Naša knižná búdka v parku tiež žije, dopĺňame ju darovanými knihami z knižnice 
a aj samotní návštevníci sa naučili knihy vymieňať. 

Deti sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže na tému Ako 
si predstavujem spisovateľku Gabrielu Futovú. 
Sama autorka vybrala tri práce, ktoré ju podľa nej 
najviac vystihovali a ocenila tieto deti: Natália 
Mikulová 1. ročník, Dominik Karak 2. ročník,            
Veronika Mikulová  3. ročník

Spisovateľka vďačne obdarovala všetky deti
svojím podpisom do jej kníh.A. Kopálová, Foto: archív obce

 rodine Svobodovej za zapožičanie obrazov pána Jozefa 
Kotlebu na výstavu v renesančnom kaštieli

 Slovenskému národnému múzeu, Múzeu Bojnice za 
poskytnutie zbierkových predmetov na výstavu obrazov 
rodu Kostoláni a ich rodinných väzieb v renesančnom kaštieli

 Monike Kľučiarovej za poskytnutie svojich fotografických 
prác na výstavu fotografií Dáma zo zámku alebo Eklektické 
reminiscencie v renesančnom kaštieli

     
Za knihy, ktoré používame hlavne na doplnenie Knižnej búdky, 
ale aj knižného fondu obecnej knižnice ďakujeme
 Michaele Švajlenkovej
 Michaele Sabovej
  rodine Šuňalovej
 rodine Takáčovej
 rodine Bobokovej
 rodine Borisovej

Za zapožičanie alebo darovanie predmetov určených na výstavy 
alebo výzdobu priestorov kaštieľa a domu kultúry ďakujeme
 Baráthovej V.
 Balkovej I.
 Čupcovej Ľ.
 Hulínyiovej V.
 Kocmálovej M.

 Kováčovej J.
 Komanekovej A.
 Maslonkovej A.
 Ofertálerovej A.
 Pleškovej E.
 Pilchovej B.
 Repiskej M.
 Radosovej A.
 Rybárovej V.
 rodine Nehézovej
 rodine Matejovičovej
 rodine Plachej
 rodine Görögovej  

Za chutné torty na oslavu Medzinárodného dňa žien ďakujeme
Žanete Mikulovej
Miriam Coonge Pilchovej
  Elene Perczynskej
Marcele Nechalovej
Eve Pleškovej

,,Usiluj sa, aby ľudia po stretnutí s tebou vždy odchádzali 
šťastnejší“.  Matka Tereza

Na výstavu oblečenia, obuvi, doplnkov
i detského textilu „História módy“, kto-
rú sme pripravili pre ženy pri príležitos-
ti MDŽ v renesančnom kaštieli prispela 
jednotlivými kúskami väčšina zo spome-
nutých jednotlivcov i rodín.

P O Ď A K O V A N I E

Inšpirácie z obecnej knižnice aj
prostredníctvom besedy
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Pripravili: V.Hulínyiová, A. Kopálová, J.Školíková, 
Foto: L.Matoušek, archív obce

Tohtoročnú Noc múzeí sme ozdobili pozlátkom stredoveku. Na nádvorí 
kaštieľa nám svoje divadelno-šermiarske vystúpenie s ukážkami šermu so 
štítom a mečom, dvojručným mečom, halapartňami, sebaobrany s dýkami i 
použitie stredovekých strelných zbraní predviedli členovia šermiarskej 
skupiny Taurus z Martina. V druhej časti veselou formou a s použitím 
historických rekvizít ukázali návštevníkom formy tortúry a mučenia. Počas 
celého podujatia bol hlavne deťom k dispozícii historický tábor, kde si mohli 
okrem vizuálnej prezentácie vyskúšať použitie ručných zbraní.
Súčasťou bolo vytvorenie stredovekého trhu, na ktorom si mohli návštevníci 
podujatia zakúpiť rôzne dobroty i bylinky. V programe sa objavili i členovia 
Folklórneho súboru Domovina a k dobrej nálade prispela svojimi melódiami 
rómska kapela. 

V galérii kaštieľa sme pri tejto príležitosti inštalovali 
výstavu obrazov členov rodiny Kostolániovcov a jej 
rodových vetiev, ktorú nám zapožičalo Slovenské národné 
múzeum - Múzeum Bojnice. V inej časti kaštieľa boli 
vystavené výtvarné práce nášho spoluobčana, dnes už 
zosnulého Ing. Jozefa Kotlebu. Výstavy potrvajú do konca 
septembra 2018 a je ich možné vzhliadnuť počas 
otváracích hodín kaštieľa.

N
O
C

M
Ú
Z
E
Í

Výstava fotografií Dáma 
na zámku od autorky 
Moniky Klučiarovej bola 
inštalovaná v kaštieli pri 
príležitosti osláv Dní obce. 
Na fotografovanie boli 
zapožičané kostýmy a 
r e k v i z i t y  z  D i v a d l a  
A.Bagara v Nitre. 
Na fotografii návrh na 
poštovú známku z roku 
2017.

V renesančnom kaštieli sme privítali už nejednu vzácnu návštevu. Väčšinou to 
bolo pri príležitosti podujatí  organizovaných obcou alebo počas prehliadok 
skupín i jednotlivcov. Cieľom je udržiavať a šíriť históriu a dedičstvo našich 
predkov. 30. mája 2018 navštívili renesančný kaštieľ klienti Centra Naša 
chalúpka, o. z., Partizánske. Stretnutie zorganizovala p. Kováčiková.
Toto stretnutie a samotná prehliadka bola obohacujúca pre obe strany. 
Návštevníci prejavili veľký záujem o expozíciu múzea. ,,My nepotrebujeme vašu 
pomoc, ľútosť, nám stačí, aby sme sa v rámci svojich možností mohli zaradiť do 
života.“ K takýmto slovám viac netreba nič dodať. No a my ostatní sa máme ešte 
veľa čo učiť, ako pristupovať k ľuďom, ktorým nebolo dopriate žiť istým 
spôsobom plnohodnotný život. Máme na mysli nielen ľudí telesne a mentálne 
znevýhodnených, ale napríklad aj našich starších spoluobčanov či už miestnych 
alebo klientov Domova dôchodcov.

Renesančný kaštieľ bol dejiskom i ďalšieho podujatia. Prvú júnovú sobotu sme mohli 
obdivovať automobily - veterány rôznych značiek, z ktorých najvzácnejšie boli 
vystavené na obdiv širokej verejnosti práve na nádvorí kaštieľa. Ďalšie boli parkované 
na parkovisku pri dome kultúry a na málo frekventovanej „školskej“ ulici. Majitelia 
vozidiel a zástupcovia organizátora Klubu historických vozidiel využili čas strávený u 
nás v obci na prehliadku expozície renesančného kaštieľa a pochutnali si na 
občerstvení, ktoré pripravili členky ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku z našej obce. 
Zemianske Kostoľany boli pre veterány zastávkou počas Spanilej jazdy z Bojníc do 
Partizánskeho a späť. V závere návštevy vyhodnotila starostka obce najkrajšie 
vozidlo a jeho majiteľovi odovzdala víťazný pohár.  

Spanilá jazda veteránov

Pestrý život renesančného kaštieľa
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DHZ sa aj v tomto roku zapája do diania v našej obci. Svojimi 
aktivitami pomáha riešiť kultúrno-spoločenské akcie. Zároveň dbá 
o bezpečnosť občanov a ochranu majetku.  V pláne na 2. polrok je 
oprava ďalších prostriedkov protipožiarnej ochrany, ako i 
plánovanie potrebných školení, zabezpečenie OOPP, preradenie 
jednotky do kategórie B a ostatné organizačné opatrenia. V prvom 
polroku, okrem iných činností, sme v spolupráci s obcou 
zabezpečili postavenie mája. Pri organizovaní osláv MDD sme 
pristavili našu techniku a podieľali sme sa aj na zabezpečovaní 
akcie historických vozidiel. Dňa 13. júna sme zasahovali po prietrži 
mračien pri eliminácii prívalovej povodne. Dňa 16. júna došlo ku   

zmene členov vo výbore z dôvodu rezignácie predsedu Milana 
Kováča a veliteľa Ing. Mareka Rolinca. Do výboru bol kooptovaný  
Valent Oršula a schválený do funkcie predsedu DHZ. Do funkcie 
veliteľa bol schválený Ladislav Tóth. Ďalej bol do funkcie 
preventivára doplnený Ing. Marek Rolinec, zástupca preventivára 
Andrej Pažický, hospodár Peter Jankula. V rámci osláv Dni obce a 
futbalového turnaja Memoriál Jána Ziaťku sme vo varení guláša 
obsadili prvé miesto. O výborné umiestnenie sa zaslúžili Peter 
Jankula, Andrej Pažický a Tomáš Benko.
                                                                  Predseda DHZ Valent Oršula
                                                       Foto: archív DHZ a Lukáš Matoušek

Bohatá polročná činnosť dobrovoľných hasičov

Príbeh odvahy, 
bojovnosti a úspechov

Tvár tohto muža nám mnohým nie je neznáma. S 
jeho úsmevom sa stretávame bežne na ulici či v 
obchode. Mnohí však nevedia, že za jeho úsmevom je 
plno driny, odriekania, sebadisciplíny, bojovnosti. O 
tomto všetkom, o jeho začiatkoch, úspechoch i 
neúspechoch sme sa mali možnosť dozvedieť z jeho 
rozprávania. Športovec, vytrvalec a dnes už aj autor

Štefan Karak.

Jeho kniha Ako som prekonal sám seba je príbehom človeka, ktorý sa snažil urobiť niečo pre seba, 
pre svoje zdravie a vnútornú pohodu. Je rozprávaním o svojej úcte a láske k svojej rodine a 
priateľom, ktorí mu pomohli. Poďakovaním za ich podporu a v neposlednom rade i rozprávaním o 
krásach prírody v rôznych koncoch sveta, kde pretekal. Svoje zážitky a pocity premietol do 
besedy, kde všetkým návštevníkom predstavil i výsledky svojich úspechov v podobe ocenení, kto-

ré si so sebou priniesol. Návštevníci i obdivovatelia Štefana Karaka nešetrili svojimi otázkami a na záver autor ochotne obdaril všetkých 
záujemcov autogramom s venovaním do jeho knihy i spoločným fotografovaním.
Želáme Štefanovi Karakovi, aby sa mu v jeho športových úspechoch darilo ďalej. Aby našiel nový cieľ, ktorý ešte neprekonal, i keď dnes je 
ťažké predpokladať, čo viac ešte dokáže jeho organizmus zvládnuť. Aby jeho víťazstvá a dosiahnuté ciele motivovali ďalších športovcov a 
aby sa mu darilo ďalej, šíril svoje motto „Ľudia nezostarli preto lebo športujú, ale športujú preto, aby nezostarli“. Knihu pokrstil jeden z 
najčítanejších autorov na Slovensku Jozef Banáš vo svojej talkshow „Na kus reči“.
Knihu vydalo vydavateľstvo IKAR a môžete si ju zakúpiť prostredníctvom webovej stránky https://www.martinus.sk/?uItem=308257,
https://www.bux.sk/autori/106312-stefan-karak.html alebo v kníhkupectve Panta rhei. Knihu dostala ako dar aj naša obecná knižnica, 
kde si ju môžete vypožičať. 

Ing. Jana Školíková, foto: Lukáš Matoušek
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Rok 2018 sme privítali netradične, nie v 
priestoroch kostolíkov, ale vo vianočnom duchu 
nazdobenom renesančnom kaštieli. V priestoroch 
galérie nám vianočné piesne a koledy zaspievali 
katolícky aj evanjelický spevácky zbor, FS 
Domovina, členky Zboru pre občianske záležitosti, 
spevácka skupina Jednoty dôchodcov Borinka. 
Krásnymi tónmi vianočných piesní priniesli čaro 
Vianoc a trojkráľového obdobia do našich sŕdc a 
myšlienok.

V  r á m c i  k a r n e v a l o v é h o  a  
f a š i a n g o v é h o  o b d o b i a  s m e  
usporiadali pre našich najmenších 
občiankov detský karneval, na ktorom 
sa nám deti predviedli vo všakovakých 
m a s k á c h  o d  v ý m y s l u  s v e t a .  
Zamestnankyne domu kultúry 
pripravili pre deti bohatú výzdobu, 
darčeky a dobrú zábavu v podobe 
tanca, súťaží a zaujímavých hier.
Najkrajšie masky boli vyhodnotené, 
ocenené a pre všetky deti v maskách  
boli pripravené vecné odmeny. Všade 
sa rozliehal smiech a radosť, ale na 
konci zábavy sme boli svedkami plaču 
detí, ktorým sa ani nechcelo ísť 
domov do svojich postieľok. A 
paradoxne, tým najmenším.

sa konal v tomto roku už po 22.-krát v priestoroch 
Domu kultúry SNP. Slávnostným privítaním a 
prípitkom otvorila ples starostka obce Ing.Jana 
Školíková. Otvorenie doplnili svojou plesovou 
choreografiou tanečnice z tanečnej školy Xoana.
Svojím novým duetom a piesňami sa nám 
predstavili domáca Laura Belicová a víťaz 
Krištáľovej vázy Ján Trojan.
O polnoci zlatým klincom večera bolo tanečné 
vystúpenie Miroslava Žilku a jeho žiakov zo 
skupiny Old School  Brothers. 
Po polnoci sme vylosovali bohatú tombolu a 
návštevníci sa zabávali až do skorých ranných 
hodín za hudobného doprovodu Kašubovcov.

Fašiangy sa v tomto roku taktiež 
konali dva dni, v piatok od rána, 
až do soboty, do poobedňajších 
hodín.
P r e d  v e ľ k ý m  p ô s t o m  s a  
návštevníci mohli v Dome kultúry 
počastovať  zab í jačkov ými  
špecia l i tami  pr ipravenými 
kultúrnou komisiou.
F a š i a n g o v ú  p o c h ô d z k u  
fa š i a n g o v n í c i  zav ŕš i l i  n a  
f a š i a n g o v e j  z á b a v e  
p o c h o v á v a n í m  b a s y  p o d  
taktovkou hudobnej skupiny 
R e l a x ,  z a  d o p r o v o d u  F S  
Domovina.

Novoročný koncert Detský novoročný karneval

Reprezentačný ples obce

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
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S prichádzajúcou jarou si každoročne 
pripomíname a kladieme vence k Pamätníku 
SNP pri príležitosti výročia oslobodenia našej 
obce od fašistických okupantov. Nebolo tomu 
inak ani tento rok za účasti členov ZO SZPB a 
zástupcov VÚ 1039 Zemianske Kostoľany, ktorí 
vykonávali čestnú stráž a akt kladenia vencov.

Symbol jari a mesiaca lásky máj sme 
postavili za pomoci členov miestneho 
hasičského zboru v nedeľu 29. apríla 2018 
s o  s p r i evo d ný m  p ro g ra m o m  D FS  
Domovinka a FS Domovina. 
Nedeľné popoludnie nám spríjemnila 
hudobná skupina Anima so speváčkou 
Júliou Plevkovou a občerstvenie zdarma.

S v i a t o k  D e ň  m a t i e k  s m e  s i  
pripomenuli kultúrnym programom 
detí. Práve tie sú matkám najviac 
povďačné za to najvzácnejšie - svoj 
život. Deti z materskej školy, zo 
základnej školy, zo Xoany, z DFS 
Domovinka sprí jemnil i  svoj im 
mamičkám a babičkám piatkové 
popoludnie krásnymi básničkami, 
piesňami, scénkami a tancom.

Samozrejme, ku gratulantom sa 

pripojili aj naši muži zo speváckej 

skupiny Borinka.

Oslavu tohto sv iatku det í  sme 
pripravovali v predstihu spoločne so 
spoločenskými  organizác iami  a  
združeniami v našej obci z dôvodu 
náročnosti tejto akcie na personálne 
zabezpečenie jednotlivých stanovíšť.
Všetko dokonale pripravené, prišiel deň 
D, ale počasie si povedalo, že nám všetky 
prípravy prekazí. Ale keď sa o 16:00 h 
poriadne vypršalo, predsa naše detičky s 
rodičmi, aj keď do mokrého prostredia, 
prišli a poriadne sa na pripravených 
disciplínach vyšantili. Po prvýkrát sme 
zorganizovali súťaž Majstrovstvá v hraní 
Človeče, nehnevaj sa. Zo štyroch 
družstiev do finále postúpili Sophia 
Filipiová, Natália Javornícka, Filip 
Gajdošík a Sofia Štefeková. Titul majstra 
a víťazný pohár si nakoniec odniesla 
Natália Javornícka.
Divadielko Králiky z klobúka si deti 
pozreli v kinosále Domu kultúry.
Nakoniec sa niektoré deti bavili pri 
hudbe v parku takmer až do súmraku.
Touto cesto chceme poďakovať 
všetkým členom spoločenských 
organizácií, ktorí sa podieľali na prípave 
a zúčastnili organizovania tejto akcie.

Stavanie mája

Oslava 
Dňa matiek

Oslava oslobodenia

73. výročie

Medzinárodný
deň detí

Možno je to až neuveriteľné, ale v našej obci má 
svoju prevádzku alebo závod otvorených viac 
ako šesťdesiat podnikateľských subjektov. 
Všetci ich majitelia alebo konatelia, ktorí nám 
vo svojich prevádzkach poskytujú rôzne služby, 
alebo aj pracovné príležitosti, boli pozvaní do 
renesančného kaštieľa na spoločenské 
posedenie. Mnohí z nich sa totiž napriek tomu, 
že všetci pracujeme na jednom území, 
nepoznajú, alebo dokonca o sebe ani nevedia. 
Prvé stretnutie takéhoto typu v obci podľa 
nášho názoru splnilo svoj účel a snáď prinieslo i 
svoje ovocie v podobe nadviazania nových 
obchodných kontaktov ako aj upevnenia 
vzťahov s obcou.

Aj v tomto roku sa na podujatí, ktorým si 
pripomíname osobnosť odboja kpt. Adolfa 
Weinholda, zúčastnili i občania našej obce. Do 
kategórie pochod sa zapojili členovia miestnej 
ZO SZPB a žiaci 9.ročníka našej základnej školy. 
Najvyššie ocenenie v kategórii cyklokros si 
odniesla Oľga Oršulová a v kategórii beh Tomáš 
Benko.

Memoriál
kpt. Weinholda

Spoločenské 
posedenie 

podnikateľov

Pripravili: V. Hulínyiová, J. Školíková
Foto: Lukáš Matoušek, archív obce
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Poznáte niečo úprimnejšie, ako je radosť v očiach našich detí? 
Každý rodič a mnoho starých rodičov sa snaží dať deťom všetko, na 
čo si len spomenú, aby videli ten úprimný úsmev plný radosti. Je to 
ako iskierka nádeje a úprimného šťastia v našom uponáhľanom 
živote. 
Od septembra do júna  môžeme pozorovať, ako sa z našich malých 
zázrakov stávajú rozumní škôlkari, ktorí robia radosť celej svojej 
rodine.  Nám sa ale školský rok blíži ku koncu, a tak by sme si radi 
zaspomínali, aké najzaujímavejšie aktivity prináša pre deti 
každodenný pobyt za dverami materskej školy. 
Pre deti dokážu byť aj tie najobyčajnejšie veci výnimočné, a tak sa 
ich pani učiteľky snažia v každej aktivite hľadať jedinečnosť. 
V septembri sme začali školský rok účasťou na 9. ročníku Behu SNP, 
ktorý organizovala naša obec a na ktorom sme obsadili pekné 
miesta. Tento mesiac bol úspešný aj pre dokončenie projektu  
„Ukážte sa v dobrom svetle“ a vďaka veľkej pomoci našich 
dobrovoľníkov a finančnej podpore Nadácie Pontis sa nám 
podarilo postaviť pre deti altánok a upraviť školský dvor.  Október 
sa niesol v znamení  vody a predškoláci sa zúčastnili plaveckého 
výcviku na kúpalisku v Chalmovej. Deti boli odmenené mokrým 
vysvedčením. 
Počas školského roka k nám zavítalo mnoho hostí a rozveselilo 
tváre našich detí :

· bábkové divadlo Slniečko z Piešťan spolu s predstavením 

Malí huncúti  

· Rozkýchaný doktor ďateľ 

· návšteva spisovateľky a predstavenie knihy Úsmev na 

dobrú noc

· Zahrajko zo Spievankova, na ktorom sa zúčastnili aj deti z 

materskej školy z Bystričian a z Čerenian 

· Divadielko Severka – O svrčkovi a mravcoch 

· Dvakrát sme sa zúčastnili sférického kina a spoločne 

prostredníctvom rozprávok objavili tajomstvá sveta 

stromov, ponorili sa do morských hlbín na dno oceánov a 

spoznávali vesmír 

· O náš chrup sa postarala dentálna hygienička Martina 

Školnová a oboznámila nás, ako sa treba starať o zúbky

· Úsmev na tvári a veselý spev priniesla aj Simsalala so 

svojimi piesňami o ročných obdobiach

· Okrem divadelných a speváckych  vystúpení nás 

navštívili policajti, lesník a rybár, ktorí deťom priblížili ich 

poslanie a pracovnú náplň.
Medzi najdôležitejšie návštevy patrí Mikuláš spolu s jeho 
pomocníkmi čertom a anjelom. Vianočné obdobie pokračovalo 
nacvičovaním programu „Vianočný čas“, pomocou ktorého si 
pričarovali vianočnú náladu a pod jedličku plno darčekov. 
Nechýbala taktiež návšteva folklórneho súboru „Domovina“ s 
pásmom piesní, kolied a vinšovačiek. 
Veľkonočné obdobie sa nieslo v znamení karnevalových masiek, 
fašiangovníci priniesli so sebou dobru náladu a veselú zábavu, 
nasledovalo vynášanie Moreny, na ktorom sa zúčastnila celá 
škôlka. Veľkonočné obdobie ukončili dôchodcovia spolu s 
tradičnými ľudovými remeslami, ako sú košikárstvo, výzdoba 
vajíčok, pletenie korbáčov a nechýbala ani dobra nálada.  

Škôlkari sa spolu s pani učiteľkami počas roku zúčastnili 
vystúpenia pre mamičky, navštívili Zoologickú záhradu v 
Bojniciach, v ktorej mali možnosť dotknúť sa hada a dozvedieť sa 
mnohé zaujímavosti. V zdravotnej súťaži Evička nám ochorela sa 
dozvedeli mnoho  užitočných informácií a  ošetrili kamaráta.
Ako každý rok, tak aj tento sme sa zapojili do zberu papiera, ktorý 
sa koná dvakrát ročne a vyzbieralo sa krásnych 5 500 kg papiera. 
Deti, ktoré sa do zberu zapojili, boli odmenené vecnými cenami. 
V  spolupráci so základnou školou sa zameriavame na prehĺbenie 
citových vzťahov a rozvíjanie charakterových vlastností, ktoré sú 
prospešné pri vstupe do základnej školy. Spoluorganizovali sme 
výstavu jesenných plodov s názvom „Jesenná fantázia“. Zakopávali 
sme ekologický a neekologický odpad. O pár mesiacov sa deti 
presvedčili, s čím sa naša Zem dokáže vysporiadať a čo jej naopak 
škodí. Niekoľkokrát sme navštívili prvákov v základnej škole, 
oboznámili sa s priestormi školy  a taktiež s priebehom vyučovacej 
hodiny. Na výmenu si prišli školáci zaspomínať do materskej školy 
a vo svojich aktovkách priniesli knihy, z ktorých čítali našim 
predškolákom. Ukázali, čo všetko nám môžu knihy ponúknuť. 
Spolupráca škôl bola pre tento školský rok ukončená zápisom 
našich predškolákov a do základnej školy vyprevádzame 17 detí. 
Želáme im veľa úspechov a vždy úsmev na tvári.
                          Kolektív materskej školy

     

Kolektív MŠ vyslovuje poďakovanie všetkým rodičom a priaznivcom 
škôlky, ktorí nám pomohli materiálne, finančne alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom: 
A. Adamková, A. Adamko, B. Janovičová, V. Janovič , D. Valentová, J. 
Valenta,  M. Remeňová, J. Remeň, A. Milová, J. Milo, B. Milová, B. Vaská 
Boboková, J. Vaský, I. Rybárová, M. Rybár,  Z. Rolincová, M. Rolinec, R. 
Oršulová, I. Oršula,  D. Mihálechová Ďurtová, F. Mihálech, P. Nováková, J. 
Novák, B. Mojžišová, R. Mojžiš, Ľ. Pastieriková, J. Pastierik, M. Sluková, J. 
Sluka, M. Hrdá, P. Trčo, K. Struňáková, J. Struňák, L. Adámiková, Z. 
Schvandtnerová,  K. Pažická,  M. Lackovičová, P. Pavkejová,  A. Bajgarová, 
P. Gamanová, S. Sedláčková, I. Cmarková, M. Pernišová, Perniš, M. 
Obžerová, K. Nechalová,  D. Šuňalová,  K. Ďurtová,  M. Pánisová, M. Fio, P. 
Matuška, R. Lančarič,  V. Jančovič,  K. Mrtvíková, L. Košianová, Z. 
Hutárová, J . Hvojníková, E. Filipiová, M. Nechala,  B. Radosa,  A. Opavská, 
M. Hulínyi, S. Plachý,  O. Franková, Ľ. Šuniar,  Z. Šimková, N.  Kováč

ORGANIZÁCIÁM:
OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY,  KLUB DÔCHODCOV, MAJER POD HOROU, 
DROGÉRIA DARINA JAROŠINCOVÁ, KVETINÁRSTVO DAJA, CHOVATEĽSKÉ, 
ZÁHRADNÍCKE A RYBÁRSKE POTREBY -  Ľuba Flimelová, STAVEBNINY UNI 
Kamenec pod Vtáčnikom, MIRIAMA COONGHE PILCHOVÁ – 
CUKRÁRENSKÁ VÝROBA.

Smelé plány škôlkarov na školský rok sú splnené

Vystúpenie na podujatí DNI OBCE 2018
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Dňa 8. júna sme sa už tradične stretli na školskom dvore 

materskej školy. Konal sa 6. ročník zamestnaneckého grantového 

programu Ukážte sa v dobrom svetle. Napriek horúčave sa zišli 

zamestnanci MŠ, rodičia detí, občania obce, zamestnanci elektrární aj 

spoluobčania z klubu dôchodcov. Všetci v dobrej nálade za účelom 

dobrovoľnej pomoci deťom zo škôlky. Mnoho rúk pracovalo a veľa sme 

aj urobili. Opravili sme vyvýšené záhony v záhradke, nový náter dostali 

pníky na sedenie, preliezka aj lavičky. Upravili sme záhony s kvitnúcimi 

trvalkami a kvetmi, vysadili sme aj kopček pri vstupe do MŠ. Začali sme   

s úvodnými prácami na malom dopravnom ihrisku. Oteckovia - 

dobrovoľníci - zabetónovali obrubníky, ktoré budú tvoriť spevnenú 

plochu pre bezpečnostnú gumovú dlažbu. Bude to podklad pre malé 

dopravné ihrisko, miesto na vozenie sa na odrážadlách a kolobežkách. 

 

  Toto všetko sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore z 

Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a vďaka 

spoluorganizátorom projektu.

                                                Mgr. Miroslava Sluková

1. februára 2018 sa školský rok 2017/2018 prehupol do svojej druhej 
polovice a život v škole pokračoval ďalej so svojimi radosťami a 
povinnosťami. 

Fašiangové obdobie sme si spestrili výrobou fašiangových masiek na 
hodine regionálnej výchovy v 5. ročníku a kuchtíci v 9. ročníku  sa 
pričinili o šírenie sladkej vône vďaka fánkam, ktoré piekli na hodine 
rodinnej prípravy.

Prvý marcový piatok naši žiaci strávili v príjemnej spoločnosti hercov 
Divadla Andreja Bagara v Nitre. 29 žiakov 5. až 9. ročníka si pozrelo 
strhujúci príbeh človeka a štátnika „Štefánik - slnko v zatmení“. 
Pôvodná divadelná hra bola plná emotívnosti, ponaučenia, 
spestrená situačným humorom, ale hlavne odkazom, aby sme si 
vážili, že žijeme v samostatnom Slovensku so všetkými právami, aké 
má svojbytný národ.

V  škole žiaci získavajú veľa informácií, vedomostí, zručností a 
návykov prostredníctvom internetu vďaka vypracovávaniu 
projektov, vychádzkam, exkurziám (Atlantis Center Levice, výstup 
na Zobor pri Nitre), besedám (so spisovateľkou Gabrielou Futovou 
píšucou pre deti, beseda o exotických zvieratách). Na predmete 
regionálna výchova, ktorý nie je samozrejmosťou na všetkých 
školách, uchovávame živý odkaz tradičnej ľudovej kultúry (výroba a 
vynášanie Moreny, stavanie mája, učenie sa piesní, zvykov a tradícií z 
regiónu). Nesmieme predsa zabudnúť na svoju otcovizeň.

Máme veľkú radosť, ak žiaci dosahujú úspechy v matematických, 
športových, umeleckých či technických súťažiach. Každý malý 
úspech či skúsenosť ich posúva veľký kus vpred v ich osobnom živote. 
Ale máme aj žiakov, ktorí robia dobré meno škole aj obci a sú 
umiestnení na  prvých priečkach v okresných súťažiach – Monika 
Miháliková získala 1. miesto v súťaži Mladý moderátor, Jakub Píš 
obsadil  3. miesto v okresnom kole Technickej olympiády. Pripravila: Mgr. Stanislava Lavušová, foto:archív školy

ZO ŽIVOTA

ZÁKLADNEJ

ŠKOLY

Ukázali sme sa 
v dobrom svetle
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Žiaci 2.ročníka na vystúpení v Domove dôchodcov.

Foto 1

Ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote. Tak, ako v živote človeka, tak aj v živote organizácie 
nastanú ťažké a smutné chvíle. Aj naša organizácia JDS zažila takúto 
chvíľu, keď nás začiatkom tohto roku po krátkej, ale o to zákernejšej 
chorobe opustila naša predsedníčka pani Valeria ORŠULOVÁ vo chvíľach, 
keď si mala užívať života, tešiť sa z detí a vnúčeniec, žena, ktorá svojou 
prácou pozdvihla úroveň našej organizácie, ktorá toho chcela  ešte veľa 
dokázať a pre nás urobiť.

      Vďaka Ti ,Valika, za všetko, čo si nám dala, čo si pre nás urobila...

Klesla ruka, ktorá tak 

rada pracovala,                                                         

zmĺkli pery, ktoré 

slovami hladili                                            

a oči, ktoré tak jasne 

pozerali, navždy sa 

už zatvorili.

Ako ste si v úvode prečítali, rok 2018 pre našu organizáciu nezačal 
šťastne. Navyše končilo funkčné obdobie výboru našej JDS a bolo 
potrebné nielen zhodnotiť našu činnosť za roky 2015-2018, ale i 
zvoliť si nový výbor, ktorý povedie našu organizáciu v ďalšom 
období. Na výročnej členskej schôdzi dňa 16. 3. 2018 bola 
členskou základňou daná jednoznačná dôvera novému výboru 
našej JDS v zložení –  BAJGAROVÁ Mária, BLAHOVÁ Terézia, 
EICHLEROVÁ Anna, HANCKOVÁ Marta, ORŠULOVÁ Ľudmila, 
SEMANÍKOVÁ  Emília, ŠUŇALOVÁ Gizela a BAJGAR Bronislav. Za 
predsedu našej ZO JDS bol zvolený  pán BAJGAR Bronislav. Na tejto 
schôdzi bol súčasne schválený  Plán činnosti na rok 2018, ktorým 
sme sa riadili aj v prvom polroku 2018.
Činnosť našej ZO JDS je rôznorodá, hoci je obmedzená 
možnosťami našich členov, či už z hľadiska vekového, ako i 
zdravotného. Napriek tomu sa naši členovia aktívne zapájali do 
rôznych aktivít organizovaných obcou alebo našou organizáciou, a 
tak sa snažili oživiť a spestriť život obce i našich členov. Naše 
spevácke skupiny vystúpili v rámci novoročného koncertu, muži už 
tradične spestrili oslavy oslobodenia obce, obecné oslavy Dňa 
matiek, ako i oslavy MDŽ v rámci našej ZO JDS. Ani ženská časť 
nezaháľala a pripravila program pre našich mužov v rámci osláv 
Dňa otcov. Obe tieto časti tvoria spevácku skupinu Borinka, ktorej 
sa dostalo veľkého uznania, keď jej bola pri príležitosti 20. výročia 
vzniku udelená Cena obce za prácu pri rozvoji kultúrnych a 
spoločenských aktivít seniorov v obci Zemianske Kostoľany, 
prezentáciu a spoluprácu na kultúrnych a spoločenských 
udalostiach v obci.

            
Členky ženskej časti speváckej skupiny Borinka na Novoročnom 
koncerte.

V rámci odovzdávania si medzigeneračných pocitov, zážitkov a 
skúseností sme aj v tomto období aktívne spolupracovali s našou 
materskou školou, kde sme deťom pripravili ukážku veľkonočných 
tradícii a zvykov a v súvislosti s MDD sme sa s nimi podelili o 
športové zážitky a drobné darčeky. Jedným z vrcholov boli obecné 
oslavy MDD, kde sme na našom stanovisku učili deti pribíjať klince 
a viazať mašličky. Boli sme milo prekvapení záujmom a 
usilovnosťou všetkých detí a prajeme im, nech im to dlho vydrží! 

             

               

Nemalú zásluhu na úspechu našich akcií majú členky nášho 

výboru ZO JDS, ktoré sa vždy blysnú svojím kuchárskym ako i 

cukrárskym umením, za čo si pravidelne získavajú uznanie a 

pochvalu ostatných účastníkov akcií.
Nezostali sme však, ako sa hovorí, iba „domasedi“. Zorganizovali 
sme zájazd na výstavu „GARDENIA“ v Trenčíne, kde sme sa 
oboznámili s najnovšími trendmi v pestovaní kvetov, zeleniny a 
ovocia ako i úprav záhrad. Verím, že tieto poznatky využijeme vo 
svojich domovoch. Pekné májové počasie sme využili na turistické 
podujatie v pohorí Vtáčnik spojené s opekačkou a samozrejme 
spevom a dobrou náladou.
Je toho ešte veľa, čo by sa dalo napísať o činnosti našej ZO JDS, ale 
nechajme si niečo aj do ďalšieho čísla  INFORMÁTORA.
Záverom by som chcel pozvať ostatných dôchodcov z našej obce. 
Príďte medzi nás a prežívajte „jeseň života“ aktívne spolu s nami.
Svoj príspevok ukončím citátom  Alberta  EINSTEINA:

  „Nečakajte na zázraky, celý váš život je zázrak!“
                                                                   Ing. Bronislav   BAJGAR   
                                                 predseda ZO JDS Zemianske Kostoľany
                                  Foto: Lukáš Matoušek, rodinný archív V. Oršulu

Rok 2018 začal pre Jednotu dôchodcov v našej obci smutne
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Kto vedie DFS Domovinka? V tomto roku sme sa rozlúčili a 
začali tancovať už bez Beátky Kráľovej. Usadila sa v neďalekej 
obci Chynorany, kde jej snahou bolo založiť a tvoriť s deťmi v 
detskom folklórnom súbore. Prajeme Beátke veľa úspechov 
v jej nezištnej a obetavej práci v novom súbore a ďakujeme za 
tie roky, ktoré priniesli úspechy na celoslovenskej úrovni DFS 
Domovinka s jej choreografiami Krštiny a Pán učiteľ, kde ste 
b o l ?  S ú b o r  s o m  p r e b r a l a  a  a ko  n e j e d e n  z  
malovtáčničiarskych odchovancov žijem od detstva naďalej 
folklórom. Práca s deťmi ma napĺňa možno viac ako aktívny 
tanec na javisku a na ten viac-menej ani nemám časový 
priestor popri ostatných povinnostiach. Baví ma, keď vidím 
pokrok u tanečníkov, spevákov: príde päťročné zhrbené 
dieťa, ktoré ešte veľa nevie a o dva roky sa vystrie, ovláda 
svoje telo, vie sa pohybovať na javisku, vie vystupovať, 
dokáže sa na javisku zorientovať v nečakaných situáciách, 
pracuje správne s mikrofónom a cíti sa na javisku ako doma. 
Kolektív je v dnešnej dobe pre deti je výhodou, získavajú 
priateľstvá a stretávajú sa s novými kamarátmi na zájazdoch. 
Vidieť celý ten prerod od piatich rokov je úžasný pocit. Na 
každé dieťa platí niečo iné, jedno treba chváliť, pri inom treba 
pochvalou šetriť. Aby dieťa z tréningu odchádzalo spokojné, 
musí rešpektovať pravidlá. Musí si byť vedomé, že sa prišlo 
niečo naučiť. Do každej hodiny pridávam trochu odľahčenia, 
vtipu a humoru, to veľmi pomáha. Najlepšie je, keď sa nácvik 
skončí a deti sa začudovane opýtajú: Už je koniec? Alebo, 
najmä tie menšie, sa na mňa vrhnú a objímu ma. 
Samozrejme, občas sa deti pozerajú na hodinky. V takom 
prípade som urobila chybu ja, lebo som nezaujala. Veľmi nám 
chýba ľudová hudba. Cítim, ako sa niekedy trápime a 
hovoreným slovom dopĺňame choreografie. Ak má 
ktokoľvek chuť a možnosť pracovať s nami s hudobným 
nástrojom, veľmi sa potešíme. Deti sa naučia reagovať na 
melódiu, na nástup, refrén a samozrejme budú vedieť udržať 
tempo. Nácviky navštevujú aj deti z okolitých obcí. 
Vystúpenia súboru sa nezaobídu bez dobrovoľníkov, ktorí 
majú na starosti technickú podporu, zabezpečenie rekvizít, 
prijímame pomoc od rodičov a často aj starých rodičov detí, 
ale i od sponzorov. Len vďaka trpezlivosti sa zo zakríknutých 
detí stávajú smelí tanečníci. Ak ich tanec baví, úlohou je, aby 
som ich to naučila. Deti sa majú hrať. Existuje veľa detských 
ľudových hier, z ktorých sa dá pri troške predstavivosti spraviť 
krásne detské pásmo plné vtipných textov, vyčítaniek, 
prekáračiek, kde si deti aj zatancujú, aj zaspievajú.  Obec 
Zemianske Kostoľany nám poskytuje priestory v DK SNP a 
každý rok schvaľuje dotáciu na  činnosť, konkrétne na kroje, 
rekvizity, sústredenia, zájazdy, vystúpenia a iné. 
Zúčastňujeme sa rôznych obecných podujatí a na 
poslednom, ktorým boli 24. júna 2018 Dni obce, deti dostali 
ďakovné listy. Všetkým prajeme príjemné slnečné prázdniny 
plné zážitkov. Dovidenia v septembri!       Erika Matejovičová           

Čo je nové v DOMOVINKE?

Vedeli ste, že DFS Domovinka má vytvorenú 
skupinu na facebooku?

Všetky informácie a kontakty potrebné pre deti a 
rodičov o nás nájdete na sociálnej sieti facebook. 
Informujeme o zmenách, prázdninách, nácvikoch, 
vystúpeniach, celoslovenských podujatiach a 
zdieľame spoločné zážitky na fotografiách. Pridajte 
si nás „za priateľa“ a „lajkujte“ .

Čo vŕšok prejdeš,

to iný kroj nájdeš.

Spolu s veľkými kamarátmi z Folklórneho súboru Domovina.

Vystúpenie na podujatí Dni obce 2018.

Foto: Lukáš Matoušek
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Spoločenská kronika
Rozlúčili sme 

sa navždy

Traja zomretí občania boli obyvatelia 
Domova dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch.

Ondrej    ĽAHKÝ
Pavlína   SESTRIENKOVÁ
Ľudmila   KOVÁČOVÁ
Mária     SESTRIENKOVÁ
Irena     MIHÁLIKOVÁ
Anastázia MENDELOVÁ
Mária     BUDINSKÁ
Valeria   ORŠULOVÁ
Františka CHANDOGOVÁ
Milan     GÖRÖG
Lýdia    RAJCIGELOVÁ
Ján       HALAČ
Branislav PLEŠKO
Ladislav  ŽALUD
Erich     BALICKÍ
Anna      GÖRÖGOVÁ
Anna      ŽIŠKOVÁ
Emília    ŠPÁNIKOVÁ
Milan     HLAVANDA

k trvalému pobytu sa prihlásilo  20 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo  20 občanov
k prechodnému pobytu sa prihlásilo   4 občania
trvalý pobyt bol zrušený    8 občanom
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo  10 občanov
manželstvo uzavrelo     6 občanov
Stav obyvateľov k 30. 6. 2018     1784 občanov
z toho         858 mužov
          926 žien

Informácia o pohybe obyvateľstva za II. polrok 2017

Zo svojho okrúhleho jubilea sa tešili 

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

Deň učiteľov

Našimi novými občanmi sa stali

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

Mia    TONHAUZEROVÁ
Deana  HERAINOVÁ
Teo    NEDELJAK
Tamara GABRIELOVÁ

Vítanie detí do života v mesiaci  
marec 2018. Na fotografii 
zľava: s mamičkami Mário 
Sluka a Jakub Vranka so 
starším súrodencom, vpravo

starostka obce. Všetky deti narodené v prvom polroku 2018 sa 
narodili až po uskutočnenom vítaní, preto budú pozvané spolu s 
rodičmi do obradnej miestnosti na jeseň 2018.

Miroslav KARAK
Miroslav SMATANA
Ľubica GERHÁTOVÁ
Ján STRAKA
Jozef MOJŽIŠ
Pavel PASTUCHA
Marián DADO
Helena STANKOVSKÁ
Ján ŠTEFANČÍK
Ľubica BUDINSKÁ
Miroslav SÚKENÍK
Milan KOVÁČ

Oľga ŠKOLNOVÁ 
Viera KIABOVÁ
Viera BARÁTHOVÁ
Bernard RADOSA
Marián CHRENKA
Mária MILOVÁ
Viera VENCÚRIKOVÁ
Terézia KARAKOVÁ
Juraj LÍŠKA
Žofia TÓTHOVÁ
Tibor NECHALA
Marta HÁNOVÁ

Jaroslav ROLINEC
Ľudovít BAKUS
Mária CAMPEROVÁ
Bernardína    
         SMRTNÍKOVÁ
Ľubomír KUBÍČEK
Alžbeta LUKÁČIOVÁ
Mária PODHORSKÁ
František BABČAN
Emília SVITKOVÁ
Božena FÁBRYOVÁ
Štepánka SMATANOVÁ
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Sľuby lásky a vernosti premenili na skutočnosť. Osem manželských 
párov prijalo naše pozvanie a oslávilo v obradnej miestnosti 
jubileum uzavretia manželstva. Každý toho svojho, od 
dvadsaťpäťročnej striebornej svadby až po tú šesťdesiatročnú 
diamantovú. Vyjadrujeme vám obdiv, veď ste pre nás zlatým vzorom 
a príkladom. Želáme ešte veľa lásky, zdravia a šťastia.

Blahoželali sme
100 ročnej jubilantke

Výnimočnú udalosť sme v našej obradnej miestnosti zažili v prvú 
júnovú sobotu. Presne o deň skôr, 1. júna, ale pred sto rokmi, 
tento svet uzrela naša spoluobčianka pani Štepánka Smatanová. 
Na slávnostnom obrade ju privítali členky Zboru pre občianske 
záležitosti so starostkou obce. K tomuto významnému jubileu jej 
okrem rodiny prišli zablahoželať aj členky miestnej Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a poslankyne 
obecného zastupiteľstva Mgr. Iveta Melišková a Bohdana 
Pilchová. Po obrade sme pre všetkých pripravili posedenie, na 
ktorom naša jubilantka okrem rozkrojenia narodeninovej torty 
pospomínala na časy minulé a na jej pôsobenie v klube 
dôchodcov, na moravské piesne, ktoré neprestala mať rada. 
Okrem pevného zdravia jej želáme ešte veľa pekných chvíľ a 
radosti v ďalších dňoch života. 

Symbolické zbohom dalo bránam našej základnej školy šesť 
deviatakov. V obradnej miestnosti im boli adresované slová 
povzbudenia v ďalšom štúdiu. Naopak, absolventi vyjadrili svoje 
poďakovanie všetkým pedagógom i rodičom za výchovu.

Rozlúčka deviatakov so školou
Očká plné očakávania a radosti zaplnili našu obradnú miestnosť 
predškolákmi. Tí sa rozlúčili s materskou školou a jej pedagógmi 
podpisom do pamätnej knihy. Po obrade ich čakalo malé 
občerstvenie, darček a mohli si vyskúšať starostovskú insigniu.

Už  sa tešia do školičky

Potvrdili svoje ÁNO
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„LASTOVIČKA“  –  kresťanské stretká pre deti a dospelých pri 
rímskokatolíckej farnosti v našej obci. Deti sa stretávajú v čitárni 
obecnej knižnice počas školského roka každý piatok od 15. do 17. 
hodiny. „REBRÍK“ je kresťanský časopis, určený pre deti vo veku 6 – 9 
rokov. Novými podnetmi, aktivitami a informáciami prispieva k 
výchove detí. Predplatné na školský rok 2018/19 je 13,50 EUR. 
Objednávky na adrese: E-mail: objednavky@erko.sk , tel. 
02/20445253  alebo 0915780923.
Program na stretkách je zameraný na šikovné ruky, hry, čítanie z Biblie 
a iné. V tomto polroku, v pôstnom období, sme absolvovali krížovú 
cestu na rôznych miestach: Kláštor pod Znievom, Bojnice, Nitrianske 
Pravno – Solka.  Farnosť organizovala pútnický zájazd do Florencie a 
Ríma.  V Ríme  sme sa zúčastnili aj na audiencii vo Vatikáne. Sv. Otec 
František v posolstve odkázal, aby sme tlmočili jeho slová do svojich 

farností.  „Kríž je znakom spásy. Aby sme znak kríža nerobili automaticky, 
ale aby sme si uvedomovali, čo znamenajú slová, ktoré vychádzajú z našich 
úst. Krstom sa stali z nás kresťania, a preto nemáme zabudnúť na tento deň. 
Máme si ho zistiť a tento deň obetovať účasťou na sv. omši. Rodičia a krstní 
rodičia by nemali zabudnúť, aký dali sľub Pánu Bohu pri krste ich dieťaťa. A 
ako je to s vaším krstom?  Viete, ktorý deň to bol? Každý to môže zistiť na 
fare v dedine alebo v meste, kde bol pokrstený. V nedeľu chodíme na 
turistické prechádzky. Každý, kto má záujem, môže prísť, informácie nájde 
na fare. V kostole sv. Jána Krstiteľa sa koná celoročná zbierka hygienických 
potrieb, vrchnáčikov z PET fliaš. Aj tento rok chceme obohatiť sviatočný stôl 
v útulku Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom VIANOČNÝM PEČIVOM. 
Doniesť ho môžete  21. decembra 2018 do kostola.  Pán Boh zaplať za vaše 
dary!                                                                                           Ľudmila Čupcová
                                                                                           Foto: archív Lastovičky                   

L A S T O V I Č K A

Eucharistiu prijalo 12 prvoprijímajúcich detí
Desiaty jún bol veľkým sviatkom pre 12 detí, ktoré si ako jeden z 
voliteľných predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu 
základnej školy vybrali predmet náboženská výchova. Už od 
včasného rána sa tešili aj zo svojho bieleho zovňajšku. Pre 
väčšinu dievčat je to totiž prvá významná udalosť, kedy môžu 
zo seba urobiť malé princezné. V tento deň po prvýkrát 
eucharistiu prijali (na foto zľava) dievčatá Tatiana 
Matejovičová, Veronika Mikulová, Lea Bartošová, Tamara 
Schvandtnerová, Eliška Adamíková, chlapci Tobias Vanek, 
Jakub Kopál, Tomáš Hanko, Jozef Valenta, Tomáš Rolinec, 
Marcus Pavkeje, Adam Lančarič, v strede farár Mgr. Marián 
Holbay.                         Ing. Jana Školíková, foto: Lukáš Matoušek

Sväté prijímanie je pojem, ktorým katolícka a pravoslávna cirkev označuje posvätený chlieb a víno, ktorý kresťania prijímajú pri slávení 
Eucharistie. Sväté prijímanie má pôvod v latinskom "communio" resp. v gréckom "κοινωνία" / "koinonia" (voľne preložiteľné napr. ako 
"zdieľanie spoločenstva" a pod.). Podľa Nového zákona Ježiš ustanovil zdieľanie chleba a vína a prikázal konať tento akt svojim 
nasledovíkom ako srdce uctievania pri spoločnom schádzaní sa spoločenstva. (Pozri Lukáš 22:19 a 1. Korinťanom 11:23 – 26.) Pri slávení 
"zdieľania spoločenstva" si kresťania pripomínajú Ježišovu smrť, prijímajú Božiu milosť skrze spoločenstvo s Ním a medzi sebou 
navzájom a tešia sa na čas Jeho opätovného príchodu.                                                                                                  Zdroj: internet/wikipédia
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Kapellka a Laura

Zo stretnutia dopisovateľov v Bratislave.
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Pripravil: Stanislav Plachý
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Športový areál v začiatkoch rozsiahlej obnovy.

Po dvojmesačnej práci nového správcu a priaznivcov tenisu.

Opäť zelená pre biely šport
Po menších problémoch so správcovstvom areálu tenisových 
kurtov v minulom roku sme sa rozhodli pre zmenu a začiatkom 
jari bol tento areál zverený do starostlivosti Milana Oršulu. Ten 
po počiatočnej analýze stavu a vyhodnotení potrieb spojených 
so sprevádzkovaním areálu vypracoval požiadavku na 
materiálno-technické zabezpečenie a po jej vybavení 
zamestnancami obce ihneď, spolu s ďalšími priaznivcami 
bieleho športu, začal realizovať rozsiahlu obnovu oboch 
tenisových kurtov. V prvom rade došlo k doplneniu antuky a 
postupnej príprave hracej plochy, po náterových prácach 
ohradových stĺpikov bolo komplexne vymenené ohradové 
pletivo. Dva mesiace namáhavej práce, ktoré spočívali hlavne v 
príprave podkladu hracej plochy, rozmiestňovaní antuky, 
preosievaní, častom polievaní a valcovaní antuky, priniesli svoje 
ovocie. Vďaka obetavým ľuďom sa dnes obec môže opäť 
pochváliť funkčným športoviskom, ktoré postupne určite začne 
lákať čoraz viac priaznivcov športu. Ďakujeme všetkým, ktorí 
strávili svoj voľný čas prípravou a sfunkčnením kurtov.
CENNÍK za použitie:
Osoba do 15 rokov  0,50 €/h
Osoba od 15 rokov  1,00 €/h
Príplatok za umelé osvetlenie 2,00 €/h
Zapožičanie tenisovej rakety 1,00 €/h
Strata, závažné poškodenie
tenisovej rakety   nákupná cena
Strata tenisovej loptičky  1,00 €/h
Poplatky sú príjmom rozpočtu obce Zemianske Kostoľany. 
Použitie tenisových kurtov je potrebné si objednať vopred na 
telefónnom čísle správcu 0940 246 392.

Spomienku na svojho kolegu z radov futbalového 
tímu Starých pánov Jaroslava Sládka si jeho 
kamaráti oživili Memoriálom Jaroslava Sládka. 
Pozvanie na náš futbalový trávnik prijali družstvá 
TJ Dynamo Bystričany a KIKINDA Dolná Streda. Po 
víťazstve 6:1 s Bystričanmi a remíze 0:0 s Dolnou 
Stredou sa vďaka skóre umiestnili naši Starí páni 
na prvom mieste a stali sa víťazmi Memoriálu. 
Druhá Dolná Streda porazila Dynamo Bystričany 
4:1.

BLAHOŽELÁME!
Zdroj: FB TJ Slovan Zemianske Kostoľany  

Starí páni víťazmi Memoriálu Jaroslava Sládka

Blíži sa 10. ročník Behu SNP
V desiatich kategóriách budú pretekať na desiatom ročníku 
Behu SNP škôlkari, školáci, vojaci, seniori i zamestnanci školy. 
Športové podujatie s bohatou účasťou pretekárov sa bude 
konať v okolí miestnej základnej školy v piatok 21. septembra 
2018. O vyhlásených kategóriách budú verejnosť i školy 

oboznámené prostredníctvom propozícií. Štartuje sa pred 
budovou základnej školy a dĺžka trate závisí od zaradenia 
pretekára do kategórie. V každej kategórii budú odmenení 
víťazi na prvých troch miestach medailou, diplomom a cenou. 
Každý účastník získa účastnícky list. Tešíme sa na vašu účasť!

Stranu pripravila : J. Školíková
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Z FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV

Foto 2

Foto 3

Memoriál Jána Ziaťku - Uličný turnaj
Súčasťou osláv Dní obce Zemianske Kostoľany je aj turnajové zápolenie našich futbalistov. Po roku sa opäť 
na ploche futbalového ihriska stretli štyri družstvá zostavené z našich súčasných i bývalých futbalistov, 
aby si zmerali sily v uličnom turnaji. Pripomíname si ním nášho občana a futbalového nadšenca Jána 
Ziaťku, ktorý pre kostoliansky futbal žil a dýchal.
V zápasoch sa stretli družstva Domovina, Kórea s Podhorou, Dedina a Kolónia. Postavili sa tak proti sebe 
hráči rôznych vekových kategórií od žiakov až po starých pánov. Preto boli i v tomto roku vyhodnotené i 
osobitné kategórie. Ako najmladší hráč bol ocenený Marko Radosa, naopak najstarším futbalistom, ktorý 
sa v tomto ročníku postavil na trávnik a bol ocenený, sa stal Ladislav Benko (foto 1). Za najlepšieho strelca 
turnaja bol vyhlásený Denis Jarošinec. Tradične býva ocenený i hráč, ktorý na náš trávnik meral najdlhšiu 
cestu. V tomto roku to bol Tomáš Radosa, pricestoval z Prahy.
Minuloročný víťaz turnajového pohára Dedina sa v tomto roku posunul na tretie miesto. Domovina padla 
z tretieho miesta na štvrté a odniesol si tak „zemiakovú“ medailu. Naopak Kolónia si v tomto ročníku 
polepšila a z posledného miesta sa vyšplhala na druhú priečku a najvyššie ocenenie v podobe víťazstva a 
získania putovného pohára získalo družstvo Kórea s Podhorou (foto 2).

Výsledky zápasov:
Podhora/Kórea - Dedina 5:1

Kolónia - Domovina 3:0
o 3.miesto Dedina - Domovina 7:3

FINÁLE Podhora/Kórea - Kolónia 8:0

Deti dostatočne využili nafukovací skákací hrad a súťaživú atmosféru 
dopĺňala snaha iných družstiev o navarenie najlepšieho guláša.

Všetkým zúčastneným ďakujeme!
J. Školíková

MLÁDEŽNÍCI ZBIERAJÚ ZATIAĽ LEN SKÚSENOSTI

Mládežnícke tímy žiakov a prípravky stále zápasia s generačnou výmenou. 
Družstvo žiakov ukončilo sezónu bez zisku bodu na poslednom mieste 
tabuľky. „Naším cieľom bolo vyhrať aspoň dva zápasy, čo sa nám 
nepodarilo. V tíme chýbajú starší chlapci, ktorí by prevzali úlohu lídrov 
mužstva. Napriek tomu chlapci javili záujem o hru, neuchýlili sa k 
antifutbalu. Snažili sme sa hrať útočný futbal, aj za cenu veľkého počtu 
inkasovaných gólov. Je potrebné venovať sa v klube práci s mládežou, aby 
nevznikol o pár rokov problém s nedostatkom hráčov,“ vyjadril sa tréner 
Tomáš Fereje. Herný prejav bol vcelku dobrý, pri úzkom kádri je skôr 
problém s fyzickou výdržou. Chlapci musia hrať bez striedania a nedokážu 
držať tempo celý zápas so súpermi, ktorí majú podstatne širší káder a pošlú 
na ihrisko  čerstvé sily. Futbal prináša aj nepríjemné momenty, takým bolo 
vážnejšie zranenie Martina Gašparíka v stretnutí v Diviackej Novej Vsi. 
Najlepším strelcom žiakov bol Samuel Šuniar so 7 gólmi.

Poslednú priečku obsadili aj prípravkári, tí získali síce 4 body, no na jar nebodovali. Ku generačnej výmene sa vyjadril jeden z 
dvojice trénerov prípravky Ján Hulínyi: „Menší chlapci prváci, druháci sa ťažko presadzujú proti štvrtákom, piatakom. Snahu 
im nemožno uprieť, v niektorých zápasoch sme boli lepší v poli, no šťastie sa priklonilo na stranu súperov. Chlapci poctivo 
trénujú, treba veriť, že z nich vyrastú dobrí futbalisti.“  Najviac gólov (19) strelil Patrik Špaňo.

1

2

Naše futbalové nádeje z prípravky.

Pripravil: Peter Divéky
Foto: archív TJ Slovan
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Z FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV

DORAST POSTUPUJE DO V. LIGY

Dve sezóny, dva postupy. Tak by sa dalo stručne 
charakterizovať úspešné mužstvo dorastencov. Po 
minuloročnom víťazstve v I. triede si vybojovali prvenstvo 
aj v Majstrovstvách oblasti a postúpili do V. ligy. V 22 
zápasoch sa tešili z víťazstva 17-krát, nastrieľali 126 gólov. 
Najviac gólov zaznamenali Miroslav Palárik 39, Lukáš 
Turanský 33 a Marián Dado 23. Sezónu zhodnotil tréner 
Martin Rendek: „Po prvom mieste z jesene sme nemohli 
mať iný cieľ ako víťazstvo v súťaži. V prvom jarnom zápase 
doma sme len remizovali s Lehotou 2:2 a predbehlo nás 
Sebedražie, náš súper v boji o postup. Chlapci bojovali celú 
sezónu ako kolektív, čo sa prejavilo najmä v kľúčovom 
dueli so Sebedražím, keď dokázali otočiť nepriaznivý stav z 
0:1 na konečných 2:1. Definitíne sme si zabezpečili 
prvenstvo v MO v predposlednom kole v Čereňanoch.“ 
Pôvodne sa mala hrať o účasť v V. lige baráž s Biskupicami, 
víťazom MO - skupina Partizánske/Bánovce, no podľa 
rozhodnutia ZsFZ postupujú obe mužstvá.

NAJLEPŠIE UMIESTNENIE ZA 
POSLEDNÉ ROKY

Do jarnej časti vstupovalo A-mužstvo TJ Slovan 
na výbornej tretej pozícii s odhodlaním si toto 
postavenie udržať. Káder posilnili Adam Teslík 
(Kanianka) a Andrej Sokol (Pezinok), odišli Peter 
Mrtvík a Martin Mokoš do Čerenian. Po víťaznej 
jarnej premiére v Podolí nasledovali tri prehry v 
Uhrovci, v Cígli a doma s Trenčianskou Turnou. 
Ďalší priebeh ovplyvnila nepriazeň počasia, keď 
z dôvodu nespôsobilých terénov boli odložené 
domáce zápasy 17. a 19. kola. Strelecká 
efektivita, ktorá nás zdobila v jesennej časti, sa 
vrátila na prelome apríla a mája, v troch 
domácich zápasoch sme nastrieľali 20 gólov. 
Sedmičku si odniesli hráči Plevníka a Veľkej 
Hradnej, mimoriadne cenné bolo víťazstvo 6:3 
nad okresným rivalom z Lehoty p/Vtáčnikom. V 
posledných štyroch kolách sme neprehrali a v 
tabuľke sme obsadili konečné štvrté miesto so 
ziskom 53 bodov. Oproti jeseni to bol pokles o 
jedno miesto, no v porovnaní s minulou sezónou 
sme poskočili až o sedem priečok. Pohľad do 
histórie hovorí, že rovnako štvrtí sme skončili aj v 
sezónach 2007/08 a 2011/12. Najčastejšie (26-
krát) rozvlnil siete súperov Patrik Mišeje. 
Belanec a Liptaj strelili po 9 gólov, Rybnický 7. 
Tréner Igor Slezák zostavil výborné mužstvo, 
ktoré predvádzalo pekný futbal a dosiahlo dobré 
výsledky. Napriek snahe udržať trénera v klube, 
ten sa rozhodol  prijať ponuku zo Šimonovian. Za 
odvedenú prácu mu patrí poďakovanie a na 
novom pôsobisku mu prajeme veľa úspechov. 
Paradoxne, práve Šimonovany budú naším 
súperom v prvom kole Slovenského pohára.

Úspešný tím dorastencov.
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