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Vážení spoluobčania, milí priatelia,
starý rok sa opäť stretol s novým a je tu čas i na
vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu. Nie je to tak dávno,
čo ste sa vrátili z letných dovoleniek, spomienky nám ešte
nestihli zapadnúť prachom a už tu máme nový rok 2014, od
ktorého každý niečo očakáva. Väčšina z nás si stanovuje
nové ciele a méty, ktoré chce dosiahnuť, určuje si priority,
iní nechávajú život plynúť bez akýchkoľvek predsavzatí a
prijímajú ho tak, ako im ho osud prinesie. Pretože každý
človek je iný. Každý človek má inak nastavenú svoju latku nárokov a potrieb, ktoré
si buď dokáže zabezpečiť sám, alebo potrebuje pomoc iných. V mnohých
oblastiach sa so svojimi žiadosťami o pomoc obraciate aj na nás. A my, pokiaľ
nám to kompetencie, technické či ekonomické aspekty dovoľujú, sa pomáhať i
snažíme.
Na sklonku starého roka sa obzeráme späť. Hodnotíme, čo nám
odchádzajúci rok dal a čo vzal. Z môjho pohľadu bol rok 2013 pre obec Zemianske
Kostoľany rokom úspešným. Podarilo sa nám zrealizovať finančne veľmi náročné
investičné akcie a na časť z nich zabezpečiť finančné krytie zo štátnych
prostriedkov. Z nich spomeniem predovšetkým ukončenie výstavby dvoch
bytových domov s tridsiatimi nájomnými bytmi, ktoré boli odkúpené a
odovzdané novým nájomníkom, ako aj rozšírenie materskej školy rekonštrukciou
nevyužívanej budovy bývalých jaslí. Podrobnejšie sa s týmito aktivitami môžete
oboznámiť v príspevkoch na stránkach nášho časopisu. Úspešne sme realizovali
množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sme obohatili i o nové
netradičné akcie.
Za úspech obce, ale i za môj osobný úspech, považujem i negovanie
neúspechu z roku 2012, kedy obec z dôvodu administratívnej chyby nedokázala
zabezpečiť z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu na
financovanie nákladov Zariadenia pre seniorov v Zemianskych Kostoľanoch vo
výške 134.400,- na rok 2013. Keďže finančné prostriedky boli zo štátneho
rozpočtu zaslané na účet obce až v posledných dňoch roka, prenášajú sa tieto
financie do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok, rok 2014.
A od tohto úspechu sa odvíja i rozvoj a ďalšie aktivity našej obce. O čo
bol náš rozpočet ukrátený v roku 2013, o to viac budeme môcť investovať v roku
2014. Pri tvorbe rozpočtu v časti kapitálových výdavkov sme sa s poslancami
zamerali predovšetkým na starostlivosť o obecný majetok, ktorého opravou a
rekonštrukciou je možné získať pre našich občanov nové pracovné príležitosti.
Bolo by však zavádzajúce a neúprimné, keby sme hovorili len o
úspechoch odchádzajúceho roka a zamlčali naše neúspechy. Lebo aj tie prináša
život, je potrebné o nich hovoriť a čo je najdôležitejšie, s ich dôsledkami musíme
žiť. Preto by som za neúspech, ktorým sa musíme naďalej zaoberať a riešiť ho i v
prichádzajúcom roku, označila neobsadenosť ambulancie všeobecného lekára a
nedostatočnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich občanov.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k zveľadeniu obce a k
rozvoju jej duchovných i kultúrnych hodnôt v roku 2013.
Do nového roka želám vám všetkým, aby každý deň bol naplnený
láskou, porozumením a toleranciou. Nech vaše srdcia naplní sila rozdávať radosť,
aby zdravie bolo každodenným hosťom vašich domácností a úspech nech
pohládza všetky vaše dobré činy.
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

ďalšia etapa realizácie a ukončenie diela „Rekonštrukcia materskej
školy v Zemianskych Kostoľanoch“ - výstavba čističky odpadových
vôd, prístrešok nad vchodom, bezbariérový vstup, vonkajšie
schodištia a zábradlia, sociálne zariadenia, vykurovanie, podlahy,
spevnené plochy s parkovacími miestami, výroba oplotenia ČOV-ky a
jeho montáž okolo stavby,
 zabezpečenie zariadenia novej kuchyne materskej školy
gastrozariadením,
odkúpenie dvoch bytových domov na ulici Kpt. Weinholda s
tridsiatimi nájomnými bytmi a technickou infraštruktúrou,
zabezpečenie stavebného povolenia na dielo „Parkovacie plochy na
ulici Pod horou“ a „Parkovacie plochy na ulici Domovina - bytovky“,
zabezpečenie stavebného povolenia na dielo „Rekonštrukcia
ubytovne č. 24 na ulici Kpt. Weinholda“,
realizácia diela „Opravy výtlkov miestnych komunikácií po zimnom
období“ na ulici Kpt. Weinholda a ulici Boženy Nemcovej,
realizácia diela „Rekonštrukcia triedy v ZŠ Zemianske Kostoľany“,
výstavba nového detského ihriska na ulici Kpt. Weinholda ,
realizácia osadenia dopravných zrkadiel na ulici B.Nemcovej a Kpt.
Weinholda,
obstaranie a zabezpečenie osadenia dvoch nových plagátovacích
plôch na verejných priestranstvách v obci,
 prieskum trhu, vyhodnotenie a realizácia prác „Montáž
protihmyzových sieťok na budove materskej školy“,
úprava priestranstva pred budovou obecného úradu
vysadenie živého plota na detskom ihrisku pri zdravotnom stredisku
ako bariéry medzi miestnou komunikáciou a ihriskom,
odstránenie skorodovaných odkvapových žľabov na budove
školského kaštieľa,
odstránenie prebytočnej zeminy z obecného cintorína,
oprava prepadnutej kanalizácie na ulici Kpt. Weinholda,
úprava nespevnenej časti miestnej komunikácie na ulici Pažite,
údržba majetku obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Výsadba živého plota - bariéry na detskom ihrisku.

Nové detské ihrisko na ulici Kpt.Weinholda.

Oprava výtlkov po zimnom období - ulica Kpt.Weinholda.

Oblasť financií a majetku obce
schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a programového rozpočtu na
rok 2014,
schválenie Súhrnnej výročnej správy konsolidovaného celku obce
Zemianske Kostoľany za rok 2013,
schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Zemianske
Kostoľany č. 4/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
zabezpečenie dotácie z rezervy predsedu vlády SR na prevádzku
Zariadenia pre seniorov,
odpredaj nehnuteľného majetku parc.č. 1127/25 žiadateľke Jane
Rybárovej, bytom Zemianske Kostoľany,
odpredaj nehnuteľného majetku parc.č. 424/21 žiadateľovi
Ľubomírovi Fábrymu, bytom Zemianske Kostoľany,
odpredaj nehnuteľného majetku parc.č. 957/3 a 957/5 žiadateľovi
Ing. Alojzovi Páleníkovi, bytom Prievidza,
prenájom nehnuteľného majetku parc.č. 1127/26 žiadateľke Jane
Rybárovej, bytom Zemianske Kostoľany

Rekonštrukcia triedy základnej školy.

Rekonštrukcia komunikácie na ulici Partizánska.
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pridelenie nebytových priestorov na miestnom trhovisku žiadateľke
Daniele Škadrovej za účelom predaja zmrzliny a poskytovania
občerstvenia.

Oblasť sociálnych vecí a bytovej politiky
spracovanie komplexnej agendy súvisiacej s preberaním bytov na
ulici Kpt. Weinholda a fyzické odovzdanie bytov 30-tim uchádzačom,
poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci žiadateľom po
posúdení oprávnenosti komisiou sociálnych vecí a bytovej politiky.

Oblasť vnútornej správy obce

zabezpečenie priebehu a spracovanie výsledkov volieb do orgánov
Trenčianskeho samosprávneho kraja,
spracovanie internej smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu,
spracovanie internej smernice o cestovných náhradách,
spracovanie internej smernice o účtovníctve,
spracovanie internej smernice o verejnom obstarávaní v súvislosti
so zmenou platnej legislatívy,
zabezpečenie a inštalácia knižnično-informačného systému za
účelom zriadenia on-line knižnice,
príprava, spracovanie podkladov a napĺňanie blokov na portáli
novej webovej stránky obce

Obsadili sme ďalšie dve
pracovné miesta
V súvislosti s rekonštrukciou materskej školy a vytvorením
tretej triedy s celodennou prevádzkou vznikla potreba doplniť
počet pedagogických zamestnancov. Z prijatých žiadostí
uchádzačiek o toto pracovné miesto kvalifikačné
predpoklady splnila Mgr. Miroslava Sluková zo Zemianskych
Kostolian. Pracovné miesto bolo obsadené od 23. augusta
2013.
Nakoľko po rekonštrukcii škôlky bolo naším zámerom
zabezpečiť v novej kuchyni výrobu stravy pre našich
spoluobčanov v dôchodkovom veku od roku 2014 a ku koncu
roka 2013 o službu prejavilo záujem až 14 dôchodcov, čím sa
zvyšuje počet pripravovaných obedov na 70, rozhodla som o
vytvorení nového pracovné miesta kuchárky. Na obsadenie
tejto pracovnej pozície bola vybratá rodáčka zo Zemianskych
Kostolian Miroslava Vážanová, rod. Hudecová, ktorá
preukázala najvyšší počet rokov praxe v školskom a
závodnom stravovaní a splnila požadované kvalifikačné
predpoklady. Pracovné miesto je plánované obsadiť od
7.januára 2014.
Starostka obce

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

Materská škola sa teší novým priestorom
Zámerom obce bolo od začiatku školského roka 2013/2014 sprístupniť deťom i
zamestnancom nové priestory materskej školy, ktoré obec získala rekonštrukciou bývalej
budovy detských jaslí a prepojením s doterajšími priestormi prechodovou chodbou.
Termín sa však o pár dní posunul predovšetkým z dôvodu, že na stavbe boli zistené
nedostatky a vady. Tieto síce nebránili plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu novej
časti budovy, ale predsa len sme chceli mať istotu, že deti i pedagógovia nebudú počas
využívania priestorov rušení prácami na odstraňovaní vád v interiéroch.
Koncom septembra sa tak skúšobnou prevádzkou nových gastrozariadení
spustila prevádzka kuchyne a následne sa postupne začali užívať jednotlivé miestnosti spoločná spálňa, jedáleň, spoločenská miestnosť, v ktorej rodičia absolvovali hneď aj
prvé rodičovské združenie a ktorá deťom slúži aj ako telocvičňa. Svoje pracovné
povinnosti si tu v nových kanceláriách plnia riaditeľka, vedúca školskej jedálne a v
kuchyni kuchárky. Pôvodná riaditeľňa v starej časti budovy dnes slúži ako zborovňa.
Prechodovú chodbu uvažuje škôlka využívať ako miesto prezentácie prác našich detí.
Exteriérové plochy medzi dvomi blokmi (starou a novou časťou stavby) boli navrhnuté k využitiu ako parkovacie plochy, nakoľko občanov v tejto časti
ulice, ale i rodičov detí, dlhodobo trápil problém s parkovaním pri škôlke.
S dodávateľom prác sme predovšetkým kvôli cene dlho riešili typ spevnených plôch určených na parkovanie a dá sa povedať, že realizácia
parkovacích plôch bola i poslednou, ktorou sa ukončili práce na stavbe. Naďalej je však potrebné riešiť terénne úpravy školského dvora vedľa novej
budovy, k čomu sme sa zaviazali hneď s príchodom jari. Dňa 10.decembra sa v materskej škole konal Deň otvorených dverí. Nové, ale aj staré priestory si
prišlo prezrieť viac ako 50 záujemcov. Premiéru v spoločenskej miestnosti mali už aj detičky, ktoré potešili svojich rodičov, ale aj pedagógov na vianočnej
besiedke s krásnym vianočným programom. V tomto školskom roku sme otvorili v materskej škole už tri triedy s celodennou prevádzkou a záujem
rodičov o predškolské vzdelávanie v našej škôlke stále rastie. Veríme, že nové priestory budú dobre a k spokojnosti slúžiť nielen terajším škôlkárom, ale i
mnohým ďalším generáciám.
Ing. Jana Školíková

POĎAKOVANIE
starostky obce patrí:
- všetkým zamestancom materskej školy za
pracovné nasadenie pri sťahovaní, zariaďovaní,
upratovaní a čistení nových priestorov nad rámec
svojej pracovnej náplne a v čase svojho osobného
voľna,
- Jánovi a Alene Milovým za zabezpečenie časti
interiérového vybavenia (kancelársky nábytok),
- občanom bývajúcim na ulici J.Hagaru za Pohľad na spoločenskú miestnosť s jedálňou.
trpezlivosť a zhovievavosť počas vykonávania
stavebných prác.
Foto : archív materskej školy

Spoločná spálňa
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ODOVZDALI SME
TRIDSAŤ NÁJOMNÝCH BYTOV
Údaj v kalendári 18. júl 2013 bol dlhoočakávaným
dátumom pre mnohých žiadateľov o pridelenie bytu v našej
obci. Deň, kedy po prvýkrát mohli vstúpiť do novopostavených
bytoviek na ulici Kpt. Weinholda a do ich jednotlivých bytov,
ktoré sa snáď na dlhú dobu stanú ich novým domovom.
V dopoludňajších hodinách sa všetci noví nájomníci
stretli v Dome kultúry SNP, kde ich privítala starostka a
zamestnanci obce, zabezpečujúci jednotlivé administratívne
úkony k odovzdaniu jednotlivých bytov. Zároveň privítala hostí
- zástupcu investora stavby, spoločnosti JOMIREAL, s.r.o.,
Nováky pána Jozefa Škadru, bývalého ministra dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka,
ekonomicko-obchodného námestníka spoločnosti AGS, s.r.o.,
Prievidza Pavla Hurtu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Noví nájomníci boli oboznámení so všeobecnými Slávnostné prestrihnutie pásky na jednej z bytoviek.
podmienkami nájmu, s technickým vybavením bytov a v
diskusii im boli zodpovedané nimi položené otázky. Po tejto
časti sa pristúpilo k uzatváraniu nájomných zmlúv a k
písomnému potvrdzovaniu ďalšej dokumentácie súvisiace s
prevzatím a nájmom bytov.

Noví nájomníci pred bytovkou.

V nájomných bytoch našlo svoje nové domovy :
26 rodín a 4 jednotlivci, z toho 3 občania sú v
dôchodkovom veku.
Spolu tu žije 73 obyvateľov, z čoho je 55 dospelých a 18
Pozdrav nových nájomníkov z balkóna svojho nového bytu.
detí do 18 rokov. Do našej obci prišlo bývať spolu 40
Pred obedom sa všetci noví nájomníci i hostia už presunuli k občanov, z toho 10 detí, ostatní nájomníci sú zo
novopostaveným bytovkám, kde im starostka obce slávnostne Zemianskych Kostolian.

odovzdala kľúče od pridelených bytov. Nájomníci si svoje nové
domovy prezreli a na pozvanie obce sa opäť vrátili do budovy
domu kultúry, kde bol pre všetkých pripravený slávnostný
prípitok a malé občerstvenie.
Na záver starostka obce zaželala všetkým novým
obyvateľom bytoviek, aby tu našli šťastný domov, nových
priateľov a aby si medzi sebou vybudovali dobré medziľudské a
susedské vzťahy.
Bytovky na ulici Kpt. Weinholda s tridsiatimi
nájomnými bytmi boli odkúpené od spoločnosti JOMIREAL,
s.r.o., Nováky z prostriedkov účelovej dotácie 421 110,-€
poskytnutých Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, z úverových prostriedkov vo výške 867 214,- € a
nenávratného finančného príspevku vo výške 7 660,- €
poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania.

Odovzdanie kľúčov od jednotlivých bytov.
Ing. Jana Školíková, Foto : archív obce
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Zachránili sme obecné financie
Spokojná môže byť obec i zariadenie pre seniorov
V zmysle nového zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o
sociálnych službách pribudla obci nová povinnosť podať Ministerstvu práce,
sociálnych vecí a rodiny SR žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení, ktorým je aj
Zariadenie pre seniorov v Zemianskych Kostoľanoch. Do účinnosti tohto
zákona žiadalo o poskytnutie tejto dotácie zariadenie priamo ministerstvo a
ministerstvo dotáciu poskytovalo priamo zariadeniu. Po zmene zákona v roku
2012 sa obec tak stala akýmsi medzičlánkom v toku financií zo štátneho
rozpočtu pre sociálne zariadenie. Podmienkou získania dotácie je podanie
žiadosti obcou do 31. 8. predchádzajúceho kalendárneho roka. V roku 2012 tak
obec mala požiadať o dotáciu na rok 2013 najneskôr do 31. 8. Obec však žiadosť
nepodala v zákonom určenom termíne, ale až 14. 9. 2012 a tak žiadosti o dotáciu
vo výške 134 400,- € nebolo zo strany ministerstva vyhovené .
Keďže existencia zariadenia pre seniorov bez tejto dotácie nebola možná, bola
začiatkom roka 2013 podpísaná zmluva medzi obcou a Strediskom sociálnych
služieb, n.o. Kanianka, ktoré je zriaďovateľom i prevádzkovateľom zariadenia,
o poskytnutí dotácie na prevádzku zariadenia na rok 2013 vo výške 120 000,- €
z obecného rozpočtu, ktoré boli poskytované v mesačných splátkach.
Väčšinu občanov Zemianskych Kostolian viac ako rok iritovala skutočnosť, že
v dôsledku administratívnej chyby obec prišla o neuveriteľné peniaze. Po
nástupe do funkcie starostky obce koncom marca 2013 som ihneď začala
vyvíjať aktivity, aby štát obci tieto financie poskytol zo svojich zdrojov. Po
neúspešných výsledkoch opakovaných podnetov na Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR, som svoje aktivity
nasmerovala priamo na predsedu vlády SR a bola som úspešná. Premiér Róbert
Fico poskytol našej obci z rezervného fondu účelovú dotáciu na zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov v plnej výške 134 400,eur. Obecné finančné prostriedky sa tak podarilo zachrániť, i keď sa tak stalo až
koncom roka 2013, preto budú môcť byť použité na rozvoj obce a krytie
obecných záväzkov v roku 2014.
Starostka obce

ČERPANIE
ROZPOČTU
Z A R O K 2 0 13
Rozpočtové príjmy v Eur
Daň z príjmov FO - podiel.dane
316 260,Daň z nehnuteľností
496 991,Miestne dane a poplatky
5 301,Komunálny odpad
27 470,Daňové príjmy spolu
846 022,Príjmy z prenájmu
96 820,Nedaňové príjmy spolu
96 820,Administratívne poplatky
18 075,Poplatky za uloženie odpadu ENO
22 190,Poplatky za predaj tovar.a služ. 15 483,MŠ - rodičovský príspevok
2 386,Stravné dôchodci
2 598,Poplatok za znečistenie ovzdušia
484Úroky z účtov fin.hospodárenia
273,Príjem z prevádzkovania lotérií
252,Ostatné poplatky
3 891,Ostatné príjmy spolu
65 632,Transfery zo štátneho rozpočtu 1 675 909,Prevod prost. z minulých rokov
304 825,PRÍJEM SPOLU
2 989 208,Spracovali : Ing. Tonhauzerová, Ing. Súkeníková

Aké tovary a služby sme
obstarávali a za koľko?
Kritériom výberu dodávateľa bola cena.
Vybratý bol dodávateľ, ktorý ponúkol
najvýhodnejšiu cenu (vrátane DPH).
Opravy výtlkov miestnych komunikácií po
zimnom období
STRABAG, s.r.o. Bratislava
PJ Prievidza
20,52 €/m2
Detské ihrisko na ulici Kpt.Weinholda
Maquita, s.r.o., Nitr. Pravno
7 139,00 €
Počítačové vybavenie obecného úradu (HW
a SW)
Change Computer, Prievidza
1 538,00 €
Výčapné zariadenie s kompresorom,
chladením a príslušenstvom
HK, s.r.o., Martin
917,35 €

Podporili sme úspešných jednotlivcov
z radov občanov aj kolektívy
Z reprezentačného fondu starostky obce boli
podporení títo úspešní jednotlivci z radov
našich občanov a kolektívy:
Tomáš Benko - triatlon, beh, cyklistika
Ing. Štefan Karak - horský ultramaratón
Laura Belicová - sólový i vokálny spev
Hnutie eRKo - doprava detí do tábora
Jednota dôchodcov - doprava na vystúpenie

Rozpočtové výdaje v Eur
Mzdy zamestnanci, dohody, poslanci
Odvody do poisťovní
Prevádzkové náklady obce
Energie, voda, komunikácie
Oprava a údržba v obci
Advokátske a právne služby
Geom.plány, znal.posudky, štúdie
Poistenie majetku
Príspevok spoločnému obecnému úradu
Splátka úveru, úrokov, poplatky
Požiarna ochrana - prevádz.náklady
Odvoz komun.odpadu, nákup odpad.nádob
Údržba verejnej zelene a komunikácií
Verejné osvetlenie-energie, údržba
Byty a nebyt.priest.-prevádz.náklady
TJ Slovan-príspevok, údržba, ten.kurty
Multifunkčné ihrisko - rekonštrukcia
DK SNP,knižnica-prevádz.náklady,údržba
Dom smútku-prevádz.náklady,údržba
Príspevky organizáciám
ZPOZ, obrady, nákup materiálu
MŠ-oprava, prevádzkové náklady
Opatrovateľská služba
Stravovanie dôchodcov
Dotácia na sociálne služby
Príspevok pri narodení dieťaťa
ZŠ - prenesené a originál.kompetencie
Rozšírenie materskej školy
Výstavba bytov
1
Výstavba detského ihriska
Prípravná projektová dokumentácia
VÝDAJE SPOLU
2

170
61
73
10
21
3
3
3
24
4
45
5
27
40
24
12
35
4
5
117
24
2
134
3
297
391
417
7
1
975

641,178,843,354,735,082,201,219,341,258,461,613,668,751,868,413,333,080,606,547,316,473,503,508,400,240,103,694,563,139,500,631,-
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Kalendár vývozov komunálnych odpadov na I.polrok 2014
január február marec
komunálny odpad
(vždy vo štvrtok)
separovaný odpad
PET fľaše, sklo (vždy v sobotu)
nebezpečný odpad
(na miestnej tržnici)

9.1.

23.1. 6.2.

20.2. 6.3.

15.2.

apríl

20.3. 3.4. 17.4.
12.4.

máj
2.5.

jún
15.5.
29.5. 12.6. 26.6.
14.6.

16.4.
Spracoval : Ing. Peter Ďanovský

SOCIÁLNA PORADŇA
Kedy mám nárok na poskytnutie
opatrovateľskej služby, a kde sa mám
obrátiť ?
Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej
služby možno poskytovať občanovi s
trvalým pobytom v obci, výhradne na
území obce, a to na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu, alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku, podľa
zákona o sociálnych službách č. 448/2008
Z. z.
Opatrovateľská služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a)je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej
II, podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnych
službách,
b)je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o
svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách, podľa prílohy č. 4 k zákonu o
sociálnych službách.

a pri ochorení touto nákazou.
Opatrovateľská služba sa v našej obci
poskytuje v domácnosti občana v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. - do
15,00 hod. prostredníctvom
opatrovateliek, s ktorými obec uzatvára
pracovnú zmluvu.
Ak má fyzická osoba záujem o
poskytovanie opatrovateľskej služby v
domácom prostredí, je potrebné navštíviť
Spoločný obecný úrad v Novákoch
(budova kúrie oproti LIDL-u), oddelenie
opatrovateľskej služby. Na tomto oddelení
Vám pracovníčky poskytnú všetky
potrebné informácie, ako i tlačivá potrebné
k začatiu konania.
Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú
službu sa začína na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby o posúdení
odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj
zdravotný stav nemôže sama podať
žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu
službu, môže v jej mene a s jej
Opatrovateľskú službu nemožno
súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická
poskytovať fyzickej osobe:
osoba.
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová
Výsledkom konania vo veci odkázanosti je
sociálna služba (zariadenie),
vydanie rozhodnutia o odkázanosti
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, fyzickej osoby na sociálnu službu.
ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
Obec poskytuje opatrovateľskú službu na
opatrovanie podľa osobitného predpisu,
základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok zákonom stanovené náležitosti, ktorú sú
na osobnú asistenciu podľa osobitného povinné uzatvoriť podľa zákona osoby
predpisu,
odkázané na sociálnu službu.
d) ktorej je nariadená karanténa pre
Mgr. Iveta Melišková
podozrenie z nákazy prenosnou chorobou

Výmena vriec
Oznamujeme občanom, že poškodené
vrecia na separovanie PET fliaš a skla
môžu vrátiť na obecnom úrade na odbore
miestneho hospodárstva (prízemie) a na
výmenu si tu môžu na tento účel
vyzdvihnúť nové vrecia .

Zamestnancov obce môžete
kontaktovať na nových
e-mailových adresách
Ing. Jana Školíková, starostka obce
starosta@zemianskekostolany.sk
Ing. Vladimíra Sliepková, matrika a referent
matrika@zemianskekostolany.sk
podatelna@zemianskekostolany.sk
Ing. Martina Tonhauzerová, účtovníčka obce
ekonom@zemianskekostolany.sk
Ing. Janka Súkeníková, rozpočtár a referent odboru
bytového hospodárstva
byty@zemianskekostolany.sk
Ing. Peter Ďanovský, vedúci odboru miestneho a
bytového hospodárstva
mbh@zemianskekostolany.sk
Eva Rauová, mzdová účtovníčka a referentka odboru
miestneho hospodárstva
mzdy@zemianskekostolany.sk
Katarína Pastuchová, správca miestnych daní a
miestnych poplatkov
dane@zemianskekostolany.sk
Viera Hulínyiová, referent kultúry
kultura@zemianskekostolany.sk
Andrea Kopalová, referent knižnice
kniznica@zemianskekostolany.sk

Poskytovanie stravy pre dôchodcov

Časť priestoru novej kuchyne školskej jedálne
materskej školy pripravená zabezpečiť výrobu
jedál aj pre našich spoluobčanov v dôchodkovom
veku.

Od januára 2014 začína obec poskytovať stravu pre dôchodcov zo
školskej jedálne materskej školy. V zariadení materskej školy nie je v zmysle
platnej legislatívy možnosť zabezpečiť stravovanie, preto strava bude
dôchodcom poskytovaná do prenosných nádob (obedárov). V prípade, že
dôchodca nemá podmienky na osobné prevzatie stravy, obec poskytuje i služby
donášky stravy.
Cena za jeden obec (polievka a hlavné jedlo) je 1,85 €, v prípade
zabezpečenia donášky je poplatok 0,25 € za jeden prinesený obed.
V prípade záujmu o stravu je potrebné na obecný úrad doručiť písomnú
žiadosť o poskytnutie stravy, ku ktorej priložte fotokópiu rozhodnutia o priznaní
dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava.
Stravné lístky sa zakupujú vopred na obecnom úrade u p.
Pastuchovej, za donášku stravy sa platí po ukončení mesiaca podľa počtu
skutočne odobratých obedov. Každý dôchodca si musí zabezpečiť dva
prenosné obedáre (na výmenu).

.
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Obsadiť ambulanciu všeobecného lekára je jednou z našich priorít
Jedným z najdôležitejších predpokladov
kvalitného života je aj kvalitné zdravie, o ktoré
by sa malo postarať naše zdravotníctvo. V našej
obci však poskytovanie zdravotnej
starostlivosti nie je zabezpečované zo strany
kompetentných orgánov v potrebnom rozsahu.
A toto je oblasť služieb, ktorá nás neustále trápi
a nedokážeme sa zmieriť s tým, že sa nám
doposiaľ nepodarilo obsadiť ambulanciu
všeobecného lekára, v ktorej služby
zabezpečoval MUDr. Ivan Šiška.
Ale poďme pekne po poriadku. Prečo je táto
ambulancia vlastne neobsadená?
Na úplnom začiatku tu bola značná
nespokojnosť pacientov navštevujúcich
ambulanciu všeobecného lekára MUDr. Ivana
Šišku, čo bolo dôsledkom nedodržiavania
ordinačných hodín určených jeho nadriadeným
orgánom, ktorým je odbor zdravotníctva a
h u m á n n e j f a r m á c i e Tr e n č i a n s k e h o
samosprávneho kraja. Preto občania obcí
Zemianske Kostoľany a Kamenec pod
Vtáčnikom spojili svoje sily a demokratickým
spôsobom formou petície žiadali kompetentné
orgány o nápravu. V záujme dobrej veci som
túto petíciu a aktivity petičného výboru plne
podporovala. Kompetentné orgány
Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonali
v ambulancii MUDr. Ivana Šišku kontrolu,
pričom zistili, že podnet a petícia občanov je
oprávnená. Svojím listom oznámili petičnému
výboru, že navrhli MUDr. Ivanovi Šiškovi z
dôvodu porušovania povinností ukončiť
činnosť všeobecného lekára v zdravotnom
obvode Zemianske Kostoľany s tým, že od 1. 5.
2013 bude činnosť zabezpečovať nový
všeobecný lekár.
Po nástupe do svojej funkcie v marci 2013 som
sa začala touto problematikou dôsledne
zaoberať. Už v tejto dobe mi bolo zo strany
Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej
TSK) oznámené, že o túto ambulanciu má
záujem MUDr. Zdenka Poliaková, ktorá
prevádzkuje svoju prax i v Bystričanoch. Na
osobnom stretnutí s lekárkou tejto ambulancie
mi bolo oznámené, že prevádzkovanie
ambulancie v Zemianskych Kostoľanoch je pre
ňu ekonomicky nerentabilné, aj keď by
prevádzkovala ambulanciu len niekoľko hodín
v týždni a vhodnejšie by bolo, aby prevzala z
ambulancie zdravotné záznamy a pacienti
dochádzali za jej službami do ambulancie v
Bystričanoch.
Musím teda zdôrazniť, že takýto krok vzad
absolútne nepovažujem za skvalitnenie služieb
pre našich občanov, čo bolo predmetom
petície. Preto som navštívila vedúcu odboru
zdravotníctva a humánnej farmácie TSK v
Trenčíne a oboznámila som ju o výsledkoch
rokovania s lekárkou z Bystričian, pričom som
ju žiadala o zabezpečenie lekára, ktorý bude
poskytovať zdravotnú starostlivosť v
ambulancii v Zemianskych Kostoľanoch.
Vedúca odboru ma informovala, že TSK
žiadnych „voľných“ lekárov nemá a mne ako
starostke obce dáva voľné ruky k tomu, aby
som si lekára pre ambulanciu v Zemianskych
Kostoľanoch našla sama.

Preto som začala hľadať. Podarilo sa mi
kontaktovať mladého lekára MUDr. Martina
Štefeka, ktorý nebol zaviazaný žiadnou
vlastnou ambulanciou. Na prvom stretnutí som
mu objasnila celú situáciu, informovala som ho
o približnom počte kapitovaných pacientov v
ambulancii a predniesla som mu podmienky
prenájmu nebytových priestorov ambulancie,
ktoré boli mimochodom také isté, ako
podmienky prednesené lekárke z Bystričian.
Nakoľko MUDr. Štefek sa taktiež vyjadril, že v
ambulancii je evidovaný nízky počet
kapitovaných pacientov a on má záujem o
ambulanciu, ktorú by mohol prevádzkovať na
plný pracovný úväzok (t.z. päť dní v týždni),
začala som sa zaujímať o starostlivosť o
pacientov ambulancie práve vtedy zosnulého
MUDr. Števeka vo VOP Nováky. Nakoľko
vedenie VOP Nováky nemalo záujem túto
ambulanciu naďalej prevádzkovať, podarilo sa
mi zabezpečiť súhlas TSK s presunom
zdravotných záznamov civilných pacientov a
súhlas lekára Ministerstva obrany SR s
presunom zdravotných záznamov vojenských
pacientov do ambulancie v Zemianskych
Kostoľanoch, čím sa mal podstatne zvýšiť jej
počet kapitovaných pacientov. Po tejto aktivite
MUDr. Štefek oznámil, že za týchto
podmienok bude schopný prevádzkovať
ambulanciu v Zemianskych Kostoľanoch
počas štyroch pracovných dní v týždni a obci
predložil žiadosť o prenájom nebytových
priestorov.
Zároveň som oboznámila obecné
zastupiteľstvo s požiadavkou MUDr. Štefeka o
zabezpečenie zariadenia ambulancie. Preto
som so súhlasom obecného zastupiteľstva
rokovala s MUDr. Šiškom o možnosti
odkúpenia zariadenia ambulancie, čo MUDr.
Šiška i privítal, nakoľko toto zariadenie bolo
pre neho nadbytočné. Z pôvodne ním
navrhnutej sumy 10 000,- € za odkúpenie
zariadenia sa mi podarilo znížiť túto sumu na 2
500,- € vzhľadom na stav, opotrebovanosť a
súčasné ceny takéhoto nového zariadenia na
trhu.
Z dôvodu riešenia problematiky zdravotnej
starostlivosti som na deň 29.apríla 2013 zvolala
rokovanie obecného zastupiteľstva, ktorého
hlavnými bodmi bolo schválenie prenájmu
nebytových priestorov pre MUDr. Martina
Štefeka a odkúpenie zariadenia ambulancie od
MUDr. Ivana Šišku pre potreby ambulancie
MUDr. Martina Štefeka.
Hneď na druhý deň 30. 4. 2013 v ranných
hodinách bola na základe prijatého uznesenia
obecného zastupiteľstva spracovaná nájomná
zmluva o prenájme týchto priestorov. O 8,30
hod. sa dostavil na obecný úrad MUDr. Martin
Štefek, oboznámil sa s jednotlivými
ustanoveniami zmluvy, zmluvu potvrdil
svojim podpisom a oznámil mi, že odchádza
túto zmluvu predložiť na odbor zdravotníctva a
humánnej farmácie TSK, pretože je podkladom
pre vydanie licencie na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v obvode Zemianske
Kostoľany. Zároveň ma informoval, že
ambulanciu začne prevádzkovať 5. mája 2013,

t.j. v pondelok.
Musím povedať, že som bola nesmierne
vnútorne spokojná s výsledkom mnohých
rokovaní, absolvovaných počas takmer dvoch
mesiacov. Na moje prekvapenie mi však ešte v
ten istý deň o 12,30 hod. volal MUDr. Martin
Štefek, že ruší všetky aktivity spojené s
prevádzkovaním ambulancie v Zemianskych
Kostoľanoch a písomne mi zašle výpoveď
nájomnej zmluvy bez udania dôvodu. Do
dnešného dňa je pre mňa nevysvetliteľnou
záhadou, čo sa stalo dňa 30. 4. 2013 v čase od
8,30 hod. do 12,30 hod., počas ktorého MUDr.
Martin Štefek takto zásadne zmenil svoje
rozhodnutie.
Vedúca odboru zdravotníctva a TSK mi dňa 2.
5. 2013 oznámila, že ak nenavrhnem iné
riešenie, odovzdajú zdravotné záznamy
pacientov MUDr. Šišku do ambulancie
všeobecnej lekárky v Bystričanoch. Keďže do
otvorenia ambulancie zostával už iba jeden
pracovný deň, bolo nevyhnutné okamžite riešiť
vzniknutý stav, pretože sa mi nepozdávalo, že
by títo pacienti – naši občania mali
autobusovou dopravou cestovať do Bystričian
a potom prípadne na odborné vyšetrenia na
Polikliniku v Novákoch, potom späť k
obvodnej lekárke do Bystričian a opäť domov.
Oslovila som preto závodnú lekárku ENO
MUDr. Gogovú, či by nebola ochotná prevziať
aspoň časť pacientov MUDr. Šišku do svojej
starostlivosti. MUDr. Gogová oznámila, že je
schopná prevziať približne 1/3 týchto
pacientov. Zároveň som oslovila všeobecného
lekára v ambulancii Polikliniky v Novákoch
MUDr. Kohúta, aby zabezpečil starostlivosť o
ostatných pacientov. Tento sa vyjadril, že je
schopný prevziať i všetkých pacientov. O
výsledkoch týchto rokovaní som okamžite
oboznámila vedúcu odboru zdravotníctva
TSK, táto mi však oznámila, že už rozhodla o
pričlenení obvodu v Zemianskych
Kostoľanoch k Bystričanom a už v ten deň má
byť zdravotná dokumentácia odovzdaná
obvodnej lekárke do Bystričian.
K p o s t u p u o r g á n o v Tr e n č i a n s k e h o
samosprávneho kraja podal petičný výbor
našich občanov sťažnosť, zaujímavosťou však
je, že vedúci úradu TSK ju vyhodnotil ako
neopodstatnenú, pretože TSK údajne urobil
všetko pre to, aby zdravotná starostlivosť bola
v obci zabezpečená a zabezpečil na výkon
činnosti všeobecného lekára MUDr. Martina
Štefeka, ktorý si však svoje rozhodnutie
rozmyslel. O týchto skutočnostiach som
informovala všetkých poslancov TSK, ktorí
kandidovali vo voľbách do TSK za politickú
stranu SMER – sociálna demokracia.
Upozornila som na danú problematiku, ktorá sa
vzhľadom na nedostatok lekárov, môže
opakovať i v iných obciach a žiadala som o jej
riešenie. Ubezpečujem vás, že touto
problematikou sa budem i naďalej zaoberať a
urobím všetko pre to, aby ambulancia
všeobecného lekára bola opäť obnovená. Na to
však budeme všetci spoločne potrebovať
podporu a vôľu Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
Starostka obce
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Delegácia
z Kostolian
na slávnostiach
v Žulovej
Privítanie našej delegácie na mestskom úrade.

Slávnostné otvorenie podujatia.

V mesiaci júl prijalo vedenie obce pozvanie starostu
nášho družobného mesta Žulová v Českej republike na
tradičné pivné slávnosti mesta. Pre starostku obce, ktorú
doprevádzal poslanec Valent Oršula s manželkou, to bola
prvá oficiálna návšteva Žulovej. Na slávnostnom otvorení
slávností poďakovala za pozvanie a všetkým Žulovčanom
odovzdala pozdrav od našich občanov. Stretnutie

pokračovalo bohatým kultúrnym programom, priateľskými
rozhovormi so súčasnými i bývalými funkcionármi Žulovej,
ako i odovzdaním skúseností z komunálnej politiky na
Slovensku a v Čechách. Na záver si spoločne prezreli kostol,
ktorý sa nachádza na Božej hore a pokochali sa vyhliadkou
na okolie. Zaujímavosťou je, že tento kostol z 12.storočia je
vo vlastníctve mesta.
J. Školíková, Foto : V.Oršula

Voľby župana a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja
Keby vo všetkých mestách a obciach volili ako u nás, voľby by dopadli takto
Po štyroch rokoch prišiel čas opäť si zvoliť si svojich zástupcov do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to konkrétne
predsedu (alebo inak župana) a desiatich poslancov, ktorí budú v Trenčianskom zastupiteľstve zastupovať okres Prievidza. V našej obci
sme zaznamenali účasť nie veľmi odlišnú od celoslovenského priemeru, a to 16,98% z celkového počtu oprávnených voličov. Svoj hlas tak
kandidátom odovzdalo 243 voličov, ktorí si vybrali takto (uvádzame kandidátov v poradí podľa najvyššieho počtu získaných hlasov v obci:
1. Dušan Šimka
2. Jozef Stopka
3. Miroslav Žiak
4. Dušan Ďuriš
5. Mohamed Hemza
Kostolianski voliči by si za svojho župana tiež zvolili Jaroslava
Bašku, ktorému odovzdali 128 hlasov, ako druhý v poradí sa
umiestnil kandidát Jozef Lohyňa s 53 hlasmi.
Na zákonný priebeh volieb dozerala a výsledky za našu obec
spracovala päťčlenná okrsková volebná komisia v zložení :
predseda Alexandra Brtková, podpredseda Zuzana
Nehézová, členovia Valent Oršula, Dominika Melišková a
Vladimír Matejov, funkciu zapisovateľky vykonávala Viera
Hulínyiová.
Po odovzdaní výsledkov za našu obec v zápisničnej podobe
Obvodnej volebnej komisii v Prievidzi a potvrdení formálnej a
logickej správnosti okrsková volebná komisia ukončila svoju
činnosť dňa 10. 11. 2013 (nedeľa) o 1,30 hod.

6. Vojtech Bartoš
7. Richard Takáč
8. Katarína Macháčková
9. Štefan Gaman
10. Martin Lukačovič
Predsedníčka a podpredseníčka komisie počas
svojej činnosti

Viete, že...
...v roku 2014 budú
vyhlásené až troje
voľby?
- voľby prezidenta SR
(dve kolá)
- voľby poslancov do
Európskeho parlamentu
- voľby do orgánov
samosprávy obcí
(starosta a poslanci)

J.Školíková, Foto : archív obce

Poblahoželali sme nášmu jubilantovi - závodu Elektrární Nováky
Jedným z výročí, ktoré sa v roku 2013 bytostne dotýka aj našej
obce, je aj 60.výročie spustenia ENO do prevádzky a dodávanie
elektrickej energie do našich domácností i do častí Slovenska.
Do obradnej miestnosti obce pozvala starostka obce Ing.Jana
Školíková súčasné vedenie závodu ENO v Zemianskych
Kostoľanoch i jeho bývalých dlhoročných vedúcich
pracovníkov i zamestnancov.
Hostia ocenili pozvanie vrelým poďakovaním za prvé a počas
existencie závodu ENO zatiaľ za jediné pozvanie na takýto
slávnostný akt zo strany vedenia obce a veria, že nebolo ani
posledné.
V.Hulínyiová

Riaditeľ
z á v o d u
Elektrárne
Nováky Ing.
Milan Bugár
pri podpise
do našej
pamätnej
knihy.

Foto :
L.Matoušek

Z bývalého manažmentu prijala pozvanie
do obradnej miestnosti i Alojzia Siváková.
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Z činnosti ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Dňa 13. 9. 2013 bola súťaž medzi družstvami ZO SZZP a JD v
Zem.Kostoľanoch. Vedomostná súťaž bola bohatá na
vedomostné otázky, ale bola zameraná aj na zručnosť.
Nakoľko organizácia združuje 5 obcí, každá obec mala svojho
zástupcu. Za Zem.Kostoľany súťažil pán Stanislav Plachý.
Súťaž bola úspešná pre ZO SZPB, ale obohatila všetkých
prítomných o nové vedomosti.
Ďalej sme uskutočnili zájazdy do Nitry, Vysokých Tatier a do
Pezinka.
B.Pilchová, predsedníčka ZO

Otvorenie
školského
roka
2013/2014

Rok 2013 v činnosti DFS Domovina
Od septembra tohto roku sme už začali sedemnásty rok nášho pôsobenia v obci
Zemianske Kostoľany. Aktivisti DFS Domovina vedú členov súboru k
poznávaniu folklórnych tradícii, pestujú vzťah k nim a celkovo k ľudovej
kultúre. Snažíme sa vychovávať generácie spevákov, tanečníkov, ktorí svoju
záľubu budú šíriť ďalej. Veľmi nás teší, že niektorí členovia súboru, hoci už
dospelí, i napriek svojim študentským povinnostiam si nájdu čas a stretávajú sa
na nácvikoch, aby svojimi vystúpeniami potešili občanov našej obce i občanov
okolitých obcí.
Rok 2013 bol plodným z hľadiska rôznych vystúpení v našej obci, ale i mimo
nej. Vystúpili sme na fašiangoch, pri stavaní mája, Dni matiek a Noci kostolov.
Uskutočnili sme vystúpenia pre ZŠ a MŠ v rámci regionálnej výchovy nielen v
Zemianskych Kostoľanoch, ale i v Bystričanoch a Čereňanoch. Pravidelne
navštevujeme Zariadenie pre seniorov v Zem.Kostoľanoch a snažíme sa pri
rôznych príležitostiach spríjemniť chvíle klientom zariadenia. Náš súbor už
tretí rok bol zakladať „Jánske ohne“ v Brodzanoch. Zúčastnili sme sa aj na
28.ročníku Hornonitrianskych folklórnych slávností v Prievidzi. Vianočným
programom a koledovaním spríjemňujeme predvianočné chvíle našich
občanov, ale i občanov v Bystričanoch.
Chcem zaželať nášmu súboru, aby i naďalej mal obetavých aktivistov,
dostatok zapálených členov súboru, aby sme mali dobré podmienky pre svoju
prácu a vďačných divákov. Nech rozdáva radosť a potešenie svojimi
vystúpeniami.
Helena Kováčová, vedúca súboru

K začiatku septembra neodmysliteľne priraďujeme udalosť otvorenia nového školského roka. V tomto roku sme na školskom dvore privítali 109 žiakov.
Dvadsiati z nich merali v tomto roku do školy cestu prvýkrát. Áno, naši prváci. Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy sa ku všetkým prítomným
prihovorila i starostka obce. Potom mala dôležitú úlohu pani učiteľka Monika Čauderová, aby predstavila svojich nových zverencov v prvej triede. Každý
z nich dostal od školy i od obce malé pozornosti ako povzbudenie do školského života a školský rok sa mohol začať. Želáme vám veľa úspechov, žiaci!

Naozaj hrozí našej škole znižovanie počtu tried?
Veľmi častou otázkou, s ktorou sa obracajú na mňa i na poslancov
obecného zastupiteľstva mnohí občania, je otázka o ďalšej existencii
našej základnej školy. Naša základná škola sa podľa vyjadrenia médií
spolu s niekoľkými ďalšími školami ocitla na akomsi zozname škôl „na
odstrel“. Aby sme niektoré medializované tvrdenia uviedli na pravú
mieru, k uvedenej problematike vedenie obce zaujalo nasledovné
stanovisko.
Z dôvodu zníženia počtu detí v základnej škole v školskom roku
2012/2013, čo spôsobilo predovšetkým vysťahovanie rodín s deťmi z
obecnej ubytovne č. 17 na ulici Kpt. Weinholda, došlo k zníženiu objemu
finančných prostriedkov z Ministerstva vedy, výskumu a školstva SR (ďalej
len ministerstvo školstva) na prevádzkové náklady našej školy. Objem
finančných prostriedkov nepostačoval na krytie základných potrieb školy,
ako sú mzdy učiteľov, odvody do poisťovní, energie, revízie zariadení,
základná údržba a pod. Preto základná škola po prvýkrát od jej
odovzdania do zriaďovateľskej pôsobnosti obce požiadala v zmysle
zákona ministerstvo školstva o dofinancovanie týchto nákladov, tzv.
dohodovacím konaním. Je potrebné poznamenať, že v minulosti o
dofinancovanie žiadali takmer všetky školy v našom okolí, pričom im bolo
vyhovené, či už v úplnom alebo čiastočnom rozsahu bez určenia
akýchkoľvek podmienok či splnenia kritérií. V roku 2013 sa ale
ministerstvo školstva rozhodlo, že pokiaľ škola nebude spĺňať určité
kritéria (týkajúce sa predovšetkým minimálneho počtu žiakov), nebude
tieto požiadavky na dofinancovanie viac rešpektovať.
Dňa 23. 7. 2013 som bola ako štatutár obce, ktorá je zriaďovateľom
základnej školy, spolu s riaditeľkou školy ministerstvom školstva pozvaná
na ústne rokovanie vo veci prerokovania racionalizačných opatrení.
Napriek podanej informácii, že riaditeľka základnej školy už určité
racionalizačné opatrenia vykonala (znižovanie úväzkov učiteľov,
znižovanie počtu učiteľov a spájanie predmetov v ročníkoch na II.stupni),
zástupcovia ministerstva školstva tieto informácie nebrali na vedomie a
predložili nám na tomto rokovaní v písomnom vyhotovení vopred
spracovaný návrh racionalizačných opatrení. Tento návrh spočíval v
spojení 2. a 3. ročníka do jednej triedy už v školskom roku 2013/2014 a v
ukončení vyučovania na II. stupni v školskom roku 2014/2015 v prípade,
ak na začiatku tohto školského roka nedosiahne v 5. ročníku počet žiakov

pätnásť. Vykonaním týchto opatrení by mala škola, a tým aj ministerstvo
školstva, ušetriť určitý objem finančných prostriedkov. Zároveň sme boli
upozornení, že pokiaľ obec ako zriaďovateľ tieto opatrenia nezrealizuje,
nebude ministerstvo školstva znášať financovanie zvýšených nákladov na
prevádzku školy.
S týmto návrhom sme hneď nesúhlasili, pretože racionalizačné opatrenia
vykonané riaditeľkou školy mali ten istý ekonomický efekt. Poslanci
obecného zastupiteľstva sa s naším názorom samozrejme tiež stotožnili a
po porade s nimi bolo ministerstvu školstva zaslané takéto stanovisko
obce i v písomnej forme. Sme presvedčení, že realizáciou
racionalizačných opatrení podľa návrhu ministerstva školstva by sme sa
podpísali pod začiatok konca našej základnej školy. Pokiaľ ministerstvo
školstva skutočne naplní svoje hrozby a nebude zabezpečovať
financovanie zvýšených prevádzkových nákladov zo štátnych zdrojov, ja
osobne i obecné zastupiteľstvo sme rozhodnutí znášať tieto prevádzkové
náklady z rozpočtu obce i za cenu, že v obci sa ročne zrealizuje menej
investičných akcií.
Preto môžem všetkých rodičov ubezpečiť, že škola bude naďalej
plnoorganizovanou základnou školou (t.z. dva stupne a deväť ročníkov).
Ostatným občanom môžem prisľúbiť, že spoločne s riaditeľkou základnej
školy budeme realizovať aktivity, ktoré by mohli zabezpečiť zvýšenie
počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. V dôsledku nich by naša obec
splnila i ministerstvom školstva navrhované racionalizačné opatrenia a
tým aj zabezpečila financovanie základného školstva zo zdrojov štátneho
rozpočtu.
Zástupcovia médií, ktorí získali tento zoznam základných škôl, v každom
prípade vyniesli na verejnosť senzáciu, ktorá im snáď aspoň zabezpečila
predajnosť ich tlače. Ministerstvo školstva totižto nemôže rozhodnúť o
zrušení základnej školy, pretože jej zriaďovateľom je obec. Táto je zatiaľ
jedinou oprávnenou organizáciou, ktorá môže rozhodnúť nielen o jej
zrušení, ale aj o zmene jej organizovanosti (znižovanie počtu tried,
prípadne ukončenie vzdelávania na niektorom stupni). Viac svetla do
ďalšieho financovania školstva vnesie zverejnenie normatívov (objem
finančných prostriedkov na 1 žiaka, prípadne triedu s určitým počtom
žiakov) na kalendárny rok 2014 začiatkom roka.
Starostka obce
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Návrat do histórie bojov SNP
Myšlienka, usporiadať akciu tohto typu v našej
obci, sa zrodila pár rôčkov skôr. Podporená však
bola práve v tomto roku, keď starostka obce
motivovala členov kultúrnej komisie priniesť
občanom niečo nové. Preto spoločne s členmi
komisie PaedDr. Ivanou Plachou a Milanom
Pleškom zorganizovali ešte začiatkom mája prvé
stretnutie s členmi Klubu vojenskej histórie Levice
a spoločne pripravili akciu „Návrat do histórie
bojov SNP“, ktorá sa konala 7. septembra 2013 Pod
horou na lúke pri zámočku.
Do dňa konania podujatia sa organizačný výbor
stretol ešte mnohokrát, a to nielen na pôde
obecného úradu. Keďže išlo o podujatie tzv.
bojového alebo vojenského charakteru, bolo
nevyhnutné zabezpečiť vierohodné rekvizity a
odborné činnosti. Preto sme o spoluprácu pri
organizovaní požiadali Vojenský útvar 1039
Zemianske Kostoľany.
Príchod členov klubu bol naplánovaný v piatok
6.septembra, kedy sa ubytovali v Dome kultúry
SNP a v poobedňajších hodinách usporiadali
prehliadkovú jazdu vojenskej techniky po našich
uliciach i okolitých obciach.
V sobotu predpoludním položili veniec k
Pamätníku SNP v našej obci, vykonali prehliadku
vojenskej techniky na miestnom trhovisku a
pripravili bojisko na ukážku bojov Pod horou.
Počasie podujatiu veľmi prialo, bolo krásne letné
popoludnie, prišlo veľké množstvo návštevníkov z
obce i širokého okolia. Ukážka bola zameraná na
obsadenie vojenských skladov v Zemianskych
Kostoľanoch nemeckými okupantmi, snahu získať
pohonné hmoty zo skladov a zajatie slovenských
povstalcov. Navodzovala presnú autentičnosť deja,
návštevník prežíval dej boja ako v skutočnosti. Bola
použitá technika a zbrane z historického obdobia
II.svetovej vojny
Po ukončení akcie si mohli deti a návštevníci
vyzbierať použitú nefunkčnú muníciu a vyskúšať
zbrane a techniku používanú v II.svetovej vojne.
Akcia pripravovaná niekoľko mesiacov vopred
bola vydarená k spokojnosti návštevníkov i členov
klubu vojenskej histórie, ktorí prisľúbili, že o rok sa
stretneme znova pri príležitosti okrúhleho
70.výročia SNP.
Našou snahou bolo priamo priblížiť návštevníkom
udalosti povstania, vzbudiť hlavne u detí záujem o
históriu našej krajiny a o to, aby sme si všetci
návratom do histórie bojov SNP dokázali
uvedomiť, akým utrpením museli prejsť tí, ktorým
dnes ďakujeme za to, že žijeme v slobodnej krajine.

POĎAKOVANIE
Vedenie obce ďakuje :
spoluorganizátorom podujatia - Vojenskému útvaru 1039

Zemianske Kostoľany a Základnej organizácii Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych
Kostoľanoch,
Ing. Jánovi Kunešovi za poskytnutie pozemku na účely
usporiadania podujatia,
Slovenským elektrárňam, členovi skupiny ENEL, závod
Elektrárne Nováky za poskytnutie pozemku na účely
parkovania motorových vozidiel,
Detskému folklórnemu súboru Domovina v Zemianskych
Kostoľanoch za účinkovanie v programe,
 členovi miestneho kynologického klubu Ľubošovi
Šuňalovi a jeho psej priateľke za účinkovanie v programe,
 občanom obce Margite Mokošovej a Jánovi Mokošovi za
účinkovanie v programe,
 vedúcemu modelárskeho krúžku Stanislavovi Oršulovi za
sprievodný program - prehliadka modelov lietadiel,
 Hostinci u Olejku za zabezpečenie a prípravu
občerstvenia pre návštevníkov,
 členom miestneho klubu dôchodcov za pomoc pri
príprave bojiska, usporiadateľskú činnosť a príprave stravy
pre členov klubov vojenskej histórie.
 pánovi Pavlovi Trčovi za spracovanie fotodokumentácie,
 všetkým ďalším nemenovaným, ktorí sa podieľali na
príprave a realizácii podujatia.
Starostka obce

Viera Hulínyiová, Foto : archív obce
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ĎAKUJEME

Za darovanie literatúry do obecnej Za darovanie šatstva na
dobročinné účely rodinám :
knižnice :
Michaele Mojžišovej, Anne Tkáčikovej,
Lenke Gašparíkovej, Ing. Valérii
Mokošovej, Judite Poláčkovej, Ing.
Martinovi Mokošovi, Viere Hulínyiovej,
Mariane Repiskej, Veronike Kopálovej,
Alene Milovej, Andrejovi Šmotlákovi,
Eme Klimovej, rodine Školnovej,
Obžerovej, Jankovskej, Rusňákovej,
Blahovej, Hvojníkovej, Lesákovej.

ABY NÁS
BOLO VIDIEŤ

Bajgarovej, Chrenkovej,
Hulínyiovej, Kopálovej,
Šuňalovej, Matejovičovej,
Bobokovej, Bebejovej,
Plachej, Rusňákovej,
Vaškovej, Školíkovej,
Oršulovej, Rolincovej,
Zvalovej, Pastuchovej,
Záhonovej.

Terézii Karakovej za vykonanú prácu
počas 18-tich rokov svojho pôsobenia vo
funkcii predsedníčky miestneho klubu
dôchodcov a neskôr základnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Darine Jarošincovej za poskytnutie
sponzorstva vo forme mikulášskych
balíčkov pre všetky deti na vianočných
trhoch.

Podľa novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, platnej od 1.1.2014 sa rozširuje
povinnosť chodcov, idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky, mať za zníženej viditeľnosti
reflexné prvky, alebo reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v nej.
Viditeľnosť chodcov dobre zabezpečí reflexná páska, žltá, oranžová alebo strieborná.
Zabezpečenie jedného takéhoto reflexného prvku zo strany našej obce pre každú jednu
domácnosť považujte za prvotnú informáciu o potrebe chrániť seba a svojich blízkych počas
pohybu po dopravných komunikáciách.

Čo sa nám podarilo a čo nás ešte čaká
V septembri 2013 sa uskutočnila v ýstava v
Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa, zameraná na obrazy
vyrobené z darov zeme. Použité boli strukoviny, obilniny, koreniny,
ovocie, zelenina. Obrazy boli lepené alebo voľne sypané. Zapojili sa
deti, jednotlivci, rodiny a môžete sa zapojiť i vy. Chceli by sme dať do
pozornosti, že plánujeme výstavu aj tento rok v septembri a Noc
kostolov v máji. Boli by sme radi, keby ste prejavili záujem a tým
obohatili výstavu svojimi dielami a návštevnosťou. Pre deti
organizujeme v hasičskej zbrojnici eRKo stretká v sobotu o 14,00
hod., všetky deti sú vítané. Mládež sa stretáva na chválach, kde si
môžete zaspievať pri gitare a porozprávať sa na danú tému. Bližšie
informácie o podujatiach farnosti sú na nástenke pri kostole.
Kresťanské združenie detí eRKo

Nezabudnite si požičať
novinky obecnej knižnice
Milí čitatelia,
v rámci možností sa snažíme obohatiť našu
Obecnú knižnicu o nové tituly, aby si každý našiel medzi
knihami to svoje, čo rád číta, čo ho zaujíma.
Pribudli nám diela autorov, ktorých sme doteraz v
ponuke nemali a čitatelia o ich diela prejavili záujem, napr.
Evita Urbaníková a Maxim E. Matkin, ďalej rozprávkové
knihy a encyklopédie o zvieratách, športe.
Dovoľte zoznámiť vás s novinkami, ktoré najviac
prechádzajú rukami našich čitateľov:

Svetový bestseller Dana Browna INFERNO
– PEKLO - napínavý román, epická báseň Peklo
skrýva v sebe kódy ukryté v slávnych dielach,
obrazoch, sochách. Čo myslíte, podarí sa ich vyriešiť a
zabrániť tak blížiacej sa katastrofe, ktorá hrozí
ľudstvu?
Jennifer Probstová
DOHODNUTÉ
MANŽELSTVO - manželstvo pre peniaze, aj to
prináša život. Osud však zamotá aj tie
najpremyslenejšie plány.
Lorna Byrneová POSOLSTVO NÁDEJE
OD ANJELOV - svet potrebuje navrátiť vieru a
nádej, o tom a ešte viac píše éterická Írka, ktorá sa
rozpráva s anjelmi.

Práce našich spoluobčanov.

Tešíme sa na stretnutia s vami a uvítame nápady a
podnety na činnosť knižnice.
vaša knižnica
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69.výročie SNP Okrúhle jubileum ZPOZ-u Dva dni spevu,
V predvečer výročia SNP
28.augusta sme si pripomenuli
69.výročie vypuknutia
Slovenského národného
povstania kladením vencov pri
Pamätníku SNP a pietnou
spomienkou na túto udalosť.
Pamiatke padlým sa poklonili
členovia SZPB, vedenie obce a
naši spoluobčania.

Výstava exotických
zvierat
V sobotu 26.10. sme pripravili
spoločne s Variete Karlson
výstavu plazov a exotických
druhov zvierat. Návštevníci
mohli vidieť objemných
niekoľkometrových pytónov,
veľhada kráľovského, exotické
u ž o v k y, p a v ú k y a i n é
nebezpečné druhy zvierat z
celého sveta.
Niektorí odvážlivci sa odhodlali
svoju návštevu aj zvečniť
spoločným odvážnym
fotografovaním.

Rok 2013 bol veľmi bohatý na okrúhle
výročia organizácií, ročníkov
podujatí, otvorenia budov a iných
príležitostí. Jednou z nich bolo aj
60.výročie založenia Zborov pre
občianske záležitosti na Slovensku.
Toto výročie sme si pripomenuli aj v
našej obci, pretože aj u nás pracuje
ZPOZ už dlhé roky a má svojich
zástupcov z radov obce z minulosti i v
súčasnosti.
Pri tejto príležitosti sme do obradnej
miestnosti renesančného kaštieľa
pozvali všetkých členov ZPOZu, ktorí
pracovali v tomto združení od
začiatku a pracujú i dnes. Pozvanie
bolo malou spomienkou i
poďakovaním za dlhoročnú prácu pre
našich spoluobčanov pri rôznych
spoločenských i rodinných
príležitostiach.

Starostka obce ďakuje za prácu v ZPOZ-e
snáď najdlhšie pôsobiacej členke tohto
združenia v našej obci Ľubici Gerhátovej.

Deň kúziel. čarov
a artistov

Odvážny Adam Tóth.

V novembrové sobotné popoludnie
16.11. k nám do DK SNP zavítal
cirkus Magic Show Marion so svojim
programom pre deti.
Deti privítal kúzelník a spoločne s
nimi kúzlil a čaroval. Svoje umenie
predviedli aj zvieratká a artisti
svojimi zaujímavými a odvážnymi
kúskami. Deti sa mohli občerstviť
cukrovou vatou, cukrovinkami a
odniesť si na pamiatku malý darček.

slova a tanca

Podujatím, ktoré tiež v tomto roku
oslávilo svoje 15.výročie, bola
regionálna prehliadka
voľnočasových aktivít seniorov Jeseň
je dar, ktorú každoročne organizuje
Regionálne kultúrne centrum
Prievidza, Obec Zemianske
Kostoľany a Jednota dôchodcov na
Slovensku.
Pre veľký záujem a počet
účinkujúcich klubov dôchodcov je
akcia rozdelená na dva dni.
V tomto roku sme programy
dôchodcov mohli sledovať v piatok
11.októbra a v sobotu 12.októbra.
Seniori sa predstavili zaujímavými
pásmami plnými scénok, piesní i
tanca. Každý rok si seniori viac a viac
dávajú záležať na obsahu svojho
programu a jeho prezentácií, čo sa
odráža aj na úrovni samotnej
prehliadky. V tomto roku sa
prehliadka nezaobišla bez vzácnych
hostí z radov Jednoty dôchodcov na
Slovensku, starostov a primátorov
miest a obcí, z ktorých kluby
účinkovali v tomto ročníku, ako aj
z á s t u p c o v z Tr e n č i a n s k e h o
samosprávneho kraja.
V tomto roku nás navštívil i kandidát
politickej strany SMER - sociálna
demokracia Jaroslav Baška, aby
pozdravil seniorov na Hornej Nitry
počas zaujímavej a netradičnej
kultúrnej prehliadky.
Po vzhliadnutí programu seniorov sa
mohli zabaviť a spoločne posedieť i
zatancovať pri hudbe v spoločenskej
sále, kde im starostka obce a
riaditeľka RKC Prievidza
poďakovali a odmenili ich
spomienkovými vecnými cenami.
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V oblasti kultúry
najbližšie
pripravujeme

KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA
Obec Zemianske Kostoľany poriada každoročne v
spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v
Prievidzi prehliadku spevákov amatérov od 14 – 30
rokov pod názvom Krištáľová váza. Tento rok sa konal už
v poradí 32. ročník tejto populárnej súťaže. Hosťami
prehliadky boli Rastislava Ranušová – víťazka minulého
ročníka, domáca Laura Belicová a Martin Harich.
Program moderoval Peter Kršiak, súťažiacich
doprevádzal na klavíri Michal Dírer a hudobná skupina.
Tohtoročnou víťazkou Krištáľovej vázy sa stala
najmladšia súťažiaca z Kostolnej Vsi Anna Bartová (na
foto).

JANUÁR
XVII.Reprezentačný ples
obce
FEBRUÁR
Ples VÚ Zem.Kostoľany
Vy s t ú p e n i e h u d o b n é h o
združenia KAPELLKA
Fašiangová pochôdzka s
veselicou
MAREC
MDŽ Babinec + Tanec života
– tanečno – poetický príbeh
I.kolo volieb prezidenta SR
Výročná schôdza SZZP
II.kolo volieb prezidenta SR
APRÍL
Kladenie vencov pri
Pri príležitosti 40.výročia otvorenia Domu kultúry SNP
príležitosti 69.výročia
pripravila obec pre všetkých nadšencov divadla divadelnú
oslobodenia obce
komédiu v podaní hercov Tomáša Maštalíra, Vladimíra
Divadelné predstavenie
Kobielskeho a Braňa Bystrianskeho pod názvom
Turnaj Energetik – súťaž v
Rozhodcovia. Kinosála domu kultúry bola vypredaná,
riešení krížoviek a hádaniek
podujatie sa tešilo veľkému počtu návštevníkov. I herci sa
Krajská prehliadka DFS
dočkali zadosťučinenia, diváci ich totižto obdarili ocenením hereckého umenia formou standing ovation. Stavanie mája na miestnom
Na záver predstavenia herci potešili návštevníkov svojimi podpismi a spoločnými fotografiami. Bolo to trhovisku
MÁJ
veľmi príjemné a milé stretnutie.
Pred divadelným predstavením sa v obradnej miestnosti konalo slávnostné prijatie zamestnancov DK Deň matiek
Prezentácia tanečnej školy
SNP, bývalých i súčasných, ako poďakovanie za prácu pre rozvoj kultúry v našej obci.
XOANA
Voľby do EÚ
JÚN
Oslava MDD
V predvianočnom čase pripravila obec pre všetkých občanov malé vianočné trhy s Deň obce
Ukončenie školského roka

ROZHODCOVIA POTEŠILI

PREDZVESŤ VIANOC NA TRHOVISKU

príchodom Mikuláša. O tovar, akými boli krásne ikebany, ozdoby na stromček, náramky,
prívesky, čerstvé koláče, vianočný punč a občerstvenie, sa postarali deti z MŠ, ZŠ, eRko
združenia, komisia kultúry a naši spoluobčania.
Predvianočnú náladu nám skrášlili so svojím vystúpením členovia klubu dôchodcov –
muži aj ženy, Zbor pre občianske záležitosti, spevácky zbor evanjelickej cirkvi a DFS
Domovina.
Po týchto vystúpeniach a sladkom občerstvení medzi všetkých prišiel a potešil hlavne deti
vždy dobrosrdečný Mikuláš s batohom sladkých prekvapení.
Porozdával sladkosti a dobrú náladu a zasa sa vybral na ďalekú cestu ku všetkým deťom.

Naďalej pokračujú:
Zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Predajné a reklamné akcie
Tréningy DFS Domovina
Cvičenia relaxačné a zumba
Tanečná škola XOANA
Prenájom priestorov na
rodinné oslavy pre občanov

Batôžkový Silvester

Mikuláš s deťmi.
Na vianočných trhoch vystúpil s programom Detský
folklórny súbor Domovina - na foto sólista Adrián Bobok.

Ako každý rok, aj v posledný deň roku 2013
sa naši spoluobčania i návštevníci stretli v
DK SNP, aby spoločne pri hudbe a zábave
privítali nový rok 2014. Do tanca i na želanie
hral Štefan Višváder. O polnoci za zvukov
svetlíc, petárd a inej pyrotechniky privítali
všetci nový rok plný nádejí a predsavzatí a s
vierou, že pre každého bude o niečo lepší a
krajší ako ten minulý.
Dvojstranu priravila : Viera Hulínyiová, foto : Lukáš Matoušek

Strana 14

INFORMÁTOR 2/2013

Poznáte náš chotár? Názvy niektorých jeho častí sa nachádzajú v krížovke pod
označením ???
Vodorovne: A. ??? – sečná zbraň. – B. Kobra – stlačil – divá ovca – poloha sedenie. –
C. Jasný meteorit – sušienka – škrtil, dusil – biskupská palica. – D. Rozprávková
postava – tľapkal (expr.) – portské víno (hovor.) – citoslovce pri uvažovaní. – E. Diova
milenka – nemecká základná číslovka – držala – naničhodníci – pláštenka (z češt.). –
F. Domáce meno Ivany – nasýpajú – sklad obilia – máj, po nem. – môžem, po česky. –
G. Skratka za podpisom – udiera (expr.) – román P. Jilemnického – stával sa hnedým.
– H. Dobrá vôľa – mala dovolené – obytná predsieň – meno herečky Mandlovej. – I.
Druh slona – anglický moreplavec – komôrka (nár.) – deň, po angl. – J. Bodavý hmyz
– ???.
Zvislo: 1. Materiál na balenie. – 2. ???. – 3. Lyricko-epická báseň – jestvovalo. –
4. Skratka pred rímskym letopočtom – meno Rapaičovej – prudké vzrušenie. –
5. EČV Rim. Soboty – ??? – ruský súhlas. – 6. Predchodca Dukly Praha – ženské
meno – zlostne odpovedaj (expr.). – 7. Podnecuj – nikto – vlastniť. – 8. Prehrabávam
(vlasy) – druh palmy. – 9. Jemne krop – prihrávka v športe – ukrajinské mužské
meno. – 10. Otravné látky (skr.) – ??? – zn. jednotky kilotona. – 11. Vtip – turecké
mužské meno – príslušník starého kočovného kmeňa. – 12. Mykal, šklbal – majúci
veľké oči. – 13. Ozvena – baňa na kameň – stromoradie. – 14. Usadenina – boh
mesta Mennofer – papagáj. – 15. Anglická skratka pána – ??? – zn. argónu. –
16. Ruskí kontrarevolucionári – včelí produkt – predložka. – 17. Diabol – americký
hnedý medveď. – 18. ???. – 19. Menšia nádobka na tekutiny.
Pomôcky: Ptah, kép.

1

2

3

4

5

6

7

8

Úspešní lúštitelia
krížovky
Pri príležitosti 40. výročia otvorenia Domu kultúry
SNP do prevádzky sme pre vás v minulom čísle
Informátora pripravili krížovku s tajničkou.
Správne vylúštenú tajničku nám zaslalo spolu 13
občanov. Všetci budú odmenení upomienkovými
predmetmi. Sú to :

Valéria Oršulová
Anna Boledovičová
Mária Rusňáková
Amália Papáneková
Mária Cmarková
Mária Súkeníková
Anna Komaneková
Rudolf Lastovka
Marián Smrtník
Judita Kováčová
Marcela Šuranská
Irena Pisárová
Rudolf Hudec
O termíne a mieste odovzdania
upomienkových predmetov budú úspešní
riešitelia informovaní obecným rozhlasom.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BEH SNP

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
S.Plachý

21.septembra 2013 sa v obci
konal za organizácie obce, ZO
SZPB a miestnej základnej
školy už v poradí piaty ročník
Behu SNP.
Behu sa zúčastnili deti z MŠ a
žiaci zo základnych škôl v
Zemianskych Kostoľanoch, v
Koši, Čereňanoch, Kamenci
pod Vtáčnikom, Bystričanoch,
Nitrianskych Sučanoch,
Čavoji, Oslanoch, seniori z
miestneho klubu dôchodcov a
vojaci v tunajšieho vojenského
útvaru. Piateho ročníka Behu
SNP sa zúčastnilo spolu 83
bežcov. Počasie akcii taktiež
prialo, víťazi jednotlivých
kategórií boli odmenení
medailou a vecnými cenami.

V.Hulínyiová, Foto : archív obce
Hlavne chlapcov zaujala účasť profesionálnych vojakov s plnou poľnou.

Sútažiace dievčatá v II.kategórii

Víťazi jednotlivých kategórií :
1.kategória - MŠ Samuel Antalik
2.kategória - ZŠ 1.a 2.roč. - Daniel Bobok, Ema Vážanová
3.kategória - ZŠ 3.a 4.roč. - Bruno Hanus, Bianka Gogorová
4.kategória - ZŠ 5.roč. - Christián Gážik, Viktória Tkáčiková
5.kategória - ZŠ 6.a 7.roč. - Martin Čertík, Laura Schuhtancová
6.kategória - ZŠ 8.a 9.roč. - Patrik Švec, Simona Lovaštiková
7.kategória - vojaci - Roman Mikula
8.kategória - seniori - Peter Plevka, Kristína Brezoňáková
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Spoločenská kronika za II.polrok
Rozlúčili sme sa navždy

Do života sme privítali
Samuel KOVÁČ
Linda ORŠULOVÁ
Tomáš KARABÍN
Tomáš ĎURTA
Viktória STRUČKOVÁ
Filip BALAJ
Karin GUĽKOVÁ
Nikodém MOJŽIŠ
Jovanka ORŠULOVÁ

Rodičom
srdečne
blahoželáme a detičkám
želáme veľa zdravia.

Rodičia Petra Matušková a Michal Karabín
so svojim synčekom Tomáškom na vítaní
dieťaťa do života v obradnej miestnosti.

Andrej PASTUCHA
Lucia BOBOKOVÁ
Mária KUBÍČKOVÁ
Milan KOVÁČ
Marta TAKÁČOVÁ
Mária ČERVEŇOVÁ
Amália VRŠKOVÁ
Emília ŠESTÁKOVÁ
Ľudovít VYŠKRABKA

Naši jubilanti
Magdaléna
Vladimír
Ľudmila
Helena
Eva
Štefan
Tomáš
Gizela
Stanislav
Ľudmila
Anna
Marta
Helena
Katarína
Valent
Eva
Mária
Anna
Stanislav
Mária
Jozef
Veronika
Alžbeta
Marcela

BELÁKOVÁ
CMARKO
HRIVNÁKOVÁ
HUDECOVÁ
LAČNÁ
LIVINKA
ŠKOLNA
ŠUŇALOVÁ
UHLIAR
ZÁHONOVÁ
EICHLEROVÁ
HANCKOVÁ
HULÍNIOVÁ
HURTIŠOVÁ
KARAK
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
KOVÁČOVÁ
ORŠULA
RYBÁROVÁ
SESTRIENKA
SMATANOVÁ
VAČKOVÁ
WÁGNEROVÁ

Jozef
Jozef
Emília
Eva
Ján
Mária
Ján
Valéria
Mária
Terézia
Terézia
Helena
Mária
Štefánia
Margita
Alžbeta
Marta
Antónia
Aurélia
Filoména
Justína
Zlatica
Jozefína
Mária

BELÁK
CMARKO
HLAVANDOVÁ
ILIAŠOVÁ
KOČAN
SÚTOROVÁ
ŠESTÁK
ŠIMIČKOVÁ
ŠURINOVÁ
VALACHOVÁ
VNUČKOVÁ
ZVALOVÁ
ŽIŠKOVÁ
BARBORKOVÁ
GLEJTKOVÁ
HULÉNIOVÁ
KOVÁČOVÁ
MIRILOVIČOVÁ
SVOBODOVÁ
VIDOVÁ
SÚDEKOVÁ
KABATIAROVÁ
LAJTMANOVÁ
PLEVKOVÁ

Jubilant Ján Šesták (hore). Jubilanti prijatí v obradnej
miestnosti v mesiaci november (dole).

BLAHOŽELÁME !
Pre veľký počet jubilantov, ktorí oslávili svoje okrúhle narodeniny v druhom
polroku, sme prijatie jubilantov v obradnej miestnosti zorganizovali dvakrát.
Prvým oslávencom sme zablahoželali začiatkom októbra, ďalších sme
v obradnej miestnosti privítali v poslednú novembrovú sobotu.

Informácia o pohybe obyvateľstva za II. polrok 2013

Jubilanti : Mária Šurinová, Ľudmila Záhonová, Gizela
Šuňalováá, Ján Šesták a Jozefína Lajtmanová.

k trvalému pobytu sa prihlásilo
z trvalého pobytu sa odhlásilo
k prechodnému pobytu sa prihlásili
trvalý pobyt bol zrušený
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo
manželstvo uzavrelo
Stav obyvateľov k 31. 12. 2013
z toho

57
16
4
6
19
5
1723
831
892

občanov
občanov
občania
občanom
občanov
občanov
občanov
mužov
žien

Spracovala Ing.Vladimíra Sliepková, Foto : Lukáš Matoušek
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Muži majú za sebou úspešnú jesennú časť
Naši muži figurujú po jeseni na výbornom piatom mieste zo
ziskom 25 bodov. Trénerom mužstva je Ing. Ján Krajčí a do
zápasov sa zapojilo doteraz dvadsať hráčov. Najviac
odohratých minút má Cmarko, Hancko a brankár Marek
Zvalo. Najlepším strelcom je s piatimi gólmi Cmarko.
S účinkovaním tímu vládne spokojnosť. K
zlepšeným výkonom pomohlo posilnenie mužstva v letnej
prestávke, keď do tímu sa vrátil z hosťovania v Nitrianskom
Pravne Paukeje, takisto pribudli talentovaní hráči z okolia

Fereje, Kobes a Rozemberg. Kostra tímu tvorená z
domácich hráčov ostala pokope a zúročuje niekoľkoročné
skúsenosti z pôsobenia v V. lige.
Tento ročník je výnimočným, nakoľko po skončení
súťaže nastane reorganizácia, ktorá výrazne obmení
účastníkov tejto súťaže. Istotu účinkovania aj v
nasledujúcom ročníku V. ligy nám zaručuje umiestnenie do
ôsmeho miesta. Veríme, že dosiahnutie tohto cieľa je v
silách nášho mužstva.

Mladšia prípravka odohrala svoje prvé
majstrovské zápasy
Projekt vytvorenia mladšej prípravky, čiže hráčov vo veku 6 až
9 rokov sa nám podarilo rozbehnúť snahou ochotných rodičov
a najmä trpezlivým prístupom trénerov Jozefa Záhona a
Štefana Lehotkaja. Prvé kroky na ihrisku, prvé majstrovské
zápasy to všetko stojí v tejto vekovej kategórii mnoho úsilia
zo strany všetkých zúčastnených. Doteraz odohrali naši
najmladší futbalisti sedem zápasov, v ktorých sa ešte netešili z
víťazstva. Výsledky zápasov sú však v tejto kategórii
nepodstatné, hlavnou úlohou je vypestovať vzťah detí k
športovaniu a to sa nám určite podarilo.

Zo zápasu mužov

Žiacke mužstvá ako nováčikovia v tretej lige so striedavými výsledkami
Prvýkrát v histórii kostolianskeho
futbalu účinkujú naše žiacke mužstvá v
tretej lige a na úrovni súperov je to
samozrejme badateľné. Postupne so
získavajúcimi skúsenosťami
prichádzajú aj lepšie výsledky.
Mladší žiaci pod vedením
Martina Rendeka predvádzajú snaživé

výkony a patrí im momentálne siedma
priečka. Najlepším strelcom je Dado. V
tejto vekovej kategórii nám rastie silná
generácia hráčov, ktorá pevne veríme,
bude úspešná, pokiaľ nezíde z
futbalovej cesty.
Starší žiaci majú veľmi ťažkú
úlohu vo svojej súťaži, nakoľko súperi

Uličný turnaj priniesol víťazstvo tímu Kolónie
Tento rok v netradičnom termíne vo štvrtok 29.8., ale s
tradičnými účastníkmi Uličného turnaja, úplne ovládlo
mužstvo Kolónie, ktoré suverénnym spôsobom
zvíťazilo. Vo finále si poradilo s Domovinou vysoko
10:0! Na treťom mieste sa umiestnila Podhora – Kórea
a nepopulárne štvrté miesto tento krát patrí Dedine.

sú veľmi vyspelí a snaha mnohokrát
nestačí. Káder je dosť úzky, a tak
tréner Peter Hurtiš má sťaženú úlohu.
Starší žiaci figurujú na dvanástej
priečke, pričom niekoľko bodov stratili
v samom závere a pripravili sa o lepšie
umiestnenie.

Ukončenie futbalového roka
V sobotu 16.11. sa v
miestom dome kultúry konala
spoločenská akcia pre
všetkých hráčov, trénerov,
a
funkcionárov, fanúšikov
partnerov klubu - ukončenie
futbalového roka. Súčasťou
tejto akcie bolo, ako každý rok,
zhodnotenie z pohľadu výboru
TJ a trénerov, ocenenie
mládežníkov a takisto
vyhlásenie fanúšikovskej
ankety Hráč roka. Tentokrát
nastala zhoda v počte hlasov
na prvom mieste (Marek Zvalo
a Peter Vyškrabka), a tak o
víťazovi rozhodol rozstrel, v

ktorom mala viacej šťastia
naša brankárska opora Marek
Zvalo.
Súčasťou vydarenej
akcie bola aj bohatá tombola
vďaka partnerom klubu. Vo
výbornej atmosfére a pri
chutnom občerstvení sme
spomínali na končiaci sa
futbalový rok až do skorých
ranných hodín.
Na záver patrí veľké
poďakovanie obecnému
zastupiteľstvu na čele s pani
starostkou obce Ing. Janou
Školíkovou za podporu športu
a zvlášť futbalu v našej obci.

Foto : archív TJ Slovan

Marián Rybár, tajomník TJ Slovan
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