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V tomto čísle prinášame :
Vážení občania, 
milí priatelia,

niekto múdry raz povedal, že 

rozhodnutie sa pre hodnoty, ktoré v 

živote uznávame, je tým najväčším 

rozhodnutím. Ja som sa po 

druhýkrát rozhodla, že pre vás, 

mojich spoluobčanov, chcem ďalej 

napĺňať  hodnoty a princípy spokoj-

ného a plnohodnotného života v našej obci. Po 

druhýkrát som sa rozhodla, že sa budem vo voľbách 

starostu uchádzať o vašu priazeň. 

Po mojom opätovnom zvolení do tejto funkcie 

som si znova uvedomila svoju veľkú zodpovednosť. 

Zodpovednosť za plnenie úloh, ktoré sme si 

predsavzali, za ekonomickú stabilitu obce v tomto 

náročnom období, za obecný majetok a za každé 

správne rozhodnutie, ktorým chceme dosiahnuť 

zmenu. Preto verím, že s novozvolenými poslancami 

obecného zastupiteľstva budeme môcť prijímať len 

rozhodnutia, ktoré nebudeme považovať za správne len 

my, ale aj občania Zemianskych Kostolian. A bude nás 

hriať pri srdci, keď takýchto občanov bude čo najviac. Je 

na nás, aby sme v nastávajúcom volebnom období našli 

a vyzdvihli silné stránky obce, správne pochopili, na čo 

klásť dôraz pri napĺňaní našich zámerov s cieľom 

zvyšovania kvality života v Zemianskych Kostoľanoch. 

Želám si, aby sa poslanci obecného zastupiteľstva stali 

vašimi dôverníkmi a opornými stĺpmi pri riešení 

problémov spadajúcich do kompetencií samosprávy. 

Na doterajšom poslaneckom zbore si veľmi 

vážim, že jeho jednotliví členovia vedeli prejaviť bez 

emócií svoje názory, ale aj rešpektovať názory iných 

členov. Preto sa im chcem touto cestou verejne 

poďakovať za ich spoluprácu.

Dovoľte mi, aby som i v mene obecného 

zastupiteľstva poďakovala všetkým občanom, ktorí 

prišli k volebným urnám. Zvlášť ďakujem samozrejme 

tým, ktorí nám odovzdali svoje hlasy. Chcem poďakovať 

i kandidátom na starostu obce, ktorí sa v marci 2013 

spolu so mnou uchádzali o túto funkciu, a to práve tým 

kandidátom, ktorí napriek svojmu neúspechu vo 

voľbách boli svojou prácou, činmi a postojmi pre našu 

obec aj po voľbách prínosom.

                                    Ing. Jana Školíková, starostka obce

Okrem 
sýpky sme 
zveľadili i 

ďalšie 
obecné 
stavby

Júlové Dni 
obce mali 

svoje 
športové i 

spoločenské 
podujatia

XXIX. ročník 
Krištáľovej 
vázy privítal 

okrem 
finalistiek i 
Mira Jaroša

Ukončenie volebného obdobia 2010-2014
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PaedDr. Ivana Plachá, 45 
rokov, učiteľka, KDH
zástupkyňa starostky obce,
sobášiaca,
predsedníčka komisie kultúry, 

vzdelávania a športu,
členky Rady Základnej školy 

Zemianske Kostoľany

Bohdana Pilchová, 58 rokov, 
invalidná dôchodkyňa, SDS
členka komisie kultúry, 

vzdelávania a športu,
členka komisie pre konflikt 

záujmov

Ďalší členovia komisie z radov 
zamestnancov obce a občanov: 
Milan Pleško, Valeria Oršulová, 
Viera Hulínyiová

Peter  Rybár,  30 rokov,  
servisný technik, nezávislý 
kandidát
predseda komisie finančnej,
člen Rady Základnej školy 

Zemianske Kostoľany

Ing. Bronislav Bajgar, 60 
rokov, dôchodca, nezávislý 
kandidát
člen komisie finančnej

Ďalší členovia komisie z radov 
zamestnancov a občanov : Ing. 
Martina Tonhauzerová, Ing. 
Janka Súkeníková, Marta 
Preťová

Mgr. Iveta Melišková, 44 
rokov, sociálna pracovníčka, 
nezávislý kandidát
predsedn íčka  komis ie  

sociálnych vecí a bytovej 
politiky,

sobášiaca

Ďalší členovia komisie z radov 
občanov : 
A l e n a  M i l o v á ,  Ľ u b i c a  
Gerhátová

Bc. Peter Hurtiš, 38 rokov, 
policajt, nezávislý kandidát
predseda komisie životného 

prostredia, ekológie, ochrany 
v e r e j n é h o  p o r i a d k u  a  
bezpečnosti

Ing. Marek Rolinec, 36 rokov, 
manažér bezpečnosti a ŽP, 
nezávislý kandidát
člen komisie životného 

prostredia, ekológie, ochrany 
v e r e j n é h o  p o r i a d k u  a  
bezpečnosti,

predseda komisie pre konflikt 
záujmov,

člen Rady Materskej školy 
Zemianske Kostoľany

Ďalší členovia komisie z radov 
občanov : 
Ing. Martin Mokoš, Ing. Oliver 
Bartolen

Vladimír Matejov, 51 rokov, 
školník a údržbár, KDH
predseda komisie stavebnej a 

územného rozvoja obce,
člen komisie pre konflikt 

záujmov

Miroslav Semaník, 41 rokov, 
p r o f e s i o n á l n y  v o j a k ,  
nezávislý kandidát
člen komisie stavebnej a 

územného rozvoja obce,
člen Rady Základnej školy 

Zemianske Kostoľany

Ďalší členovia komisie z radov 
zamestnancov obce a občanov : 
Eva Rauová, Ing. Bohumír 
Matejovič, Ing. Miloš Kočan

Novozvolené obecné zastupiteľstvo na volebné obdobie 2014 -2018Novozvolené obecné zastupiteľstvo na volebné obdobie 2014 -2018
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S blížiacim sa koncom roka sa blížil i termín uskutočnenia v 
poradí tretích volieb v roku 2014, a to komunálnych volieb, 
ktoré predseda Národnej rady SR vyhlásil na 15. novembra 
2014. V zákonom stanovenom termíne bola kreovaná miestna 
volebná komisia, ktorá vzhľadom na počet vytvorených 
okrskov vykonávala i úlohy okrskovej volebnej komisie. Jej 
predsedom sa na prvom zasadnutí stala Valeria Oršulová, 
podpredsedom Mgr. Erika Matejovičová a členmi Ing. Ondrej 
Pilch, Vladimíra Matejová a Dominika Melišková. Za 
zapisovateľku bola starostkou obce menovaná Viera 
Hulínyiová. Polnoc dňa 21.septembra 2014 bola termínom na 
doručenie kandidátnych listín kandidátov na poslancov 
obecného zastupiteľstva i na starostu obce. Kandidátnu listinu 
na poslancov podali tri politické strany a hnutia : SMER - 
sociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska a 
Kresťanskodemokratické hnutie a osem nezávislých 
kandidátov. Kandidátnu listinu na starostu obce podala jedna 
nezávislá kandidátka. Volebnou miestnosťou bola už tradične 
veľká sála Domu kultúry SNP, hlasovalo sa v jednom okrsku v 
čase od 7,00 do 20,00 hod. Do zoznamu voličov bolo 
zapísaných spolu 1420 oprávnených voličov, ktorí sa mohli 
zúčastniť hlasovania. Z nich svoje právo voliť využilo 605 
voličov, čo pre našu obec predstavuje 41,93 percentnú účasť. 
Voliči odovzdali kandidátom 590 platných hlasovacích lístkov 
pre voľby poslancov a 551 platných hlasovacích lístkov pre 
voľby starostu.
A tu vám už prinášame výsledky vášho hlasovania. Kandidáti 
sú uvádzaní v poradí podľa počtu získaných platných hlasov.

Kandidáti, ktorí boli zvolení :
Peter Rybár     449 hlasov
Mgr. Iveta Melišková    384 hlasov
Ing. Marek Rolinec    373 hlasov
PaedDr. Ivana Plachá    363 hlasov
Vladimír Matejov    289 hlasov
Ing. Bronislav Bajgar    284 hlasov
Miroslav Semaník    235 hlasov
Bohdana Pilchová    205 hlasov
Bc. Peter Hurtiš    201 hlasov

Kandidáti - náhradníci, ktorí neboli zvolení :
Valent Oršula     199 hlasov
Jaroslav Oršula    168 hlasov
Milan Pleško     151 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov na funkciu starostu obce :
Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

Za starostu obce bola zvolená :
Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

Výsledky komunálnych volieb Ing. Jana Školíková, 
41 rokov, nezávislá 
kandidátka

starostka obce
štatutárny zástupca 
obce
predstaviteľ obce
najvyšší výkonný 
orgán
sobášiaca

Ustanovujúce rokovanie 
obecného zastupiteľstva

 Rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré zákon 
nazýva ustanovujúcim, sa v našej obci konalo dňa 
28.novembra 2014. Účelom tohto slávnostného 
rokovania bolo prijatie mandátu novozvolenej starostky 
obce a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 
zložením sľubu a prevzatím osvedčenia o zvolení. V úvode 
o výsledkoch volieb prítomných oboznámila 
podpredsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Erika 
Matejovičová. Po zložení sľubu boli poslanci volení do 
pracovných skupín - komisií obecného zastupiteľstva. 

Vyslovujeme poďakovanie všetkým 
funkcionárom, poslancom a členom 

komisií za prácu vykonanú pre rozvoj 
našej obce vo volebnom období 2010-2014.

Novozvolená starostka obce 
pri podpise sľubu starostu.

Starostka obce odovzdáva osvedčenie o zvolení poslan-
covi s najväčším počtom hlasov Petrovi Rybárovi.
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Pozdrav nových nájomníkov z balkóna svojho nového bytu.

Rekonštrukcia komunikácie na ulici Partizánska.

Investičná činnosť a údržba, práce súvisiace
s plánovanou investičnou výstavbou, verejné
obstarávanie prác, tovarov a služieb

Výmena šindľovej strechy na Sýpke v súlade so záväzným stano-
viskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

Letné mesiace boli vhodným obdobím na rekonštrukciu časti chod-
níka, ktorý bol v najnevyhovujúcejšom technickom stave.

Na miestnom cintoríne bola okrem rozšírenia urnového hája zreali-
zovaná rekonštrukcia strechy a južnej rímsy na starom dome smútku.

V čase prázdnin, kedy priestory domu kultúry neposkytujú svoje 
priestory v takej intenzite ako v inom období, prebehla prvá etapa
rekonštrukcie vestibulu pred tanečnou sálou. .

- výber dodávateľa a realizácia diela „Výmena šindľovej 
strechy“ na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke s miestnym 
názvom Sýpka,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Rekonštrukcia 
strechy na starom dome smútku“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Rekonštrukcia 
chodníka na ulici Kpt. Nálepku“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Urnový háj“ - 
rozšírenie o desať urnových miest,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Oprava triedy v 
základnej škole“
- výber dodávateľa a realizácia diela „Rekonštrukcia 
sociálnych zariadení školskej jedálne základnej školy“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Spevnené plochy a 
parkovacie miesta na ulici Pod horou a na ulici Domovina 
- bytovky“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Rekonštrukcia 
vestibulu v Dome kultúry SNP“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Žumpa pre 
barokovú kúriu“,
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného 
povolenia a kolaudačného rozhodnutia existujúcej 
budovy Domu smútku, zápis nehnuteľnosti na list 
vlastníctva obce v katastri nehnuteľností,
- pracovné rokovania a inžinierska činnosť súvisiaca s 
pripravovaným zámerom „Individuálna bytová výstavba  
Pažite II.“,
- pracovné rokovania a spolupráca s vedením 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská 
Bystrica vo veci ich pripravovaného zámeru „Kanalizácia 
a ČOV-Aglomerácia Zem.Kostoľany a Kamenec p/Vt.“,
- zabezpečenie funkčnosti ČOV novopostavených 
bytoviek v súlade s platnou legislatívou,
- údržba vonkajších omietok a soklov na budove 
zdravotného strediska,
- údržba ohradového múru renesančného kaštieľa,
- rozšírenie verejného osvetlenia na ulici 4.apríla pri 
cintoríne a verejného osvetlenia bytovky č. 247 na 
Domovine,
- údržba ohrady na ulici Pod horou,
- osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia, osadenie 
nového svietidla  a odstránenie nadbytočného stĺpa na 
ulici Pod horou,
- čalúnenie dverí v budove obecného úradu a doplnenie 
interiérového vybavenia,
- zabezpečenie nového interiérového vybavenia za 
účelom rozšírenia knižnice o čitateľský kútik



Strana 5INFORMÁTOR 2/2014

Oblasť sociálnych vecí a bytovej politiky
a zdravotnej starostlivosti

Oblasť financií a správy majetku obce

Oblasť vnútornej správy obce

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

- spracovanie Spojenej výročnej správy konsolidovaného celku obce Zemianske Kostoľany za rok 2013,
- spracovanie a schválenie zmeny rozpočtu č. 3/2014, zmeny rozpočtu č. 4/2014  a zmeny rozpočtu č. 5/2014 
formou rozpočtových opatrení,
- prenájom nebytových priestorov na miestnej tržnici žiadateľovi Jozefovi Boškovi za účelom zriadenia 
prevádzky Zdravá výživa,
- prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska Ivone Kňazeovej za účelom zriadenia 
prevádzky Kozmetika

- zabezpečenie prevádzky ambulancie všeobecného lekára 
pre dospelých v budove zdravotného strediska,
- prenájom nájomných bytov žiadateľom Kataríne 
Huliniovej, Petrovi Štangovi, Radoslavovi Richterovi, 
Pavlovi Pavlendovi, Štefanovi Bobokovi a Jozefíne 
Hricovej ,
- prehodnotenie doby trvania nájomných zmlúv na 
prenájom nájomných bytov a ich predĺženie nájomníkom 
Davidovi Antalikovi a Silvii Bartošovej, Jurajovi 
Hrončiakovi a Juanette Hudečkovej, Pavlovi Šuňalovi
- výmena nájomného bytu na základe žiadosti nájomníčky 
Lenky Gašparíkovej,
- posúdenie opodstatnenosti žiadosti a poskytnutie 
sociálnej pomoci 7 žiadateľom,
- poskytnutie príspevku občanom, ktorí v tomto roku 
dovŕšili 80 a viac rokov pri príležitosti Mesiaca úcty k 
starším v počte 99 poukážok,
- poskytnutie vianočného príspevku deťom žijúcim v 
rodinách v hmotnej núdzi v počte 7 poukážok,
- poskytovanie opatrovateľskej služby,
- zabezpečovanie stravovania dôchodcov,
- poskytovanie súčinnosti pri umiestňovaní občanov do 
domovov sociálnych služieb,
- zabezpečenie prevádzky plnoorganizovanej základnej 
školy s deviatimi triedami

- zabezpečenie prípravy a priebehu komunálnych 
volieb,
- zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, kreovanie komisií a 
voľba členov komisií,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 4/2014  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze 
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o 
spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach obce 
Zemianske Kostoľany,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 6/2014 Trhový poriadok  obecného trhoviska a  
príležitostných trhov obce Zemianske Kostoľany,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 7/2014 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
č. 8/2014 o rozpočtových pravidlách obce 
Zemianske Kostoľany,
- schválenie rozpočtu obce Zemianske Kostoľany 
na rok 2015,
- schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na I.polrok 2015,
- schválenie príspevku do kroniky obce za rok 
2013,

Rekonštrukcia poslednej triedy na druhom poschodí
základnej školy.

Začiatkom tohto roku sme zaregistrovali potrebu rozšírenia urnového
hája, preto v lete bolo k existujúcim desiatim schránkam dobudovaných 
ďalších desať, ktoré sú k dispozícii na odpredaj.  
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.

úspešný uchádzač s najnižšou ponúknutou cenouzmluvná cenanázov zákazky

Riešenie parkovania v častiach s bytovými domami
máme sčasti vyriešené

Po uskutočnení verejného obstarávania v mesiacoch máj až august sa v 
septembri začali práce na vybudovaní parkovacích spevnených plôch na 
ulici Pod horou pri bytovkách 231-234 a na ulici Domovina pri bytovkách 
244-249. Celkové náklady na realizáciu diela predstavovali sumu 
97132,55 € a dielo realizovala spoločnosť Jarmila Kováčová DONOR 
Zemianske Kostoľany.
Počas vykonávania búracích prác na ulici Pod horou došlo k 
znefunkčneniu pôvodných zdevastovaných chodníkov, preto obecné 
zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 rozhodlo o vyčlenení 
finančnej čiastky na rekonštrukciu týchto chodníkov.

Projektová dokumentácia schválená v stavebnom konaní zabezpečovala 
zachovanie maximálneho podielu pôvodnej zelene, aby nebola narušená 
ekologická stabilita obytnej časti. Jej súčasťou bolo taktiež riešenie 
umiestnenia stanovíšť pre odpadové nádoby na komunálny odpad, 
odvodnenie priestoru a spojovacie komunikácie.
Realizáciou diela bolo vytvorených 81 parkovacích miest na bytovkách 
Domovina a na ulici Pod horou to bolo 31 miest. 
Veríme, že obyvatelia daných bytoviek ocenia úsilie obce a parkovacie 
miesta budú využívať na daný účel a my, ale aj ostatní občania, nebudú 
viac svedkami parkovania svojich vozidiel na trávnatých plochách.
V ďalšom období sa bude obec riešením parkovania a dopravnej situácie 
zaoberať na ulici Kpt. Weinholda a riešením parkovania na Domovine pri 
bytovke č.388.                                                                   Ing. J. Školíková

Výmena šindľovej strechy   7 451,10 € Jaroslav Koniar, Klokočov
Rekonštrukcia triedy ZŠ    3 072,00 € VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ŠJ ZŠ 1 489,99 € Jarmila Kováčová - DONOR Zemianske Kostoľany
Chodník na ulici Kpt. Nálepku    13 990,00 € Jarmila Kováčová - DONOR Zemianske Kostoľany
Rekonštrukcia vestibulu Dom kultúry SNP 12 581,00 € Jarmila Kováčová - DONOR Zemianske Kostoľany
Parkovacie plochy Pod horou, Domovina  97 132,55 € Jarmila Kováčová - DONOR Zemianske Kostoľany
Žumpa pri barokovej kúrii   2 816,56 € VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany

Č E R P A N I E   
R O Z P O Č T U  
ZA  ROK 2014

Rozpočtové príjmy v Eur
Výnos dane z príjmu FO   343 528,-
Daň z nehnuteľností   492 190,-
Daň za špecifické služby          32 486,-
Daňové príjmy spolu   868 204,-
Príjmy z vlastníctva  124 212,-
Administratívne poplatky   17 135,-
Pokuty, penále a iné sankcie      47,-
Za predaj výrob.,tovar.a služieb  52 070,-
Za  materské školy a šk.zariad.   10 214,-
Poplatok za stravné dôchodcov      7 605,-
Poplatok za znečistenie ovzdušia     190-
Úroky z účtov finan. hospodárenia     189,-
Ostatné príjmy       496,-
Nedaňové príjmy spolu  212 158,-
Transfery v rámci verejnej správy 237 289-
PRÍJEM SPOLU                    1 317 651,-
     
Spracovali : Ing. J.Súkeníková, Ing. M.Tonhauzerová

Rozpočtové výdavky v Eur
Všeobecné verejné služby                366 141,-
Civilná ochrana             17,-
Verejný poriadok a bezpečnosť       2 473,-
Všeobecná pracovná oblasť       4 293,-
Cestná doprava         1 269,-
Ochrana životného prostredia      47 499,-
Bývanie o občianska vybavenosť      75 807,-
Kultúrne a športové služby      86 160,-
Základné vzdelávanie      305 543,-
Predškolská výchova      133 798,-
Opatrovateľská služby       35 223,-
Sociálna pomoc občanom v hmot.núdzi      4 238,-
Bežné výdavky spolu                   1 062 461,-
Prípravná projektová dokumentácia        11 650,-
Baroková kúria - čistenie pivnice         2 817,-
Starý dom smútku - rekonštrukcia strechy  5 382,-
Rekonštrukcia chodníka Ľ.Štúra      18 990,-
Rekonštrukcia B.Nemcovej - proj.dokum.    3 510,-
Rekonštrukcia chodníka Kpt.Nálepku       13 990,-
Rekonštrukcia vestibulu DK SNP      12 581,-
Rekonštrukcia OcÚ - klimatizácia      5 425,-
Sýpka - oprava strechy        7 098,-
Spevnené plochy Pod horou, Domovina    103 852,-
Rekonštrukcia materskej školy       9 368,-
Urnový háj          2 358,-
Kapitálové výdavky spolu                197 021,-
Finančné operácie výdavkové spolu     47 473,-
VÝDAVKY SPOLU           1 306 955,-

Prieskumy trhu a verejné obstarávanie nám šetria finančné prostriedky
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komunálny odpad
(vždy vo štvrtok)

júl august september október november december

9.8. 23.7.

11.7.

8.8.

15.8.

20.8. 3.9. 17.9. 1.10.

17.10.

14.10.

15.10.

29.10. 12.11. 26.11. 10.12.

12.12.

23.12.

separovaný odpad
PET fľaše, sklo (vždy v sobotu)

nebezpečný odpad
(na miestnej tržnici)

komunálny odpad
(vždy vo štvrtok)

január február marec apríl máj jún

8.1. 22.1. 5.2.

14.2.

19.2. 5.3. 19.3. 2.3.

11.4.

15.4.

16.3.

30.3. 14.5. 28.5. 11.6.

13.6.

25.6..

separovaný odpad
PET fľaše, sklo (vždy v sobotu)

nebezpečný odpad
(na miestnej tržnici)

Kalendár vývozov komunálnych odpadov na rok 2015

Pripojenie na kanalizáciu sa týka každého jedného z nás
 V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme vás stručne 
informovali o pripravovanom zámere kanalizácie a ČOV pre obce 
Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Mnohí z vás tento 
článok určite len tak preleteli očami s tým, že táto problematika sa vašich 
domácností netýka, lebo napríklad máte žumpu. Opak je však pravdou. 
Keďže štátne orgány veľmi dobre vedeli, že obce nemajú na tak náročné 
investičné akcie ako je vybudovanie kanalizácie v celej obci vlastné 
finančné prostriedky, nevyvodzoval dôsledky ani sankcie z porušovania 
zákona č. 442, ktorý bol prijatý už v roku 2002. Dnes sa však situácia 
zmenila, finančné prostriedky na takéto stavby poskytuje Európska únia a 
všetko nasvedčuje tomu, že aj investor Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, tieto investície na realizáciu diela 
kanalizácie a ČOV v našej obci získa. 
Čo je kanalizácia ?
Kanalizácia je technické zdravotné zariadenie a ich sústava, 
slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane 
ich vyčistenia. Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných 
objektov odvádza dažďové, domové (splašky) a priemyselné 
odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu.
Skladá sa zo stôk rôzneho prietokového profilu, ktoré sú zhotovené 
z rôznych stavebných materiálov (betón, PVC, kamenina, liatina a 
iné) a z kanalizačných objektov (napr. kanalizačná prípojka, vpust, 
šachta, spádovisko, žumpa, prečerpávacia stanica, čistiareň 
odpadových vôd a iné)
Čo znamená výstavba kanalizácie pre vás, našich občanov?
 V zmysle už uvedeného zákona č. 442/2002 Z.z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení zmien 
doplnkov je každý vlastník stavby alebo vlastník pozemku 
povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové 
vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s 
vlastníkom verejnej kanalizácie. Samozrejme za podmienky, že v 
obci, na ktorej sa stavba alebo pozemok nachádza, je kanalizácia 
zriadená a vlastník týchto nehnuteľností nemá povolenie od 
príslušného orgánu štátnej vodnej stavby na iný spôsob nakladania 
s odpadovými vodami. Podľa súčasnej platnej legislatívy musí aj 
vlastník žumpy preukázať, že táto žumpa je certifikovaná a spĺňa 
všetky zákonné podmienky na jej prevádzku. 
 Dôležitou informáciou je pre vás, občanov, že z 
finančných prostriedkov investora bude pre každú nehnuteľnosť 
po hranicu oplotenia zrealizovaná prípojka, ďalšie náklady od 
oplotenia až po žumpu, septik, odpadové rúry a pod. bude znášať a 
práce zabezpečovať na vlastnom pozemku jeho vlastník.

 Na základe upozornenia Okresnej prokuratúry Prievidza 
bola obec povinná prijať Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, 
ktorého čl. 4 znie :

Článok4 4
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby 
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k 
ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného 
prostredia.
2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené 
(napr.ČOV). Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:
- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a 
extraviláne obce
- stokovej siete verejnej kanalizácie
- dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov
- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a 
iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu 
žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady 
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi, ktorá je 
držiteľom oprávnenia na vývoz odpadov zo žúmp. 
V prípade nedodržania tohto nariadenia je obec povinná 
uložiť vlastníkovi nehnuteľnosti sankciu.
Vstup do Európskej únie priniesol našim občanom nielen práva, ale aj 
povinnosti. Preto je potrebné si uvedomiť, že sa musíme európskej 
legislatíve, či sa nám to páči, alebo nie, prispôsobiť. Na druhej strane si 
musíme uvedomiť, že doterajšie nakladanie s odpadovými vodami je 
pre našu spoločnosť, ale hlavne pre životné prostredie a prírodu 
neudržateľné. Samozrejme, existuje aj druhá možnosť, že by sme túto 
ponuku na zainvestovanie od SVS, a.s., Banská Bystrica odmietli a 
všetko by ostalo po starom. Platná legislatíva ale zaväzuje nielen 
občanov, ale aj obce k plneniu svojich záväzkov. Pre obec je ponuka 
SVS k zabezpečeniu investovania a realizácie stavby jednou z 
možností, ako si obec splní svoju povinnosť vybudovať kanalizáciu a 
pritom ju to nebude takmer nič stáť. Z vlastných rozpočtových 
prostriedkov obce by toto s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo 
možné. Preto by sme mohli očakávať, že obec by bola sankcionovaná 
a nebola by to malá suma. V konečnom dôsledku by obec túto sankciu 
zaplatila z peňazí nás všetkých. Sme presvedčení, že obecné financie 
dokážeme využiť oveľa prospešnejšie, ako napĺňať štátnu pokladňu 
vo forme sankcií a pokút.
               Starostka obce
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Predsedníčka a podpredsení

Kedy mám nárok na predĺženú 
rodičovskú dovolenku?

Na predĺženú rodičovskú dovolenku 
môžete nastúpiť po treťom roku dieťaťa a 
zotrvať v nej môžete nanajvýš do 
dosiahnutia šiesteho roku života.  
Predĺžená rodičovská dovolenka môže byť 
buď platená alebo neplatená. 

a) Platená predĺžená rodičovská 
dovolenka

Na tento typ rodičovskej dovolenky máte 
nárok, ak dieťa pravidelne navštevuje 
nejakého špecialistu a vyžaduje si vašu 
zvýšenú starostlivosť. Čiže, má nejaké 
závažnejšie ochorenie alebo býva často 
choré - napríklad kvôli alergiám. 

V prvom rade si musíte zaobstarať tlačivo 
“Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu 
na účely sociálnych dávok”.

Následne potrebujete získať potvrdenia od 
lekárov, ktorých navštevujete, v ktorých 
bude opísaný zdravotný stav dieťaťa a 
špecifické znaky jeho ochorenia. Keď 
budete mať všetky doklady, tak spolu so 
žiadosťou ich zanesiete k vášmu 
pediatrovi, ktorý vám všetko potvrdí.

Potom podáte túto žiadosť na pobočke 
Sociálnej poisťovne. 

b) Neplatená predĺžená rodičovská 
dovolenka

Na ňu má nárok ktokoľvek a trvá rovnaké 
obdobie. V podstate sa však musíte 
dohodnúť so zamestnávateľom na 
neplatenom voľne. Ten vám už však nie je 
povinný vyhovieť a už nie ste ani právne 
chránená proti tomu, aby ste mohli dostať 
výpoveď. Preto vám neplatené voľno buď 
poskytne, alebo vás môže aj prepustiť.

Nezabudnite si začať vybavovať predĺženú 
rodičovskú dovolenku v dostatočnom 
predstihu, v opačnom prípade sa môže 
stať, že budete musieť na istý čas, pokiaľ 
bude potvrdená, nastúpiť do zamestnania.

Čo mám robiť, keď potrebujem 
právnika a nemám peniaze ?

V prípade, že potrebujete právnu pomoc 
a l e  n e m á t e  p r o s t r i e d k y  n a  j e j  
zabezpečenie, je možné požiadať o pomoc 
„Centrum právnej pomoci“.  Je to štátna 
rozpočtová organizácia,  zriadená 
zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní 
právnej pomoci osobám v materiálnej 

núdzi…, ktorej cieľom je zlepšovanie 
prístupu k spravodlivosti pre ľudí v 
materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí 
pre nedostatok prostriedkov nemôžu 
využívať existujúce právne služby. 
Žiadateľ však musí spĺňať podmienky 
nároku na právnu pomoc. Centrum 
následne poskytne komplexnú právnu 
pomoc, ktorá môže mať formu od 
právneho poradenstva až po zastupovanie 
pred súdom právnikom centra alebo 
advokátom. 

V prípade záujmu o služby centra sa 
môžete obrátiť osobne, písomne, 
telefonicky alebo emailom na pracovníkov 
a pracovníčky kancelárií centra.
Adresa:
C e n t r u m  p r á v n e j  p o m o c i
Konzultačné pracovisko Prievidza
Šumperská 1
(v budove Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny)
971 01 Prievidza

E-mail: 
info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Mgr. Iveta Melišková 

Dňa 21. septembra 2014 bola v obci 
členkami Komisie sociálnych vecí a 
bytovej politiky zorganizovaná 
charitatívna zbierka odevov, obuvi a 
hygienických potrieb a dňa 6. 
decembra 2014 zbierka hračiek pre 
Dom charity sv. Vincenta v 
Prievidzi.  Do zbierok sa zapojili 
mnohí  naši  spoluobčania a  
považujeme ich za veľmi úspešné. 
Členky komisie  odovzdali obe 
zbierky zodpovednému zástupcovi 
charity sv. Vincenta pánovi 
Milanovi Petrášovi. Máme radosť, 
že sme spoločne pomohli sociálne 
slabším v ich momentálnej  
nepriaznivej situácii a potešili deti 
zo sociálne slabších rodín práve 
počas Vianoc. 
V mene komisie, ako i v mene 
charity sv. Vincenta v Prievidzi patrí 
poďakovanie všetkým občanom, 
ktorí si našli čas a podporili dobrú 
vec - zo srdca ďakujeme.  
Všetkým ešte raz  „Veľká vďaka“.

           Mgr. Iveta Melišková

Sociálna poradňa

Charitatívne zbierky Ambulancia všeobecného 
lekára opäť v prevádzke
V jednom z predchádzajúcich čísel nášho 
časopisu sme sa zaoberali problematikou 
zrušenia ambulancie všeobecného lekára, 
ktorú naposledy prevádzkoval MUDr. Ivan 
Šiška. V snahe zmierniť nespokojnosť 
občanov bolo našou prioritou túto 
ambulanciu opäť sprevádzkovať, čo sa nám 
aj podarilo. Od septembra 2014 zdravotnú 
starostlivosť v tejto ambulancii so súhlasom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
zabezpečuje MUDr. Dušan Juríček. 
Ordinačné hodiny sú stanovené v utorok a vo 
štvrtok v čase od 7,00 do 11,00 hod. V našom 
dotazníkovom prieskume záväzne prejavilo 
o jeho služby 400 záujemcov, ale skutočnosť 
je taká, že doposiaľ nie všetci títo 
záujemcovia sa do stavu pacientov MUDr. 
Juríčka aj prihlásili. Je nám jasné, že mnohí 
pochybovali a možno stále pochybujú i 
vzhľadom na rôzne predvolebné špekulácie 
o tom, či bude ambulancia v prevádzke i po 
komunálnych voľbách. Ako vidíme, stále je a 
aj bude. Preto týmto vyzývame i ostatných 
záujemcov o služby všeobecného lekára, 
ktorí cestujú za týmito službami do okolitých 
miest a obcí, aby využili možnosť 
navštevovať ambulanciu, ktorú majú po 
ruke v našej obci.
       Starostka obce
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Nad stránkami kroniky obce

 Sú udalosti, pri ktorých si pomyslíme, že už bolo o nich 
povedané všetko. No sú aj také, o ktorých vieme, že si zaslúžia, aby sa 
to všetko často opakovalo a pripomínalo, a tak sa umocňoval ich 
význam. Medzi ne patrí výročie oslobodenia našej vlasti a našej 
obce, v tomto roku už okrúhle sedemdesiate. 
 I keď občanov, ktorí zažili a spomínajú si na vojnové udalosti  
z čias II. svetovej vojny, je stále menej, dostupné fakty a materiály 
nás dostatočne utvrdzujú o strastiplných osudoch miliónov ľudí na              
bojiskách  i v zázemí. Nie sú to len štatistické údaje o materiálnych 
škodách, o zničených mestách, dedinách, prírode, nie sú to len 
rozbité rodiny, do ktorých sa nevrátili ich blízki. Ide predovšetkým o 
stratu ideálov, beznádej, prebdené noci a narušené či stratené 
zdravie tých, ktorí prežili. Mnohí z nich ešte ani po desaťročiach 
neboli schopní rozprávať o udalostiach, ktorých boli svedkom, alebo 
sa ich zúčastnili. Nechceli si znova sprítomňovať tie dni a noci v 
koncentračných táboroch, tzv. „továrňach na smrť“, vo väzniciach 
alebo priamo na fronte, keď smrť bola každodenným hosťom a 
naozaj nepoznali dňa ani hodiny, kedy ich nájde zablúdená guľka 
alebo vstúpia na mínové pole.

týkajúcu sa všetkých brancov, ktorí povinne vstupovali do Hlinkovej 
gardy (okrem Židov). Nahliadnutím do kroniky obce sa dozvieme, ako 
sa u nás žilo počas vojnových rokov. 
 V roku 1940 nájdeme v kronike zápis: „ Zákon zo dňa 18. 1. o 
brannej výchove a povinnosti ukladá miestnej HG zorganizovať 
brannú výchovu občanov od 18. – 50. roku veku. Organizované budú 
tri skupiny, a to:    1. výchova predvojenská
                                2. výchova povojenská – a) prvá záloha  
                                                                           b) druhá záloha
                                                                           c) nevojaci
                               3. pracovný oddiel – a) Židia
                                                                  b) Cigáni „
Od 24. júna 1941 sa Slovensko ocitlo vo vojne proti Sovietskemu  
zväzu po boku spojenca – Nemecka. Z toho vyplývala pre občanov 
povinnosť  zatemnenia, ktorú nariadila CPO (Civilná protiletecká 
obrana), služby členov HG (Hlinkovej gardy) a na požiadanie miestnej 
vojenskej správy obec zabezpečovala aj nočnú stráž na stráženie 
verejnej cesty k posádke.

ponad obec lietadlá na východ, čo sa odrazilo na rastúcom 
napätí medzi ľuďmi.  Letecké poplachy často vyhlasovali vo dne 
aj v noci prevažne v mesiacoch jún – júl, no niektoré lietadlá 
zhodili len nádrže na benzín, ktoré sa potom odoslali vojenskej 
správe. V auguste (10. – 11.) boli uskutočnené odvody na 
ročníky 1904 – 1922, ktorí v tomto čase ešte neboli odvedení.
 Rok 1945 je zaznamenaný v kronike nasledovne: „ 
Ťažké chvíle prežívali občania najmä v tento rok, kedy cez našu 
obec bol sústavný prechod nemeckého a maďarského vojska. 
Čím  ďalej, tým viac boli občania obťažovaní. Od januára 1945 až 
do príchodu Sov. armády občania pod prísnym  dozorom 
nemeckých vojakov museli takmer zadarmo kopať okolo obce 
zákopy, a to aj za najtuhšej zimy. Občania, ktorí mali záprah, 
museli Nemcom odvážať rôzny materiál. Občanov pod nátlakom 
pušiek prinútili píliť stĺpy pouličného elektrického vedenia, a tak 
zostala obec bez elektrického svetla. Na druhý deň Nemci 
strieľali na svahy Vtáčnika a na cestu z Kamenca do Kostolian. 
Takto zabili aj jedného žiaka Stanka Majerského z Domoviny. 
Toto trvalo len do večera, lebo večer Nemci bezhlavo utekali 
preč. Niektorým roľníkom pobrali kone a vykradli hostinec 
Valenta Göröga.

Vojnovými udalosťami, aj 
k e ď  o k r a j o v o ,  ž i l i  a j  
obyvatelia v zázemí, mimo 
oblastí, ktorými priamo 
prechádzal front. Slovensko 
bolo pomerne pokojné, 
vojnové udalosti  pociťovali 
viac‐menej v štádiu prípravy 
a  pr iame st retnut ie  s  
nemeckým vojskom zažili už 
v prvých počiatkoch vojny,  v 
septembri 1939,  keď našou 
obcou prechádzalo  do 
Poľska. Súčasne v tomto 
období ‐ 3. 9. 1939 ‐ vyhlásili 
všeobecnú   mobilizáciu,

 V máji 1942 sa do 
obce vrátili niekoľkí vojaci 
z ruského frontu, ktorí boli 
považovaní za hrdinov, ale 
bol i  hneď nahradení   
brancami, ktorí ešte na 
b o j i s k u  n e b o l i .  
Nepriaznivé dôsledky 
vojny ostatní obyvatelia 
zažívali len nepriamo – 
z n í ž e n ý m i  p r í d e l m i  
p r e d m e t o v  d e n n e j  
spotreby a jedla.  
 S blížiacim sa 
frontom začali občania 
poc i ťovať  intenz ívny  
strach z vojny hlavne v 
roku 1944, keď prelietali 

 5 .  a p r í l a ,  v  
stredu večer, včas ráno z 
Vtáčnika do obce dobehli 
už prví sovietski vojaci 
vedení vojakom Jánom 
F á b r y m  a  n a  z n a k  
víťazstva a ukončenia 
vojny v našej obci vyvesili 
svoju červenú a čs.  
zástavu.
 9 .  m á j a  s a  
skončila druhá svetová 
vojna porážkou Nemecka 
a víťazstvom Sovietskeho 
zväzu.“

Pred sedemdesiatimi rokmi skončila II. svetová vojna

Mgr. M. Plachá, kronikárka
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Bohaté aktivity zdravotne postihnutých lákajú nových členov
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých praje všetkým občanom všetko najlepšie v roku 
2015, hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov v osobnom i 
pracovnom živote, ak aj veľa Božieho požehnania.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
má 170 členov - 70 členov je zo Zemianskych Kostolian a ostatní 
sú z Bystričian, Kamenca pod Vtáčnikom, Čerenian a Oslian. 
Výbor má 13 členov - Zemianske Kostoľany 8, Bystičany 2, 
Oslany 1, Kamenec pod Vtáčnikom 1, Čereňany 1. Predsedom je 
Bohdana Pilchová, podpredseda Marián Sestrienka, hospodár Eva 
Lačná, tajomníčka M. Školnová z Bystričian. Výbor sa volí 
každoročne na výročnej členskej schôdzi , t.r. to bude 13. 3. 2015. 
Výbor sa schádza 6-7krát do roka, kde prejednáva činnosť 
organizácie. Plánuje zájazdy, schôdze, posedenia a iné. Zájazdy sú 
dvakrát ročne poznávacie. Navštívili sme Vysoké Tatry, Banskú 
Bystricu, Turčianske Teplice, Bradlo, Kremnicu, Čierny Balog a 
pod. Zájazd má vždy tématický podtón, napríklad po stopách Ľ. 
Štúra alebo M. R. Štefánika, ukážky rôznych remesiel, návštevy 
múzeí, historických a kultúrnych pamiatok, výstavy kvetov Nitra a 
Trenčín, dvakrát zájazd do Poľska na nákupy. Členovia výboru 
navštevujú chorých, imobilných a odovzdávajú im balíčky. 
Poriadame vianočné posedenie, kde odovzdávame tiež balíčky. 
Venujeme sa postihnutej mládeži. Vždy na výročnej členskej 
schôdzi si pripomenieme jubilantov od 50 rokov a odovzdáme 
kvet. Členovia výboru sa dohodli, že v roku 2015 sa podľa potreby 
zapoja do čistenia a hrabania cintorína. Radi privítame každého 

nového člena. 
Podmienky vstupu do organizácie : Treba si zobrať prihlášku u p. 
Bohdany Pilchovej alebo Evy Lačnej, vyplniť a doniesť späť. 
Každý nový člen obdrží preukaz SZZP. Vybavujeme to na OV 
SZZP v Prievidzi. Poplatok je 3,40 €. Preukaz má svoje evidenčné 
číslo. Členský poplatok na ďalší rok je 2,50 € za členské známky. 
Tešíme sa na vás a zároveň pozývame členov na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá bude dňa 13. 3. 2015 v Dome kultúry SNP o 15,30 
hod.                                                  B. Pilchová, predsedníčka ZO

Členovia ZO SZZP na výlete v Čiernom Balogu.

Do rámca podujatí, ktoré umocňovali vianočnú atmosféru v 
našej obci, nepochybne patrí  aj novoročný koncert konaný dňa 
4. januára 2015. Jeho výnimočnosť okrem iného podčiarkla i 
skutočnosť, že sa konal v rímsko-katolíckom kostole, ktorý sa 
tak na chvíľu stal koncertnou sieňou a vhodným miestom nielen 
na prezentáciu duchovného a umeleckého cítenia účinkujúcich,  
ale aj tých, ktorí si prišli vypočuť vianočné piesne, koledy, či  
novoročné vinše našich občanov  - detí aj dospelých.
 Z pôvodne ohlásených  súborov napokon vystúpili 
štyri: deti a mladé dievčatá a chlapci v krojovaných oblekoch z 
oboch súborov Domoviny, muži zo súboru Borinka pri Dennom 
centre Zem. Kostoľany, zmiešaný súbor z miestnej evanjelickej 
farnosti a ženský súbor, ktorý je súčasťou Zboru pre občianske 
záležitosti Človek človeku v našej obci.

I keď už pomaly z nás vyprchala vianočná nálada, ba svoju vládu prevzal aj nový rok 2015, všetci sme si rovnako radi vypočuli klasickú 
koledu spievanú detskými hláskami Jak si krásne Jezuliatko, ako aj mužné vyjadrenie radostných pocitov z príchodu Jezuliatka v 
podaní Borinky, alebo umelecky hodnotné vystúpenie evanjelického zboru, či piesne z iných kútov Európy v podaní žien zo ZPOZ s 
hudobníkom L. Plevkom. Skrátka, každý si mohol vybrať  melódie a piesne, ktoré sú mu blízke. Všetci, diváci aj účinkujúci, si na záver 
zaspievali spoločnú pieseň Šťastie, zdravie, pokoj svätý  vinšujeme vám za hudobného sprievodu V. Smolnického z FS Domovina (na 
foto) a navzájom si zaželali šťastný rok 2015. Do svojich domovov sme sa rozchádzali obohatení o nový umelecký zážitok a príjemne 
naladení do zvyšku nedeľného odpoludnia.
 Novoročný koncert  4. januára 2015 organizačne pripravila Komisia pre vzdelanie, kultúru a šport pri OZ v Zem. 
Kostoľanoch v spolupráci s rímsko-katolíckym farským úradom v našej obci, ktorý poskytol priestory kostola. Za vedenie obce sa v 
závere podujatia poďakovala starostka obce Ing. Jana Školíková kňazovi Mgr. Mariánovi Holbayovi a súčasne spoluobčanom popriala 
všetko najlepšie v novom roku. Celý koncert slovne sprevádzala poslankyňa OZ PaedDr. Ivana Plachá, ktorá aj poďakovala 
účinkujúcim za ich vynaloženú námahu pri príprave vystúpenia.
 Záverom si možno len navzájom zaželať, aby sa splnili slová vinša, ktoré nám predniesli dievčatá zo súboru Domovina:
„Vinšujem vám  tohto roku, aby vždy po vašom boku stálo zdravie, šťastie vedno spolu, moji milí, aby grošov v dome bolo ako kvapiek 
v mori.“ 

Novoročný koncert

Mgr. M. Plachá, foto: K. Krajčíková
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Základom aktivity našich členov a členiek je túžba byť 
užitočným. Dobrým príkladom je vlastná angažovanosť 
seniorov, záujem o spoločenské dianie a mnohé aktivity, 
ktoré po celý rok  organizujeme. Dávame tak priestor, aby 
sa poznatky a životné skúsenosti využili ako pre starších, 
tak i pre mladších.
Práca v  našej základnej organizácii bola rôznorodá i v 
II.polroku 2014. Začali sme hneď 5.a 6.júla, keď obec 
organizovala akciu „Dni obce“. Aktívne sme sa zapojili do 
súťaže vo varení gulášu. Naše družstvo v zložení: p.Šuňal 
Ján, p.Marta Hancková a p.Gizela Šuňalová navarilo 
výborný guláš, ďalšie naše členky napiekli oškvarkové 
pagáčiky, slané cesnakové koláčiky a zemiakové placky, 
ktoré sa výborne hodili k ochutnávke vína a k dobrej hudbe 
na nádvorí DK SNP. Takže seniori i touto troškou prispeli 
ku skvelej  atmosfére vydareného odpoludnia a zaslúžia si 
vrelé poďakovanie. 
Vo svojej práci usilovne pokračovali i naše spevácke 
súbory Borinka, mužský i ženský, ktoré sa so svojim 
speváckym repertoárom pod vedením ich speváckych 
vedúcich, p.Volára Jaroslava, p.Márie Ďurtovej a za 
doprovodu harmonikárov p.Mariana Chrenka a 
p.Miroslava Smatanu, zúčastnili účinkovania na viacerých 
kultúrnych podujatiach. V spolupráci s RKC Prievidza sa 
zúčastnili na kultúrnom podujatí „Ten lihotský vršok“, 
ženská spevácka skupina prispela svojimi piesňami na 
XVI.ročníku festivalu mariánskych pútnických piesní -
“Počuli sme vrúcny hlas“ v Lehote pod Vtáčnikom, 
mužská spevácka skupina vystupovala vo VÚ Nováky,v 
rímskokatolíckom kostole sv.J.Krstiteľa na polnočnej 
omši a na novoročnom koncerte. No a napokon 
poďakovanie patrí obom speváckym skupinám za ich 
účasť na XVI.ročníku regionálnej prehliadky 
voľnočasových aktivít seniorov „Jeseň je dar“ ,ktorá sa 
konala v DK SNP v Zem.Kostoľanoch. Právom im patrí 
vďaka za ich vynaložené úsilie a dôstojnú reprezentáciu 
obce. Nezabúdam poďakovať ani ostatným členkám,ktoré 
obetovali svoj čas a starali sa o občerstvenie všetkých 
zúčastnených seniorskych skupín po obe odpoludnia.
Naši členovia sa zúčastnili „Behu SNP“, kde p. 
Brezoňáková, p. Oršulová a p. Ďurta obsadili prvé priečky 
v seniorskej kategórii.
Veľmi zaujímavá a poučná pre našich členov bola 
prednáška „Senior záchranca“, ktorú zorganizovalo RKC 
Prievidza v našom Klube dôchodcov. Mesiac október sa 
niesol v znamení Mesiaca úcty k starším, preto sme i my 
pripravili pekné posedenie pre svojich členov, ktoré nám 

 trošku upršaný, a ochutnávkou vína v súkromnej pivnici nášho rodáka 
p.C.Hancku.
Kultúrno-spoločenskú činnosť sme zavŕšili vianočným posedením, kde 
sme si pochutnali na vianočnej kapustnici, zablahoželali členom, ktorí 
obdržali ocenenie za svoju prácu, i tým, ktorí slávili okrúhle jubileá, 
zabavili sme sa spevom i pripravenou tombolou. Touto cestou ďakujem 
všetkým sponzorom, ktorí nám do tejto tomboly prispeli. Ďakujem aj p. 
starostke Ing. Jane Školíkovej a obecnému zastupiteľstvu za veľmi dobrú 
spoluprácu a za príspevok,ktorý poskytujú na našu činnosť. Napokon 
ďakujem celému výboru našej ZO JDS za veľmi aktívnu prácu v prospech 
seniorov.
Čo dodať na záver. Najkrajšou odmenou za vynaložené úsilie v prospech 
seniorov je spokojnosť a úsmev na ich tvári.
Želám všetkým členom v novom roku 2015 veľa zdravia, šťastia a elánu 
prežiť peknú jeseň života.                           Valeria Oršulová,v.r.
   predsedníčka ZO č.21 JDS v Zem.Kostoľanoch

Zo života našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku

Súťažné družstvo vo varení guláša na podujatí Dni obce.

prišli spestriť svojim 
programom detičky z 
MŠ v Zem.Kostoľanoch 
a  d e t i  z o  Z Š  
Zem.Kostoľany nás tiež 
p o t e š i l i  p e k n ý m  
p r o g r a m o m  a  
vlastnoručne vyrobenou 
ružičkou.

Október sme ukončili 
návštevou Levického 
jarmoku,  ktorý bol  

slniečko. Hosťom tohtoročného podujatia bol domáci športovec, vzor 
mnohých mládežníkov a rekordér ultramaratónov Ing. Štefan Karak. No a 
aký bol priebeh podujatia? Jednoduchý, bežalo sa. A tu už máme výhercov 
jednotlivých kategórií :

1. kategória  Adrián Masár
2. kategória Ema Vážanová, Daniel Bobok
3. kategória Slávka Mešinová, Adam Argyiusi
4. kategória Bianka Gogorová, Dominik Dáni
5. kategória Michaela Obertíková, Lukáš Čertík
6. kategória Monika Zaťková, Martin Čertík
7. kategória  Kristína Brezoňáková, Jozef Ďurta

Ďakujeme členom ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v 
Zemianskych Kostoľanoch a Základnej škole v Zemianskych 
Kostoľanoch za spoluprácu pri organizovaní podujatia.

Ing. J. Školíková

U p r š a n é  
septembrové ráno 
nebolo veľkým 
l á k a d l o m  p r e  
p r i h l á s e n ý c h  
ú č a s t n í k o v  
6.ročníka Behu 
SNP. Napriek tomu 
s a  n a  t o m t o  
r o č n í k u  
odprezentovalo až 
97 pretekárov. S 
b l í ž i a c o u  s a  
deviatou hodinou 
sa  rozp ŕch l i  i  
mračná a vykuklo 

B E H    S N P
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Po dlhých premýšľaniach, kedy zorganizovať 
podujatie venované obci, sme sa zhodli na termíne, 
ktorý snáď mohol vyhovovať vzhľadom na 
začínajúce sa prázdniny deťom aj rodičom a ktorý sa 
veľmi nevzďaľoval od sviatku Jána. A to práve preto, 
že tunajší rímskokatolícky kostol nesie meno sv. Jána 
Krstiteľa, patróna našej obce. Obdobie na Jána by 
sme preto mohli považovať za kostolianske hody. 
Pripravili sme teda pre všetkých víkend plný zábavy, 
športu a prázdninových dobrodružstiev. 

Sobota 5. júl 2014 –  v spolupráci s Telovýchovnou 
jednotou Slovan sme zorganizovali v poradí V. ročník 
medziuličného futbalového turnaja s názvom 
Memoriál Jána Ziaťku.
Súčasní, bývalí futbalisti, a aj priaznivci tohto 
kolektívneho športu už v predstihu vytvorili štyri 
družstvá, ktorých farby obhajovali v jednotlivých 
zápasoch. Súťažili medzi sebou Domovina, Pod 
horou, Dedina a Kolónia. Zemiakovú medailu si 
vysúťažilo družstvo Podhory, bronz si odniesli 
chlapci z Domoviny, striebro Kolónia a zlatými sa v 
tomto roku stali futbalisti z Dediny. Okrem 
putovného pohára si víťazné družstvo odnieslo 
darčekový kôš a sladkú odmenu v podobe torty 
venovanú Cukrárenskou výrobou Miriam Coonghe 
Pilchová, ktorej srdečne ďakujeme.  

Zábava, šport, hudba, atrakcie pre deti a dobrý guláš....

Vyhodnotené boli aj osobitné kategórie : najstarší hráč, 
najmladší hráč, hráč, ktorý docestoval na turnaj z 
najväčšej vzdialenosti a najlepší strelec. V prestávkach 
sme videli prezentáciu leteckých modelov Stanislava 
Oršulu, kopanie jedenástok a deti sa mohli dosýtosti 
vyšantiť na skákacom hrade.
Napriek tomu, že futbalové derby sa začali hrať až okolo 
obeda, čulý ruch bol na ihrisku už od ranných hodín. 
Schádzali sa tu družstvá, ktoré sa prihlásili do súťaže vo 
varení guláša. V skorých poobedňajších hodinách sa už z 
vône chutného guláša, ktorý varilo deväť súťažných 
družstiev, zbiehali slinky. Porota, ktorá hodnotila nielen 
chuť, ale aj vzhľad a servírovanie, nemala jednoduchú 
úlohu. Na prvom ročníku vo varení guláša sa výherným 
družstvom stalo družstvo so pseudonymom Divočáci. 
Aj keď nám daždivé počasie na záver akcie neprialo, 
nálada z hry a chutného guláša bola výborná. Napokon 
pokračovala v Dome kultúry SNP  tanečnou zábavou, na 
ktorej nás zabávala hudobná skupina Relax.
Týmto sa chceme poďakovať Telovýchovnej jednote 
Slovan za spoluprácu pri organizácii podujatia, všetkým 
hráčom a všetkým gulášovým družstvám, ktoré sa zapojili 
do tohto netradičného merania síl.

Družstvo Júliusa Ofertálera počas prípravy guláša (hore) a víťazné družstvo 
Divočáci v zložení : Peter Rybár, Beáta Štangová, Pavol Trúchly a Vladimíra 
Sliepková (dole).

Guláše pripravené podľa rôznych receptúr sú pripravené na ochutnávku.

Víťazné družstvo medziuličného turnaja DEDINA.
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Nedeľa 6. júl 2014 – v nedeľu dopoludnia sme sa stretli 
na slávnostnej svätej omši za obec a všetkých jej 
obyvateľov v rímskokatolíckom kostole sv. Jána 
Krstiteľa. V skorých popoludňajších hodinách otvorili 
spoločenskú časť dvojdňových osláv orientovanú na 
priestranstvo v okolí Domu kultúry SNP mažoretky 
Trend so svojimi choreografiami.  Na parkovisku sa na 
svojich detských návštevníkov už tešili kolotoče, na 
ktorých sa deti mohli povoziť zdarma. Jarmočníci 
ponúkali občanom rôzne výrobky ľudových remesiel a  
suveníry. 
V parku zas deťom robili radosť koníky, na záprahu 
ktorých sa mohli povoziť. Strednej i staršej generácií 
boli venované koncerty obľúbeného Ľudovíta Kašubu a 
dychovej hudby Bojničanka. Ženy z našej seniorskej 
organizácie lákali vôňou zemiakových placiek a 
cesnakových koláčov. Miestny podnikateľ Miroslav 
Baláž ponúkal pečené klobásy a mäso. O ďalšie 
občerstvenie sa postarali zamestnankyne z domu 
kultúry. Pripravená bola aj ochutnávka vynikajúcich vín 
z neďalekých Topoľčianok.

...tak môžeme stručne vystihnúť Dni obce Zemianske Kostoľany

Dva dni naplnené športom, zábavou a kultúrou otvorili 
letné prázdniny našich detí i dovolenkové obdobie 
ostatných občanov.
Plánujeme v tejto zatiaľ nevšednej tradícii pokračovať 
a veríme, že i v roku 2015 pre vás pripravíme dva dni 
plné zaujímavostí a zábavy.

Nedeľné popoludnie otvorili mažoretky TREND. Návštevníci si mohli na jarmoku poobzerať i zakúpiť rôzne predmety 
ľudovej tvorivosti a remeselné výrobky.

Konský záprah s radosťou povozil po parku všetky deti, mládež i rodičov.

Obľúbená Bojničanka zahrala i zaspievala strednej i staršej generácii.Deti boli skutočne nadšené z možnosti neobmedzených jázd zdarma na
detskom retiazkovom kolotoči, koľajnicovom vláčiku a skákacom hrade.

Dvojstranu pripravili : Viera Hulínyiová, Ing. Jana Školíková
Foto : Lukáš Matoušek, súkromný archív Petra Rybára
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Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie 
slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti 
vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenskej republiky. 
Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými 
okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti 
autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť 
na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej 
vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké 
jednotky povstaleckú armádu porazili, v noci z 27. na 28. októbra 
1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. 
Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia 
krajiny na jar 1945.                        Zdroj : www.wikipedia.org

A aký bol význam Zemianskych Kostolian v Slovenskom 
národnom povstaní ?
V čase bezprostrednej prípravy povstania mala naša obec 
osobitný význam vzhľadom na to, že tu boli muničné sklady a 
vojenská posádka (tzv. asanačná rota, súčasť chemického vojska, 
za Tarnóczyových kaštieľom. Veliteľom boli por. Pagáč, kpt. 
Krátky, Tatarka). Rozkazom pplk. Goliana bol za povstaleckého 
veliteľa v Zemianskych Kostoľanoch, Novákoch, Bošanoch a 
Topoľčanoch vymenovaný kpt. Weinhold. Ten zaobstaral 
prostredníctvom Vojenského ústredia pre Kostoľany 6 diel, 1 800 
pušiek, 280 pištolí a strelivo. Zo skladov v Kostoľanoch sa po 
vyhlásení povstania ozbrojili povstalci na hornej Nitre. Po správe 
o vstupe nemeckých vojsk na územie Slovenska prevzal v obci 
moc revolučný národný výbor. Dôstojníci vyhlásili v posádke 
poplach a do Kostolian začali vo večerných hodinách 29. augusta 
1944 prichádzať dobrovoľníci po výzbroj a výstroj. Zemianske 
Kostoľany sa stali jedným z centier povstania na hornej Nitre. 
Bola tu odhodlaná posádka, zásoby zbraní, blízkosť poľného 
letiska vo Veľkých Bieliciach, vojenský technický ústav. V 
septembri prenikli Nemci až do Oslian. Pri tomto útoku bol zajatý 
kpt. Weinhold. Povstalci sa opevnili pred Vieskou, Nemci 
zaútočili 11. septembra a po dvoch dňoch obsadili Zemianske 
Kostoľany. Povstalci sa stiahli do hôr, ako aj množstvo občanov, 
ktorí ušli zo strachu. Keďže Nemci obec nezničili, vrátili sa 
občania i niektorí povstalci do svojich domovov. Nemci sa 
ubytovali v posádke, obsadili školu aj kaštieľ. Koncom 
septembra vojsko z obce odišlo, ale v novembri ju znovu na pár 
dní Nemci spolu s Ukrajincami obsadili. Od januára 1945 prišli 
okrem nemeckých aj maďarskí vojaci, obsadili školu a bývali 
takmer v každom dome. V obci sídlilo veliteľstvo - Ortskomando. 
Pre podozrenie zo spolupráce s partizánmi Nemci zlikvidovali 
osadu Rómov, ktorá bola na brehu rieky Nitry, smerom do 
Chalmovej. Po štyroch mesiacoch bojov bola naša obec 
oslobodená dňa 4. apríla 1945.
                Zdroj : publikácia Zemianske Kostoľany, 2001

Dôstojne sme oslávili 70. výročie

Sprievod s dychovou hudbou v popredí prechádza ulicou 
4. apríla k Pamätníku SNP, kde budú položené vence.

Profesionálni vojaci Vojenského útvaru 1056 Zemianske Kostoľany počas
kladenia vencov. 

Deti pri príležitosti výročia SNP vypustili sedemdesiat heliových balónov.Ukážka vojenskej techniky prilákala do parku veľa zvedavcov.
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Slovenského národného povstania
 Po prvej akcii živých ukážok bojov v SNP v roku 2013 v 
časti obce Dolné Lelovce sme už od začiatku  roka 2014 pripravovali 
ďalšie podujatie obdobného charakteru so zameraním na návrat do 
histórie bojov, čo sme zahrnuli do scenára osláv pripravovaných pri 
príležitosti 70.výročia Slovenského národného povstania.
Program podujatia osláv 70. výročia SNP bol rozvrhnutý do dvoch 
dní, a to konkrétne na dni 22. a 23. augusta 2014.

 Piatok 22. august bol dňom príchodu vojenskej techniky, 
členov Klubu vojenskej histórie Vetorovci z Levíc a ďalších klubov 
vojenskej histórie z celého Slovenska aj z Čiech. Pre členov 
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov bolo pripravené slávnostné privítanie v obradnej 
miestnosti. Predzvesťou slávnostného kladenia vencov pri 
Pamätníku SNP za účasti členov ZPOZ-u, dychovej hudby a 
profesionálnych vojakov z VÚ 1056 v Zemianskych Kostoľanoch a 
hojného počtu našich spoluobčanov bola ukážka vojenskej techniky 
v renesančnom parku, ktorú pripravili pre účastníkov osláv práve 
členovia zúčastnených klubov. 

 V sobotu 23. augusta sa časť členov klubu odobrala 
pripraviť tzv. bojisko na lúke pod Hôrkou a časť vojakov 
predvádzala ukážky vojenskej techniky v centre obce.
 Predskokanom ukážky bojov v SNP boli členovia skupiny 
Airosoftu. Samotná  ukážka bojov SNP sa začala na spomínanej lúke 
pod Hôrkou s malým zdržaním, nakoľko sa pri prevoze najťažšej 
vojenskej techniky na miesto ukážky vyskytli malé komplikácie. 
 Po príchode tohto vozidla prebehla so skutočnosťou takmer 
identická ukážka bojov, ktoré sme my súčasníci našťastie neprežili a 
mnohí sme si ich ani nevedeli predstaviť. Počas ukážok bola 
zabezpečená pre návštevníkov možnosť občerstvenia. Deti, ale aj 
rodičia, využili možnosť zvečniť svoju účasť na tomto podujatí na 
fotografiách spolu s účinkujúcimi členmi vojenských klubov a 
vojenskou technikou. Na podujatí sme zaznamenali účasť takmer 
1500 divákov.
Po skončení ukážok bola za Domom kultúry SNP zapálená vatra a 
večer pokračoval tanečnou zábavou so skupinou Black Band Petra 
Paulíka.

Dvojstranu pripravili : V. Hulínyiová, Ing. J. Školíková
Foto : Lukáš Matoušek

Scenár bol obohatený aj o účinkovanie civilistov a živého zvie-
raťa, ktorého záprah viezol dievčatá, nesúce slovenským voja-
kom zásoby.

Členovia zúčastnených klubov pre vojenskou technikou STUG

Slovenská armáda na motorke BMW, v pozadí návštevníci podujatia.

Aj takéto nákladné vozidlo bolo používané počas SNP a 
II. svetovej vojny. 

Pohľad na bojisko, slovenskí vojaci zisťujú životné funkcie
zraneného kamaráta.
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Deň učiteľov

Stavanie mája

Kapellka a Laura

Na najbližšie obdobie pre vás pripravujeme:

Srdečne vás pozývame !

 Predposlednú novembrovú sobotu opäť ožilo javisko 
kultúrneho domu, ktoré sa stalo dejiskom 33.ročníka festivalu  
populárnej piesne spevákov amatérov Krištáľová váza.
Symbol festivalu – krištáľovú vázu si spomedzi 7 finalistiek 
tentokrát odniesla 17- ročná Barbora Hazuchová z Liptovského 
Mikuláša (na foto vľavo). 
 Ako hosť do odbornej poroty zasadol Miro Jaroš, ktorý 
vystúpil aj v programe so svojou kapelou a s našou Laurou 
Belicovou, s ktorou si spoločne zaspievali duetá. V programe 
vystúpila aj minuloročná víťazka Anna Bartová z Prievidze (na 
foto vpravo).

 V piatok 5.decembra 2014 ráno k nám zavítal 
dlho očakávaný Mikuláš s čertom a dvoma anjelikmi. 
Najprv sa zastavil na obecnom úrade a odtiaľ jeho kroky 
smerovali medzi najmenšie deti v našej obci – do 
materskej školy.
 Tam už detičky netrpezlivo čakali na jeho 
príchod a privítali ho vianočnými koledami a básničkami 
o Mikulášovi. Za to ich Mikuláš štedro obdaroval. Po 
návšteve MŠ sa ponáhľal medzi staršie deti do základnej 
školy. I tam deti dostali od Mikuláša sladkú odmenu. 
Cestou sa zastavil i v Stredisku sociálnych služieb, kde i 
naši najstarší spoluobčania sa potešili z jeho prítomnosti. 
Neskrývali svoje dojatie, na chvíľu sa vrátili do detstva a 
veselo sa s ním pobavili. Vo večerných hodinách prišiel 
Mikuláš medzi deti počas karnevalu do domu kultúry, 
kde vyhodnotil najkrajšie masky a do sýtosti si s deťmi 
zatancoval. Karneval sa začal tanečným vystúpením 
Srdcovej dámy, v ktorých podaní sme videli i malé 
divadielko o zvieratkách a stratenej deduškovej 
rukavičke.

DETSKÝ KARNEVAL A PRÍCHOD MIKULÁŠA

 Deň po príchode Mikuláša sme pripravili vianočné trhy, na ktorých 
mala široká verejnosť možnosť si zakúpiť vianočné predmety, dekorácie, 
ozdoby a cukrovinky vyrobené deťmi našich škôl, organizácií i šikovných 
občanov. Naplánované boli do vonkajšieho prostredia miestnej tržnice, ale 
nakoľko do poslednej chvíle neprialo počasie a okolo obeda začalo silno 
pršať, usporiadali sme vianočné trhy v priestoroch domu kultúry. I napriek 
tomu sme sa tešili veľkému záujmu a návštevnosti. Vo vestibule domu kultúry 
sa trblietali vianočné ozdoby,  rozvoniaval horúci punč a vianočné dobroty. 
Počas predaja výrobkov vystúpili s vianočným programom deti z DFS 
Domovina a zo speváckeho krúžku základnej školy a preto, že v našej obci sú 
samé dobré deti, navštívil ich Mikuláš i po druhýkrát.

V tomto roku krištáľová váza poputovala
mimo náš región

Bohatá ponuka na vianočných trhoch

február - 14. 2. Fašiangy – 
               pochovávanie basy
marec - 8. 3. Babinec k MDŽ
           - besedy so spisovateľmi -       
             J. Banáš, 
             E. Urbaníková,                                                         
             G. Futová 

apríl – oslava 70. výročia oslobo-   
           denia obce
        - 18. 4. - Krížovkársky turnaj
        – 25. 4. Krajská prehliadka   
        detských folklórnych súborov
        – 30. 4. Stavanie mája
máj  – 10. 5. Deň matiek
jún - Medzinárodný deň detí

Pripravila: V. Hulínyiová, foto : L. Matoušek
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Milí naši čitatelia,
chceme sa vám poďakovať za návštevnosť a rozšírenie 
našej čitateľskej rodiny. Veríme, že kniha sa stane pre vás 
príjemných spoločníkom v tejto technicky vyspelej a 
modernej dobe. Mali by sme svojim prístupom k tomu 
viesť aj naše deti, aby nezabúdali na takéto hodnoty ako 
je kniha a čítanie samotné. Vďaka patrí nielen čitateľom, 
ale aj občanom, ktorí opäť darovali knihy do našej 
knižnice : rodina Bartolenová, Plešková, Záhonová, 
Bialešová, Mikulová, Nehézová, Šimová, Kohútová, 
Švajlenková, Magyarová.
V priebehu uplynulého polroka sa zakúpili aj nové knihy, 
z tých všetkých spomeniem :
Rozprávky slovensky, anglicky
F. Läufer - Veľká kniha rybolovu
J. Domasta - Povesti o slovenských hradoch 1. a 2. časť
L. Špaček - Veľká kniha etikety

Niektorí čitatelia, dospelí aj deti, si zvykli v knižnici sa 
zastaviť a nielen požičať knihy, ale aj posedieť, 
porozprávať, niečo si prečítať, tí menší niečo nakresliť, 
vytvoriť. 
Pri najbližšej  návšteve knižnice si môžete vyplniť 
dotazník, ktorý je pripravený a spoločne podľa záujmu 
môžeme plánovať ďalšie aktivity. Z najbližších 
plánovaných podujatí vás môžeme už dnes pozvať na 
stretnutia so známymi a obľúbenými spisovateľmi pri 
príležitosti Mesiaca knihy. Ktorí to budú, sa včas 
dozviete. 
Informácie, rady a nápady našej knižnice môžete nájsť aj 
na sociálnej sieti facebook pod menom Knižnica 
Zemianske Kostoľany. Tešíme sa, že si nás pridáte medzi 
svojich priateľov.

Vaša knižnica
Poznámka redakcie : 
V roku 2015 pripravujeme rozšírenie obecnej knižnice o 
čitáreň, kde si svoje miesto nájdu i menšie deti na rôzne 
aktivity. Čitáreň plánujeme otvoriť už pri príležitosti 
Mesiaca knihy, teda v marci.

Človek, ktorý nečíta knihy,
nemá žiadnu výhodu oproti 
tomu,kto čítať nevie.
                        Mark Twain V dnešnej uponáhľanej dobe sa veľakrát stáva, že 

prehliadame veci i udalosti, ktoré sa v budúcnosti 
stanú niečím, čo tvorí našu históriu. Pretože niektoré 
hodnoty, ktoré v našej obci máme, berieme úplne 
samozrejme, mohlo by sa stať, že v budúcnosti si síce 
na ne spomenieme, ale budú nám chýbať dokumenty, 
ktorými by sme dokázali tieto prírodné, kultúrne 
alebo spoločenské hodnoty posunúť ďalším 
generáciám. Preto sme sa rozhodli pre našich 
občanov zorganizovať amatérsku fotografickú súťaž 
„Kostoliansky objektív“, ktorej predmetom bolo 
zachytenie obrazu našej obce - jej prírodných krás, 
kultúrnych pamiatok, budov, ulíc a pod.
Do súťaže sa zapojilo šesť našich občanov - 
fotografov, ktorým vzhľadom na kvalitu do súťaže 
prihlásených fotografií vôbec neprináleží prívlastok 
„amatérsky“. Zo strany profesionálneho fotografa, 
ktorý bol zároveň členom poroty na vyhodnotenie, 
boli snímky hodnotené veľmi pozitívne. Tu sú už mená 
našich súťažiacich : Marián Dado, Lukáš Matoušek, 
Igor Oršula, Ivan Bartolen, Pavol Hrdý a Roman 
Zbiták.
A tak ako bola verejnosť aj informovaná, najlepšie 
fotografie boli zaradené do kalendára Zemianskych 
Kostolian na rok 2015. Veľmi nás teší váš záujem o 
tento „obecný produkt“, ktorý si ešte stále môžete 
zakúpiť v obecnej knižnici alebo na obecnom úrade. 
Veríme, že nádherné fotografie Zemianskych 
Kostolian budú počas celého roka tešiť pohľady 
všetkých členov vašich domácností i jej návštevníkov. 
V priebehu roka 2015 je našim zámerom nájsť vhodnú 
príležitosť na zorganizovanie výstavy súťažných 
fotografií, teda aj tých, ktoré sa do kalendára 
nedostali. To však neznamená, že nestoja za to, aby 
ste ich všetci videli, a preto sa už dnes tešíme na vašu 
návštevu výstavy.

Fotografia - obraz vytvorený 
pôsobením svetla v súťaži

„Kostoliansky objektív“

Ing. J. Školíková
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Brány školy sa v školskom roku 2014/2015 otvorili pre 110 žiakov, 56 
žiakov na 1. stupni a  54 žiakov na 2. stupni. Do veľkej školskej rodiny sme 
privítali  19 prváčikov, ktorí sa plní očakávania zoznámili so svojou prvou 
pani učiteľkou. Školský klub detí navštevuje 54 žiakov. Pedagogický zbor 
tvorí 14 pedagógov, na chode školy sa podieľajú aj 7 nepedagogickí 
zamestnanci.
Žiaci v tomto školskom roku navštevujú tieto záujmové krúžky: 
Fotografický, Futbalový, Chovateľský, Spevácky, Turisticko-pohybový, 
Výtvarný, Angličtina hrou, Hravá angličtina, Mladý redaktor, Praktické 
dievča a  Šikovníček. Vedúcimi krúžkov sú nielen pedagogickí 
zamestnanci školy, ale aj občania našej obce. Krúžkovou činnosťou sa 
snažíme vytvárať pre žiakov možnosti zmysluplného využitia voľného 
času, a tak preventívne pôsobiť pred sociálno-patologickými javmi.
Pod vedením našich pedagógov sa žiaci zapájajú do rôznych projektov, 
olympiád,  vedomostných, výtvarných, hudobných a športových súťaží, v 
ktorých úspešne reprezentujú školu i obec a šíria ich dobré meno. 

Na ceste za poznaním v dobe  
zaplavenej novými poznatkami a 
informáciami je dôležité, ako si s nimi 
dokáže žiak poradiť a využiť ich. Žiaci 
čoraz menej berú do rúk knihu, aj 
prieskumy dokazujú, že žiaci málo čítajú, 
čo sa prejavuje v nesprávnej technike 
čítania, ťažko sa orientujú v texte a 
nedokážu čítať s porozumením.
 Naším hlavným cieľom na 1. 
stupni ZŠ  je zlepšiť techniku čítania, 
vzbudiť väčší záujem o čítanie, dbať na 
čítanie s porozumením, dosiahnuť 
základnú či tateľskú gramotnosť.  
Zrealizovali sme rôzne formy aktivít na 
podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 
žiakov. Vo väčšej miere na hodinách 
čítania využívame žiacku knižnicu, kde sa 
venujeme najmä hlasnému čítaniu a práci 
s knihou. V rámci čítania sme so žiakmi 
n a v š t í v i l i  O b e c n ú  k n i ž n i c u  v  
Zemianskych Kostoľanoch, kde sa žiaci 
oboznámili s činnosťou knižnice a mali 
možnosť si vyhľadávať knihy podľa 
vlastného záujmu. Vedúca knižnice p. 
Kopálová im prečítala rozprávku podľa 

ich výberu. Viac pozornosti venujeme 
mimočítankovému čítaniu, spoločnému 
čítaniu, rozprávaniu o prečítaných 
knihách. Systematicky vedieme žiakov k 
pravidelným návštevám žiackej i miestnej 
knižnice. Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa školských knižníc sme zrealizovali 
viacero akcií a projektov. Do projektu 
„Mami, oci, prečítaj mi rozprávku“ sme 
zapojili aj rodičov a starých rodičov 
žiakov, ktorí v triedach na hodinách 
čítania čítali známe i menej známe 
rozprávky. V krátkom rozhovore o 
prečí taných rozprávkach rodičia  
zisťovali, či žiaci textu porozumeli. I žiaci 
predviedli svoje čitateľské schopnosti a 
čítali texty z čítanky. Do projektu boli 
zapojení žiaci 1. až 4. ročníka.
Projekt Rozprávka na každý deň sme 
pripravili pre žiakov  2.- 5. ročníka. Žiaci 
mali k dispozícii 25 rôznych rozprávok 
umiestnených na nástenke, z nich si 
postupne rozprávky požičiavali, doma ich 
čítali a robili zápisy do čitateľského 
denníka. V triedach o prečítaných dielach 
diskutovali.   

Materská škola je premostením medzi nezáväzným detstvom a povinným 
vzdelávaním. Na to, ako deťom uľahčiť prechod z materskej do základnej školy slúži 
už rozvinutá spolupráca týchto dvoch inštitúcií.  Na našej škole je táto spolupráca na 
veľmi vysokej úrovni. Na to, aby sa deti postupne zoznamovali so školským 
prostredím, slúžia rôzne spoločné aktivity. 
Žiaci 1.-4. ročníka v rámci „Týždňa zdravého stravovania“ pozývajú predškolákov na 
výstavku ovocia a zeleniny a spoločnú ochutnávku týchto zdravých kúskov. V mesiaci 
október deti MŠ a žiaci 1. ročníka zrealizovali environmentálny pokus zameraný na 
ochranu životného prostredia. Spočíval v tom, že do vykopaných jám sa postupne 
vložil biologický odpad a odpad z plastov, ktorý príroda nedokáže rozložiť. Na jar sa 
znovu stretneme a presvedčíme o tom, ako si s tým príroda poradila. V 1. ročníku 
realizujeme otvorenú hodinu, aby deti MŠ videli, ako to v škole vyzerá a ako sa pracuje 
na hodine čítania, matematiky alebo písania. 
Spoluprácou a osobnými stretnutiami učiteľov a detí ZŠ a MŠ pomáhame škôlkarom 
vyrovnať sa s novým prostredím v ZŠ, zároveň sledujeme adaptáciu detí na školské 
prostredie i zrelosť predškolákov. 

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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vala žiakom odborné informácie z tejto oblasti. MUDr. M. Štovčíková a 
A. Gálisová z RÚVZ v Bojniciach ochotne prichádzajú na stretnutia so 
žiakmi. V októbri v rámci projektu Hovorme o jedle uskutočnili besedu 
pod názvom Abeceda vitamínov pre žiakov 3. a 4. ročníka. Deťom 
vysvetlili, že základom zdravej výživy je pestrosť a rozmanitosť stravy v 
primeranom množstve. 

V decembri v rámci projektu Červené stužky uskutočnili besedu pre 
deviatakov na tému Pohlavne prenosné ochorenie AIDS a sexuálne 
zodpovedné správanie.
Naša škola v rámci celoslovenskej kampane boja proti AIDS/HIV 
zorganizovala „Živú“ červenú stužku 2014, ktorú vytvorili žiaci a 
pedagogickí zamestnanci školy dňa 1.12.2014 v telocvični, lebo tento 
deň je Svetovým dňom boja proti AIDS. 

Uvedomujeme si, že osobnosť našich žiakov sa ešte len formuje, nemajú 
vyhranený názor a sú zvedaví, preto výchovné pôsobenie v škole má 
veľký vplyv na vytváranie ich morálnych a sociálnych zručností.  

Stará múdrosť hovorí, že dejiny sú učiteľkou života. Preto na 
vyučovacích predmetoch dejepis a regionálna výchova vedieme deti k 
úcte k predkom, tradíciám, rozvíjame v nich národnú hrdosť a 
povedomie, učíme ich vážiť si kultúrne pamiatky. Ak chceme pochopiť 
prítomnosť a vedieť, čo nás čaká v budúcnosti, nesmieme zatvárať oči 
pred minulosťou, nech už bola akákoľvek.
Popri výučbe svetový dejín, veľký dôraz kladieme na regionálnu a 
národnú históriu.  Žiaci sa oboznamujú s históriou obce, s významnými 
osobnosťami minulosti i súčasnosti, v rámci vychádzok spoznávajú 
kultúrne pamiatky, pomníky, pamätníky či iné významné miesta v obci a 
jej blízkom okolí. Snažíme sa oživovať a uchovávať i slovenské ľudové 
zvyky a tradície.
Čas babieho leta sme využili na exkurziu Končitá-Makovište, prezreli 
sme si miesto, kde stála papiereň. V októbri sa žiaci 5.- 9. ročníka 
zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie Brodzany – Podolie – 
Čachtice – Trenčín, aby si rozšírili okruh vedomostí nielen z učebníc, ale 
priamo v teréne. Žiaci radi počúvajú o zážitkoch, skúsenostiach a 
spomienkach z dávnejších čias, preto sme medzi nás pozvali 
predsedníčku ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v 
Zemianskych Kostoľanoch pani Annu Komanekovú a plk. PhDr.  
Ľudovíta Šestáka, ktorý nám aj napriek svojmu vysokému veku veľmi 
zanietene a odborne priblížil udalosti 2. svetovej vojny a SNP.  

Viac informácií o základnej škole a aktuálnych aktivitách nájdete na našej webovej stránke www.zszk.edupage.org

Pripravili: Ing. E. Lesáková, Mgr. T. Pagáčová, Mgr. S. Lavušová, Mgr. J. Banásová, J. Kmeťová, Mgr. Hepnerová
Foto: archív ZŠ

Primárna prevencia je na našej škole neoddeliteľnou súčasťou výchovy a 
vzdelávania. Preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť nám 
poskytujú i odborní  zamestnanci inštitúcií ako RÚVZ, CPPPaP, 
Policajný zbor v Prievidzi ..., s ktorými úspešne spolupracujeme. V rámci 
projektu  Červené  stužky  Mgr.  E.  Bártová  z  CPPPaP  zrealizovala 

v novembri besedu 
pre žiakov 5. a 6. 
ročníka na tému 
Legálne drogy a ich 
vplyv na človeka. 
Veku primeranou 
formou sprostredko-
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Činnosť našej základnej organizácie v druhom polroku 
2014 sme zamerali aj na akciu, o ktorej sme hovorili na 
výročnej členskej schôdzi v roku 2011, že pri príležitosti 
100.výročia vypuknutia I.svetovej vojny, budeme v roku 
2014 hľadať pozostalých po padlých našich občanoch v 
I.svetovej vojne a pripravíme stretnutie. Ešte viac nás k 
tejto akcii povzbudili výzvy oblastných výborov a občanov 
Slovenska na uctenie si pamiatky vojakov a obetí I.svetovej 
vojny bez ohľadu na ich národnosť, vierovyznanie a 
príslušnosť k bojujúcej strane. Na deň 25. 7. 2014 naša 
základná organizácia pripravila slávnostné stretnutie s 
pozostalými z našej obce, ktorých mená sú na pamätníku 
pri rímskokatolíckom kostole. Stretnutia sa zúčastnilo 20 
pozostalých z našej obce i okolitých obcí a pozvanie prijala i 
starostka obce Ing. Jana Školíková, ktorá prítomných 
privítala a odovzdala im upomienkové predmety. Po 
oficiálnej časti sme sa všetci odobrali položiť veniec k 
pamätníku a zapáliť sviečky. Na záver sme poďakovali 
prítomným za účasť a stretnutie ukončili.
V mesiaci august sme si pripomenuli 70.výročie 
Slovenského národného povstania. Na 22. 8. 2014 výbor 
ZO pripravil slávnostnú členskú schôdzu. O 15,00 hod. sa 
členovia zišli na pozvanie obce v obradnej miestnosti, kde 
boli privítaní starostkou obce. Po jej slávnostnom príhovore 
sa podpísali do pamätnej knihy a boli im odovzdané kvety. 
Scenár doplnili členky Zboru pre občianske záležitosti. 
Poďakovali sme za tento slávnostný akt a pokračovali sme 
slávnostnou členskou schôdzou v Dome kultúry SNP. Po 
príhovoroch, programe a odovzdaní pamätných darčekov 
za doprovodu dychovej hudby sme spoločne odišli k 
Pamätníku SNP, kde sme slávnostne vykonali oslavy 
70.výročia SNP a na počesť výročia bolo vypustených 70 
balónov. Vence boli položené i ku pamätníku na obecnom 
cintoríne, tiež v Dolných Lelovciach a ku pamätnej doske 
kpt. Weinholda na budove posádky, ktorej miesto a okolie 
bolo zrekonštruované členmi Klubu horná Nitra.
Pri príležitosti 70.výročia SNP bolo Ústrednou radou 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislave 
udelené p. Anne Komanekovej čestné uznanie za aktívnu 
dlhoročnú činnosť a spoluprácu.

Hodnotíme prácu ZO SZPB

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie za snahu a 
záujem detí základnej školy, ktoré spoločne s pani 
učiteľkami a vychovávateľkami zhotovili krásne práce s 
tématikou výročia SNP, ktoré boli súčasťou osláv a boli 
vystavené v Dome kultúry SNP v období od 20. 8. do 2. 9. 
2014. Na akcii poriadanej obcou „Návrat do histórie bojov 
SNP“, ktorá sa konala dňa 23. 8. 2014, sa podieľali i 
členovia našej základnej organizácie.
Dňa 13. 9. 2014 sme v spolupráci s obcou pripravili 
6.ročník Behu SNP (foto hore). Počas roka 
zabezpečujeme vykonávanie besied v základnej škole pri 
príležitosti oslobodenia a SNP. V mesiaci október sme 
privítali členov ZO SZPB Martin, s ktorými sme spoločne 
položili veniec pri Pamätníku SNP a zapálili sviece (foto 
hore). Podieľali sme sa na brigádach, navštevovali 
chorých členov, blahoželali jubilantom, odosielali 
príspevky do Bojovníka, prijali nových členov a podieľali sa 
na príprave výročnej členskej schôdze.
Poďakovanie patrí za finančný príspevok na činnosť 
organizácie obecnému zastupiteľstvu, ďalej vyslovujeme 
poďakovanie či už za finančnú alebo materiálnu pomoc 
sponzorom : p. Pašek F., p. Olejka M., Ing. Bugár, riaditeľ 
ENO, Ing. Bala, veliteľ VÚ 1056, p. Budinský, p. Bartošová 
- Textil, Ján Hulíni, p. Franc - Melody bar, p. Duda V., p. 
Kováčová M., p. Svobodová, VYSTA - Nechala, Sládok, p. 
Kováčová DONOR, p. Michalik - Domovina, p. Jarošincová 
D.
Na záver chcem v mene našej ZO i v mene svojom zaželať 
všetkým našim občanom všetko dobré v novorom roku, 
pevné zdravie, spokojnosť, lásku od svojich blízkych.

                                         Za ZO SZPB Anna Komaneková
                                                        predsedníčka
Foto : archív ZO SZPB

Z osláv 70. výročia Slovenského národného povstania.
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Naši predškoláci.

Predškoláčka Melánka Šimková s mamičkou 
počas zápisu do pamätnej knihy.

Deviataci v obradnej miestnosti.

Informácia o pohybe obyvateľstva za II. polrok 2014
k trvalému pobytu sa prihlásilo   29 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo   27 občanov
k prechodnému pobytu sa prihlásili    6 občania
trvalý pobyt bol zrušený     2 občanom
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo   12 občanov
manželstvo uzavrelo     13 občanov
Stav obyvateľov k 31. 12. 2014      1748 občanov
z toho      847 mužov
       901 žien

Rozlúčili sme sa navždy

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

Ján       MIKULA
Helena    KOVAŘČÍKOVÁ
Ľudovít   GöRöG
Štefánia  BARBORKOVÁ
Mária     GöRöGOVÁ
Mária     BOŠJAKOVÁ     
Jana      HUDECOVÁ
Ružena    HUDECOVÁ
Anna      DEBNÁROVÁ
Ľudovít   CMARKO
Ján       CHOVANEC
Františka NECHALOVÁ

Naši jubilantiNaši jubilanti
Mária     Halanová
Ivan      Záhora
Ervín     Puchart
Anna      Francová
Rastislav Žiška
Milada    Benková
Jozef     Dodok
Oľga      Poliaková
Peter     Gonda
Valent    Huléni
Mária     Kováčová
Jaroslav  Šemoda
Františka Hancková
Oľga      Hartmanová
Jozef     Šimo
Božena    Görögová
Emil      Cmarko
Anastázia Kiššová
Helena    Habáňová

Judita     Bošková
Želmíra    Žiaková
Valeria    Oršulová
Alena      Luchavová
Anna       Oršulová
Anna       Sitárová
Dezider    Jánoš
Rudolf     Oršula
Bernardína Cmarková
Katarína   Jarošincová
Terézia    Nehézová
Vladimír   Cangár
Vojtech    Foltán
Jozef      Záhon
Mária      Šuňalová
Ján        Šuňal
Anton      Hulíni
Helena     Slúková
Ján        Žiško
Rozália    Gajdošíková

Blahoželáme !

Privítali sme do života Stela HRUŠKOVÁ
Marek MATUŠKA
Nicolas TALAFA
Jiří HULÍNYI

Katarína GAMANOVÁ
Jaroslav KOCMÁL

Na jeseň sme stihli v obradnej miestnosti privítať dve z 
týchto detičiek spolu s deťmi z I.polroku, ktoré sa 
narodili až po jarnom uvítaní. Deti, ktoré sa narodili až 
po slávnostnom vítaní na jeseň, budú pozvané so 
svojimi rodičmi do obradnej miestnosti na jar 2015.
V Š E T K Ý M  R O D I Č O M  S R D E Č N E  
BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA RADOSTI Z 
ICH RATOLESTÍ !

Jubilanti, ktorí prijali pozvanie do obradnej miestnosti v druhom polroku 2014.

Prijatie jubilantov v obradnej miestnosti je veľmi peknou udalosťou v živote jubilujúceho. Preto sa nám občas 
stáva, že nás oslovujú jubilanti, ktorí v danom roku oslávili dovŕšenie 50-tich alebo 60-tich rokov s otázkou, prečo 
neboli pozvaní na túto slávnosť. Do roku 2004 boli do obradnej ako jubilanti pozývaní občania, ktorí oslávili 
okrúhle jubileum, pričom ako najnižší vek bol určený od 70 rokov. Uznesením obecného zastupiteľstva bol tento 
vek prijímaných jubilantov v obradnej miestnosti znížený na 65 rokov. Preto do obradnej miestnosti sú pozývaní 
občania, ktorí dovŕšili v danom roku 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov.
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Z polročnej činnosti SZ protifašistických bojovníkov

Zo stretnutia dopisovateľov v Bratislave.

Stretávame sa na eRko stretkách v hasičskej zbrojnici každú 
sobotu o 14.00 hodine. Členmi môžu byť deti od 6 rokov. O 
našich akciách ste informovaní v dostatočnom predstihu 
formou plagátov alebo miestnym rozhlasom, záleží len na vás, 
rodičia, či sa budú vaše deti nudiť alebo nie. Nuda, to sú kroky 
k zlému. Chceme osloviť aj mládež od 15 rokov, ak by ste mali 
záujem o stretká, ktoré plánujeme na piatok poobede od 
15.30 hodine. Môžete sa prihlásiť u animátorov. Jedna 
podmienka tu však je, aby sa vám chcelo urobiť niečo dobré 
pre seba, ale aj pre druhých.

Naše akcie za posledný polrok od júla do decembra boli 
nasledovné:     

Prímestský tábor – Smelí pátrači. Výlet do Topoľčianok a na 
zrúcaninu hradu Hrušov, návšteva ZOO v Bojnej, stanovačka a 
premietanie filmu pod holým nebom, opekačka...

Poďakovanie za úrodu – výstava Dary zeme v miestnom 
r í m s ko k a t o l í c ko m  ko s t o l e  s v.  J á n a  K r s t i t e ľ a .                                                                                                       
Šarkaní bál – s  opekačkou púšťanie šarkanov.                                                                
Martinské svetlo dobra, pomoci a vďačnosti – lampiónový 
sprievod, kde nechýbali ani medovníkové húsky podľa 
legendy. A vypustili sme spoločne aj lampióny šťastia.

Beseda s dobrovoľníkom ‐  pracoval v misiách v Afrike.                                            
Pečenie vianočného pečiva – ďakujeme touto cestou 
všetkým, čo sa chceli a zapojili do tejto akcie a obohatili 
vianočný stôl ľuďom bez domova v Kláštore pod Znievom.                                                                                                                     
Vianočný koncert – predstavili sa na ňom naši eRkári so 
svojim talentom, ale aj dievčenská pop rocková kapela  One 
Reason.

Koledovanie – Dobrá novina je každoročná akcia na pomoc 
deťom v Afrike. Naše deti obetujú druhý sviatok vianočný pre 
dobro druhých. Vďaka im, že nemyslia len na seba.

Na všetkých akciách sú vítaní aj rodičia, ale aj všetci 
spoluobčania, ktorí chcú.

V rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa prebieha od 
januára do marca zbierka hygienických potrieb pre ľudí bez 
domova.

29.mája 2015 vás chceme  pozvať na ďalší ročník „NOC 
KOSTOLOV“.

Dňa 18.1.2014 sa v našej dedine uskutočnil už II. ročník 
plesu mládeže s tematikou „STARS“. Ples dostal názov 
podľa „HVIEZD“, ktoré nás plesom sprevádzali. Ako prvú 
sme privítali spevácku hviezdu : Lauru Belicovú, ktorá 
otvorila ples dvomi pesničkami. Ďalšie hviezdy v podobe 
tanečníkov zo skupín The Brawers Ladies, The Brawers 
Crew a  tanečníka Fizzyho, známeho z talentovej súťaže 
Slovensko má talent 2008. Celým večerom nás 
sprevádzal mladý DJ Jakub Dolinay. Všetkým 
účinkujúcim patrí veľké „Ďakujeme“. Program plesu 
mládeže doplnila aj súťaž „Kráľ a kráľovná plesu 
mládeže 2014“, ktorej výherci obdržali šerpy, kráľovná 
korunku a balíčky od pani Jarošincovej. Ďalej by som sa v 
mene všetkých zúčastnených chcela poďakovať : 
Obci Zemianske Kostoľany a pani starostke Jane 
Školíkovej, Domu kultúry SNP v Zemianskych 
Kostoľanoch, všetkým sponzorom : 
Afrodita Čereňany, Marián Filo
KP Reality, Goran Kovač
PROagility s.r.o. tréningové pomôcky, Marián Rybár
Drogéria a kvetinárstvo, Darina Jarošincová
Kaderníctvo, Andrea Ofertálerová
Marius Pedersen a.s. Sebedražie
Tally Weijl
Alena Milová 
Poslankyňa Iveta Melišková
Poslanec Peter Rybár
Textil Darina Bartošová
Veronika Beláková
DRAGO, Drahoslav Oršula, 
ktorí prispeli darčekmi do tomboly. 
Výťažok z tomboly a z baru putoval deťom do Materskej 
školy v Zemianskych Kostoľanoch, ktorým sme darčeky 
odovzdali 6.3.2014 v podobe laminovačky, laminovacích 
fólií, odrážadla, divadielka, tabúľ na písanie a 
magnetkami pre každé dieťa a zamestnancov materskej 
školy. 
Najväčšie poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na 
tvorení tejto akcie podieľali : pani Vierke Hulínyiovej, 
Alenke Milovej,  Barborke Milovej, Darinke Jarošincovej 
a hlavne organizátorovi Petrovi Rybárovi. 
Ešte raz všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME .

                    autor : organizátorka Paulína Milová 
 

V predchádzajúcom čísle sme uverejnili príspevok Paulíny Milovej 
o usporiadaní druhého ročníka Plesu mládeže. Vzhľadom na 
obmedzené priestory nebol však tento článok zverejnený v takej 
podobe, ako nám bol pisateľkou zaslaný, ale v skrátenej, bez 
uvedenia sponzorov podujatia, za čo sa ospravedlňujeme. Preto 
príspevok zverejňujeme opakovane v nezmenenej podobe.

Ospravedlnenie

PLES MLÁDEŽE

Príďte do eRKa zahnať nudu !Príďte do eRKa zahnať nudu !

Pripravila : Ľudmila Čupcová
Foto : archív eRKo
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Na dlhú chvíľu
 – 1 –  prišiel do našej obce v roku 1942 – 2 –  rím. – kat. ľudovej 

školy, zároveň ako – 3 – v miestnej farnosti. Ako veľký – 4 – 

organizoval rôzne kultúrne podujatia v škole i na verejnosti. Mal 

povesť prísneho pedagóga s rešpektom u žiakov aj rodičov. Na jeho 

svojrázne výchovné a učebné metódy si dnešná strašia generácia 

spomína s úsmevom a nostalgiou. Počas svojho osemročného 

pôsobenia sa vo veľkej miere zaslúžil o rozvoj kultúry – 5 – .
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Po prvýkrát v histórii našej telovýchovnej jednoty sme do súťaží  riadených futbalovými zväzmi  zapojili až päť našich 

mužstiev. Zastúpenie tak máme vo všetkých vekových kategóriách a počtom mládežníckych tímov patríme k najväčším 

klubom v rámci nášho okresu.  Momentálny stav je výsledkom koncepčnej práce s našou mládežou, čo bola naša  prvoradá 

úloha počas posledných rokov.

Činnosť viacerých mužstiev v rámci našej TJ je ale veľmi náročné zabezpečiť.  Registrovaných je viac ako 75 aktívnych hráčov. 

Najväčšími problémami je najmä kolidovanie termínov majstrovských zápasov, potreba zabezpečenia náhradnej dopravy, 

nedostatočný počet šatní v priestoroch TJ Slovan počas domácich zápasov, veľmi veľké opotrebovanie hracej plochy 

tréningovou činnosťou, a mnohé iné menšie problémy, ktoré je treba počas ročníka riešiť.  

Zhodnotenie jesene z pohľadu trénerov

Do riadených súťaží sa v ročníku 2014/2015 zapojilo až päť našich družstiev

Marián Rybár (Muži – 8.miesto V.liga) –  
Mužstvo sme prebrali s kolegom 
Štefanom Hulényim po nevydarenom 
vstupe do súťaže, keď na svojom konte 
malo po šiestich kolách iba štyri body. 
Našou úlohou bolo mužstvo prebudiť a 
nájsť vhodný herný systém tak, aby sme 
boli úspešní. Myslím si, že sa nám to 
podarilo a zisk 23 bodov po jesennej časti 
to potvrdzuje. Napriek čiastkovým 
úspechom je ale v silách tohto mužstva 
zlepšiť herný prejav a svojím výkonom 
prilákať fanúšikov vo väčšom počte na 
náš štadión. 

Matej Cmarko (Dorast – 5.miesto 
I.trieda) – Po dlhých piatich rokoch 
sa nám podarilo obnoviť mužstvo 
dorastu. Už prípravné zápasy 
naznačili, že dorastenci futbal vedia 
hrať a je v nich potenciál stať sa v 
budúcnosti platnými hráčmi A 
mužstva. Ich hra sa zlepšovala od 
zápasu k zápasu a po jesennej časti 
nám patrí piate miesto. Chlapci majú 
záujem na sebe pracovať a verím, že 
v ďalšom priebehu súťaže budú 
svojou hrou tešiť  fanúšikov.

Martin Rendek (Starší žiaci – 11.miesto 
III.liga) – Jesenná časť súťaže nám ukázala 
na čom treba v zime pracovať a aká 
náročná je 3. liga pre našich hráčov. 
Chalani striedali dobré výkony s horšími, 
ale myslím si, že momentálne postavenie 
v tabuľke neukazuje kvalitu mužstva. 
Výsledky samotných zápasov určite 
ovplyvnilo to, že pri našom úzkom kádri 
sme veľakrát neboli v kompletnom 
zložení. Našim cieľom do jarnej časti je 
získať čo najväčší počet bodov a posunúť 
sa v tabuľke nahor.

Štefan Tesarovič (Mladší žiaci ‐ 13.miesto III.liga) – 
Úvod sezóny bol pre mňa ako nového trénera o 
niečo zložitejší, keďže som musel mužstvo najskôr 
spoznať.  Vzhľadom na to, že nám odišla prevažná 
kostra tímu, mali sme tak menšie problémy s 
hráčmi. Z toho dôvodu sme zapracovali  hráčov zo 
staršej prípravky a musím povedať, že si viedli nad 
moje očakávania. Čo sa výsledkov týka, nie sú 
lichotivé, ale za predvedenú hru sme sa vôbec 
hanbiť nemuseli. Aj z tohto dôvodu si myslím, že do 
jarnej časti je na čom stavať.

Jozef Záhon (Mladšia prípravka) ‐  Po skončení nášho prvého súťažného 
ročníka sme sa museli vysporiadať s odchodom deviatich hráčov do staršej 
prípravky. Našťastie sa nám podarilo doplniť mužstvo o nových hráčikov, a tak 
sme sa opäť prihlásili do nového súťažného ročníka. Na jeseň sme odohrali 
šesť zápasov, a to s Kaniankou, Handlovou a Lehotou pod Vtáčnikom aj s 
odvetami. Zvíťaziť sa nám nepodarilo, i keď v dvoch stretnutiach sme boli 
veľmi blízko a prehrali len o gól. V zápasoch je vidieť značné zlepšenie oproti 
predchádzajúcemu roku, čoho dôkazom je  aj 22 strelených gólov. Sme veľmi 
radi, že napriek prehrám sa nám darí udržať ich záujem a s radosťou, chuťou a 
úsmevom na tvári trénujú a učia sa novým futbalovým veciam, ktoré postupne 
využívajú v zápasoch. A to je pre nás víťazstvo.

Starší žiaci Zo zápasu mužov Tréning žiaci
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