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obce Zemianske Kostoľany
číslo 2/2015
V tomto čísle prinášame :

Ročník XXI.

za obdobie od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Získali sme nové
centrum kultúry,
histórie a spoločenského diania.
Neuveriteľná
premena našej
najväčšej kultúrnej
pamiatky len
za pár mesiacov.
strana 4
Viac ako 300 tis. €
z fondov EÚ na
rekonštrukciu
verejného osvetlenia
strana 5

Obhájili Divočáci svoje prvenstvo vo varení gulášu na Dňoch obce?
Kto získal víťazstvo v medziuličnom futbalovom turnaji?
Dni plné zábavy, súťaženia, jarmočníkov a atrakcií.
strany 14 a 15

Vážení občania, milí priatelia,
ako sa blížili posledné dni
uplynulého roka, uvedomila som
si, že je za nami ďalší polrok a je tu
čas pripraviť pre vás ďalšie číslo
nášho časopisu. No až keď som
ukončievala jeho poslednú stranu
za športovými správami, zistila
som, že vlastne ukončievame jubilejné štyridsiate číslo periodika, ktorý vám dvakrát roka
prinášame do domácností. Preto som siahla po jeho
prvých číslach a porovnávala jeho vzhľad, obsah a
štruktúru dnes a pred dvadsiatimi rokmi. Napriek tomu,
že sme sa vtedy domnievali, že máme špičkovú
techniku, pomocou ktorej dokážeme svojpomocne
časopis vydávať, jeho prvé číslo bolo tvorené lepením
jednotlivých fotografií, článkov a príspevkov na
kancelársky papier formátu A3 a následne boli tieto
hárky papiera kopírované na „čiernobielej“ kopírke.
Tomu potom zodpovedal i objem informácií a kvalita
výstupu. Neskôr sme spracovávali príspevky na
zapožičanom grafickom programovom vybavení a na
externom médiu ho odovzdávali do tlače. Jeho kvalita
bola na neporovnateľne vyššej úrovni, no stále ste si vo
farbe mohli prezrieť len obálku časopisu. Z ôsmich strán
bolo dvanásť, neskôr šestnásť, dvadsať, dvadsaťštyri.
Dnes vďaka vyspelej technike a programovému
vybaveniu, ktoré sme nedávno doplnili o nový grafický
software, sa môžme tešiť plnofarebnému spravodaju,
ktorý prináša informácie a správy o dianí v obci a do
ktorého čoraz častejšie prispievajú nielen spoločenské
organizácie a kluby pôsobiace v obci, ale aj samotní
občania. Občania, ktorí sú svojím spôsobom v obci
aktívni akoukoľvek činnosťou a chcú nám ostatným dať
o týchto aktivitách vedieť. Niekedy skutočne stačí málo.
Mať dobrý nápad, premyslieť si, čo je potrebné do jeho
realizácie vložiť, osloviť kamarátov, nebáť sa požiadať o
spoluprácu a podporu. Ide to. Ak neveríte, treba nabrať
odvahu a skúsiť to.
Veľmi nás hreje pri srdci, že náš časopis sa teší vašej
priazni a po ukončení každého polroka nás zasypávate
otázkou....kedy už bude Informátor?!
Želám nášmu časopisu, aby bol i naďalej obľúbeným a
vyhľadávaným komunikačným prostriedkom. Aby
občania v ňom našli podstatu diania v obci, dôležité
informácie, ale aj zábavu. Všetkým doterajším
prispievateľom úprimne ďakujem.

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
- realizácia diela „Miestna komunikácia na ulici Boženy Němcovej“,
- realizácia diela „Chodník na ulici Pod horou“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Odvodnenie budovy Potraviny
Domovina“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Odvodnenie záhrad na ulici J. Hagaru“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Výmena okien a dverí na budove
hasičskej zbrojnice“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Oprava triedy v základnej škole“,
- výber dodávateľa a realizácia diela „Odstránenie stavby súpisné číslo 445 na
ulici Kpt. Weinholda“,
- výber dodávateľov prác a služieb a realizácia diela „Revitalizácia nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky - Kaštieľ I. v Zemianskych Kostoľanoch“ a realizácia
ďalších súvisiacich prác - vyčistenie pivníc a povál, riešenie vyústenia
kanalizácie,
- spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov a
projektového spisu, výber dodávateľov prác a služieb a realizácia diela
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany“,
- zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa služieb „Vývoz
komunálneho odpadu v obci Zemianske Kostoľany“,
- zabezpečenie časti zákazky „Obstaranie územného plánu zóny Pažite II.“ schválenie Zadania územného plánu zóny Pažite II. a zabezpečenie jeho
uloženia na Krajskom úrade v Trenčíne,
- zabezpečenie súhlasu zainteresovaných inštitúcií k projektu dopravného
značenia na zníženie rýchlosti pre nákladné motorové vozidlá na rýchlosť 40
km/hod., obstaranie a osadenie trvalého dopravného značenia na zníženie
rýchlosti,
- pracovné stretnutia so zástupcami schvaľujúcich inštitúcií k návrhom riešenia
spevnených plôch a parkovacích miest na ulici Kpt. Weinholda, 4.apríla (pred
budovou s obchodnými prevádzkami a klubom dôchodcov) a Domovina (pred
bytovkou č.388),
- poskytnutie súčinnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Banská Bystrica pri majetko-právnom vysporiadaní pozemkov vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb, ktoré majú byť dotknuté výstavbou kanalizácie
Pozdrav
nových nájomníkov
z balkóna
svojho nového bytu.
a čističky
odpadových
vôd v obci Zemianske
Kostoľany,
- spolupráca v procese prípravy výberu dodávateľa a realizácie prác „Učebňa
pracovného vyučovania v základnej škole“,
- spevnenie svahu v novej časti dvora materskej školy betónovými tvárnicami,
- zakúpenie hasičského vozidla za účelom jeho „repasu“ prostredníctvom
Ministerstva vnútra SR“
- zabezpečenie povinných príloh a spracovanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na realizáciu diela
„Výmena plynových kotlov v základnej škole“,
- zabezpečenie povinných príloh a spracovanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z programu Obnovme si svoj dom na „Pamiatkový
výskum nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Sýpka“ a na „Pamiatkový výskum
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ“,
- zabezpečenie povinných príloh a spracovanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na „Rozšírenie kamerového systému v obci
Zemianske Kostoľany“,
- natieračské práce na bránach garáží vo vlastníctve obce na ulici Ľ.Štúra, na
streche zdravotného strediska, na detských ihriskách, doplnenie lavičiek na
ihrisko Domovina bytovky,
- doplnenie vianočnej výzdoby obce,
- pracovné stretnutia s autormi a zabezpečenie odovzdania jednotlivých kapitol
od autorov do knižnej publikácie o obci Zemianske Kostoľany,

Uloženie obrúb, odvodnenie a nový asfaltový povrch
na miestnej komunikácii na ulici Boženy Němcovej
(nad hasičskou zbrojnicou).

Odvodnenie budovy Potraviny Domovina.

Výkop odvodňovacieho kanála za účelom realizácie
stavby „Odvodnenie záhrad na ulici J.Hagaru“.

Rekonštrukcia ďalšej, v poradí tretej triedy v budove
základnej školy z prostriedkov obce.
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Oblasť financií a správy majetku obce
- prijatie úveru vo výške 150 000,00 EUR na účely zabezpečenia
financovania investičného projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany - finančné prostriedky budú
obci „vrátené“ prostredníctvom dotácie schválenej Ministerstvom
hospodárstva SR,
- zabezpečenie fyzickej a účtovnej inventarizácie majetku obce k
31.12.2015,
- schválenie Výročnej správy konsolidovaného celku obce Zemianske
Kostoľany za rok 2014,
- schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2015 č. 2/2015, 3/2015,
4/2015 a 5/2015,
- schválenie rozpočtu obce na rok 2016,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenie obce Zemianske
Kostoľany č. 4/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zemianske Kostoľany č. 1/2008 o výške príspevkov v škole a
školských zariadeniach zriadených obcou Zemianske Kostoľany,
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Zemianske
Kostoľany č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Zemianske
Kostoľany č. 6/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku
školstva.
- schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.
polrok 2016.
- pridelenie nájomného bytu č. 9 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
682 Jane Mihálkovej,
- pridelenie nájomného bytu č. 1 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
683 Zuzane Mádelovej,
- pridelenie nájomného bytu č. 2 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
683 Ľubošovi Jančekovi,
- pridelenie nájomného bytu č. 8 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
683 Petrovi Štangovi,
- pridelenie nájomného bytu č. 11 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
683 Helene Hulínyiovej,
- pridelenie nájomného bytu č. 12 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
682 Tomášovi Bartolenovi,
- pridelenie nájomného bytu č. 14 v bytovke na ulici Kpt. Weinholda
683 Emílii Dudášovej,

Pred koncom kalendárneho roka sme sa všetci tešili z vianočnej
výzdoby obce, ktorá bola doplnená o nové prvky.

Začínajúce terénne úpravy po odstránení stavby č. 445 na ulici
Kpt. Weinholda.

Oblasť vnútornej správy obce
- schválenie Štatútu obce Zemianske Kostoľany,
- schválenie Programu rozvoja obce Zemianske Kostoľany,
- schválenie interného dokumentu Smernica obce Zemianske
Kostoľany č. 2/2015 o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
a verejných športových podujatí.
- schválenie interného dokumentu Smernica obce Zemianske
Kostoľany č. 3/2015 o činnosti Zboru pre občianske záležitosti
Človek človeku v Zemianskych Kostoľanoch.
- organizovanie aktivačných prác a zapojenie sa do projektov
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a podporu vytvárania
pracovných miest - prijatie štyroch zamestnancov v zmysle § 54
zákona o zamestnanosti,
- plnenie úloh súvisiacich s prípravou a organizáciou volieb do NR
SR v roku 2016

Po vybudovaní parkovacích spevnených plôch v roku 2014 na ulici
Pod horou prišla na rad obnova rozbitých chodníkov .

Spevnenie svahu v novej časti dvora materskej školy.
Dvojstranu pripravili : Ing. Školíková, Ing. Ďanovský
Foto : archív obce
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Už v minulom čísle nášho časopisu sme informovali o poskytnutej dotácii z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na realizáciu diela „Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky - Kaštieľ I. v Zemianskych Kostoľanoch“. Horúce letné počasie prialo stavebným prácam,
ktoré realizovala spoločnosť HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa, Kysucké Nové Mesto.
Zrealizované práce : odvodnenie stavby, obnova exteriérových omietok, inžinierske siete (voda,
elektrina, kanalizácia, vykurovanie), vybudovanie sociálnych zariadení, výmena okien, dverí,
položenie podláh, obnova interiérových omietok, dodávka a montáž svietidiel a ďalších súčastí
stavby, reštaurátorské práce na kamenných prvkoch (okenné a dverové rímsy) a drevených prvkoch
(brány, vstupné dvere), revitalizácia nádvoria parku (výmena povrchu za dlažbu, verejné osvetlenie,
mobiliár – lavičky, odpadkové koše), rekonštrukcia chodníkov v priľahlom parku a doplnenie
mobiliáru – lavičky, odpadkové koše, rozšírenie verejného osvetlenia.
Ďalšie oprávnené výdavky : obstaranie informačno-komunikačných technológií (signalizačné
zariadenie, kamerový systém, výpočtová technika, internet, veľkoplošná obrazovka, dataprojektor)
a interiérového vybavenia (stoly, interiérové a exteriérové stoličky, sedačky, stolíky, vybavenie
kancelárie, šatňový systém, kuchynská linka, kuchynské spotrebiče, doplnkový sortiment sociálnych
zariadení, vitríny a mobiliár do múzea, spracovanie scenára múzea, ošetrenie zozbieraných
predmetov, inštalácia expozície, propagácia ....).
Na základe zmluvy bola schválená dotácia najviac do výšky 1 072 737,19 €, po realizácii verejného
obstarávania boli náklady, a tým aj dotácia, upravené podľa výsledkov verejného obstarávania na
788 445,30 €.

Prezentačná miestnosť

Z klenotnice našich pamiatok sme jednej vdýchli život
Časť expozície
múzea.

Kongresová a
galerijná
miestnosť.
Reprezentačné priestory.

Obec zo svojho rozpočtu investovala do tohto diela finančné prostriedky vo výške 5%
oprávnených nákladov projektu 41 498 €, neoprávnené výdavky projektu vo výške 13 503 € a
kanalizačnú prípojku vo výške 1 198 €. Počas rekonštrukcie obec rozhodla, že mimo
schválených aktivít zrealizuje aj ďalšie aktivity, ktoré nesúvisia priamo s projektom, ale v
budúcnosti by mohli počas prevádzky narušiť už zrealizovaný projekt - čistenie povalových a
pivničných priestorov.
Východné krídlo kaštieľa slúži ako obecné múzeum. Jeho expozícia je rozdelená na niekoľko
častí. Jednou z nich je vlastivedná časť, kde si môžu návštevníci prezrieť predmety osobnej
potreby vidieckeho obyvateľstva, pracovné náradie, nástroje, odevy, obuv, keramiku i riad.
V ďalšej miestnosti sú vystavené exponáty z cirkevného života v Zemianskych Kostoľanoch.
Neprehliadnuteľnými sú ambón a kľačadlo z rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa.
Šľachtický rod Kostolániovcov bol, ale aj stále je, neodmysliteľnou súčasťou života obce. Rodu
je venovaná expozícia v ďalšej časti. Tu je z pôvodného zariadenia kaštieľa vystavené zrkadlo.
Dôležitou súčasťou sú svedectvá z archeológie, ktoré naznačujú, že osídlenie Zemianskych
Kostolian sa datuje spred viac ako šesťtisíc rokov.
V západnom krídle kaštieľa sú situované reprezentačné priestory na prijímanie významných
návštev. Miestnosť v tvare obdĺžnika s pódiom na jeho konci slúži na inštaláciu príležitostných
výstav, ale aj na spoločenské podujatia obce a koncerty. Informačný priestor v severnom krídle
s kapacitou 20 miest je určený na malé semináre, besedy. Nechýba tu priestor šatne a
propagačná miestnosť.
Zachovaný zostal účel obradnej miestnosti a prípravných priestorov na organizovanie obradov
uzavretia manželstiev, prijatia jubilantov, vítania detí do života a ďalších spoločenských a
občianskych slávností.
Slávnostné otvorenie priestorov kaštieľa a jeho sprístupnenie verejnosti je naplánované na
niektorý z jarných mesiacov.
Foto
: archív
obce
Rekonštrukcia komunikácie na
ulici
Partizánska.
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Dotáciou zo štátu na verejné osvetlenie dosiahneme úsporu v spotrebe elektrickej energie.
Ďalším projektom podporeným zo štrukturálnych fondov Európskej únie, tentoraz z operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, realizovaným v roku 2015, je projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Zemianske Kostoľany“. K realizácii došlo na základe prioritnej osi 2 - Energetika, opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Prvým krokom k úspešnosti našej žiadosti o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
bola aktivita podporená Nadáciou Pontis Slovenských elektrární, a.s.,
člena skupiny Enel. Táto poskytla obci grant vo výške 3000 € na audit
verejného osvetlenia v obci, ktorého výsledkom bolo, že s použitím
modernejších technológií a zariadení by sme v obci dokázali svietiť
oveľa úspornejšie. Približne v mesiaci apríli zorganizovalo vedenie
obce pracovné stretnutie za účasti poslancov obecného zastupiteľstva
so zástupcami spoločnosti Slovenske elektrárne - Predaj, a.s., ktorá
obci na základe výsledkov auditu ponúkla realizáciu rekonštrukcie
verejného osvetlenia v obci za podmienky, že toto verejné osvetlenie
obec odovzdá spoločnosti do dlhodobého prenájmu na obdobie 15
rokov. I keď ponuka to bola lákavá, zástupcovia obce mali obavu z
toho, že po 15 rokoch spoločnosť opäť odovzdá obci technicky
zastaralé a poruchové zariadenie. Na druhej strane tu existovala
možná hrozba, že by údržba a opravy osvetlenia neprebiehali
flexibilne, keďže spoločnosť by musela vysielať do obce svoje
pracovné skupiny zaoberajúce sa touto činnosťou.
Práve v tomto období však obec získala informáciu, že
Ministerstvo hospodárstva SR v krátkej dobe vyhlási výzvu na
podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných
príspevkov na rekonštrukciu verejných osvetlení v obciach. A
skutočne tomu aj tak bolo. V zmysle výzvy mali byť finančne
podporené všetky aktivity spojené s výmenou svietidiel a
rozvádzačov, ako aj svetelnotechnické meranie po ukončení
diela. Na podnet obcí bola výzva doplnená aj o podporu výmeny
kabeláže. Keďže v tomto prípade verejné osvetlenie ostáva
naďalej v správe obce, pričom si údržbu a prípadné opravy
dokážeme zabezpečiť takmer hneď a sami, bolo viac-menej
rozhodnuté, ku ktorej alternatíve sa obecné zastupiteľstvo
prikloní.
Pretože jednou z povinných príloh podanej žiadosti bola
svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia, na tento účel nám
veľmi dobre poslúžili informácie a podklady získané auditom
verejného osvetlenia v obci.

Obec zabezpečila výberovým konaním spoločnosť, ktorá
poskytuje služby externého manažmentu pri realizácii projektov
podporených z EÚ, pričom táto spoločnosť okrem spracovania
žiadosti zabezpečuje počas piatich rokov udržateľnosti projektu
aj spracovanie povinných monitorovacích správ.
Po podaní žiadosti na Ministerstvo hospodárstva SR obec takmer
hneď vyhlásila verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác
samotnej rekonštrukcie. V tejto súťaži bola úspešná spoločnosť
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice. Rozhodnutie
ministerstva o tom, že sme boli s našou žiadosťou úspešní, bola
obci doručená koncom novembra 2015. Po ďalších povinných
administratívnych úkonoch bola obci zaslaná zmluva o
poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na dielo
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske
Kostoľany“, ktorá po jej podpísaní a zverejnení nadobudla
účinnosť.
Ministerstvo hospodárstva SR po preskúmaní rozpočtu
vyhodnotilo, že výdavky vo výške 12 120 € sú neoprávnené,
zvyšná suma 320 944,94 € sú výdavkami oprávnenými. Z tejto
sumy ministerstvo poskytlo dotáciu vo výške 95%, čo predstavuje
304 897,69 €. Neoprávnené výdavky a zvyšný podiel 5%, čo
predstavuje sumu 16 047,25 €, hradí obec z vlastného rozpočtu.

Predmetom projektu je rekonštrukcia jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany. Zámerom projektu je
splnenie technických noriem pre osvetlenie komunikácii a verejných priestranstiev, ako aj zníženie energetickej náročnosti
osvetľovacej sústavy, energetická efektívnosť a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia. V rámci projektu sa
vymenilo 217 ks starých svietidiel za nové LED svietidlá a bolo doplnených 103 nových LED svietidiel. Vymenených bolo 5 ks
rozvádzačov pre napájanie za nové s integrovanou jednotkou spínania s dátovou komunikáciou a dispečingom a 10,2 km káblov.

Prečo sa nerozšírilo verejné osvetlenie
do častí, kde chýba?
Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie z Ministerstva
hospodárstva SR je možné v zmysle Výzvy a Zmluvy o poskytnutí
nenávratných finančných prostriedkov použiť výhradne len na
REKONŠTRUKCIU jestvujúceho verejného osvetlenia, nie na jeho
rozšírenie, výstavbu a obstaranie nových stĺpov. V prípade, že by obec
tieto dotačné prostriedky použila na účel výstavby, došlo by z jej strany
k porušeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov. Kontrolou ministerstva na mieste by došlo k takémuto
zisteniu a poskytnuté prostriedky by obec musela vrátiť.

Dvojstranu pripravila : Ing. Jana Školíková, foto : archív obce
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Snahy o obnovu hasičstva sme podporili viacerými spôsobmi
V roku 2015 sme sa zamerali na požiarnu ochranu v
obci. Pokúsili sme sa o rozvoj aktivít a činnosť
Dobrovoľného hasičského zboru. Doplnili sme
hasičskú techniku, začali s opravami budovy a majetku
slúžiacieho na účely hasičstva, dobrovoľníctva a
aktivizáciu mládeže a detí.
V rámci projektu "Hasičská zbrojnica pre deti, mládež a
dobrovoľníkov", ktorý podporili Slovenské elektrárne,
a.s., člen skupiny ENEL sumou 6 000 eur, boli v mesiaci
septembri vymenené na budove hasičskej zbrojnice
všetky okná a dvere. Cieľom tejto aktivity je znížiť
náklady na vykurovanie hasičskej zbrojnice a
dosiahnuť tepelnú úsporu. Koncom roka prebehla v
budove rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Obecné zastupiteľstvo zmenou rozpočtu obce na rok
2015 schválilo nákup hasičského vozidla v sume 12
000 eur, čo sa obci aj podarilo zabezpečiť kúpou
používaného vozidla Tatra 148 CAS 32. Tento typ
hasičského vozidla je možné odovzdať Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jeho
obnovy a dovybavenia, čím sa zvýši jeho hodnota na
približne 140 000 eur. V mesiaci októbri obec prevzala
od ministra vnútra SR pre účely obce a Dobrovoľného
hasičského zboru protipovodňovový vozík. Pomocou
jeho vybavenia bude obec schopná lepšie
predchádzať prípadným povodniam, ale aj
zabezpečovať odstraňovanie prípadných
povodňových následkov na obecnom majetku, aj na
majetku občanov.
K očakávaným zmenám došlo aj v zložení výboru
miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Na
členskej schôdzi si dobrovoľní hasiči zvolili nový výbor,
ktorý hneď začal pracovať na aktualizácii stanov a v
spolupráci s obcou na inventarizácii majetku obce
zvereného na účely požiarnej ochrany. V rozpočte
obce na rok 2016 obecné zastupiteľstvo schválilo na
dovybavenie hasičskou výstrojou a výzbrojou sumu 5
000 eur. Obec sa snaží podporiť hasičstvo, aktivity v
tejto oblasti pre deti a mládež a v neposlednom rade
kladie dôraz aj na dobrovoľníctvo.
Ing. J. Školíková, Foto : archív obce

Ďakujeme
za finančnú
podporu!

.
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ODKAZ PRE STAROSTU
Som veľmi rada, že služba Odkaz pre starostu na našej webovej stránke
www.zemianskekostolany.sk sa po počiatočnom ostychu stala
sledovaným komunikačným prostriedkom medzi občanmi a
samosprávou a že väčšina občanov pochopila jej podstatu. Táto
spočíva v poukázaní na konkrétny nedostatok, ktorý samospráva
dokáže vo vlastnej kompetencii odstrániť alebo napraviť. Účelom nie je
rozdeľovať občanov na skupiny, ktoré majú alebo nemajú na
problematiku (alebo na činnosť obce) rovnaký názor a už vôbec nie na
vzájomné osočovanie sa v diskusii. Nie každý má vytvorené podmienky
na to, aby mohol navštíviť príslušné oddelenie obecného úradu a
nahlásiť svoj postreh, ale dokáže komunikovať prostredníctvom tejto
služby v čase, keď mu to najlepšie vyhovuje. Sme preto vďační za každý
postreh, ktorý "ujde" nášmu oku a ktorého riešenie posunie našu obec
a život občanov v nej ku kvalitnejšiemu životu a kvalitnejším službám.
Niekedy občania o nedostatku vedia, smerujú k vedeniu i
zamestnancom obce kritiku, že nedochádza k náprave, no vo veľa
prípadoch tieto postrehy nie sú nahlásené, preto obec na ne nedokáže
reagovať. Ide predovšetkým o úpravy verejných priestranstiev,
pozemkov vo vlastníctve obce, podnetov na úseku stavebného
poriadku, dopravy, životného prostredia a pod. Je dôležité problém
presne a vecne pomenovať, vtedy vieme reagovať okamžite. Naopak,
nevieme reagovať na rôzne domnienky, dohady bez predloženia
akýchkoľvek podporných dokumentov (napr. fotografie preukazujúcej
opodstatnenosť domnienky alebo dohadu). Na záver ešte toľko, že to,
či je podnet vyriešený alebo nie, neposudzuje obec, ale technický
prevádzkovateľ portálu Odkaz pre starostu.
Veríme, že služba Odkaz pre starostu bude i naďalej komunikačným
prostriedkom, využívaním ktorého dokážeme v obci veľa napraviť.
starostka obce

Zmeny v personálnej oblasti
Aj v druhom polroku bolo potrebné vykonať malé zmeny v
obsadení pracovných pozícií zamestnancov obce. Z dôvodu dlhodobej
pracovnej neschopnosti referentky na úseku daní a poplatkov Kataríny
Pastuchovej bolo toto miesto obsadené na obdobie zastupovania Ing.
Júliou Hvojníkovou, ktorá na danom úseku viackrát vykonávala činnosti
prostredníctvom projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Prievidzi, naposledy po dobu 6 mesiacov, kedy získala najviac
vedomostí a zručností z danej oblasti.
V organizačnej zložke Materská škola boli v mesiaci septembri
prijaté do pracovného pomeru dve učiteľky, Paulína Milová zo
Zemianskych Kostolian ako náhrada za učiteľku, s ktorou bol ukončený
v mesiaci august pracovný pomer na dobu určitú a Bc. Zuzana
Hutárová z Bystričian na zastupovanie počas čerpania materskej
dovolenky.
Obec sa zapojila do projektu „Šanca na zamestnanie“
realizovaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi a na
dobu určitú 9 mesiacov poskytla zamestnanie štyrom našim
spoluobčanom :
Karina Beláková - zaradená na úsek daní a poplatkov obecného úradu
Blanka Peštová - pomocná sila v kuchyni jedálne materskej školy
Ľuboš Plachý - pomocná sila na údržbárske práce v základnej škole
Erika Matušková - pomocná sila na administratívne práce v základnej
škole
Náklady na mzdu vo výške 95% minimálnej mzdy, na ochranné
pracovné pomôcky a pracovné náradie prepláca obci Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.

NOVÁ
SLUŽBA
IOMO
Nová služba pre občanov pod skráteným
názvom IOMO (Integrované obslužné miesto pre
občana) mal začať fungovať v miestach matričných
úradov podľa platného zákona 1. decembra 2015.
Cieľom tohto projektu má byť zabezpečiť v mieste
matričného úradu vybavenie listu vlastníctva z
katastra nehnuteľností, výpisu z obchodného
registra a výpisu, resp. odpisu z registra trestov.
Termín však bol zo strany štátnych orgánov
posunutý na 18. 12. 2015. Žiaľ, ani do tohto
termínu obec (a nielen naša) neobdržala od
zodpovedného orgánu, Ministerstva financií SR,
kompletné technické vybavenie, vyškolení
pracovníci potrebné certifikáty, a tak nebolo
možné túto službu v určenom čase zabezpečiť.
Spustenie tejto služby bude pre občanov
znamenať, že vyššie spomenuté doklady si môžu
vybaviť na matričnom úrade v obci a nemusia za
službou ísť napríklad na katastrálny odbor
Okresného úradu Prievidza (výpis z listu
vlastníctva), Okresnú prokuratúru v Prievidzi
(výpis alebo odpis z registra trestov) alebo na
Okresný súd v Prievidzi (výpis z obchodného
registra). Ponuka služieb bude ďalej rozširovaná,
na verejnosť už prenikli informácie o poskytovaní
služieb dopravného inšpektorátu.
Platby za služby IOM sú rôzne a ich výška sa vyvíja
od požadovanej aktivity. Vo všeobecnosti však
platí, že sa tieto poplatky pohybujú od 2 eur do 8
eur. Pre občana sú však poplatky cenovo
výhodnejšie pri zohľadnení, koľko by minul, ak by
musel cestovať na jednotlivé úrady do najbližšieho
okresného mesta (cestovné + poplatky na mieste).
Okrem iného ušetrí aj množstvo času, ktorý je
mnohokrát na nezaplatenie.
Či tomu ale skutočne tak bude, záleží od
vyspelosti poskytnutého technického
zabezpečenia. Zo skúsenosti s touto službou
poskytovanou na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.
máme vedomosti, že po vypísaní žiadosti doklad
nie je vystavený hneď na počkanie, ale o jeho
vyhotovení informuje systém žiadateľa formou
sms-správy. Po doručení tejto správy o vybavení
žiadosti si môže žiadateľ doklad na matričnom
úrade vyzdvihnúť.
Podobnú skúsenosť máme aj s projektom
Elektronická matrika. Podstatou tohto projektu je
získanie matričného dokladu z ktoréhokoľvek
matričného úradu na Slovensku na miestnom
matričnom úrade. Do systému však matričný úrad
nedokáže vstúpiť bez súhlasu iného matričného
úradu, kde je doklad zamatrikovaný a v praxi to
spôsobuje značné problémy. Ojedinelý nebýva aj
prípad, že iný matričný úrad nemá matričné zápisy
vyhotovené aj v elektronickej forme a získanie
takéhoto dokladu je potom zo strany nášho
matričného úradu veľmi obtiažne.
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Nová povinnosť stavebníka pri podaní žiadosti o určenie súpisného čísla
Zákonom č. 125/2015 Z.z. bol zriadený register adries ako informačný systém verejnej správy, do ktorého sa
evidujú všetky pridelené adresy v Slovenskej republike. Z tohto zákona vyplýva hlavne pre stavebníkov
nových nehnuteľností - rodinných domov a bytových domov, povinnosť pri podaní žiadosti o určenie
súpisného čísla budovy okrem kolaudačného rozhodnutia a geometrického plánu porealizačného zamerania
predložiť aj dokument o zameraní adresného bodu. Adresným bodom je v podstate miesto, kde je
budova, ktorej má byť súpisné číslo pridelené. Zameranie adresného bodu vyhotovuje na základe objednávky
stavebníka ľubovoľná spoločnosť, ktorá je oprávnená vykonávať geodetické práce. V snahe ušetriť
stavebníkom finančné prostriedky chceme zdôrazniť, že pri objednávaní porealizačného zamerania stavby
(nového geometrického plánu po ukončení stavby na účely zápisu stavby do katastra nehnuteľností) je
vhodné požiadať tú istú spoločnosť hneď aj o zameranie adresného bodu. Bez predloženia tohto dokumentu
nie je možné zabezpečiť odoslanie kompletného spisu Okresnému úradu Prievidza na účel zaevidovania
stavby so súpisným číslom do registra adries a takýto spis bude referentke na obecnom úrade vrátený na
doplnenie.

Prieskumy trhu a verejné obstarávanie nám šetria finančné prostriedky
zmluvná cena

názov zákazky
Stavebný dozor Revitalizácia kaštieľ
Čistenie pivníc a povál - kaštieľ
Odvodnenie záhrad na ulici J.Hagaru
Odvodnenie budovy Potraviny Domovina
Externý manažment Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Verejné obstarávanie Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Odstránenie budovy č. 445 - trafostanica

7 950,00 €
3 375,83 €
3 407,17 €
3 930,89 €
3 606,00 €
2 600,00 €
2 700,00 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hasičskej zbrojnici

5 990,00 €

Svetelnotechnické merania verejného osvetlenia
Hasičské vozidlo TATRA 148

úspešný uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou

6 067,20 €
12 000,00 €

Rekonštrukcia triedy v základnej škole

3 500,00 €
Predsedníčka a podpredsení

ČERPANIE ROZPOČTU
ZA ROK 2015
Rozpočtové príjmy v Eur
Výnos dane z príjmu FO
Daň z nehnuteľností
Daň za špecifické služby
Daňové príjmy spolu
Príjmy z vlastníctva
Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
Poplat.a platby za služby, v tom:
za materské školy a šk.zariad.
poplatok za stravné dôchodcov
za predaj služieb
Poplatok za znečistenie ovzdušia
Príjem z predaja pozemkov
Úroky z účtov finan. hospodárenia
Ostatné príjmy
Nedaňové príjmy spolu
Transfery v rámci verejnej správy
Kapitálové transfery v rámci VS
Príjmové finančné operácie
Príjmy rozpočtových organizácií
PRÍJEM SPOLU
2

388
482
36
907
123
19
52
2
4
46
1
17
213
253
656
391
6
429

028,786,371,185,115,121,35,848,226,378,244,211,259,185,615,700,336,728,127,934,698,-

ING-Produkt, s.r.o., Prievidza
HOLLSTAV, s.r.o., Nesluša
VYSTA, s.r.o., Zem.Kostoľany
VYSTA, s.r.o.,Zem.Kostoľany
Manos Consulting, s.r.o., Nitra
EVO-Trade, s.r.o., Bratislava
Jarmila Kováčová, DONOR,
Zemianske Kostoľany
Jarmila Kováčová, DONOR,
Zemianske Kostoľany
CEVO, s.r.o. Bratislava
Petrolservis-Fire Servis, s.r.o.
Trnava
Jarmila Kováčová, DONOR,
Zemianske Kostoľany

Rozpočtové výdavky v Eur
Všeobecné verejné služby
402 358,Civilná ochrana
7,Ochrana pred požiarmi
4 211,Všeobecná pracovná oblasť
9 055,Cestná doprava
898,Nakladanie s odpadmi a ochrana ŽP
50 623,Bývanie a občianska vybavenosť
83 433,Kultúra a náboženstvo
76 103,Výdavky rozp.organiz.-Správa pamiatok
6 594,Základné vzdelávanie
325 153,Predškolská výchova
143 393,Sociálne zabezpečenie, opatrov.služba
32 595,Bežné výdavky spolu
1 134 424,Revitalizácia kaštieľa
848 446,Obstaranie hasičského vozidla
12 000,Projektové dokumentácie
7 072,Výstavba detských ihrísk
1 440,Územný plán zóny IBV Pažite II.
3 810,Chodníky Pod horou
7 953,Miestna komunikácia B.Němcovej
46 754,Rekonštrukcia kúrie-prípojka el.energie
277,Rekonštrukcia verejného osvetlenia
320 492,Kapitálové výdavky spolu
1 248 244,Finančné operácie výdavkové - úver
38 329,VÝDAVKY SPOLU
2 420 997,Spracovali : Ing. M. Tonhauzerová, Ing. J. Súkeníková
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Charitatívna zbierka - poďakovanie.
Členky Komisie sociálnych vecí a bytovej
politiky Obecného zastupieľstva v
Zemianskych Kostoľanoch ako i Charita sv.
Vincenta vyjadrujú svoje poďakovenie
všetkých spoluobčanom, ktorí sa zapojili do
charitatívnej zbierky šatstva, obuvi a
hygienických potrieb dňa 12. 9. 2015.
Prispeli ste množstvom odevov, ktoré
pomôžu ľuďom v núdzi. Celá zbierka bola
prevezená do Charity sv. Vincenta v
Prievidzi dňa 23. 9. 2015. Ešte raz všetkým
veľká vďaka.
Mgr. Iveta Melišková

Úprava sadzby dane zo stavieb pre občanov
Daňovou problematikou sa obecné zastupiteľstvo každej obce
zaoberá vždy ku koncu kalendárneho roka, kedy pripravuje a
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a
miestnych poplatkoch. V našej obci je takýmto nariadením
určená a schválená daň zo stavieb pre podnikateľov vo výške
2,66 €/m2 a pre občanov (fyzické osoby) bola v roku 2015 vo
výške 0,078 €/m2. Zákon o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch obciam ukladá povinnosť upraviť rozdiel medzi daňou
pre podnikateľov a daňou pre občanov tak, aby nepresahoval 10násobok. Znižovanie dane u podnikateľov by malo veľmi
negatívny dopad na rozpočet obce a jej rozvojové aktivity. Aby
obec dosiahla v danom roku zákonný stav, bude každoročne
zvýšená daň zo stavieb pre občanov o rovnakú časť sadzby. Toto
zvýšenie predstavuje 2 centy/m2/rok. V roku 2016 je výška dane
zo stavieb pre občanov schválená na sumu 0,099 €/m2..

Sociálna poradňa
Aj smrť blízkeho si vyžaduje formality - čo je
potrebné vybaviť?
Úmrtie blízkej osoby patrí k najťažším životným
situáciám. Napriek žiaľu však bude treba zabezpečiť
celý rad vecí.
Ak došlo k úmrtiu v domácnosti, prvou povinnosťou je
zavolať lekára z pohotovosti. Prehliadku mŕtveho tela
vykoná lekár poverený Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou. Ten vyplní list o prehliadke
mŕtveho, prípadne nariadi pitvu. Po vykonaní
prehliadky treba kontaktovať dispečing na odvoz
zosnulých a pohrebnú službu. Niektoré pohrebné
služby za poplatok zabezpečujú všetky ostatné služby
spojené s pohrebom (prevoz zomrelého, vybavenie
dokladov, výkop hrobu, obrad).
Ak úmrtie nastalo v nemocnici, spoja sa s vami jej
pracovníci a poskytnú vám všetky informácie o úmrtí a
vydajú vám list o prehliadke mŕtveho.
S týmto dokladom navštívite matričný úrad v mieste
úmrtia blízkej osoby.
Na zápis do knihy úmrtí a vydanie úmrtného listu treba
predložiť: všetky kópie listu o prehliadke mŕtveho,
ktoré vydá lekár, občiansky preukaz zomrelého,
občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.
Pracovníčka matriky vydá originál úmrtného listu, na
účel zápisu do matriky si ponechá dva listy o prehliadke
mŕtveho, ostatné vám potvrdené vráti a zároveň vám
vydá tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb (odovzdať
pohrebnej službe na potvrdenie a po vyplatení pohrebu
odovzdať na ÚPSVaR). Matričný úrad, ktorý vydal
úmrtný list odoberie pozostalým občiansky preukaz
zomrelej osoby, ktorý vráti príslušnému riaditeľstvu
policajného zboru (nie je to povinnosť). Pokiaľ sa tak

nestane, rodina OP vráti sama.
Pokiaľ si vyberiete cirkevný obrad, pre zápis do
cirkevnej matriky zosnulých potrebujete kópiu o
prehliadke zomrelého, kópiu úmrtného listu. Na
obecnom úrade v mieste pohrebu informujete o výbere
hrobového miesta, pokiaľ sa jedná o nové hrobové
miesto, obec vám ho pridelí a vyhotoví nájomnú
zmluvu. Je potrebné vybrať si pohrebnú službu, ktorá
zabezpečí výkop hrobu.
Cirkevný obrad zabezpečuje farský úrad, občiansky
obrad zabezpečuje obecný úrad v mieste pohrebu.
Čo po obrade ?
Odovzdáte Žiadosť o príspevok na pohreb. Úrad práce
pri žiadosti o príspevok na pohreb od vás bude
vyžadovať: občiansky preukaz (osoby, ktorá
vybavovala pohreb a podáva žiadosť), doklady o
výdavkoch na pohreb (ak vynaložené náklady
nepotvrdí pohrebná služba na žiadosti), úmrtný list.
Pokiaľ zomrelá osoba poberala kompenzácie od
ÚPSVaR, je nutné oznámiť úmrtie a odovzdať kópiu
úmrtného listu, ako i odovzdať všetky karty a preukazy
vydané úradom.
Navštívite zdravotnú poisťovňu zomrelého, kde
odovzdáte kartičku poistenca.
Navštívite sociálnu poisťovňu a čo najskôr požiadate
príslušnú pobočku sociálnej poisťovne (v našom
prípade Prievidza, Matice slovenskej 10, II. poschodie)
o vdovecký alebo vdovský dôchodok pre pozostalého
manžela/manželku. Prípadne, ak bol zosnulý/á
rodičom nezaopatreného dieťaťa, resp. detí, taktiež čo
najskôr požiadajte príslušnú pobočku sociálnej
poisťovne o vyplácanie sirotského dôchodku.
Mgr. Iveta Melišková
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K silno diskutovanej téme - KANALIZÁCIA
Témou kanalizácia sa zaoberáme už viac
ako rok. V tomto príspevku je mojím
cieľom zamerať sa nie na technické a
chronologické informácie jednotlivých
činností, ktoré sme v súvislosti s
prípravou realizácie tohto diela už
vykonali. Aj keby bolo skutočne o čom
písať. Keďže názory verejnosti na to, či
stavať alebo nestavať, či pripojiť sa alebo
nepripojiť sa na kanalizáciu, sa
rozchádzajú, je potrebné pozrieť sa na
problematiku z ľudského hľadiska. Čo
táto stavba prinesie jednotlivcovi,
spoločnosti, obci.
Nepochybne každý z nás nerád siaha
hlbšie do vrecka, pokiaľ nemusí. A hlavne
tento problém odrádza veľa vlastníkov
domov či bytov. Myslíme si, že pokiaľ
stav s odpadovými vodami, aký bol
doposiaľ, vyhovoval, nám ešte nejako
vydrží a uvidíme, čo bude ďalej. Navyše,
veľmi neradi sa už v zásade
prispôsobujeme európskej legislatíve,
lebo žijeme s pocitom, že nám svojimi
nariadeniami len zbytočne komplikuje
život.
Nepozerajme však na to, že nám to niekto
prikazuje. Nepozerajme na hrozby o
pokutách. Pozrime sa na našu obec,
pozrime sa na naše potoky, rieku. Dajme
si ruku na srdce a povedzme si, či sa nám
skutočne páči to, čo vidíme a čo cítime.
Počas rozprávaní našich starých mám
neveríme vlastným ušiam, že v našich
kostolianskych potokoch právali bielizeň,
že deti v lete sa v týchto potokoch
kúpavali, že boli plné rýb a vodných
živočíchov. Ak niekto povie, že generácií,
ktorá toto zažila, nezávidí, dovolím si

tvrdiť, že klame. Preto ešte raz položím
otázku. Páči sa nám to, čo vidíme a čo
cítime? A budú sa páčiť aj našim deťom,
vnúčatám a ďalším NAŠIM pokoleniam
potoky, do ktorých ústia odpadové rúry s
látkami ničiacimi všetky formy života?
Myslím si, že skôr nás pochvália, ak si
budú môcť v horúcom lete sadnúť na ich
breh a osviežiť si opálené nohy. Ak
nebudú mať obavu z kontaminovanej
vody v studniach, ak svojim deťom budú
môcť v potoku ukázať raka.
Nemožné? Vôbec nie. Máme možnosť.
Možnosť správnym rozhodnutím a
postojom dokázať, že nám záleží na
budúcnosti, aj keď možno už nie našej.
Verím, že každý z nás chce byť súčasťou
tohto prvého kroku k náprave barbarstva,
akým sa naše predchádzajúce generácie
dopúšťali a aj my sami sa dopúšťame vo
vzťahu k najväčšiemu daru prírody - vode.
Preto budem hrdá na to, ak sa kanalizácia
v obci podarí vybudovať. Napriek
„rozkopanej dedine“, napriek špinavým
topánkam, napriek dopravným zápcham.
Lebo toto všetko so stavbou, samozrejme,
súvisí.
Náš chemický priemysel už vyvíja pre
naše domácnosti skutočne zázračné
agresívne prostriedky na odstraňovanie
špiny. Tam, kde však nevyužívajú
možnosť pripojenia na kanalizáciu alebo
čističku odpadových vôd, sú to vrátane
kalu s obsahom čpavku aj zázračné
prostriedky na odstraňovanie života. Aj
toho nášho.
Rozhodnite sa správne. Myslím, že sa
rozhodnete pre život.
starostka obce

ŽUMPA - je zariadenie na zachytávanie
odpadových vôd a osobitných vôd bez ich
ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo
podzemných vôd. Vody zo žúmp sa odvážajú
na likvidáciu do vhodných zariadení napr. na
čistiarne odpadových vôd (ČOV). Platí
podmienka, že žumpa musí byť nepriepustná
- vodotesná,
čo výrobca dokladuje
stavebníkovi certifikátom. Na žumpu sa
vydáva stavebné povolenie podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu
s povolením stavby, z ktorej odpadové vody
bude zachytávať.

Ilustračné foto

Cieľom je zvyšovať podiel separovaného odpadu
Po búrlivej diskusii v parlamente i v odborných sekciach
Združenia miest a obcí Slovenska, po pripomienkach obcí
uzrel svetlo sveta nový zákon o odpadoch. V zmysle tejto
legislatívy, ktorá má v rôznych svojich ustanoveniach aj rôzne
dátumy účinnosti, má obec, občania i ďalšie subjekty niekoľko
nových povinností. Novinkou pri zbere separovaného odpadu
pre obec je, že do 31. 12. 2015 bola povinná uzavrieť zmluvu s
organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Takýchto
organizácii vzniklo koncom roka 2015 na Slovenku niekoľko.
OZV bude uzatvárať zmluvy i so zberovými spoločnosťami a
spracovateľmi, aby zabezpečili fungovanie a zmysel
triedeného zberu. Úlohou týchto špecializovaných organizácií
bude odborne a efektívne riadiť triedený zber a spolupracovať s
obcami a mestami pri jeho zabezpečení.
V prípade obalov bude výrobca a dovozca, ktorý predáva
výrobky v obaloch končiacich v komunálnom odpade,
financovať triedený zber prostredníctvom zapojenia sa do
organizácie zodpovednosti výrobcov. Takýmto kolektívnym

plnením sa zabezpečí financovanie nákladov na triedený zber
celého množstva vyzbieraných odpadov v mestách a obciach a
obce budú od týchto nákladov odbremenené.
Obec Zemianske Kostoľany uzatvorila zmluvu s OZV
výrobcov ENVI-PAK, a.s., Bratislava. Každá OZV podlieha
autorizácii, o ktorú je povinná požiadať Ministerstvo životného
prostredia SR. Ministerstvo bude zároveň viesť verejný
register týchto združení výrobcov.
Cieľom nového zákona o odpadoch je predovšetkým
každoročné zvyšovať podiel separovaného odpadu a znižovať
podiel netriedeného komunálneho odpadu, za čo budú
zodpovedné obce a OZV. Náklady na vývoz a spracovanie
separovaného odpadu budú znášať výrobcovia. Preto splnením
tohto cieľa bude dochádzať k znižovaniu nákladov obce za
komunálny odpad a nebude musieť pristúpiť k zvyšovaniu
poplatku pre občanov.
Víťazné družstvo medziuličného turnaja DEDINA.
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Zadanie územného plánu zóny pre IBV Pažite je schválené
Bývanie v pokojnom prostredí vidieka je dnes
veľmi vyhľadávané. Verejnosť sa preto veľmi
často pýta na problematiku prideľovania
pozemkov v lokalite obce, ktorú sme pracovne
nazvali „Pažite II.“ V minulom čísle sme
priniesli základné informácie o jednotlivých
krokoch obce pri realizácii zámeru vytvorenia
novej IBV. V prácach sme pokročili do štádia
schválenia Zadania Územného plánu zóny
„Obytný súbor Pažite II. Zemianske Kostoľany“
na Okresnom úrade v Trenčíne, odbore
výstavby a bytovej politiky a jeho následného
schválenia na rokovaní obecného
zastupiteľstva. Na základe zadania boli
spracované dva návrh urbanistického riešenia
lokality, z ktorých sa obecnému zastupiteľstvu
viac pozdáva alternatíva, ktorú vidíte na
grafickom zobrazení. Táto alternatíva zahŕňa
30 stavebných pozemkov pre rodinné domy, 3
stavebné pozemky pre bytové domy, 15 stavebných pozemkov pre rodinné domy, ktoré sú už v súkromnom vlastníctve a
stavebný pozemok pre 37 nájomných garáží. Snáď najväčší problém, ktorý zhotovitelia územného plánu zóny (UPN-Z)
riešili, bola akceptácia vedenia vysokotlaku plynu (VTL). Okrem toho, že miesto vedenia nesmie byť zaťažené žiadnou
stavbou, existuje tu (tak ako aj pri ostatných vedeniach inžinierskych sietí) ochranné pásmo, do ktorého stavby nesmú
zasahovať. Jedným z možných riešení by mohlo byť aj preloženie VTL, čo by sme však museli realizovať na náklady obce.
Tým by sa značne predražila nielen stavba inžinierskych sietí IBV, ale aj jednotlivých stavebných pozemkov, čo nie je v
našom záujme. Preto je v zmysle grafického znázornenia práve táto časť plánovanej IBV určená na parkovacie plochy pre
plánované bytové domy, výsadbu zelene a zeleného koridoru od komunikácie a pozemkov na rodinné domy v súkromnom
vlastníctve. Zhotoviteľ v tomto štádiu zabezpečuje spracovanie návrhu čistopisu už samotného dokumentu ÚPN-Z v
zmysle schváleného zadania.

erko - Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
Od septembra 2015 sa stretávame na novom mieste - v Dome kultúry v
čitárni obecnej knižnice každý piatok od 15:00 do 17:00 hodiny. Chceme,
aby deti využili voľný čas aj na aktivity bez počítačov a televízie. Naše eRko
stretká sú zamerané na cestu správnym smerom. K poznaniu dobra a lásky,
k ľuďom a k prírode. Šikovné ruky, spev, hry, to sú naše stretnutia, ktoré
chceme obohatiť turistikou spolu s rodičmi. Absolvovali sme už výstup na
Buchlov a Hrádok. V novembri sme zapálili Martinské svetlo dobra, pomoci
a vďačnosti lampiónovým sprievodom. Získané finančné prostriedky z
vianočného trhu použijeme na Noc kostolov 2016. Zapojili sme sa do
koledovania - Dobrá novina. Podarilo sa vyzbierať príspevok vo výške 459
eur na podporu rozvojových projektov pre núdznych v Afrike.
eRko môžete podporiť 2% dane, tlačivá sa nachádzajú v predsieni kostola
sv. Jána Krstiteľa.
10. 2. – 25. 3. 2016
Biblické stretká
25. 3. 2016
Deň počatého dieťaťa
14. 5. 2016
Púť detí, Rajecká Lesná
23. 5. – 29. 5. 2016
Vypni telku, zapni seba!
10. 6. 2016
Noc kostolov
Ľ.Čupcová, Foto : archív eRKo
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Žijeme medzi vami !
„Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý.“
V tomto duchu by som chcela charakterizovať činnosť našej ZO
JDS v Zem.Kostoľanoch. Sme ľudia v pokročilom veku, ktorí sa vedia tešiť
zo života.Naša činnosť, ktorá je zameraná v prospech kostolianskych
seniorov, bola počas celého roka 2015 bohatá a rôznorodá, zväčša
zameraná na kultúrno-spoločenské podujatia , ale i na poznávanie krás
Slovenska. Rok je dlhé obdobie, preto zo všetkých našich akcií uvediem
tie najzaujímavejšie.
Na výročnej hodnotiacej členskej schôdzi ZO JDS,
predsedníčka Valeria Oršulová, v prednesenej správe o činnosti za
obdobie rokov 2012 - 2014 kladne zhodnila celú činnosť organizácie. V
súlade so stanovami JDS sa uskutočnili voľby výboru a predsedu ZO JDS
na ďalšie trojročné obdobie. Výbor bol zvolený v tomto zložení: Marta
Hancková, Anna Eichlerová, Terézia Blahová, Emília Semaniková, Ján
Šuňal, Jozef Ďurta, Anežka Plachá, Oľga Ševcová. Za predsedníčku bola
opätovne zvolená Valeria Oršulová. V auguste ukončili činnosť vo výbore
2 členovia: Ján Šuňal Ján-zomrel a Jozef Ďurta ukončil spoluprácu. Bolo
potrebné doplniť výbor o 2 chýbajúcich členov. Na výborovej schôdzi
boli navrhnuté a riadne odsúhlasené uznesením č. 2 a následne zvolené
všetkými členmi ZO JDS Gizela Šuňalová a Mária Bajgarová. Výbor
pracuje len v ženskom zložení, a pracuje veľmi dobre. Všetky členky
výboru si zaslúžia poďakovanie za ich usilovnú a náročnú prácu v
prospech seniorov. Voľby sa uskutočnili aj na okresnej úrovni. Za
predsedníčku OO JDS v Prievidzi bola okresnou radou zvolená Beata
Vyoralová. Odstupujúcemu predsedovi Ing. Miroslavovi Kmeťovi želáme
veľa zdravia a ďakujeme za spoluprácu. Novozvolenej predsedníčke OO
JDS v Prievidzi Beate Vyoralovej blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.
Úspešne po celý rok pracovali obe spevácke skupiny Borinka,
teda mužská aj ženská a túto činnosť aj prezentovali na rôznych akciách, z
ktorých tu niektoré uvediem: so svojim speváckym repertoárom, pod
vedením ich speváckych vedúcich, Jaroslava Volára a Márie Ďurtovej a za
doprovodu harmonikárov Mariana Chrenka a Miroslava Smatanu sa
zúčastnili viacerých kultúrnych podujatí. V spolupráci s RKC Prievidza
vystúpili na kultúrnom podujatí „Ten lihotský vŕšok“ vo Veľkej Lehôtke,
ženská spevácka skupina prispela svojimi piesňami na festivale
mariánskych pútnických piesní Počuli sme vrúcny hlas v Lehote pod
Vtáčnikom, v rímskokatolíckom kostole sv. J. Krstiteľa na novoročnom
koncerte a mužská spevácka skupina spievala na polnočnej omši , na
oslavách pri Pamätníku SNP, pri odhaleni pamätnej tabule pri DK SNP k
50.výročiu roztrhnutia hrádze a na rôznych akciách organizovaných
rôznymi organizáciami v obci. Ženská spevácka skupina vystúpila so
svojím programom na regionálnej prehliadke voľnočasových aktivít
seniorov „Jeseň je dar“, ktoré sa konali v DK SNP v Zem.Kostoľanoch.
Právom im patrí vďaka za ich vynaložené úsilie a dôstojnú reprezentáciu
ZO JDS a obce.
V rámci družobnej spolupráce medzi klubmi sme v DK SNP prijali
návštevu členov DC Šurany, s ktorými sme absolvovali prehliadku našej
obce a pri speve sme sa spoločne zabavili.
Za krásami a poznaním nášho Slovenska sme sa vybrali na
výstavu kvetín Gardénia Nitra a na poznávací zájazd do skanzenu
slovenskej dediny Martin, do skanzenu Vlkolínec a na salaš Krajinka.
Myslím, že všetci zúčastnení sme si priniesli z tohto výletu len tie
najkrajšie dojmy. Okrem akcií, ktoré organizuje výbor ZO JDS pre svojich
členov, ako sú: MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším,
vianočné posedenie, sa aktívne zúčastňujeme i na akciách poriadaných
obcou. Tam sa zvyčajne prezentujú naše členky výboru ZO JDS so svojimi
pečenými koláčikmi. Naši členovia: Jaroslav Volárv, Ladislav Semaník,
Marian Chrenka a Jozef Mikula sa zúčastnili súťaže vo varení gulášu, kde
obsadili čestné 3.miesto. Srdečne im blahoželáme.
Veľmi dobrú spoluprácu máme s riaditeľkou MŠ v Zem.
Kostoľanoch Ľubicou Pastierikovou a detičkami. Navzájom si oplácame
návštevu pri rôznych spoločenských udalostiach. Prijímame a vraciame
to s radosťou a s vďakou. Akciu - veľkonočné tradície seniorov medzi

deťmi v MŠ som zverejnila v článku v okresných novinách Prieboj.
Poďakovanie za dobrú spolupráci patrí i vedeniu ZŠ Zem.Kostoľany a
vedúcim folklórneho súboru Domovinka. Desať členov našej ZO JDS sa
zúčastnilo rekondičných kúpeľných pobytov s 50 eurovou štátnou
dotáciou.
S ľútosťou v srdci spomíname na našich zosnulých členov: Jána
Šuňala, Martu Oršulovú a Annu Račákovú, ktorí nás v priebehu roka
opustili.
Rok sme ukončili spoločne na vianočnom posedení, ktoré bolo
spestrené vystúpením detí z MŠ Zem. Kostoľany. Zablahoželali sme
jubilujúcim členom, odovzdali sme Ďakovné listy oceneným a potešili
sme sa tombolou. Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám do
tejto tomboly prispeli.
Nechcem, aby tento môj príspevok vyznel ako výročná správa,
chcem iba oboznámiť širšiu verejnosť s našou prácou v prospech
seniorov v obci a zároveň vyzvať mladšie seniorske ročníky, aby sa nebáli
prísť omladiť naše rady a mohli po nás pokračovať.
Ďakujem starostke Ing. Jane Školíkovej a obecnému zastupiteľstvu za
poskytnutú finančnú dotáciu a za ich príkladnú spoluprácu v prospech
seniorov. Za veľmi dobrú spoluprácu ďakujem aj vedúcej DK SNP Viere
Hulínyiovej.
Zaujala ma jedna myšlienka o životnej múdrosti, ktorú by som
chcela citovať: „Mladosť má plány, stredný vek ciele a staroba je
údelom“. Buďme preto všetci aktívni a staroba nás nebude bolieť, ale
tešiť.
Valeria Oršulová
predsedníčka ZO č.21JDS v Zem.Kostoľanoch

Foto : archív ZO JDS č.21
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Podiel ZO SZPB na úlohách v II. polroku 2015
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v
našej obci v posledný júnový deň navštívili pamätné miesta : Liptovský Mikuláš,
Háj Nicovô - cintorín padlých v SNP a v II.svetovej vojne. Na tomto pietnom
mieste všetkých privítal tajomník Oblastného výboru Liptovský Mikuláš Ing.
Machovič a predseda Historisko-dokumentačnej komisie Liptovského Mikuláša
p. Vanék. V krátkosti priblížili udalosti počas SNP a históriu bojov v Liptovskom
Mikuláši. Mesto bolo oslobodené 4. 4. 1945 rovnaka ako naša obec. K pamätníku
obetiam sme položili veniec, zapálili sviečky a poďakovali za stretnutie. Ako
poďakovanie sme mu odovzdali darček - materiály o našej obci, ktoré nám
poskytla p.starostka. Ďalej sme pokračovali do obce Východná, kde nás čakal
kňaz vdp. Stanislav Misáľ, ktorý spoločne s nami navštívil posledné miesto
odpočinku nášho rodáka kňaza Jána Kováča. Návštevu sme vykonali pri jeho
nedožitom 100.výročí. Na jeho hrob sme položili veniec a zapálili sviečky. Cestou
späť sme sa zastavili vo Važci, kde sme navštívili nemecký vojenský cintorín. Tu
sme boli prekvapení, aká starostlivosť je venovaná tomuto pietnemu miestu.

Účastníci zájazdu na cintoríne padlých v SNP a II. svetovej vojne v Liptovskom
Mikuláši.

Dňa 28. 8. sme si zabezpečili slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti
71.výročia SNP. Na návrh predsedkyne Anny Komanekovej a po schválení
výborom ZO, ÚR SZPB Bratislava udelila čestné uznanie pri príležitosti 70.výročia
SNP a ukončenia II.svetovej vojny. Čestné uznanie za zásluhy v národnom boji za
oslobodenie a proti fašizmu, za rozvíjanie odkazu Slovenského národného
povstania, za dlhoročnú aktívnu zväzovú činnosť a spoluprácu udelené obci
prevzala starostka obce Ing. Jana Školíková, za VÚ 1056 prevzal veliteľ pplk. Ing.
Július Bala. Vyznamenanie odovzdala OV SZPB Prievidza Anna Komaneková.
Obecný úrad Bystričany dňa 29. 8. pri príležitosti 71.výročia SNP pripravil pre
záujemcov obce i okolia peknú športovú akciu výstup na Vtáčnik. Uvedenej akcie
sa zúčastnila predsedkyňa ZO SZPB a s podporou mladších účastníkov zdolala
vrchol vo výške 1346 m.
Dňa 18. 9. v spolupráci s vedením obce, Domom kultúry SNP, Základnou školou
Zemianske Kostoľany sme zabezpečili už 7.ročník športovej akcie BEH SNP. Toto
krásne podujatie sa vydarilo i napriek tomu, že účasť prítomných športovcov
bola vyššia o 100% oproti predchádzajúcim rokom. Dôvod bol ten, že sa to konalo
v piatok, v deň vyučovania, a nie vo voľnú sobotu. Ako komentátor bol pozvaný
náš bývalý občan Pavel Ziaťko a tiež bol pozvaný náš občan, domáci športovec,
vzor pre mnohých mládých ľudí z obce a účastník ultramaratónov Ing. Štefan
Karak, ktorý sa v roku 2015 zúčastnil maratónu v americkom štáte Colorado. Táto
akcia sa všetkým páčila, spokojní boli účastníci, usporiadatelia i diváci.

Pri hrobe nášho rodáka kňaza vdp. Jána Kováča
vo Východnej.

Súťažili detí z MŠ, žiaci ZŠ, príslušníci armády,
ktorí deťom maľovali tváre a predvádzali vojenské
zbrane, čím túto akciu spestrili. Do behu na trati
sa pridali i členovia základnej organizácie. S
elánom sa budeme podieľať na príprave 8.ročníka
v roku 2016.
V II.polroku sa výbor základnej organizácie stretol
štyrikrát, predsedníčka spracovala a odoslala
príspevky o činnosti, jej jubilantoch do Bojovníka,
Ročenky odbojára i podklady o činnosti
organizácie od jej vzniku do pripravovanej
monografie o obci Zemianske Kostoľany. Na záver
roka sme pripravili členskú schôdzu s
predvianočným posedením, kde sme odovzdali
malé darčeky členom nad 80 rokov a
poblahoželali jubilantom, ktorí v II.polroku
oslávili svoje okrúhle životné jubileá. Vyjadrili
sme poďakovanie nášmu členovi p. Plevkovi za
sponzorský dar, ktorý poskytol na Beh SNP.
Na záver chcem poďakovať za prácu a pomoc
výboru ZO a všetkým členom počas roka. Výbor
ZO týmto vyslovuje veľké poďakovanie starostke
obce a taktiež i poslancom obecného
zastupiteľstva za pomoc počas celého roka, za
finančný príspevok. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu a do nastávajúceho roka želáme im
všetkým i našim spoluobčanom dobré zdravie a
úspechy v osobnom i pracovnom živote, aby rok
2016 bol pokojnejší.
Anna Komaneková,
predsedkyňa ZO SZPB

Cintorín nemeckých vojakov vo Važci.
Foto: Mária Víziková
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Úspech minuloročného dvojdňového podujatia Dni obce nás presvedčil o tom, že naši občania majú o
stretnutia podobného charakteru záujem. Program tohtoročnej akcie sme opäť rozdelili na dva,
samozrejme letné dni. Pekné počasie a chuť stretnúť sa s priateľmi, ochutnať dobrý guláš, či stráviť
príjemné chvíle pri počúvaní hudby, prilákalo na Dni obce 2015 opäť mnoho návštevníkov.

11. júl 2015 - sobota
V sobotu dopoludnia sa rozbehli v plnom prúde
prípravy na Medziuličný turnaj - Memoriál Jána Ziaťku a
registrácia družstiev na súťaž vo varení tradičného
guláša.
Turnaja vo futbale sa zúčastnili tradične 4
družstvá mužov za zoskupenia ulíc Domovina, Kórea,
Dedina a Kolónia. Víťazom turnaja sa stalo družstvo
Dedina, striebornú trofej získalo družstvo Kórea, bronz
Domovina a štvrtá zemiaková medaila pripadla Kolónii.
Víťaz 7. ročníka Medziuličného turnaja Jána
Ziaťku si odniesol Putovný pohár turnaja, darčekový kôš,
sladkú odmenu v podobe torty a veľké šampanské.
Odmenení malou pozornosťou boli i jednotlivci v
kategóriách:
Najlepší strelec: Matej Cmarko
Najstarší hráč turnaja: Peter Pastucha
Najmladší hráč turnaja: Lukáš Turanský
Hráč, ktorý prišiel odohrať turnaj z najvzdialenejšieho
miesta: Stanislav Cachovan
V prestávkach sme mohli vidieť najnovšie modely
leteckého modelára Stanislava Oršulu a deti sa dosýtosti
vyšantili na skákacom hrade.

Návštevníci futbalového turnaja a ochutnávači
dobrého gulášu.

Víťazné mužstvo futbalového turnaja Dedina s Putovným pohárom.

Do súťaže o najlepší guláš sa prihlásilo celkovo 9
družstiev :
Dôchodcovia
Ďurtovci
Evanjelici
Farma Majer
Truckeri
Poslanci
Divočáci
Hujerovci
Kočky
Porota na vyhodnotenie gulášu hodnotila chuť, vzhľad a
konzistenciu tohto u nás obľúbeného jedla. Svoje
minuloročné víťazstvo obhájili Divočáci, druhé miesto
získali Ďurtovci a tretí najlepší boli Dôchodcovia.
A v podvečer, keď boli všetky ceny rozdané a všetok guláš
zjedený sa všetci zúčastnení mali možnosť presunúť do
Domu
kultúry SNP na tanečnú zábavu s DJ Rudom
Divočáci - družstvo, ktoré vo varení gulášu obhájilo prvenstvo
Cígerom.
z roku 2014.

INFORMÁTOR 2/2015

Strana 15

12. júl 2015 - nedeľa
Slávnosti sme v nedeľu začali ekumenickou

Rímske hry.

Ulička jarmočníkov.

omšou za obec a jej občanov v rímskokatolíckom
kostole sv. Jána Krstiteľa.
Poobede už bol pripravený kultúrny program
na terase pred našim domom kultúry. Nechýbali stánky
s medovníkmi, ponukou tradičných remeselných
výrobkov. V kultúrnom programe sa predstavili
dievčatá z rockovej hudobnej skupiny ONE REASON,
folklór bol zastúpený miestnym Folklórnym súborom
Domovina. Milovníkov stredného prúdu potešil
svojimi piesňami operetný spevák František Šlenker.
Hudobnú časť popoludnia uzavrela obľúbená Poluvská
cimbalovka.
Počas hudobného programu boli na
parkovisku pri dome kultúry pripravené pre deti rôzne
atrakcie ako Rímske hry, chodúle, skákacie hrady,
maľovanie na tvár a zábavní maskoti.
Ženy z miestneho klubu dôchodcov pripravili
pre nás všetkých chutné občerstvenie. Zahanbiť sa
nedali ani eRKári, ktorí okrem rôznych drobných
darčekových predmetov vlastnej výroby ponúkali aj
skvelé palacinky.
Dni obce v roku 2015 boli plné skvelej nálady,
súťaženia a zábavy s príjemným počasím. Veríme, že i
Dni obce nasledujúceho roka, pripravované k výročiu
I.písomnej zmienky o obci Zemianske Kostoľany, teda k
jej 685-tym narodeninám, budú aspoň také skvelé, ak
nie lepšie ako tieto. Tešíme sa na Vás v dňoch 25. a 26.
júna 2016!

Naša domáca Natália
Čupcová z dievčenskej
kapely ONE REASON.

Sólistka Poluvskej cimbalovky.

Aj nafukovacie atrakcie prilákali na Dni obce
2015 mnoho rodičov s deťmi.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým
spoluorganizátorom, futbalistom,
kuchárom, účinkujúcim!
Rozprávkoví maskoti sú medzi deťmi veľmi obľúbení.
Na foto rodina Rybárová.

Dvojstranu pripravili : Viera Hulínyiová
Ing. Jana Školíková
Foto: Lukáš Matoušek
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KALEIDOSKOP KULTÚRY

OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

PIETNA SPOMIENKA NA 71.VÝROČIE SNP

S ubúdajúcimi slnečnými lúčmi prichádza opäť čas školských
povinností. Do školského roka 2015/2016 sme v prvý školský deň
privítali 16 prváčikov. Nový školský rok otvoril riaditeľ školy Mgr.
Oliver Smida, veľa chuti do učenia a dobrých výsledkov zaželala
všetkým žiakom aj starostka obce Ing. Jana Školíková.

Už po sedemdesiaty prvý sme s úctou spomínali na všetkých padlých v
bojoch SNP. Pred rovnomenným pamätníkom sme obetiam bojov
položili vence. Na povstalecké obdobie vo svojom príhovore
zaspomínala predsedkyňa ZO SZPB Anna Komaneková, úctu a želanie
mierového života prejavila starostka obce. Svojimi piesňami program
spomienkového podujatia doplnili speváci mužskej speváckej skupiny
Borinka.

MIKULÁŠSKE A VIANOČNÉ SLÁVNOSTI
Príchod Mikuláša so sprievodom je najočakávanejšou udalosťou v roku, a to hlavne medzi deťmi. I tento rok Mikuláš navštívil deti v materskej škole,
základnej škole, potešil aj našich seniorov v dome dôchodcov. Večer obdaril svojou návštevou všetkých účastníkov vianočných trhov na miestnej tržnici.
Tu ponúkali svoje výrobky hlavne zástupcovia materskej školy, základnej školy, Jednoty dôchodcov na Slovensku, Hnutia kresťanskej mládeže eRKo,
aby si tak aspoň čiastočne doplnili svoje nenaplnené rozpočty. Svoje zastúpenie tu mali aj jednotlivci, ktorí svojimi šikovnými rukami dokážu vytvoriť
nádherné vianočné doplnky obohacujúce naše sviatočné príbytky. Nechýbal ani vianočný punč, ktorý bol ponúkaný s rôznymi ingredienciami vo
viacerých stánkoch. V sobotňajšie popoludnie navštívil Mikuláš ešte deti na detskom mikulášskom karnevale v dome kultúry. Tu to hýrilo farbami a
maskami od výmyslu sveta. Vyhodnotených bolo desať najpútavejších masiek, malou cenou však boli odmenené všetky zúčastnené masky, sladkú
odmenu si odniesli všetky deti.

Pripravila : Ing. J. Školíková, Foto : Lukáš Matoušek
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„...knihy nemajú byť nábytok, ktorý by ozdoboval dom,ale majú
byť potravou, ktorá živí ducha...“
Francesco Petrarca
Život v obecnej knižnici za uplynulý polrok.
V prvom rade ďakujeme dobrým ľuďom a nielen z radov našich občanov, ktorí sa pri obnove
svojej domácej knižnice rozhodli posunúť prečítané tituly do vašej obecnej knižnice. Veľmi si
to vážime.
Vďaka aj za každého čitateľa, počet, aj keď pomaly, narastá a stáli čitatelia pravidelne
navštevujú knižnicu, využívajú poskytované služby a zaujímajú sa o novinky. V poslednom
období sme rozšírili knižný fond o odborné knihy s témou Slovensko, zdravie, zvieratá a o
detské tituly.

Čo sa deje v priestoroch knižnice?
Okrem zapožičiavania kníh využívajú návštevníci knižnicu na vyhľadávanie informácii napr.
do školských projektov, veľký záujem z radov študentov je o povinnú literatúru aj o učebnice
pri príprave na skúšky. Pri hľadaní titulov je v našom záujme vyhovieť každej požiadavke
podľa našich možností. V knižnici majú návštevníci možnosť posedieť si a prečítať či
zapožičať si časopisy o športe, móde, kreatívnej tvorbe. Deti majú možnosť maľovať a tvoriť.

Čo sa bude diať v priestoroch knižnice?
 obohatíme ponuku o nové tituly podľa záujmu

čitateľov,
 zorganizujeme stretnutia so žiakmi základnej a
materskej školy,
 zorganizujeme besedy so spisovateľmi alebo
zaujímavými ľuďmi a o plánovaných besedách sa včas
dozviete z pútačov, plagátov alebo z oznamov
miestneho rozhlasu,
 v rámci registrácie do projektu Ďakujem sused knižné búdky, o ktorom sme informovali aj na našom
facebookovom profile Knižnica Zemianske Kostoľany
nás čaká samotná realizácia knižných búdok,
 stretnutia dospelých zatiaľ prebiehajú skôr
individuálne, privítame každý váš podnet, nápad aj
negatívny postreh,
 stretnutia s deťmi v priestoroch knižnice
prispôsobujeme záujmu zo strany čitateľov, rodičov a
snažíme sa spríjemniť deťom návštevu v knižnici hrou,
tvorením a aj samotným čítaním.

Dňa 6. januára
1991 v Žiari nad
Hronom bol
vysvätený za
kňaza náš terajší
duchovný otec
Mgr. Marian
Holbay.
Za jeho úctyhodných 25 rokov
obetavej práce sa mu chceme i touto
formou prihovoriť a poďakovať sa. Je
človekom, ktorého slovo padá do
srdca s váhou Božej autority a preniká
do duše silou viery. Bez neho nie je
možné narodiť sa, ani umrieť. Žehná
kolísku i truhlu, žehná naše
manželstvá. Pred ním vylievame
svoje slzy. Je tým, ktorý prináša Pána
na oltár, aby nás uzdravoval,
očisťoval a tešil a dáva nám ho za
pokrm v eucharistii. Život kňaza je
neprestajná obeta. V každodennom
zhone dnešného sveta si málokto
uvedomuje a váži milosti, ktorými
nás Boh požehnáva prostredníctvom
kňaza.
Drahý náš duchovný otec, ďakujeme
Vám za Kristovu lásku, obetu,
službu, podporu, starostlivosť, ktorú
nam odovzdávate. Do ďalších rokov
kňazskej služby Vám vyprosujeme
veľa Božích milostí a ochranu našej
nebeskej Matky Panny Marie. Pane
Ježišu, prosíme Ťa, ochraňuj nášho
duchovného otca, žehnaj mu, aby nás
viedol k Tebe, lebo kde si Ty, Pane, na
prvom mieste, všetko je na správnom
mieste!
S úctou Vaši vďační veriaci.

Deti v čitárni
obecnej knižnice
p r i k re a t í v n e j
tvorbe a pri výzdobe vianočného
stromčeka.

Ďakujeme za podporu, návštevnosť a za to, že nám tlmočíte svoje predstavy o vašej knižnici. Sme tu pre vás
čitateľov, pravidelných, aj tých, čo sa zastavia raz za čas a hlavne sa budeme tešiť na nových. Dvere sú otvorené a
keď nie, zazvoňte:)
A. Kopálová, pracovníčka knižnice
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Spoločenská kronika
Našimi novými občanmi sa stali
LEA NEDELJAKOVÁ
TAMARA MOKOŠOVÁ
DIANA BUGÁROVÁ

Deň učiteľov

V druhom polroku 2015 sme v náhradnej obradnej miestnosti v Dome kultúry SNP privítali detičky, ktoré sa narodili ešte v
prvom polroku po uskutočnení aprílového uvítania detí do života - Lukáša Kocmála, Sebastiána Rendeka, Sofiu Liktorovú,
Karolínu Adamkovú. K nim sa pridala i Lea Nedeljaková narodená už v druhom polroku. Tamara Mokošová a Diana
Bugárová prišli na tento svet v druhom polroku, ale až po októbrovom vítaní detí do života, preto budú spolu s rodičmi
pozvané do obradnej miestnosti na jar 2016.
VŠETKÝM RODIČOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA RADOSTI Z ICH RATOLESTÍ !

Kapellka a Laura

Svoje okrúhle životné jubileum oslávili

Stavanie mája
Jubilanti, ktorí prijali pozvanie do obradnej miestnosti v druhom polroku 2015.

BLAHOŽELÁME !
Rozlúčili
sme sa navždy
Naši predškoláci.
Cmarko
Šemoda
Šuňal
Bošková
Oršulová
Vencúrik
Sluková
Tunega

Jozef
Jaroslav
Ján
Mária
Marta
Štefan
Anna
Jozef

Dibala
Ladislav
Dzinová Renáta
Púčiková
Anastázia
Volárová Margita
Račáková Anna
Lobodáš Miroslav

Piati zomretí občania boli obyvatelia
Domova dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch.

Mgr.Ján
Mária
Emil
Irena
Eleonóra
Tarézia
Emília
Emília
Slávka
Anna
Emília
Emília
Štefánia
Erika
Ľudmila
Jozef
Jozef
Peter

Halač
Komžíková
Rolinec
Staňová
Bakusová
Ďurechová
Gőrőgová
Špániková
Urbánková
Gondová
Grichová
Gregorová
Hurtišová
Semaníková
Trnková
Ďurta
Takáč
Šuňal

Marta
Stanislav
Helena
Ján
Jozef
Helena
Kristína
Agneša
Oľga
Ján
Anna
Daniela
Terézia
Margita
Zdenka
Jozef
František

Fidesová
Blaho
Bartolenová
Mokoš
Cifrík
Pastuchová
Brezoňáková
Plachá
Ševcová
Súkeník
Pernisová
Podhorská
Pagáčová
Klimantová
Foretová
Kováč
Vízik

Informácia o pohybe obyvateľstva za II. polrok 2015
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. 2015
z toho

29
21
10
2
0
7
1740
840
900

občanov
občanov
občanov
občanom
občanov
občanov
občanov
mužov
žien

Údaje poskytla: Mgr. E. Matejovičová, Foto: L.Matoušek
Deviataci v obradnej miestnosti.
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Na chvíle relaxu
pom ôcky:
A ca,
a r a s , Ig a ,
o rlo n

český
š ľ a c h t ic
(P e t r)

z a d o vá ž i
si

1. časť
t a jn ič k y

n á s te n n ý
g o b e l ín

u d ie ra j,
t re p

2. časť
t a jn ič k y

to ,
p o a n g l.

p r ís l u š n íc i
a rm á d y

kanón

ru s k á
rie k a

aká
(b á s n . )

p o s t a va
z B a lz a c o vh o
ro m á n u

m a n ž e lk in a
m a tk a

n e u t r a t ím

k y s lá
t e k u t in a

z n . je d n .
gaus

š tu d e n t
m e d i c ín y

3. časť
t a jn ič k y

p a t ria c i
e l e g á n o vi

vy p r a c o va n ý
s p is

d ie ť a b e z
ro d ič o v

k lo b ú k
( h o vo r . )
ú te s
(b á s n . )

s n íva l a
(b á s n . )

E r vín
(d o m . )

koža na
r u k a vi c e

M á ria
(d o m . )
o k a m ih
(k n iž . )

p rira ď .
s p o jk a
(n ie t )

o d ra z u

g a z d o vi a
n a s a la š i

z a fú k a n á

V o lk s re p u b lik
P o le n

Nem ec

značka
ru s k ý c h
h o d in ie k

k i l o vo l t
(z n . )

o tc o v
(z m a ď . )

u t iš u j,
c h lá c h o ľ

m o rs k á
k o ry t načka

ženské
m eno

t e ra z
(n á r. )

č i s t ít e
n a s it e

p a t ria c a
A r n o vi

zam er i a va ,
c ie li

z m l u va ,
pakt

rie k a
v P e ru

s l o v. p o l .
s t ra n a

s o lm iz .
s la b ik a

š k ra b k y
p ri p lu h u

p rip ra v
va r e n ím

S e ve r a n o v
p re d m e t

p o s tu p n e
s la b o l

p re d p o n a
(p ro t i)

s ú rit e ,
p o b á d a te

m eno
B ohúňa

u m e lá
t k a n in a

d i va d e l n ý
z á ve s

odhadom

neha,
ta k t

dom áce
z vi e r a

s u r o vo s ť
(š p o rt . )

č a s ti
budov

o b le k
( h o vo r . )

S e ve r a n

p r ís n e j š i e
s t rá ž iť
(p re n . )

značka
č is t ia c e h o
p rá š k u

kód
le t is k a
R im in i

d ru h
b a k t é rie

O pen
d a ta
i n t e r fa c e
(s k r. )

h l i n ík
(z n . )

vý k ve t
s p o lo č n o s ti

d r e ve n á
pažba

p re rá ž a jú

EČV
P r e š o va

A nno
D o m in i
p re d m e t
p o ve r č i vý c h

o k a té
ženy

ťaž k á
vo ľ b a

Pripravil : Stanislav Plachý
Na 7.ročníku športového
podujatia Beh SNP sa v tomto
roku zúčastnilo a odštartovalo
220 pretekárov, z toho 100 žien a
120 mužov. Na prvých troch
miestach v kategórii materských
škôl sa z dievčat umiestnili Sofia
Frajková (1), Martina Adamková
(2), a Sofia Štefeková (3), z
chlapcov Róbert Včelka (1),
Martin Muho (2), Jakub Brtko (3).
V druhej kategórii - žiaci 1. a 2. ročníka - z našej školy obsadila druhú priečku Vanesa Vivien Gogová a tretiu priečku
Samuel Antalík. Ďalšiu, tretiu priečku obsadila pretekárka z Kostolian až v VI. kategórii - žiaci 6. a 7. ročníka - Miriam
Ptáčková. V ôsmej kategórii bežali naši dôchodci a umiestnili sa nasledovne : ženy 1. Martina Ptáčková, 2. Kristína
Brezoňáková, 3. Mária Karaková, muži 1. Rudolf Hudec, 2. Jozef Ďurta, 3. Miroslav Karak. Ceny, medaile a diplomy
odovzdal ultramaratónec a hosť podujatia Ing. Štefan Karak, starostka obce a predsedníčka ZO Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých Anna Komaneková. Ďakujeme za spoluprácu členom ZO SZBP, zamestnancov obce v Dome
kultúry SNP, Základnej škole Zemianske Kostoľany, VÚ v Zemianskych Kostoľanoch a obľúbenému moderátorovi a
nášmu rodákovi Paľkovi Ziaťkovi. Všetkým víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za skvelý športový zážitok.
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Futbal mladých
Dorastenci odštartovali novú sezónu vysokou výhrou nad Ráztočnom
17:1. Aj v ďalších stretnutiach strieľali veľa gólov. V úvode sezóny bojovali
o špicu tabuľky, potom ich rozlet pribrzdili zranenia, ochorenia a tresty. V
jarnej odvete sa budú snažiť vylepšiť svoje postavenie v tabuľke, kde im
patrí zatiaľ 6. miesto.
Najväčšie zmeny nastali v kategórii žiakov, po ukončení spolupráce s
Bystričanmi sme postavili len jedno družstvo. Zároveň sme sa museli
vysporiadať s nedostatkom hráčov, preto v zápasoch okresnej súťaže
vypomohli chlapci z prípravky. Napriek týmto problémom obsadili žiaci
výborné 2. miesto. Tréner Martin Rendek vyzdvihol streleckú efektivitu
Tomáša Zaťka a Erika Betáka a zároveň vyslovil poďakovanie za ochotu a
spoluprácu zo strany trénerov prípravky.
Našich najmladších futbalistov čakala takisto zmena, v kategórii prípravka
MIX sa stretli turnajovým systémom so svojimi rovesníkmi z Oslian a
Bystričian. S výberom Oslian zohrali vyrovnané súboje o prvé miesto, s
Bystričanmi máme aktívnu bilanciu.

Naše A-mužstvo vyhralo Memoriál Ladislava Obžeru
v Bystričanoch.

ULIČNÝ TURNAJ
Letnú prestávku tradične vyplnil uličný
turnaj. VII. ročník Memoriálu Jána Ziaťku
priniesol zápolenie štyroch družstiev,
víťazom sa stal tím Dediny, ktorý
úspešne obhájil prvenstvo z predošlého
roka. Vo finále porazil družstvo Podhora
+ Kórea, tretie miesto obsadila
Domovina.

Družstvo žiakov po víťaznom zápase

Spokojnosť s jesennou časťou
Po nevydarenom závere minulej sezóny sa v TJ Slovan uvažovalo o
tom, či neprihlásiť klub do okresnej súťaže, nakoniec však padlo
rozhodnutie štartovať aj naďalej v V. lige. S niekoľkými zmenami v
kádri vstúpilo A-mužstvo do nového ročníka 2015/2016 dosť
nešťastne. V prvom kole nám doma Streženice nadelili poltucet
gólov (1:6), následne sme pre nedostatok hráčov nevycestovali na
zápas do Malej Čausy. V ďalšom priebehu jesene sa nám darilo
najmä na domácom trávniku, kde sme po „výprasku“ od Streženíc
nenašli premožiteľa. Do mužstva sa vrátila herná pohoda,
výsledkom čoho bola aj pekná 6 – zápasová séria bez prehry, vďaka
ktorej sme sa po 12. kole vyšvihli na tretie miesto v tabuľke! Po
odohraní jesennej časti sme síce klesli na šiestu priečku, no s týmto
umiestnením môžeme vyjadriť spokojnosť. Najlepším strelcom
mužstva sa stal Patrik Fereje, s 12 gólmi je dokonca v čele
kanonierov V. ligy. V závere roka naši chlapci získali cenné prvenstvo
na Memoriáli Ladislava Obžeru v Bystričanoch, vo finále zdolali
domáci tím 8:3. Veríme, že v nastúpenom trende budú pokračovať
aj na jar!

Krst KRONIKY FUTBALU
Pekným príspevkom k 65. výročiu založenia nášho
futbalového klubu bolo vydanie knižnej publikácie
„Kronika futbalu v Zemianskych Kostoľanoch“. Táto vôbec
prvá kniha o našom klube mapuje históriu futbalu v našej
obci, jeho úspechy i nezdary a je spomienkou na všetkých,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho športu číslo jeden.
Autorsky ju pripravil Peter Divéky, na jej tvorbe sa podieľali
viacerí bývalí hráči, funkcionári a priaznivci klubu.
Slávnostný akt sa konal 10. októbra v prestávke zápasu s
Bošanmi (5:0), knihu pokrstili symbolicky trávou dve
klubové legendy a členovia „Jedenástky histórie“ Peter
Pastucha a Jozef Görög.

Pripravil : Peter Divéky, Foto : archív TJ Slovan
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