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Oslavy 72.výročia SNP a živé boje

Základná
škola
oslávila
svoje
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Obec udelila Ďakovnú plaketu In memoriam
strany 8, 9, 11

Vážení občania, milí priatelia,
opäť sme uzavreli jednu kapitolu
a jej 365 strán a vstúpili sme do nového
roka s množstvom plánov, ktoré by mali
prispieť k ďalšiemu rozvoju našej obce.
Popri nich budeme pokračovať i v
osvedčených aktivitách a podujatiach,
ktoré sa u vás stretli s pozitívnou odozvou.
Chcem využiť tento priestor na to, aby
som vás v novom roku 2017 pozvala všetkých k spoločnej práci pre
NAŠE Zemianske Kostoľany. Každý môže - samozrejme podľa svojich
schopností a možností - priložiť ruku k dielu a pomôcť celej obci alebo
konkrétnym obyvateľom, či už sú to seniori, rodiny s deťmi, osamelí, či
zdravotne znevýhodnení občania, alebo iní ľudia, ktorí pomoc
potrebujú a zaslúžia si ju. Nemusí to byť vždy len hmotná pomoc.
Niekedy stačí pozdrav, podaná ruka, úsmev, dobré slovo a úprimný
záujem o druhého človeka a jeho i váš deň sa stane krajším.
Tiež vás chcem už teraz pozvať na všetky podujatia a aktivity,
ktoré pre vás v tomto roku pripravujeme. Vaša účasť či neúčasť na nich
je pre nás znamením, či s nimi máme počítať i do budúcnosti. Vlastne
tak môžete svojim záujmom alebo nezáujmom rozhodnúť o osude
viacerých podujatí.
V našej obci sa v minulom roku mnohé podarilo. Je tomu tak i
vďaka obetavým ľuďom, ktorí si uvedomili, že pocit domova nemôže
končiť za dverami ich domu, či bytu. Dokázali čas venovať tejto obci - jej
vonkajšiemu vzhľadu i vnútornému životu - venovali ho nám všetkým.
Možno ste sa sami našli v tejto skupine ľudí, alebo takýchto ľudí určite
poznáte. Sú jednoducho nastavení tak, že hľadajú cestu riešenia, nie
dôvody, prečo sa to či ono nedá urobiť. Na nich stojí a napreduje každá
komunita a našťastie ich máme aj my.
Dovoľte mi preto, aby som sa im aj vo vašom mene
poďakovala. Poďakovať sa chcem aj všetkým ostatným, ktorí svoju
energiu, vedomosti, talent a čas nezištne venovali v prospech celku členom komisií pri obecnom zastupiteľstve, zamestnancom,
obchodným partnerom obce, členom všetkých spoločenských
organizácií, klubov, krúžkov, zástupcom cirkví, živnostníkom,
podnikateľom, pedagógom.
Chcem vám všetkým zaželať, aby ste túto obec vnímali ako
naše spoločné dielo. Aby ste uverili a na vlastnej koži prežili, že môže byť
lepšia a krajšia práve vďaka vám, že v nej môžu aj vďaka vášmu
pričineniu panovať lepšie vzťahy, vládnuť úcta k tým, ktorí si ju zaslúžia.
Aby ste uverili, že všetka energia, ktorú v jej prospech venujete, sa vám
bohato vráti v podobe zvýšenej kvality vášho života. Želám vám
všetkým veľa zdravia, pracovných úspechov a rodinnej pohody. Nech sú
všetky budúce dni pre vás krásne a úspešné.

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 „Oprava stĺpov miestneho rozhlasu“ - ich výmena, vyrovnávanie a
kotvenie,
- realizácia diela „Výmena plynových kotlov v základnej škole“,
- realizácia časti diela „Baroková kúria - inžinierske siete“ v rozsahu búracích prác, čistenia
pivnice, vybudovania kanalizácie, elektrickej prípojky, elektrických rozvodov, rozvodov

Časť interiéru barokovej kúrie vedľa kaštieľapríprava odvetraných podláh pred uložením
betónových podláh.

vnútornej kanalizácie, realizácia izolácií, odvetraných podláh a betónových podláh,
- realizácia diela „ Parkovisko - bytovka Domovina 388",
- realizácia diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení - knižnica“,
- realizácia diela „Oprava oplotenia základnej školy“,
- realizácia diela „Rekonštrukcia vstupnej časti DK SNP“ - predajný barový pult, šatňa,
obklady, interiér
- realizácia prípojky elektrickej energie na futbalovom ihrisku
- výber dodávateľa prác a uzavretie zmluvy na realizáciu diela „Oplotenie materskej školy“,
- výber dodávateľa prác a uzavretie zmluvy na realizáciu diela „Oprava omietok Potraviny
Domovina“ - zateplenie budovy, omietky, hydroizolácia,
- spracovanie a zverejnenie výzvy na výber dodávateľa prác „Projektová dokumentácia Lávka cez Lazný potok“,
- začatie verejného obstarávania na výber dodávateľa služieb „Vývoz komunálneho
odpadu v obci Zemianske Kostoľany“,
- realizácia pamiatkového historicko-umeleckého a historicko-architektonického výskumu
nehnuteľných kultúrnych pamiatok „Kišasonkin kaštieľ“ a „Sýpka“,
- spracovanie a podanie žiadostí a projektových spisov o poskytnutie dotácie z

Spevnenie komunikácie Pažite pri novostavbách.
Iniciátormi týchto prác boli samotní tu bývajúci
občania Tomáš Pisár a Ing. Ján Schwandtner,
nakoľko stav prístupovej komunikácie a zadržiavanie vody im znemožňoval bezpečný prístup
k ich rodinným domom. Na uvedenú akciu obec
zabezpečila stavebný materiál, fyzickú prácu
vykonali a strojné mechanizmy zabezpečili
už spomenutí občania. Za spoluprácu im
srdečne ďakujeme.

prostriedkov Ministerstva kultúry SR na ďalšiu etapu prípravnej dokumentácie obnovy
nehnuteľných kultúrnych pamiatok „Kišasonkin kaštieľ“ a „Sýpka“ (posudky zavlhnutia,
statické posudky, dendrologický posudok, reštaurátorský výskum),
- riešenie problematiky prekládky stĺpov elektrického vedenia v lokalite Majer v spolupráci
so SSE-distribúcia, a.s. Žilina,
- úprava a spevnenie cesty na ulici Pažite v časti pri novostavbách,
- oprava
schodov
a zábradlia
k soche Panny
v Dolných
Lelovciach,
Pozdrav
nových
nájomníkov
z Márie
balkóna
svojho
nového bytu.
- obstaranie a montáž prístreškov nad vchodové dvere Domu kultúry SNP (knižnica, byt pri
tenisových kurtoch, kuchyňa) a hasičskej zbrojnice,
- obstaranie peletkovej vykurovacej pece pre potreby prevádzky Kvety v nebytovom
priestore vo vlastníctve obce,
- obstaranie a montáž pomerových rozdeľovačov tepla pre nájomné byty v bytovkách
č.682 a 683 na ulici Kpt. Weinholda vo vlastníctve obce,

Pri bytovke č. 388 na ulici Domovina bolo vybudovaním parkoviska vytvorených 12 nových
parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov
bytovky. Dve parkovacie miesta sú vyhradené pre
osoby so zdravotným postihnutím.

- doplnenie expozície múzea v renesančnom kaštieli o poľovnícke trofeje a ich montáž,
- montáž elektrických zásuviek na účely pripojenia vianočného osvetlenia po rekonštrukcii
verejného osvetlenia (v minulosti bolo napojenie na pôvodné rozvody),
- oprava prístrešku autobusovej zastávky na ulici Partizánska,
- obstaranie úžitkového vozidla Renault pre potreby obce,
- obstaranie dodávateľov plynu a elektrickej energie na nasledujúce dva roky
prostredníctvom elektronického kontraktačného systému za výhodnejšiu cenu,
- dovybavenie školskej jedálne materskej školy o škrabku na zemiaky a výpočtovú
techniku,
- bežná údržba majetku obce, čistenie miestnych komunikácií, údržba zelene a verejných
priestranstiev.

Nová plynová kotolňa v základnej škole so štyrmi
modernými kondenzačnými kotlami a reguláciou
prechádza počas tohtoročnej tuhej zimy prvou zaťažkávaciou skúškou.
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Oblasť financií a správy majetku obce
- pridelenie nájomného byt v bytovke č. 682 uchádzačovi Ladislavovi
Benkovi,
- pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 682 uchádzačke Miroslave
Prostrednej,
- predĺženie zmluvy o nájme bytu v bytovke č. 5 nájomníčke Lenke
Gašparíkovej,
- predĺženie zmluvy o nájme bytu v bytovke č. 682 nájomníčke Jane
Mihálkovej a nájomníkovi Tomášovi Bartolenovi,
- predĺženie zmluvy o nájme bytu v bytovke č. 683 nájomníčke Emílii
Dudášovej,
- prenájom nebytového priestoru v budove zdravotného strediska,
miestnosť č. 108 Súkromnému centru špeciálno-pedagogického
poradenstva
- prenájom nebytového priestoru na miestnej tržnici spoločnosti JMTrans, s.r.o. Pažiť za účelom zriadenia prevádzky Zmrzlina a rýchle
občerstvenie,

Tri takéto prístrešky boli namontované na budove domu
kultúry a jeden na budove hasičškej zbrojnice. Ich účelom
je chrániť vchodové dvere a minimalizovať možnosti zatekania do budov počas prívalových dažďov.

Oblasť vnútornej správy obce
- spracovanie a schválenie záväzných noriem obce :
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 4/2016 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na
území obce Zemianske Kostoľany,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 5/2016, ktorým sa mení VZN 2/2012 Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Zemianske Kostoľany,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 6/2016, ktorým sa mení VZN 6/2015 o financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 7/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 8/2016, ktorým sa mení VZN 1/2016 o určení času a miesta zápisu
detí do 1. ročníka základnej školy,
- príprava a schválenie rozpočtu obce na rok 2017
- príprava a schválenie zmeny rozpočtu obce č. 3/2016 a 4/2016,
- spracovanie Spojenej výročnej správy za konsolidovaný celok obce
Zemianske Kostoľany,
- zabezpečenie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie 2015.

Na podnet verejnosti i diskutujúcich občanov na rokovaniach obecného zastupiteľstva sme zabezpečili opravu schodov a zábradlia
ku k soche Panny Márie v Dolných Lelovciach.

Ukladanie kábla do ryhy pri budovaní novej prípojky elektrickej energie na futbalovom ihrisku.

Počas tohtoročných osláv 60-tych narodenín sa už škola
nemusela pred hosťami hanbiť za odpudzujúci vzhľad
ohrád okolo celého areálu. V rámci týchto prác došlo
k výmene ohrád, bráničiek a uloženiu podhrabových
dosiek.

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

Strana 4

INFORMÁTOR 2/2016

Prieskumy trhu a verejné obstarávanie nám šetria finančné prostriedky
názov zákazky
Spevnené plochy a parkovacie miesta - Domovina 388

úspešný uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou
Prezentačná
Jarmila Kováčová
DONORmiestnosť
Zemianske Kostoľany
10 590,00 €
VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany
6 990,00 €
Jarmila Kováčová DONOR
Zemianske
Kostoľany
Rekonštrukcia
komunikácie na ulici Partizánska.
4 620,00 €
VYSTA, s.r.o., Zemianske Kostoľany
11 006,97 € (za 2 roky) MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
56 125,20 € (za 2 roky) MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
21 990,00 €
A.K.MOTOR, s.r.o., Prievidza
1 898,80 €
TECHEM, s.r.o., Nové Zámky
7 179,91 €
Elektromontáže, s.r.o. Horné Štitáre

zmluvná cena s DPH
17 457,14 €

Oprava omietok - Potraviny Domovina
Rekonštrukcia sociálnych zariadení - knižnica
Oplotenie materskej školy
Dodávka plynu (cez elektronický kontraktačný systém)
Dodávka elektrickej energie (cez elek.kontraktačný systém)
Úžitkové vozidlo Renault 3,5 t - valník (cez EKS)
Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (bytovky)
Pripojenie vianočného osvetlenia (zásuvky)

Zmeny v daniach
z nehnuteľností 2017

Urnový háj na obecnom cintorínom sa stal už jeho neodmysliteľnou súčasťou a urnové schránky si pozostalí zakupujú na uchovanie pozostatkov svojich príbuzných už oveľa
častejšie ako tomu bolo voľakedy.
V letných mesiacoch zamestnanci obce okrem pravidelných
prác na kosení a udržiavaní verejných priestranstiev a zelene
vykonali aj práce na rozšírení vstupnej časti k urnovým
miestam na obecnom cintoríne. Pôvodný úzky vstup znemožňoval prístup s invalidným vozíkom alebo detským
kočiarom.

ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2016
Rozpočtové príjmy v Eur
Výnos dane z príjmu FO
490 739,Daň z nehnuteľností
487 988,Daň za tovary a služby
38 384,Daňové príjmy spolu
1 017 111,Príjmy z podnikania a vlastníctva 154 084,Nedaňové príjmy spolu
154 084,Administratívne poplatky
21 568,Pokuty, penále a iné sankcie
80,Za predaj výrob., tovar.a služ. 101 562,Za materské školy a škol.zariad.
2 506,Príjmy ZŠ
28 731,Príjmy za stravné
28 845,Za znečistenie ovzdušia
251,Úroky z účtov fin.hospodárenia
125,Ostatné príjmy spolu
188 391,Tuzemské bežné granty a transféry 281 841,Tuzemské kapit.granty a transféry 436 636,Zostatok prostriedkov z min.rokov 30 890,PRÍJEM SPOLU
2 108 953,Spracovali : Ing. M. Tonhauzerová, Ing. J. Súkeníková

V roku 2016 platili vlastníci nebytových priestorov jednotnú daň. V roku 2017
sa výška sadzby rozlišuje v závislosti od toho, na aký účel je nebytový priestor
využívaný. Dane z nehnuteľností na byty a nebytové priestory boli obecným
zastupiteľstvom schválené nasledovne:
Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov na území obce
Zemianske Kostoľany je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:
a)
b)
c)
d)

0,120 € za byty
0,200 € za nebytový priestor využívaný ako garáž pre motorové vozidlá
1,200 € za nebytový priestor využívaný na podnikateľskú činnosť
0,120 € za nebytový priestor využívaný na ostatné účely neuvedené v
bodoch b),c)

Okrem tejto dane sa zmenila i sadzba dane za stavby.
Ročná sadzba dane za 1 m2 zastavanej plochy predstavuje 0,120 € za stavby na
bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.

Rozpočtové výdavky v Eur
Všeobecné verejné služby
463 417,26,Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
14 707,16 022,Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava
1 588,Nakladanie s odpadmi a ochrana ŽP
52 980,86 700,Bývanie a občianska vybavenosť
118 987,Kultúra a náboženstvo
Výdavky rozp.organiz.-Správa pamiatok
20 269,Základné vzdelávanie
366 662,188 305,Predškolská výchova
Sociálne zabezpečenie, opatrov.služba
39 863,Vedľajšie služby v školstve SCŠPP
37 897,Bežné výdavky spolu
1 405 423,Nákup dopravných prostriedkov
21 990,Územný plán zóny IBV Pažite II.
3 345,Prípravné projektové dokumentácie
10 195,Realizácia stavieb a tech.zhodnotenie
139 344,14 343,Rekonštrukcia a modernizácia
Kapitálové výdavky spolu
189 217,181 965,Splátky úveru
181 965,Finančné operácie výdavkové - úver
VÝDAVKY SPOLU
1 776 605,-
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Priestory kaštieľa zdobí aj dar v podobe poľovníckych trofejí
V priebehu roka obec doplnila expozíciu múzea v renesančnom kaštieli, ktorý sme slávnostne otvorili v apríli, o niekoľko nových exponátov. V
značnej miere obohatil priestory kaštieľa dar v podobe poľovníckych trofejí. Tieto obci a občanom s úctou daroval náš bývalý spoluobčan a emeritný
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD. V jeho darovanej zbierke je 48 trofejí jeleňa, 6 trofejí daniela, jedna
trofej muflóna, jedenásť trofejí diviaka, po jednej trofeji je moriak (tetrov) a bažant. Mnohé z týchto kúskov získali zlaté, strieborné, či bronzové ocenenia.
Tieto ocenenia a diplomy sú taktiež súčasťou daru.
Aj touto cestou chceme vysloviť pánovi Dobríkovi srdečnú vďaku za jeho hodnotný dar, ktorým obohatil našu kultúrnu pamiatku. Svoje
vyznanie obci a zdôvodnenie svojho rozhodnutia poskytnúť tieto poľovnícke trofeje práve našej obci, vyjadril v liste, ktorý v plnom znení zverejňujeme.

Vážení občania Zemianskych
Kostolian,
uplynulo už mnoho
rokov, keď som prvýkrát
zasadol do školských lavíc na
našej škole. Spomínam na pani
učiteľku Kiššovú, ktorá mi
dala vynikajúce základy pre
rozvoj mojej osobnosti a profesijného života.
Ako sudca som zavŕšil 19 rokov služby na
Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach.
Služby, ktorej predchádzalo dlhé vzdelávanie na
viacerých univerzitách.
Prameňom prvého poznania boli poznatky a
návyky získané na našej škole, ktoré boli základom
môjho osobného a pracovného úspechu.
S úctou spomínam na našu pani učiteľku a na
Vás ostatných občanov Zemianskych Kostolian. V
živote som mal záľubu v poľovníctve. Výsledkom tejto
záľuby sú trofeje, ktoré som sa rozhodol darovať obci
do jej vynovených reprezentačných priestorov na znak
mojej úcty k Vám.
S úctou
JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD., v.r.
Od slávnostného otvorenia kaštieľa v mesiaci
apríl 2016 prešlo počas návštevných
(otváracích) hodín, exkurzií, obecných
slávností, recepcií a individuálnych návštev
bránou kaštieľa až 1380 návštevníkov.
Keďže niektorí záujemcovia a občania nepostrehli oznam
o otváracích hodinách kaštieľa v predchádzajúcom čísle
časopisu alebo na www.zemianskekostolany.sk,
opakovane vám túto informáciu prinášame.

Návštevné hodiny kaštieľa
každý nepárny týždeň v sobotu (dátumy sú
mesačne zverejňované na webovej stránke
obce www.zemianskekostolany.sk).
prvá prehliadka o 13:00 h
druhá prehliadka o 15:00 h
skupinové návštevy a zájazdy je možné
rezervovať podľa dohody a vo vopred
objednanom termíne a čase na tel. čísle 046
5466 209, 5466 177, 5466 181 alebo emailom
pamiatky@zemianskekostolany.sk
kniznica@zemianskekostolany.sk
Počas týchto hodín sú prehliadky aj s
výkladom.

Prínos alebo zbytočnosť?
Počas rekonštrukcie kaštieľa i po jeho slávnostnom otvorení sa obec stretla s rôznymi
názormi verejnosti. Časť považovala a považuje otvorenie kaštieľa a jeho sprístupnenie
verejnosti za významnú udalosť v našej obci, za prínos a za pootvorenie dvier k
spoznávaniu našej histórie. Iní sa o tomto diele vyjadrujú v negatívnom zmysle ako niečom
nepotrebnom, zbytočnom vyhodení peňazí, ktoré mohla obec použiť na niečo, čo by bolo
všetkým občanom prospešnejšie. Ani tento názor neostal pre obec nepovšimnutý a
dovolíme si na tomto mieste vysvetliť, že prostriedky na obnovu kaštieľa získala obec ako
účelovú dotáciu. Jednoducho povedané, príslušné ministerstvo vyhlásilo výzvu pre
záujemcov, ktorí by chceli rekonštruovať nehnuteľné kultúrne pamiatky a nemajú na to
dostatok svojich finančných prostriedkov. V rámci tejto výzvy mohli záujemcovia
spracovať žiadosť s rozsiahlym popisom projektu a množstvom príloh a ministerstvo
rozhodlo, ktoré projekty podporí a poskytne im na opravu pamiatok nenávratné finančné
prostriedky. Preto keď bola schválená aj žiadosť pre našu obec, finančné prostriedky
mohli byť použité len na aktivity uvedené v žiadosti. Finančné prostriedky boli obci z
ministerstva poukázané na účet len po predložení vystavených faktúr za vykonané práce a
vykonaní kontroly na mieste (priamo na stavbe v obci) poverenými zamestnancami
ministerstva. V prípade, že by bol zistený nesúlad použitia finančných prostriedkov so
žiadosťou a položkovitým rozpočtom nákladov, dotácia by bola obci krátená, resp. aj
neposkytnutá. Obec by v tomto prípade musela práce hradiť z vlastného rozpočtu.
Pripravila : Ing. Jana Školíková, Foto: archív obce
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VYZNANIA KOSTOĽANOM - DARČEK K VÝROČIAM
Vybrali sme pre vás z listov našich pisateľov
Z Kostolian som odišla v roku 1980 na Moravu za manželom, ale
pravidelne sa sem vraciam navštevovať mamičku, ktorá tu dodnes
žije. Taktiež pravidelne sa zúčastňujem našich stretávok zo ZŠ, ktoré
sa vďaka spolužiačkam Katke a Anke odohrávajú každých 5 rokov.
Vždy je to pre mňa príjemná udalosť - všetko krásne zorganizované,
prítomnosť učiteliek a spolužiakov a na tejto poslednej stretávke
dokonca prekvapenie - návšteva zrekonštruovaného kaštieľa. Bolo
ťažké uveriť, že je to ten istý kaštieľ, v ktorom som sa v roku 1980
vydávala..., no jedným slovom krása!
Keď som tak na stretávke počúvala pani učiteľku Juditku a životné
príbehy spolužiakov, polial ma príjemný pocit a radosť z toho, že som
vyrastala práve medzi týmito ľuďmi, že ma vzdelávali práve títo
učitelia...
Keď tak v telefóne počúvam moju mamu, ako chce chodiť von medzi
ľudí, aj keď ju veľmi bolia nohy, ale rada sa stretáva a rada sa
porozpráva, ... keď mi povie, ako jej susedia Anka, Ivetka a Branko s
rodinami pomáhajú a kedykoľvek sa môže na nich spoľahnúť, tak sa
zasa dostaví ten príjemný pocit a radosť z toho, že v Kostoľanoch žijú
dobrí a slušní ľudia.
A tak na záver asi toľko :
Prajem mojím Kostoľanom, aby sa im darilo a aby sa v nich pekne a
dobre žilo, prajem mojej základnej škole ďalších 60 úspešných rokov
a to, aby z nech vychádzali vzdelaní, slušní a dobrí ľudia, prajem
všetkým dobrých a ochotným ľuďom veľa zdravia a radosti zo života.
Za všetko dobré, čo mi Kostoľany dali a dávajú ĎAKUJEM!
Naďa Malíková, rodená Hlohovská

Vážená pani starostka obce Zemianske Kostoľany.
Príjmite poďakovanie za pekný darček od Vás, ktorý ste nám poslali. Je
tu čas vianočných sviatkov, a preto máme z neho o to väčšiu radosť,
ktorú ste nám urobili knihou „Dedina s bohatstvom minulosti a
prítomnosti“ - obce Zemianske Kostoľany. Moc Vám za ňu ďakujeme.
Ďakujeme za doslova mravenčiu prácu všetkým autorom, ktorí sa na
tejto knihe podieľali, či už pamäťami alebo ilustráciami. Máme z nej
veľkú radosť. Pripomína nám detstvo, školské roky, ale i roky prežité v
dospelosti. Počas neskorého leta sme s manželkou navštívili s Vaším
doprovodom kaštieľ, v ktorom som prežil časť svojho života. Boli sme
prekvapení, že sa vedeniu obce Zemianske Kostoľany podarilo
zrenovovať túto kultúrnu pamiatku do tak krásneho stavu, za ktorú
Vám právom patrí obdiv a veľká vďaka. Ďakujeme.
Záverom môjho listu prajeme Vám a celému vedeniu obce Zemianske
Kostoľany pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a
v novom roku 2017. Trvalé zdravie, osobné a pracovné úspechy Vám
želajú rodáci zo Zemianskych Kostolian
Pavol Gabriš s manželkou a rodinou

Vážená pani starostka !
Úprimne ďakujem za ocenenie, ktoré ste mi poslali, veľmi ma
to potešilo. Spomíname na Zemianske Kostoľany, na dobrý školský
kolektív, na spoluprácu s bývalým MNV i na celú obec. Radi by sme u
Vás zostali, ale mladšia dcéra bývala často chorá, preto nám lekári
doporučili zmenu prostredia kvôli, v tom čase, horšiemu ovzdušiu.
Dali sme si zakúpiť aj knihu o Zemianskych Kostoľanoch, je
veľmi pekná, radi ju prezeráme.
Je nám ľúto, že sme sa pre zlý zdravotný stav nás oboch
nemohli zúčastniť na stretnutí s bývalými kolegami.
Želáme Vám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.
Pozdravujú Vás manželia HOSTAČNÍ.
Jacovce, 1. 12. 2016

Zdeněk Hostačný, v.r.
Dobrý deň, pani starostka. Včera mi
prišla nová monografia vašej obce. Zatiaľ som
nemal čas prelistovať ju, ale z prvého
nahliadnutia môžem povedať, že je to naozaj
veľmi pekná, reprezentatívna kniha. V
poslednej dobe som získal viaceré monografie
okolitých obcí. Okrem Prievidze aj Malinovú,
Nedožery-Brezany, Cigeľ, Kľačno, Kocurany,
Bystričany, Temeš, Necpaly... a môžem
povedať, že vaša monografia sa zaraďuje
medzi tie kvalitnejšie. Už len na prvý pohľad
pôsobí veľmi vábne. Kiežby sa podarilo každej
obci niečo podobné. Aby boli na takéto
dôležité projekty financie, aby sa vždy našla
skupina ľudí, ktorá je schopná a ochotná na
takom diele spolupracovať. Všetko dobré!
Schmidt

Vážená pani starostka,
vážený pán riaditeľ !
Ďakujeme Vám za pozvanie na slávnosť k 60. výročiu otvorenia
školy v Zemianskych Kostoľanoch. Pôsobili sme tam dosť dlhý čas života a
všetko v tejto spojitosti je nám milé.
Do ďalších rokov Vám želáme všetko najlepšie a nech sa Vám v
osobnom živote a práci naďalej darí.
S pozdravom Fábryovci
Vážená pani starostka,
veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnej
oslave 60. výročia školy. Ďakujem za milé privítanie, hodnotný darček, slová
uznania, bohaté občerstvenie.
Prajem Ti v náročnej a namáhavej práci (viem, o čom hovorím) veľa zdravia,
pracovnej pohody, úspechov a dobrých spolupracovníkov.
S pozdravom
Mgr. Daniela Krpelanová

Drahá starostka,
po prvé, som vďačný za veľmi vrelé privítanie, ktoré ste Vy a Kostoľany pripravili.
Pre mňa tento deň zostane nezabudnuteľný. Som rád, že som bol schopný prežiť
tento krásny sviatok. Osobitne som rád, že mám taký domov svojich predkov stále
obklopený láskou. Keď budem mať fotografie z podujatia, pošlem Vám ich a
chcem poprosiť, či by som mohol dostať niektoré z tých Vašich. Pozdravujem
všetkých priateľov.
S úprimnou láskou Charles Kosztolányi

.
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Tohtoročná vianočná výzdoba bola v našej obci opäť o čosi krajšia.
Počas vianočných trhov sa na tržnici rozsvietil statný vianočný
stromček, ktorý obci darovala zo svojej predzáhradky Ing. Žaneta
Spišáková. Ďakujeme jej, že nám všetkým spríjemnila vianočnú
atmosféru.

Máte problémy s káblovou televíziou?
Volajte VARES, s.r.o.
048/415 2953
0905 612 131
Užívatelia káblovej televízie vybudovanej v našej obci v
90-tych rokoch sa na pracovníkov obce často obracajú s
požiadavkami na riešenie problémov s kvalitou príjmu,
rozsahom poskytovaných služieb, kvalitou služieb a pod.
Týmto dávame na vedomie všetkým užívateľom, že obec
nie je vlastníkom, správcom ani prevádzkovateľom
tohto komunikačného systému a nahlasované
problémy nedokáže z tohto dôvodu riešiť. Vlastníkom a
prevádzkovateľom je spoločnosť VARES, s.r.o. Banská
Bystrica, na ktorú je potrebné sa v prípade sťažností,
dopytov a dotazov obrátiť.

Foto: archív obce

Sociálna poradňa

Nezamestnanosť
Ak sa zrazu stanete nezamestnaným, je to nepríjemná
situácia. Nevešajte však hlavu a zamerajte sa na
nájdenie si novej práce. Môže sa vám to podariť v
priebehu týždňa, niekedy to môže trvať dlhšie. Dôležité
je, aby ste urobili všetko pre to, aby ste sa stali čo
najatraktívnejším uchádzačom pre potenciálnych
zamestnávateľov.
1. Zaevidujte sa na úrade práce
Je to jeden z prvých krokov, ktorý by ste mali urobiť.
Všetko, čo k tomu potrebujete, môžete zistiť vopred
telefonicky alebo na stránke Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny. Ak splníte podmienky, získate dávku v
nezamestnanosti.
2. Hľadajte si novú prácu
Pracovné ponuky môžete hľadať priamo na úrade práce
alebo v tlači, ale najväčší výber nájdete na Profesia.sk.
3. Uchovajte si pracovné a sociálne návyky
Každý deň si vyhraďte určitý čas na prehľadávanie
pracovných ponúk, písanie životopisov a motivačných
listov, či iných aktivít, ktoré súvisia s vašim rozvojom.
Úlohou životopisu je predstaviť vás, vaše vzdelanie,
doterajšiu kariéru a skúsenosti. Dajte si preto na svojom
životopise záležať. Vzory správne napísaného
životopisu nájdete na internete. Neuzavrite sa do seba,
stretávajte sa naďalej s priateľmi či bývalými kolegami.
Možno práve oni budú mať tip na nejakú zaujímavú
pracovnú ponuku. Zamyslite sa aj nad tým, či by ste sa
nemali rekvalifikovať. Možno bývalé povolanie nebolo
to pravé pre vás.

4. Urobte niečo pre svoj rozvoj
Počas obdobia, keď ste nezamestnaný, máte možnosti a
priestor rozvíjať svoje zručnosti a získať skúsenosti,
na ktoré ste počas práce na plný úväzok nemali čas.
Počas obdobia na “úrade práce” sa profesionálne či
osobnostne rozvíjajte.
Tipy:
Študujte
Vyskúšajte kurzy, zaujímavé sú online kurzy a nástroje.
Vďaka nim sa môžete naučiť cudzí jazyk, základy
programovania, či grafi- ky. Online kurzy sú zadarmo a
nájdete ich na rôzne témy.
Choďte na podujatia
Je to súčasť udržiavania sociálnych návykov a
získavania nových kontaktov. Veľmi dobrá stránka je
Profesia Days s množstvom pracovných ponúk aj
zaujímavých prednášok.
Zlepšite sa v cudzom jazyku
Angličtina je základ, ktorý je často vyžadovaných aj na
nižších pozíciách. Nemávnite rukou, že na učenie sa
jazyka je neskoro. Úrady práce niekedy ponúkajú aj
jazykové kurzy.
Obdobie bez práce nemusí byť len o tom, že si budete
hľadať novú prácu. Môže to byť obdobie, kedy máte
šancu objaviť to, čo vás najviac baví, zlepšiť sa v tom
a rozvíjať všetky stránky svojej osobnosti. Každá
ďalšia aktivita vás posunie bližšie k novej a lepšej práci.
Mgr. Iveta Melišková
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K jubileu našej školy...
V každom kalendárnom roku môžeme nájsť niekoľko pamätných
dní a výročí, ktoré sa dotýkajú väčšieho počtu našich občanov.
Všetci sme kedysi chodili do školy, tak nám je iste blízka
spomienka na dni rozhodujúce pre celé generácie mladých ľudí,
detí, žiakov, ktorí navštevovali školu v našej obci. Vo víre
každodenných udalostí sme si nezabudli pripomenúť 60. výročie
otvorenia súčasnej budovy základnej školy, v tom čase s názvom
Osemročná stredná škola (OSŠ) v Zemianskych Kostoľanoch. Jej
šesťdesiatročná história prináša množstvo spomienok všetkých jej
absolventov na osem, prípadne deväť školských rokov prežitých v
jej priestoroch.
No nebolo to tak vždy. Neskôr narodeným a súčasníkom
už v dnešnej dobe nič nehovorí vyučovanie v starých budovách –
dnešnej reštaurácii Motorest (s ľudovým názvom Pereš), neskôr po
2. svetovej vojne bol na školské účely prerobený kaštieľ vedľa zainteresovaných. Po tomto období hneď nastúpili stavebné čaty a
školy, tzv. „kišasonkin“, ako náhradné priestory pre výučbu sa mechanizmy, aby v septembri 1956 bola škola pripravená na
používal aj veľký kaštieľ v strede obce, kde boli triedy na poschodí prijatie svojich malých i väčších stálych návštevníkov.
západného krídla, aj domček oproti rímsko-katolíckemu kostolu, v
Slávnostné otvorenie novej školy sa uskutočnilo 29.
ktorom bola umiestnená jedna trieda. Takto vlastne prebiehalo augusta 1956 na priestranstve pred budovou a po oficiálnej časti a
vyučovanie v rôznych obdobiach na viacerých miestach a vždy sa bohatom programe si prítomní mohli pozrieť aj vnútorné priestory.
učilo striedavo – ráno aj odpoludnia, no i napriek tomu boli triedy Dnes je už rozmiestnenie a účel jednotlivých miestností iný, ale v
preplnené žiakmi.
čase otvorenia školy návštevníci obdivovali nielen krásne,
Naliehavosť riešenia tejto situácie chápali a snažili sa priestranné a slnečné triedy, široké chodby, účelné sociálne
riešiť predstavitelia obce aj školské orgány, ale snahy vždy zariadenia, šatne v suteréne, ale najmä vybavenie špeciálnych
stroskotali na známej príčine – nedostatku finančných prostriedkov učební, laboratória, kabinetov, miestnosť pre bábkové divadlo.
na výstavbu novej školy. Od školského roku 1946/47 prišla úprava Osobitne ocenili telocvičňu s vybavením aj novú jedáleň s
v školskej dochádzke, po ktorej škola v Zemianskych Kostoľanoch kapacitou 60 miest a dobre zariadenú priľahlú kuchyňu.
kapacitne vyhovovala len pre deti 1. – 5. ročníka a od 6. ročníka
Na výstavbe tohto diela mal najväčší podiel Stavoprojekt
žiaci navštevovali tzv. meštiansku školu, najbližšie k našej obci Žilina ako projektant stavby a Priemstav, n. p., Prievidza ako jej
bola v Novákoch, prípadne chodili ako predtým na strednú školu – zhotoviteľ. Pri záverečných prácach veľmi pomáhali rodičia,
gymnázium – v Prievidzi. Keď v roku 1948 otvorili meštiansku učitelia, členovia spoločenských organizácií v obci, ktorí upravili
školu v blízkom Dolnom Kamenci, prevažná časť školopovinnej terén, vykonali čistiace práce v celej budove, zariaďovali
mládeže vo veku 11 – 15 rokov dochádzala do tejto obce, deti z miestnosti nábytkom. Dobrá vec sa podarila, čo oceňujú celé
Dolných Leloviec naďalej chodili do Novák vzhľadom na blízkosť generácie žiakov, ktorí navštevovali túto školu, a ich rodičov, ktorí
Predsedníčka
a podpredsení
železničnej stanice. Tieto okolnosti a napokon aj vysoké počty
ich do nej
odprevádzajú. Pre desiatky učiteľov sa škola stala prvým
žiakov v triedach 1. – 5. ročníka boli stimulom pre vtedajšieho pracovným pôsobiskom, na ktoré nastúpili s nedočkavosťou a
riaditeľa školy Gustáva Lindtnera, ktorý prišiel do funkcie v roku očakávaním, ďalšie desiatky učiteľov z nej odchádzali na
1950, aj predstaviteľov obecnej samosprávy, aby sa znovu pokúsili odpočinok po dlhoročnej činnosti s deťmi, s pocitom, že im
o možnosť vybudovať novú budovu školy slúžiacu všetkým odovzdali všetko, čo sa od nich očakávalo.
školopovinným deťom v našej obci. Celý proces prípravných prác
Každý z nás, jej absolventov, si pri 60. výročí ZŠ
od vybavovania na rôznych úradoch, výkupu pozemkov od Zemianske Kostoľany vybaví niečo svojské, čo si zapamätal zo
majiteľov až po získanie stavebného povolenia od Okresného školského života počas dní a rokov, keď navštevoval jej priestory.
národného výboru v Prievidzi a položenie základného kameňa v Niekto má nezabudnuteľné spomienky na učiteľov, na spolužiakov,
júni 1954 si vyžiadal trojročné mimoriadne nasadenie všetkých
na vyučovacie hodiny niektorých predmetov, na obľúbené miesta v
škole a jej okolí, na veselé historky spoza múrov školy, na vtipné
poznámky a omyly, ktorých sa dopustil, na detský smiech i plač pri
hodnotení známkou. Takto by sme mohli vypočítavať ešte veľmi
dlho. Všetko, na čo by sme si spomenuli, ukryla strecha budovy
našej školy, pod ktorou sa po celých uplynulých šesťdesiatich
rokov formovali osudy našich malých i väčších žiakov, i
pedagógov a zamestnancov.
Mgr. M. Plachá

„Škola si dala prácu, aby v
žiakoch a skrze žiakov
pripravila a napomáhala
budúcnosti ľudskej spoločnosti.“
Foto: archív školy

Ján Kalinčiak
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Oslava 60. výročia otvorenia novej školy
Školský rok 2016/2017 je tak trochu výnimočný. Výnimočný najmä tým, že sme si v ňom pripomenuli 60. výročie
otvorenia novej školy v Zemianskych Kostoľanoch. Naša škola (v zastúpení všetkých jej zamestnancov a žiakov) v spolupráci
s Radou školy, Radou rodičov, Obcou Zemianske Kostoľany, DK SNP Zemianske Kostoľany, Obecnou knižnicou v
Zemianskych Kostoľanoch, s finančnou podporou občanov Zemianskych Kostolian, bývalých žiakov a zamestnancov školy,
regionálnych nadácií, miestnych podnikateľov, Trenčianskeho samosprávneho kraja, ... zorganizovala v piatok 11.
novembra 2016 oslavu 60. výročia otvorenia novej školy.
Keď nadišiel ten dlho očakávaný deň, ktorý naša škola venovala 60. výročiu jej otvorenia, vrcholili posledné prípravy.
Krátko popoludní sme vo dverách našej školy privítali vzácnych hostí: bývalých kolegov - učiteľov, bývalých zamestnancov
školy, bývalých žiakov i ostatných milých hostí. Privítali sme medzi nami aj pozvaného čestného hosťa, zástupcu
Trenčianskeho samosprávneho kraja - prednostu OÚ Trenčín JUDr. Ing. Jozefa Stopku, PhD. Všetci sme si spoločne
zaspomínali na časy minulé, ale aj súčasné. Prešli sme si spolu školu, i expozíciu vo vestibule venovanú histórii našej školy v
rokoch 1956 - 2016. Po spoločnej fotografii na schodoch pri hlavnom vchode sme sa presunuli do priestorov obnoveného
renesančného kaštieľa, kde sme sa za pútavého výkladu
Kultúrny program našich žiakov 3.ročníka
pani Kopálovej dozvedeli veľa zaujímavých vecí z
histórie obce Zemianske Kostoľany prostredníctvom
exponátov a histórie rodu Kosztolányiovcov. Po
prehliadke kaštieľa nás už netrpezlivo čakala verejnosť v
dome kultúry, kde začal program našich žiakov a hostí
(DFS Domovinka, žiaci MŠ Zemianske Kostoľany, Vanda
Vačková, Laura Belicová, Kapellka). Kultúrnym
programom nás sprevádzal pán Ladislav Jurík s Eliškou
Michalikovou, žiačkou 8. ročníka. Z vystúpenia všetkých
sme mali radosť. Vystúpenia účinkujúcich si vyslúžili
potlesk a úsmev. Po kultúrnom programe nasledovalo ešte
posedenie pozvaných hostí. Pani starostka po svojom
poďakovaní a vyjadrení úcty všetkým pozvaným

pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom našej školy (bývalým
a súčasným) odovzdala Pamätný list
s kvietkom a milým darčekom monografiou Obce Zemianske
Kostoľany. Veľmi nás potešila
prítomnosť učiteľov, ktorí začínali
so vznikom našej školy (Anna
Lindtnerová, Anna Omelková Matušková), ale aj mnohých ďalších
(Emil Hruška, Mariana Plachá,
Judita Kováčová, Jozef Fábry, Vlasta
Fábryová, Jarmila Takáčová, Eva
Švecová, Marianna Liptajová, Anna
Bošjaková, Vilma Maličká, Otília
Mendelová, Daniela Krpelanová,
Eva Fábryová, Anna Kováčová,
Spoločná fotografia pozvaných hostí
Judita Bošková,...).
Dojalo nás, že vďaka výročiu našej školy sa znovu stretli po desiatkach rokov aj jej bývalí žiaci (Pavol Ziaťko, Ing.
Ján Mokoš, Peter Lindtner, MUDr. Andrej Mihál, Ing. Štefan Karak, Ivan Kováč, ...). Spoločné posedenie
dotvárala príjemná atmosféra hudobného doprovodu, spevu a slova pána Juríka a pána Žišku začo im srdečne
ďakujeme. Veľmi zaujímavé pre pozvaných hostí bolo vypočuť si rozprávanie a spomienky pána Pavla Ziaťka,
bývalého žiaka školy (medzi pozvanými hosťami boli aj učitelia z jeho čias: v 1. ročníku pani učiteľka Anna
Lindtnerová a v 8. ročníku pán riaditeľ Emil Hruška). Sme radi, že sme vďaka nezištnej pomoci našich rodičov,
učiteľov, nepedagogických zamestnancov, ale aj žiakov príjemne strávili tento pre nás slávnostný deň.
Mgr. Oliver Smida, riaditeľ školy, foto: archív školy
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Nové zážitky priniesol rad zaujímavých podujatí
MEMORIÁL JÁNA ZIAŤKU A
SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA
V medziuličnom futbalovom turnaji pod názvom Memoriál Jána Ziaťku si hráči Kostolian zmerali sily už po
ôsmykrát. I keď horúce letné počasie lákalo skôr na kúpaliská, futbaloví nadšenci predsa len nasmerovali
svoje kroky na ihrisko, aby sa aktívne zúčastnili turnaja, alebo aby podporili hráčov zo svojej ulice. Iní
neodolali pozvaniu na dobrý guláš, ktorý na ihrisku pripravovalo
niekoľko súťažných družstiev. Najväčší kotlík gulášu už tradične
navaril kolektív poslancov obecného zastupiteľstva. Porota
hodnotiaca vzorky každého guláša rozhodla, že v tomto roku
najlepší guláš navarilo družstvo Jaroslava Volára a Miroslava Baláža,
strieborné ocenenie si prevzali víťazi 1. a 2. ročníka súťaže Divočáci
(Ing. Pavol Trúchly) a ako bronzový bol vyhodnotený guláš
poslancov.
Vo futbalovom zápolení sa aj v tomto ročníku memoriálu stretli štyri
družstva - Domovina, Dedina, Kolónia, Pod horou+Kórea.
Tohtoročnými držiteľmi putovného pohára sa stalo družstvo
Domovina, druhí boli hráči zastupujúci Kolóniu. Na tretej priečke sa
umiestnila Pod horou + Kórea a posledná zemiaková medaila
sa ušla Dedine. Tak ako v súťaži vo varení guláša, ani vo futbalovom turnaji predsa nešlo o víťazstvo, ale o to, aby
sme strávili príjemné okamihy so svojimi priateľmi, načerpali nové zážitky, zašportovali si a prejavili dávku
spolupatričnosti, ktorú si občania každej obce snažia zachovať a udržiavať. Preto aj tieto podujatia boli súčasťou
osláv 685. výročia obce Zemianske Kostoľany.

BEH SNP

Radosť z pohybu prejavili účastníci 8.ročníka športového podujatia BEH SNP. V
tomto ročníku boli do rebríčka doplnené dve nové súťažné kategórie zamestnanci škôl a kategória škôlkárov bola rozdelená na predškolákov a
ostatných. Svoje výkony si pred základnú školu prišlo zmerať 243 štartujúcich
prekárov, z toho 99 dievčat/žien a 144 chlapcov/mužov. Stupne víťazov v
jednotlivých kategóriách obsadili títo žiaci našich škôl a naši občania :
Materská škola : dievčatá 1. Nina Pavkejová, 2. Martina Adamková, 3. Hana
Sluková, chlapci 2. Jozef Boris, 3. Kristián Iľko.
Tretia kategória - 1. a 2. ročník ZŠ : chlapci 3.Tomáš Rolinec
Siedma kategória - 8. a 9. ročník ZŠ : chlapci 3. Erik Beták
Osma kategoria - zamestnanci : ženy 3. Zuzana Šnircová
Osma kategoria - zamestnanci : muži 1. Vladimír Matejov, 2. Ľubomír Mokrý, 3.
Mgr. Oliver Smida
Deviata kategória - dôchodcovia : ženy 1. Anna Oršulová, 2. Anna
Komaneková, 3. Katarína Mojžišová
Deviata kategória - dôchodcovia : muži 1. Marian Chrenka, 2. Peter Plevka, 3.
Rudolf Hudec
Ostatné ceny si odniesli účastníci z iných zúčastnených škôl.

Plnoletá JESEŇ JE DAR
Prehliadku voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov nášho región
pod názvom JESEŇ JE DAR snáď po osemnástich rokoch jej pravidelných
programov už netreba predstavovať. Z roku na rok je záujemcov prezentovať sa
na verejnosti čoraz viac, čo svedčí o tom, že ani ľudia v dôchodkovom veku
nezaháľajú, dokážu zabaviť seba a svojím programom i ostatných. V tomto roku
sa v jednotlivých vystúpeniach počas dvoch dní vystriedalo približne 550
účinkujúcich. A boli to vystúpenia zábavné, poučné, plné veselých piesní a
milého slova a žartu. Ani po niekoľkohodinovom programe v kinosále ich však
nezmohla únava a v zábave pokračovali na spoločenskom posedení v tanečnej
sále, kde bol priestor i na veselú vravu a tanec.
Postarať sa o takéto množstvo návštevníkov nie je úloha ľahká. A tej sa už
každoročne obetavo zhosťujú členky nášho domáceho klubu dôchodcov, za
čo im patrí vrelá vďaka.
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HISTÓRIA BOJOV SNP
Po oslavách 72. výročia SNP a kladení vencov k pamätníkom v obci
nás začiatkom septembra prenieslo do vojnových a povstaleckých
rokov podujatie, ktoré zorganizovala obec už po tretíkrát. História
bojov SNP zaujala opäť viac návštevníkov, pre ktorých podujatie
pripravilo a na jeho uskutočnení sa podieľalo nemálo
zainteresovaných účastníkov. V ukážkach bojových útokov a
obrany ste mali možnosť vidieť členov viacerých klubov vojenskej
histórie na Slovensku i v Čechách. Hlavným partnerom pre obec bol
Klub vojenskej histórie Levice, ktorý zabezpečil pre ukážku účasť
ostatných klubov, vojenskú techniku i zbrane a pripravil scenár.
Moderátor nielenže pútavo komentoval dianie na „bojisku“, ale
posúval návštevníkom svoje bohaté znalosti o udalostiach z
obdobia Slovenského národného povstania v Zemianskych
Kostoľanoch a v blízkom okolí. Po ukončení „bojov“ sa členovia
klubov ochotne venovali deťom hlavne počas ukážok zbraní a
vojenskej techniky, z ktorých niektoré si mohli aj vyskúšať alebo sa
s nimi odfotografovať.

OCENENIA K VÝROČIU ŠKOLY
Pri príležitosti 60. výročia otvorenia základnej školy v obci Zemianske Kostoľany
odovzdala starostka obce Ing. Jana Školíková ocenenia súčasným i bývalým
pedagógom i nepedagógom pôsobiacim v tejto vzdelávacej inštitúcii. Za
pedagogickú a výchovnú činnosť vo funkcii riaditeľa školy v období rokov 19701991 obec udelila Ďakovnú plaketu In memoriam Mgr. Jánovi Cigáňovi.
Ocenenie prevzala v zastúpení rodiny bývalá kolegyňa oceneného a pani
učiteľka Judita Kováčová. Prítomní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
školy boli ocenení ďakovným listom a monografiou obce Zemianske Kostoľany,
ktorá sa taktiež v samostatnej kapitole venuje histórii a vývoju školstva. Svoju
prítomnosť na tejto slávnosti potvrdili všetci zúčastnení podpisom do pamätnej
knihy obce. Neprítomným pedagógom i nepedagógom bolo toto ocenenie
zaslané poštou.

VIANOČNÉ TRHY A
PRÍCHOD MIKULÁŠA

KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA 2016

Festival populárnej piesne spevákov
amatérov, z ktorého víťaz si odnáša
cenu v podobe krištáľovej vázy, sa radí
medzi tradičné jesenné podujatia.
Toto podujatie pripravuje obec v
spolupráci s Regionálnym kultúrnym
centrom Prievidza. V posledných
rokoch sme spoločne po kastingoch
za z n a m e n a l i ú by to k k va l i t n e j
dorastajúcej generácie spevákov v
našom regióne, preto sme stáli pred
neľahkým rozhodnutím, ktorý
spočíval v obmedzení periodicity
konania festivalu na dva roky. K
tomuto rozhodnutiu sme spoločne aj
Okrem zážitkov s Mikulášom si návštevníci vianočných dospeli a oplatilo sa. Po dvoch rokoch
trhov odniesli aj krásne alebo chutné vianočné výrobky.
sa na pódium postavilo sedem už
takmer profesionálnych spevákov a
porota nakoniec musela udeliť aj dve
prvé miesta. Ale nepredbiehajme. Ako
prvá bola udelená Cena diváka, ktorú
si odniesol jediný zástupca mužov
Jakub Bagin. Bronzová priečka na
stupni víťazov patrila tento rok
Barbore Piešovej, druhé miesto
obsadila Viktória Granecová, no a z
najvyššieho ocenenia, krištáľovej
vázy, sa tešili Valentína Vlková a Jakub
Bagin (na foto).
Mikuláš s čertom a anjelmi v materskej škole.

Dvojstranu pripravila: Ing. J. Školíková,
Foto: Lukáš Matoušek
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Známa moderátorka na besede obecnej knižnice
Známy spisovateľ
Jozef Banáš a
známy rekordman
z našej obce Štefan
Karak. Pán Banáš
na besede spoznal
človeka, o ktorom
písal v jednej zo
svojich posledných
kníh.

Koniec zla. Krajina Bután meria svoje hrubé domáce
šťastie a spokojnosť svojich obyvateľov. Je to len rozprávka alebo
skutočnosť ? Posúďte sami. Existuje kúsok zeme na našej planéte
postavený na šťastí, zeme, kde aj samotného vládcu, v tomto
prípade kráľa, zaujíma, či je jeho ľud spokojný a šťastný...
Stalo sa takou nepísanou tradíciou, že k nám opäť zavítal
pán Jozef Banáš so svojou poslednou ešte voňavou knihou Kód 7
Koniec Zla, ktorú pokrstil v Bratislave len jeden deň pred našou
besedou. Neodmietol ani naše v poradí už tretie pozvanie. A
stretnutie s ním ste neodmietli ani vy. A je to snáď preto, že s týmto
spisovateľom sa je vždy o čom rozprávať, svojou charizmou a
skúsenosťami z ciest vie zaujať a dokáže aj počúvať, i keď len
obyčajných ľudí. Zábavné bolo jeho osobné stretnutie s Ing.
Štefanom Karakom, ktorého osoba a výkony boli predmetom
jednej z kapitol jeho knihy plnej irónie DEMENTI (pozn. od slova
dementovať), ktorú on nazýva aj správou o stave republiky.
Známy spisovateľ sa totiž dovtedy so známym rekordmanom
nikdy nestretol a ani netušil, že sa stretnú práve tu.
Bolo nám cťou privítať aj najznámejšiu slovenskú
moderátorku Adelu Banášovú. Napriek tomu, že mnohí z vás
neverili, či príde, prišla príjemná, pokorná a obyčajná v
obláčikovom pulóvri, s jej povestnou dávkou šarmu a humoru a so
svojím verným štvornohým priateľom. Tanečnú sálu kultúrneho
domu naplnila rozprávaním o živote, práci, ľuďoch, snoch, o láske
a o tom, čo ju baví. Mnohých potešilo, že sa zaujímala aj o názory
iných. Sprevádzal ju populárny moderátor televízie Markíza
Viktor Vincze.
Nie všetky aktivity však naplnia naše očakávania a pri
práci sa stretávame aj s prekážkami. To už hovoríme o poslednej z
besied s Imrichom Grušpierom, autorom knihy Prameň života.
Tento nie veľmi známy spisovateľ z nášho regiónu veľmi pútavo
Adela s naj- rozprával o kňazovi, liečiteľovi a bylinkárovi Františkovi
m l a d š í m i Madvovi, ktorý sa počas svojho života dokonca stretol s našim
účastníčkami zemepánom Kosztolányim. Chuť ísť ďalej nám ani samotnému
stretnutia.
autorovi nezobrala ani nízka účasť z radov čitateľov a občanov.
Verte, je to človek zanietený pre svoju prácu, ktorý by pútavo
prednášal aj jednému návštevníkovi.
Okrem spomenutých aktivít sme sa, samozrejme,
venovali aj našej hlavnej činnosti. Od niektorých slovenských
spisovateľov, predovšetkým spisovateliek, sa nám podarilo
zapájaním do súťaží získať do daru ich knižné novinky. Ďalšie
nové tituly sme zakúpili zo schválených prostriedkov rozpočtu
obce. Všetky novinky máte možnosť získať formou výpožičky vo
svojej obecnej knižnici.

Tešíme sa na nových aj stálych čitateľov. Privítame
podnety na zlepšenie chodu knižnice. Dajte nám vedieť, čo by Vás
zaujímalo, aké témy, čo sa týka kníh aj samotných stretnutí so
Foto:
zaujímavými
hosťami. Verím, že v budúcnosti sa nám okrem
archív obce
iných
akcií
podarí
usporiadať stretnutie s detským autorom,
a Š.Karak
nevzdávame to a ďakujeme za Vašu trpezlivosť. Želáme si, aby
Adela pri preberaní ocenenia „Kostoliansky OTO“
sme vám aj v novom roku mohli priniesť veľa nových kníh a
od starostky obce. Prisľúbila, že aj toto ocenenie
zaujímavých aktivít.
bude mať čestné miesto medzi ostatnými „OTAMI“.
Andrea Kopálová, pracovníčka obecnej knižnice
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Klub dôchodcov má jubileum
Jedno z najväčších tajomstiev života je,
že len to, čo robíme pre druhých, naozaj za niečo stojí.
Lewis Carroll
A čas plynie. Neuveriteľne sa náhli. Čas, ten sa stále niekam ponáhľa sa
míľovými krokmi, nezastaví dni ani roky. Človek ale má stále možnosť ich napĺňať
zmysluplnou činnosťou.
Rok 2016 bol pre našu organizáciu rokom významným. Dňa 29. 11.
1991 bol v našej obci založený Klub dôchodcov, ktorého prvým predsedom sa stal
Ján Hepner. Druhou predsedníčkou bola Antónia Bačíková. Česť ich pamiatke. Od
októbra 1996 začala viesť Klub dôchodcov Terézia Karaková, najprv v zastúpení a
od volieb 8. 2. 1997 až do 1. 12. 2013 vo funkcii predsedníčky, za čo jej patrí
úprimná vďaka. Dňa 20. 1. 2001 sme sa zaregistrovali do Jednoty dôchodcov na
Slovensku pod Okresnú organizáciu JDS Prievidza ako Základná organizácia č. 21
Jednota dôchodcov na Slovensku v Zemianskych Kostoľanoch. Teda náš Klub
dôchodcov má 25 rokov a Základná organizácia č. 21 Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Zemianskych Kostoľanoch má 15 rokov. Od 1. 12. 2013 viedla ZO č. 21
JDS Zemianske Kostoľany Valeria Oršulová a vedie ju aj v súčasnosti.
Tieto pre nás významné jubileá sme si pripomenuli na posedení pri vianočnom
stromčeku v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Posedenie sa nieslo v
slávnostnom duchu. Hneď v úvode nás očarili detičky z miestnej materskej školy
svojim milým programom. Deti vystriedala ženská spevácka skupina Borinka s
vianočným programom, ktorý pripravila vedúca skupiny Mária Ďurtová so svojimi
členkami a harmonikárom Miroslavom Smatanom.
Za doprovodu mužskej speváckej skupiny Borinka pod vedením Jaroslava Volára s
harmonikárom Marianom Chrenkom sme zablahoželali jubilantom, ktorí slávili
svoje jubileá v II. polroku 2016 a obdarili sme ich ružičkou.
Obe jubileá, 25. výročie Klubu dôchodcov a 15. výročie Základnej organizácie č. 21
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zemianskych Kostoľanoch, sme si pripomenuli
„živou kronikou“, kde nám svoje spomienky naživo vyrozprávali najstaršie členky:
Viktória Škodová, Božena Görögová, Božena Fábryová, Antónia Mirilovičová a
Terézia Karaková.
Nakoniec členky Viktória Škodová Terézia Karaková zaspievali krásnu pieseň „V
kostolianskom poli, jedna krčma stojí“. Bolo to veľmi milé, patrí im náš obdiv a
srdečná vďaka. Ako spomienku na jubileá všetci prítomní členia dostali
spomienkovú brožúrku a kalendárik, ktoré im pripravila predsedníčka ZO č. 21
JDS Valeria Oršulová.
Slávnostné posedenie sme ukončili spevom, občerstvením a tombolou. Ďakujem
všetkým sponzorom s dobrým srdcom z našej obce, ktorí nám prispeli do tomboly.
Vážení čitatelia, zámerne som upriamila vašu pozornosť na naše jubileum, ale to
však bola naša posledná akcia v roku 2016. Ja vám chcem ešte predstaviť aj
ostatnú činnosť, ktorá bola bohatá a rôznorodá počas celého roka. Členky výboru
pripravili kultúrno-spoločenské stretnutia, ako: Trojkráľové posedenie v klube,
výročná schôdza, MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k starším a posedenie
pri vianočnom stromčeku. Doma sa venujeme svojim záhradkám, preto sa radi
zúčastňujeme výstavy kvetov „ Gardénia Nitra“, ktorá je spojená s predajom i
vinobrania v Modre.
Zorganizovali sme besedu s kpt. Ing. Danielou Preťovou z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Prievidzi, ktorá bola zameraná špeciálne na ochranu seniorov.
Pre tých, ktorí sú fyzicky zdatnejší, sme pripravili poznávací zájazd za krásami
Slovenska. V tomto roku to bola Orava. Navštívili sme Oravskú Lesnú, kde sme sa
previezli nádhernou prírodou vláčikom po železnici zo stanice Tanečník, Oravské
múzeum v Zuberci a Oravský Podzámok. Na jeden deň to bol náročný program, ale
zvládli sme ho a myslím si, že stál za to. Priniesli sme si nové dojmy a poznatky.
Naše obe spevácke skupiny Borinka, ženská a mužská, sa usilovali po celý rok.
Prezentovali sa svojimi piesňami na rôznych kultúrno-spoločenských akciách.
Uvediem niektoré z množstva vystúpení: Novoročný koncert, Veľká Lehôtka „Ten
lihocký zadný vŕšok“, Jeseň je dar, kaplnka Lelovce, DSS Zemianske Kostoľany,
Lehota pod Vtáčnikom „Počuli sme vrúcny hlas“, oslavy pri pamätníku ,poľnočná
omša, atď.
Radi chodíme do prírody na chatu Vlčina v Kamenci pod Vtáčnikom, kde si
zaspievame, zbierame liečivé bylinky a opekáme.
Zúčastňujeme sa akcií, ktoré poriada obec a snažíme sa byť užitoční v rámci
svojich možností. Stretávame sa s deťmi z miestnej materskej školy pred
veľkonočným obdobím, kde spolu s detičkami zdobíme kraslice, pletieme korbáče
a tak sa snažíme o zachovanie ľudových tradícií a zvykov, pri príležitosti ich sviatku
MDD sa s nimi radi zahráme na pieskovisku na nádvorí MŠ. Osem členov našej
základnej organizácie absolvovalo ozdravný rekondičný pobyt v kúpeľných
zariadeniach.
Navždy zostanú v našich spomienkach všetci tí, ktorým dotĺklo srdce a

nedobrovoľne opustili naše rady. S úctou na nich spomíname.
Napokon mi prichodí poďakovať všetkým za spoluprácu a vynaložené úsilie v
prospech členov našej základnej organizácie. Za veľmi dobrú spoluprácu ďakujem
vedeniu obce, starostke Ing. Jane Školíkovej a poslancom obecného
zastupiteľstva za poskytnutú finančnú dotáciu, vedúcej domu kultúry SNP Viere
Hulíniyovej, predsedníčke OO JDS Prievidza Beate Vyoralovej, riaditeľke miestnej
materskej školy Ľubici Pastierikovej, vedúcim folklórnych súborov Domovinka a
Domovina, všetkým členkám výboru ZO č. 21 JDS za ich obetavú a aktívnu prácu v
prospech seniorov a všetkým členom našej základnej organizácie. Želám veľa
úspechov a tvorivých síl ľuďom, ktorých cieľom je venovať sa tejto charitatívnej
práci a tak pokračovať v činnosti v prospech úplnej spokojnosti členov. Všetkým
prajem veľa zdravia, šťastia a vzájomného porozumenia.
Končím tak, ako som začala, úvahou o čase. Nič sa nedá zmeniť na zákonoch
prírody. Život každého z nás sa veľmi rýchlo mení, veď čas sa nedá zastaviť,
nezadržateľne plynie a nie je ho možné ani vrátiť späť, čo však možné je, je prežiť
ho čo najkrajšie. Spomienky ale neodvial čas a dúfajme, že dlho ani neodveje.
Život je chvíľa kratšia ako vzdych, je pravdou o nás. Je preto dôležité, aby ste mali
stále chuť sa stretávať, pracovať a zabávať sa, stále mať chuť žiť naplno. Za to vám
všetkým patrí moja úcta a veľké poďakovanie.
Valeria Oršulová
predsedníčka ZO č.1 JDS
Zemianske Kostoľany

Oravská lesná železnica Tanečník

Jubilantky z klubu dôchodcov so svojou predsedníčkou Valeriou
Oršulovou a starostkou obce.
Foto : archív JDS ZO Zemianske Kostoľany
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Nový školský rok 2016/2017 sme slávnostne otvorili 5. septembra 2016. Pomaly sa už
stáva tradíciou, že tento prvý deň v našej škole venujeme nielen našim prváčikom a ich
rodičom, ale aj ostatným žiakom prvého stupňa. Pripravili sme totiž pre nich aj
tentoraz poučné divadelné predstavenie Tik – Tak, Divadla Na traky z Prievidze.
Základnú školu v Zemianskych Kostoľanoch navštevuje v školskom roku 2016/2017
celkom 104 žiakov. Aj v tomto školskom roku došlo k personálnym zmenám. Privítali
sme medzi nami nových kolegov: Mgr. Máriu Reindlovú, Mgr. Danielu Juríkovú, Mgr.
Ivetu Matejovičovú (1. stupeň, ročníky 1. – 4.); Mgr. Máriu Olejkovú (2. stupeň,
predmety fyzika a matematika).
Vrátili sme sa ku klasifikácii ako ku zrozumiteľnejšiemu spôsobu hodnotenia
jednotlivých vyučovacích predmetov v ročníkoch 1. – 9. Naši žiaci môžu aj tento
školský rok pracovať v rôznych záujmových útvaroch – krúžkoch, ktorých vedúcimi sú
zamestnanci školy, resp. rodičia.
Žijeme v období, kedy už klasické metódy a formy práce učiteľa pre súčasnú mladú
generáciu nie sú dostatočne motivujúce. Snažíme sa preto o modernejšie vybavenie
školy. Podporujeme ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
Stridžie dni - Lucia na našej škole
ktoré im umožní zaraďovanie inovatívnych metód do vzdelávacieho Slovenských elektrární, a. s. a nadácie Pontis „Ukážme sa v dobrom svetle“.
Chceli sme pre školu získať 2 500 €, ktorými by sme triedu žiakov prvého
procesu.
Aby naša základná škola bola dostatočne atraktívna nielen pre jej žiakov, ročníka vybavili detskou knižnicou, hračkami a učebnými pomôckami, aby
ale aj ich rodičov zaviedli sme vyučovanie cudzieho jazyka už pre žiakov 1. a tak zmysluplne mohli tráviť čas vo svojej triede hraním a čítaním. Nielen v
2. ročníka (anglický jazyk hrou). Vyučuje sa inovatívnou metódou Jolly čase vyučovania.
Phonics, ktorá by mala priniesť deťom viac radosti, spokojnosti a V rámci programu eTwinning spolupracujú naši žiaci cez vyučovací
predmet anglický jazyk s inou základnou školou v okrese Žilina. Podobne
úspechov.
Myslíme aj na rodičov našich budúcich prváčikov. Pripravujeme preto v budujeme a rozvíjame naše kontakty a spoluprácu s partnerskými školami
dostatočnom predstihu pred samotným zápisom v apríli 2017 v spolupráci v zahraničí (Ostrava, Česká republika; Ruda Slaska, Poľsko).
V celonárodnom testovaní žiakov 5. ročníka v novembri 2016 v
s metodickým združením ročníkov 1. – 4. otvorenú hodinu.
K tomu, aby bola naša škola modernejšia, ale zároveň aj prevádzky predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra dosiahli naši žiaci
schopná sa spoločne snažíme za výdatnej pomoci nášho zriaďovateľa veľmi pekné výsledky. Ich priemerná úspešnosť v predmete slovenský
Obce Zemianske Kostoľany. Škola má po rekonštrukcii novú plynovú jazyk a literatúra je 71,25%. Priemerná úspešnosť v predmete matematika
kotolňu, ako aj oplotenie školského areálu, novú učebňu techniky. Žiakom je 75,41%.
6. ročníka pribudla v triede interaktívna tabuľa. Žiaci a pedagogickí Vieme ako vzácne je dnes stretnúť sa s nezištnou pomocou jeden
zamestnanci v tomto školskom roku začali po prvýkrát používať druhému. Chceme nielen u detí, ale aj u dospelých prebudiť opäť ľudskosť
elektronický dochádzkový systém. Pedagogickí zamestnanci pre svoju a potlačiť vlastné záujmy, vážiť si prácu druhého a motivovať ich pre
činnosť dostali tablety. K elektronickej žiackej knižke tak tento rok pribudla akúkoľvek zmysluplnú činnosť. Preto sme radi, že naši žiaci, rodičia a
elektronická triedna kniha, ktorá nahradila klasickú triednu knihu. Pokiaľ zamestnanci školy sa aj tento rok zapojili do zberu plastových vrchnákov
rodičia našich žiakov majú smartfóny a v nich nainštalovanú mobilnú pre jednu našu žiačku.
aplikáciu „Edupage“ a obdržali od školy prístupové heslo – získavajú Podrobne sa snažíme čo najviac informovať o aktivitách našej základnej
dokonalý prehľad o príchode, odchode, práci a výsledkoch ich dieťaťa v š k o l y p r o s t r e d n í c t v o m š k o l s k e j i n t e r n e t o v e j s t r á n k y :
www.zszk.edupage.sk. Sme radi, že je zo strany verejnosti záujem o našu
škole.
Napriek tomu, že sme školou s nízkym počtom žiakov, počet aktivít našich prácu a že návštevnosť našej webovej stránky je vysoká (cca 920 937 jej
učiteľov a ich žiakov je mnohopočetný, bohatý a rôznorodý. návštev).
Uvedomujeme si, že tieto aktivity musia v prvom rade podporovať Po otvorení školskej internetovej stránky a kliknutí na „Novinky“ si môžete
prečítať všetko to, čo súvisí s našimi doterajšími aktivitami, s našim
výchovno – vzdelávací proces.
Aktivitou „Myslenie je pohyb – Čítajme spolu“ si žiaci 1. – 9. ročníka školským životom. Ak si na našej stránke kliknete na „Fotoalbum“, máte
pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, čím sme i my prispeli a zase k dispozícii množstvo zaujímavých fotografií, ktoré dokumentujú
naďalej prispievame k vyhlásenému Roku čitateľskej gramotnosti. našu bohatú činnosť.
Podobné aktivity organizujú a realizujú aj naši školskí koordinátori a
učitelia, resp. pozvaní hostia (Svetový deň srdca, Týždeň vedy a techniky,
Beseda o škodlivosti fajčenia a drog na organizmus, Vianočné trhy, ...).
Organizujeme pre žiakov tvorivé dielne podporujúce u nich nielen
tvorivosť, ale aj udržiavanie našich tradícií a zvykov (Ovocie a zelenina
trochu inak, Halloween, Ihrisko mojich snov, Vianoce).
Nezabúdame našim žiakom pripomínať a uchovávať v nich aj naše ľudové
tradície a zvyky (Tekvicový sprievod, Príchod sv. Mikuláša, Stridžie dni –
Lucia, Vianoce).
Zapojili sme sa do viacerých súťaží merajúc si naše sily, fyzickú zdatnosť a
vedomosti tak so žiakmi v regióne, ako aj v rámci Slovenska (8. ročník Behu
SNP, súťaže vo vybíjanej, futbale, florbale, cezpoľnom behu, ...,
predmetové olympiády v technike, slovenskom jazyku a literatúre,
dejepise, ..., výtvarné súťaže, hláskovanie v anglickom jazyku, ...).
V nadväznosti na projekt Prvosienka z minulého školského roku sme sa aj v Aktívna účasť našich žiakov na vianočných trhoch 2016
tomto novom školskom roku 2016/2017 zapojili so svojim projektom
Mgr. Oliver Smida, riaditeľ školy, foto: archív školy
Slniečko do druhého kola zamestnaneckého grantového programu
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Deti z DFS Domovinka to už vedia, pretože tam v lete
boli. Áno, boli sme v LEtnom FOlklórnom TÁbore na
Liptove, ďaleko od civilizácie, kde nikomu nevadilo naše
dupotanie, či ujúkanie. Okrem tradičných doobedných
tréningov sme si vyskúšali pliesť hocičo a z hocičoho,
podarilo sa nám z modrotlače vyrobiť cibuľotlač, čítali
sme si rozprávky a hrali sme sa. V Závažnej Porube sme
navštívili rodný dom Milana Rúfusa, v Liptovskom Jáne
miniskanzen aj s Bojnickým zámkom. Nemohli sme
vynechať prírodnú kaďu s teplou vodou (no dobre, až
taká teplá veru nebola) a s čelovkami na hlavách sme
vošli do útrob Stanišovskej jaskyne. Či sa deťom páčilo?
Skúste sa ich opýtať, či chcú ísť aj tento rok (samozrejme
bez mobilu, či tabletu).
Počas prázdnin sme sa ešte dvakrát stretli v múzeu v
Prievidzi, aby sme lepšie vnímali, prečo sme tu, že
hodnoty, ktoré tu zanechali naši prarodičia musíme
zachovávať a obnovovať.
V septembri sme prijali nových členov. Nerobili sme
žiadne „výberové konanie“ a s radosťou sme s nimi začali
pracovať. Je na Vás, rodičoch, aby ste deti podporili v
pravidelnej účasti na tréningoch. Pretože ak dieťa
vynechá pár tréningov, neposúva sa spolu s kolektívom a
následne môže jeho záujem o folklórny kolektív
zaniknúť.
Beata Kráľová
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Foto: archív DFS Domovinka

Zhostili sa úlohy pestovania vzťahu k ľudovej kultúre

„K životu patrí .... aj vďačnosť k predkom a úctivosť k
starožitnostiam.“
Ján Kollár
Prejavom každej spoločnosti, i samotného jednotlivca, je snaha
maximálnou mierou zachovávať a zveľaďovať kultúrne hodnoty,
ktoré vznikli a šírili sa tradovaním z pokolenia na pokolenie. Ich
udržiavanie v celej populácii je dôležité pre poznanie týchto
umeleckých hodnôt v nasledujúcich generáciách. Folklórny súbor
Domovina pri DK SNP v Zemianskych Kostoľanoch plní úlohu

pestovania vzťahu k ľudovej kultúre u mladých ľudí, veď horná
Nitra má bohaté kultúrne dedičstvo a tradície, z ktorých sa dá
čerpať ako z nevysychajúceho zdroja. Pri zachovávaní ľudových
tradícií sa zameriava na ich vyhľadávanie, osvojovanie a následné
interpretovanie počas celého roka, pričom často vychádza aj z
ročných období. Verejné vystúpenia v druhom polroku 2016 sa
uskutočnili na základe požiadaviek obce či súkromných osôb –
oslava výročia SNP, stužková slávnosť, obradné snímanie vienka
na svadbách, koledovanie pred Vianocami v rodinách.
Dôležitou podmienkou pre činnosť súboru sú finančné
prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce. Za ich poskytnutie vďačí
súbor podpore pani starostky Ing. Jany Školíkovej a poslancov
obecného zastupiteľstva, za čo im patrí poďakovanie vedenia i
členov FS Domovina. Získaný príspevok použili na nákup
hudobného nástroja – akordeónu a na doplnenie súčastí krojov
pre mužských členov súboru – nohavice, vesta, klobúky, čižmy.
Rok 2017 bude pre súbor významný tým, že oslávi 20. výročie jeho
založenia. Plánujeme pripraviť kultúrny program, ktorý bude
prierezom doteraz nacvičených rôznych tematických celkov.
Chcem zaželať všetkým členom nášho súboru, mladším i starším,
hodne síl a chuti do ďalšej činnosti.
Helena Kováčová, Foto: archív obce

Víťazné družstvo medziuličného turnaja DEDINA.
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ŽIJEME MEDZI VAMI
Nezabúdame ani na starších, chorých a
osamelých občanov
Rok 2016 bol svätým rokom milosrdenstva. Pri tejto
príležitosti sa spojilo 9 žien z rímsko-katolíckej farnosti
v našej obci a navštívilo 22 starších, chorých a
osamelých farníkov a ostatných spoluobčanov obce a
7 obyvateľov sociálneho zariadenia pre seniorov.
Uvedomili si, že títo spoluobčania pre svoj vysoký
vek a zhoršený zdravotný stav sa nemôžu zúčastňovať
rôznych podujatí organizovaných farnosťou alebo
obcou a preto aspoň svojou prítomnosťou, vľúdnym
slovom, povzbudením, malou sladkosťou a svätým
obrázkom s modlitbičkou im takto spríjemnili ich dlhé
chvíle. Pri týchto stretnutiach bolo cítiť z tvárí
navštívených radosť a spokojnosť, že sa na nich
nezabúda. Podelili sa so ženami o svoje zážitky a
spomienky z mladosti, pospomínali na svoje deti a
vnúčatá, čo ich trápi a v čom by potrebovali pomôcť.
V októbri, v „Mesiaci úcty k starším“, zorganizovali
popoludnie pre obyvateľov sociálneho zariadenia pre
seniorov v obci. Zabezpečili pre nich kultúrny program
žiakov tunajšej základnej školy a Detského folklórneho
súboru „Domovinka“. Touto cestou chceme
poďakovať všetkým , ktorí sa podieľali na príprave
tohto kultúrneho programu. Starkých veľmi potešili a
obveselili. Nechýbal ani Marian Chrenka s
harmonikou a piesňami, ktoré si spolu zaspievali s
obyvateľmi zariadenia. Ženy im zasa napiekli chutné
domáce koláčiky, ktorým sa veľmi potešili. Deti z eRKa
pod vedením Ľudky Čupcovej zhotovili pre starkých
krásne usmiate srdiečka, aby im každý deň, keď ráno
otvoria oči, svietili a dodávali energiu na celý deň.
Ženy z rímsko-katolíckej farnosti nezabudli na
spoluobčanov zo sociálneho zariadenia pre seniorov
ani v čase prípravy vianočných sviatkov a nového roku
2017. Zorganizovali pre nich sviatočné popoludnie,
kde pozvali spevácku skupinu žien „Borinka“ pri klube
dôchodcov v obci s harmonikárom Miroslavom
Smatanom. Príhovor žien a krásne vianočné piesne
vyčarili príjemnú atmosféru Vianoc. Na záver si všetci
spolu zaspievali pieseň Tichá noc. Aby starkí zakúsili
vôňu vianočných dobrôt, ženy im priniesli trochu
medovníčkov a iných doma upečených koláčikov,
ktoré im veľmi chutili.
Tieto obetavé ženy si dali, predsavzatie, že ani v
roku 2017 nezabudnú na svojich farníkov,
spoluobčanov a obyvateľov sociálneho zariadenia pre
seniorov.
Ľubica Gerhátová

POĎAKOVANIE
V marci 2017 uplynie desať rokov od začiatku poskytovania
sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Zemianskych Kostoľanoch.
Nový rok pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si nových cieľov.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenie toho, čo sme
vykonali, zažili. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli dni naplnené nezdarom, ako aj dni veselé a šťastné.
A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať. Za uplynulé roky sme
spoznali veľa dobrosrdečných a príjemných ľudí z obce, ktorí nám
pomáhali a aj pomáhajú zabezpečovať záujmovú činnosť a kultúrne
vyžitie klientov.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám a
nedostatočným finančným zdrojom som presvedčená, že spoluprácou s
občanmi z našej obce sa nám to darí.
Vyslovujeme poďakovanie ženám z rímskokatolíckej farnosti
nielen za spevácke vystúpenie, ale aj za dary, ktoré pre nás pripravili.
Ďakujeme pani učiteľke a deťom zo súboru Domovina, žiakom
ZŠ v Zemianskych Kostoľanoch, pánovi Chrenkovi za príjemné posedenie
pri harmonike, speváckej skupine Borinka pri klube dôchodcov. Ich
návštevy u nás nám spríjemňujú voľné chvíle.
Veľká vďaka patrí Vierke Hulínyiovej, kultúrnej referentke v
Zemianskych Kostoľanoch a Ing. Jane Školíkovej, starostke obce za
kultúrne podujatia.
A tiež musím spomenúť kňaza z našej farnosti pána Mariána
Holbaya, ktorý si na našich veriacich vždy nájde čas.
Ďakuje kolektív zamestnancov a hlavne klientov Zariadenia pre
seniorov v Zemianskych Kostoľanoch.
Eva Huléniová, vedúca zariadenia
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Z eRKa
je
LASTOVIČKA
„LASTOVIČKA“ je nové meno pre stretka detí a dospelých z rímskokatolíckej farnosti v našej obci od
1.1.2017
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a mládeže eRko, ukončilo svoje pôsobenie v Zem. Kostoľanoch,
ale aktivity pokračujú aj naďalej. K stretkám detí sa pripojili aj dospelí ktorí navštevujú chorých a
starších ľudí.
V tomto polroku sme aj my prispeli akciami, ktorých ste sa mohli všetci zúčastniť. Každú druhú nedeľu
je detská sv. omša, kde spievajú deti s doprovodom na hudobné nástroje. Kto má chuť môže prísť na
nácvik, ktorý je vždy pred sv. omšou na fare o 9.00 hodine. Povzbuďte svoje deti, aby ukázali svoj talent.
V rímskokatolíckom kostole sme v septembri poďakovali za úrodu a vďaka tomu sme si mohli pozrieť
výstavu z plodov zeme, a obrazy vysypané rôznymi semenami ktoré vytvorili deti na stretkách. Tieto
stretká sa konajú každý piatok v Dome kultúry SNP v čitárni obecnej knižnice, od 15.00 - do 17.00
hodiny. Deti sa tu môžu zahrať spoločenské hry, čítame si Bibliu, venujeme sa ručným prácam a iné.
Dávame do pozornosti aj turistické výlety po okolí. A kde sme boli? Uhrovský hrad, Buchlov, Hrádok,
Rokoš, Vyšehrad, Temešska skala, Žarnov... Budeme radi keď sa pripojíte, o turistike vám vždy dajú
vedieť oznamy na nástenke pred kostolom. V novembri sa konal lampiónový sprievod pod názvom
Martinské svetlo dobra, pomoci a vďačnosti. Prechádzka so zažatými lampiónmi bol príjemný zážitok
nie len pre deti. Cieľom sprievodu bola tržnica kde na všetkých čakalo malé občerstvenie v podobe
medovníkov v tvare husí. Ďakujeme vám, ktorý ste Martinské svetlo dobra, pomoci a vďačnosti
nezobrali na ľahkú váhu a taktiež ste prispeli hygienickými potrebami, ale aj upečením vianočného
pečiva, pre útulok Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Vďaka, že ste neostali ľahostajní. „Keď
pomôže každý, pomôže sa všetkým.“ Nikto nevie, kedy bude potrebovať pomoc on sám. Každoročné
koledovanie 26.12. DOBRÁ NOVINA je akcia z ktorej vyzbierané finančné prostriedky sa posielajú na
pomoc deťom v Afrike. Tento rok ste prispeli sumou 455,- eur. Ďakujeme!
Ľudmila Čupcová, Foto: archív Lastovička

V novembri oslávil svoje okrúhle
jubileum 60 rokov duchovný otec našej
farnosti sv. Jána Krstiteľa
Mgr. Marián Holbay.
Želáme mu veľa zdravia, Božieho
požehnania, nech mu dá Pán Boh veľa
síl pri napĺňaní jeho duchovného
poslania a obdarí ho pokojom srdca.
Ďakujeme za
láskavosť,
obetavosť,
pochopenie,
o c h o t u
počúvať a za
v z o r
kresťanskej
výchovy.
Vedenie obce
a vďační
veriaci

280.výročie posvätenia evanjelického kostola

Dňa 30. októbra 2016 sme si v cirkevnom zbore
Zemianske Kostoľany pripomenuli 280. výročie posvätenia
artikulárneho chrámu Božieho v Zemianskych Kostoľanoch. Na
slávnostných službách Božích sa zúčastnili mnohí hostia i členovia
domáceho cirkevného zboru. Zvesťou slova Božieho poslúžil
dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír
Sabol. V kázni zdôraznil, aké dôležité je správne životné
smerovanie každého človeka. Aké dôležité je smerovať k Pánu
Bohu a nie od neho. Rovnako významným miestom v našich
životoch má byť aj chrám Boží, v ktorom nám Pán Boh ponúka
dôležité usmernenia a ponaučenia pre náš život.

Slávnostnú atmosféru služieb Božích dotváral aj zborový
spevokol, ktorý predniesol dve piesne pod vedením dirigentky
Mgr. Miroslavy Tekely. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj velební
bratia farári z Turčianskeho seniorátu ECAV, predsedníctvo SED
Košeca, ale aj farári zo Západného dištriktu ECAV, ktorí susedia s
naším cirkevným zborom. Osobitými hosťami boli aj bratia a sestry
z partnerských cirkevných zborov Goleszów a Skoczów z Poľskej
republiky a poľskej evanjelickej cirkvi, ktorí taktiež poslúžili v
programe svojimi piesňami.
Medzi vzácnymi hosťami bola aj pani starostka obce
Zemianske Kostoľany Ing. Jana Školíková s manželom a
primátorka mesta Prievidza, poslankyňa Národnej rady SR, JUDr.
Katarína Macháčková s manželom, ktoré sa prihovorili počas
služieb Božích všetkým prítomným. Pamiatku posvätenia chrámu
sme ukončili zasadením stromu reformácie s poradovým číslom
152 vo farskej záhrade, ktorý zasadili brat biskup a prítomní farári
pri príležitosti nastávajúceho 500. výročia reformácie.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k
tejto milej slávnosti.
Po skončení slávnostných služieb Božích bol pre všetkých
pripravený slávnostný obed.
Nech je náš život neustále nasmerovaný priamo na Pána a
spolu máme v srdciach slová Písma ktoré sú napísané na oltári v
Zemianskych Kostoľanoch: Slovo Božie zostáva naveky!
Mgr. Miroslava Tekely
Foto: Lukáš Matoušek
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Spoločenská kronika
Našimi novými občanmi sa stali
Nela
KOCÚRIKOVÁ
Vanesa STRUČKOVÁ
Hana
HANCKOVÁ
Vítanie detí do života: na fotografii zľava: s rodičmi Tamara Hanková, Lea
Matejovičová, Damian Buk, Nela Kocúriková, Viktória Benková, Kristína Karabínová,
Adrien Oršula. Všetky tieto deti boli narodené v I.polroku 2016. Deti narodené v
v II. polroku budú do obradnej miestnosti spolu s rodičmi pozvané na jar 2017.

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

Deň učiteľov

Svoje okrúhle životné jubileum oslávili
Eva
Jozef
Štefan
Anton
Gabriela
Marián
Jaroslav
Anna
Štefan
Anna
Jaroslav
Anna
Jozef
Oľga
Jubilanti, ktorí prijali pozvanie do obradnej miestnosti v druhom polroku 2016. Milan
Antónia
Ľudovít
Terézia
Anna

BLAHOŽELÁME !

Rozlúčili sme
sa navždy

Stavanie mája

Valéria ŠIMIČKOVÁ
Mária HALAMOVÁ
Mária POLJAKOVÁ
Mgr.Terézia PAGÁČOVÁ
Ján ZVALO
Pavel GRICH
Helena SESTRIENKOVÁ
Gabriela ČAČKOVÁ
Mária STAŇOVÁ
Pavlina JÁNOŠKOVÁ
Jaroslav SLÁDOK
Naši predškoláci.
Mária ŠIŠMIŠOVÁ
Terézia DUDOVÁ
MUDr.Roman VIECHA
Margita HUDECOVÁ
Milan MOJŽIŠ
Ľudevít RAJCIGEL
Albína BLAHOVÁ
Ján HULENI
Bernarda ROLINCOVÁ
Štefánia JOKELOVÁ

Siedmi zomretí občania boli obyvatelia
Domova dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch.

BOBOKOVÁ
BUDINSKÝ
KARAK
KOTIAN
KUČEROVÁ
SESTRIENKA
ŠEVCE
TVRDOŇOVÁ
ŽABKA
BOLEDOVIČOVÁ
JAROŠINEC
KOMANEKOVÁ
MEDEK
MICHALIKOVÁ
SITÁR
GARDLÍKOVÁ
HURTIŠ
KOČANOVÁ
KOVÁČOVÁ

Stanislav PLACHÝ
Anna
PUCHARTOVÁ
Emília
RÁCZOVÁ
Víteslav SMATANA
Filoména ŠEVCOVÁ
Gizela
ŠKANDÍKOVÁ
Emília
WEINFORTNEROVÁ
Mária
HVOJNÍKOVÁ
Mária
PLACHÁ
Štefan
SLÚKA
Ján
ŠURINA
Mária
CMARKOVÁ
Zuzana
DADOVÁ
Terézia HUDECOVÁ
Miroslav KOVÁČ
Terézia PORUBSKÁ
Alojzia SIVÁKOVÁ
Elena
ŠAJBENOVÁ

Kapellka a Laura

I v tomto roku prijala do obradnej
miestnosti pozvanie časť pozvaných
manželských párov, ktorí si v
priebehu roka 2016 pripomenuli
svoje okrúhle výročie uzavretia
manželstva. Na fotografii sprava :
manželia Kopáloví, Oršuloví,
Mokošoví, Vačkoví, Karakoví,
Matouškoví a Nižňanskí.
Do ďalších rokov im želáme ešte veľa
l á s k y a p e k ný ch s p o l o č ný ch
okamihov.

Informácia o pohybe obyvateľstva za II. polrok 2016
k trvalému pobytu sa prihlásilo
13 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo
9 občanov
k prechodnému pobytu sa prihlásili
4 občania
trvalý pobyt bol zrušený
6 občanom
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo
7 občanov
manželstvo uzavrelo
11 občanov
Stav obyvateľov k 31. 12. 2016
1757 občanov
z toho
846 mužov
Zo stretnutia dopisovateľov v Bratislave.
911 žien
Údaje poskytla: Mgr. E. Matejovičová, Foto: L.Matoušek
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Na voľné chvíle
pomôcky:
cork,
časť tváre symetrály druh kávy
DPA,

zmizni,
strať sa
(expr.)

starší
ruský
šachista

osobné
zámeno

sliedim,
Kent,
stopujem SDP, TLK

bez
prerušenia

opasky

emulzia
(skr.)

videnie
(kniž.)

somár

leptavý základná
kamienok číslovka

zvýšený
tón a

odboj,
vzbura
tajní
vyslanci

orúbaná

čínsky
egreš
list
(zast.)

Televízny
klub
mladých

textilná
surovina

hora
(z franc.)

Hlaváček
deponovaná
vec

kilopond
(zn.)

pracujem
s pluhom

51 (rím.)

2

nahí

naznač
prstom

Nemecká
tlačová
agentúra

erbium
(zn.)

1

Soc.Dem.
Party

skupen.
vody

arabský
kôň

okolnosť,
situácia

okresná
rada (skr.)

krátky
kabát

ostrý
prízvuk

zaznamenávalo
písmom

pochod
(zast.)

okúzli

výklenok
v stene

súhlas

EČV
Topoľčian

žila
(lek.)

zápasy
(z angl.)

pravda
(z nem.)

kto
masíruje

drevená
chatrč

časť nohy

rameno

spoločník,
druh

kód
Tokelau

spletali

rúbala

3

citoslovce
prekvap.

národný
básnik

bulharská
mena

pivo

dravý vták

prikývne,
súhlasí

tárači

pánsky
oblek

potreba
kosca

pracovala
na stave

obráť

Kelt

austrál.
cicavec

obrovití
ľudia

poloha
pri sedení

kopnutie

Rachman.
opera

určitá
časť, kus

značka
cigariet

druh
žeriavu

star. zn.
žiletiek

lieh
(zast.)

korok,
po angl.

kilové
závažie

Adrián
(dom.)

trpí biedu
(kniž.)

nádrž
na soľ

rozpráv.
bytosť

zvedavo
hľaď

vrecko,
paklík

lákal,
vábil
peší turista

zaisťoval
naspodu

schodík
v stene
štart,
po česky

dôverne
oslovuje

pichľavé
brvy

olympij.
skratka

zmláťte,
stlčte

ampérzávit
(zn.)

4

sibírska
rieka

koniec
(hovor.)

krátkozraký človek
(lek.)

budova

ženské
meno

šachová
remíza

treba
(nár.)

bývanie
niekde

vládca
imamátu

Nová
scéna

argón
(zn.)

dohovoril

zorané
polia

dosky
na posteli

liek proti
horúčke

V predchádzajúcom
čísle sme uverejnili
pri príležitosti 685.
výročia prvej
písomnej zmienky o
obci Zemianske
Kostoľany krížovku,
ktorej tajničky
prezrádzali mená
vynikajúcich
športovcov z našej
obce. A tu už
prinášame správne
riešenia:
Bývalí a súčasní
š p o r t o v í
„reprezentanti našej
obce“.
Duatlon: „T.Benko“
Hádzaná, ultramaratón, futbal: „Görögovci, Š.Karak a Ľ.
Karak“
Futbal: „Nižňanská“
Basketbal: „O.Došeková“
Ľahká atletika:
„I.Kováč“

V čitárni obecnej
knižnice sme
odovzdali ceny
týmto lúštiteľom,
ktorí odoslali svoje
správne odpovede:
Mária Rusňáková
Mária Súkeníková
Irena Pisárová
Milan Šuňal
Mária Cmarková
Rudolf Hudec
Valeria Oršulová
Marián Smrtník
Judita Kováčová
Miroslav Šuranský
Viera Jánošová
Oľga Školnová
Ľubomír Kubíček
BLAHOŽELÁME

Pripravil : Stanislav Plachý
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JESEŇ S NEVYROVNANÝMI VÝKONMI

Mužstvo TJ Slovan posilnili v letnej prestávke Denis Jarošinec, Radoslav Kobes, Tomáš Mihálik a Miloš Weiss, Ľudovít Hurtiš nahradil medzi tromi
žrďami dlhoročnú brankársku jednotku Mareka Zvalu, absentujúceho zo zdravotných dôvodov. Počas jesene sa s bohatou futbalovou kariérou rozlúčil
Vladimír Duda, dlhoročný kapitán a jedna z klubových legiend. Pred úvodným výkopom sezóny 2016/17 sa náš klub prvý krát v histórii zapojil do
pohárovej súťaže Slovnaft cupu, v druhom kole sme vypadli po dobrom výkone s treťoligovým MŠK Púchov (0:2).
Jesennú časť poznačili nevyrovnané výkony. Štart bol sľubný, po 4. kole sme boli na treťom mieste s bilanciou tri výhry, jedna prehra a skóre 9:5. Dobrý
rozbeh však zastavili domáca prehra 0:3 s nováčikom z Opatovej n/Váhom a debakel 0:12 v Horovciach. Po výhre nad Brvnišťom 6:2 sme pustili body aj
u ďalšieho nováčika v Plevníku-Drienovom (2:6). Nasledovala štvorzápasová séria bez prehry, vrátane cennej remízy u lídra v Kanianke. V závere jesene
však prišli tri prehry, z toho dve na domácom trávniku a pokles na 9.miesto so ziskom 20 bodov. S umiestnením nebol spokojný ani tréner Marián Néma:
„Rátal som, že budeme mať o tri až päť bodov viac. Bodovali sme najmä v zápasoch, kde chlapci prejavili viac snahy, oproti jari nastalo zlepšenie v
dodržiavaní taktických pokynov.“ Najlepším strelcom mužstva bol 11-gólový Marek Liptaj, najviac minút odohral kapitán tímu Marián Hancko.

SUVERÉNNY DORAST NA ČELE TABUĽKY
Najväčšiu radosť nám robili dorastenci, ktorí bez straty bodu zimujú na čele
tabuľky okresnej I.triedy. Potvrdili sa slová trénera Mateja Cmarka, že družstvo
dozrelo, jeseňou prešlo bez zaváhania, v ôsmich zápasoch strelili dorastenci
úctyhodných 71 gólov. Svojim súperom uštedrili bohaté gólové nádielky, Diviackej
Novej Vsi nadelili tucet (12:2), Hradcu o jeden viac (13:1) a Valaskú Belú deklasovali
rekordným výsledkom 27:0. V súboji o prvé miesto sme zdolali najvážnejšieho
súpera Kamenec p/Vt. na jeho pôde suverénne 5:1. Najlepšími strelcami tímu boli
Lukáš Turanský s 16 gólmi a Marián Dado s 15 presnými zásahmi.
Foto vpravo: Úspešní dorastenci zimujú na čele tabuľky

GENERAČNÁ VÝMENA U ŽIAKOV
Družstvo žiakov sa pod vedením nového trénera Tomáša Mokoša muselo
popasovať s generačnou výmenou, keď väčšina chlapcov odišla do
dorastu. Navyše starší chlapci, ktorí ostali v tíme a mali prevziať úlohu
lídrov, nejavili záujem hrať s menšími spoluhráčmi. Celú jeseň ťahali
vekom ešte prípravkári, bojujúci tak na dvoch frontoch. Prechod do vyššej
vekovej kategórie, väčšia zápasová záťaž, vekovo i vzrastovo vyspelejší

súperi, to všetko sa odzrkadlilo na výsledkoch. Žiaci skončili na poslednom
mieste v tabuľke, jediné tri body získali po výhre 2:1 v Čereňanoch,
vyrovnané zápasy odohrali s Lehotou p/Vtáčnikom (1:4) a v Liešťanoch
(3:6). V závere jesene už chlapcom „dochádzal dych“, hrozivé skóre
ovplyvnili najmä vysoké prehry v posledných dvoch dueloch v Diviackej
Novej Vsi a doma s Bystričanmi.

PRÍPRAVKA ŠTANDARDNE
Prípravka si udržala svoj štandard, v konkurencii siedmich družstiev obsadila tretiu
priečku, s bilanciou štyri víťazstvá, dve prehry a ziskom 12 bodov stráca len jeden bod na
druhé miesto. Nad naše sily boli tímy z prvých dvoch priečok Iskra Nováky a Nitrianske
Rudno. Najlepší strelci Patrik Špaňo (12 gólov), Lukáš Holba (7) a Adam Divéky (5) si
vyslúžili nomináciu do Výberu OblFZ Prievidza, ktorý reprezentovali na kvalifikačnom
turnaji o Pohár predsedu ZsFZ v športovej hale v Prievidzi. Nominácia je pekným
ocenením práce s mládežou v našom klube, TJ Slovan bol jediným klubom s trojnásobným
zastúpením vo Výbere OblFZ Prievidza.
Foto vpravo: Momentka zo zápasu prípravok TJ Slovan-Iskra Nováky

ŽIACI NA LIGOVOM TRÁVNIKU V TRENČÍNE
Naši žiaci a prípravkári zažili v závere jesene ako chutí „veľký futbal“. V Trenčíne
odprevádzali na zápas hráčov majstrovského AS Trenčín a Zlatých Moraviec. Po
vzhliadnutí ligového stretnutia mali chlapci možnosť odfotiť sa so svojimi idolmi a
získať cenné autogramy ligových hráčov. Pre deti a ich rodičov to bol napriek
chladnému počasiu pekný zážitok a pre naše nádeje snáď aj motivácia do ich
ďalšej futbalovej kariéry.
Foto vľavo: Naši chlapci s hráčmi ligového AS Trenčín
Pripravil : Peter Divéky, Foto : archív TJ Slovan
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Z polročnej činnosti SZ protifašistických bojovníkov

Deviataci v obradnej miestnosti.
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Tím Františka Komžíka a Internacionáli Slovenska.
Stanislav Plachý
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