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obce Zemianske Kostoľany
číslo 2/2017
V tomto čísle prinášame :

za obdobie od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
Prvá etapa
obnovy
hasičskej
zbrojnice
ukončená

Začali sme
s výstavbou
plôch pre
kontajnery
na odpad
Na 9.ročníku
BEHU SNP
pretekalo
až 240
bežcov

Dni obce plné zábavy,
hudby, športu a guláša

Ročník XXIII.

Vážení občania, milí priatelia,
všetci, ktorí máme to šťastie
pracovať, sa často pri plnení svojich
povinností ocitáme v rôznych
situáciách. Zvlášť to môžu povedať tí,
ktorí počas svojej práce neustále
prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi.
A všetci dobre vieme, že sme ľudia
rôzni. Každý máme svoje predstavy o
tom, ako, kde a s kým chceme prežiť svoj život. Tomu
prispôsobujeme i svoje konanie, chcenie a snaženie naplniť
svoje predstavy. Preto chodíme, žiadame, presadzujeme.
Samozrejme, sme spokojní, ak sa nám darí. Stane sa však aj, že
naše požiadavky sú síce vypočuté, ale výsledok, ktorý sme
očakávali, sa nedostaví. A nedostaví sa ani potom, čo niektorí
pritlačia, pritvrdia. A prečo vlastne?
Chcem hovoriť o hraniciach. Hraniciach, ktoré máme
všetci v sebe, určené hodnotami, ktoré sme získali výchovou a
ktoré máme v povahe. Každý iné. Domnievam sa, že do funkcie,
ktorú zastávam, som bola zvolená i preto, že občania, ktorí mi
odovzdali svoj hlas, poznali moje hodnoty. Ale asi aj preto, že
niektorí ich nepoznali. Nepoznali to, že na prvé miesto vo svojom
rebríčku staviam hodnoty etické a morálne a odmietam
sebectvo, klamstvo a využívanie. Človek je v záujme dobrých
vzťahov ochotný tak dlho ustupovať, až sa ocitne na hranici
svojej zraniteľnosti a hrdosti. Preto si za svojimi hodnotami, pre
ktoré mi prejavujete priazeň, stále stojím. A svoje hranice si
uchovávam. A to i napriek tomu, že sama často stojím pred
vážnou otázkou straty priateľstva, pred problémom získania
statusu nepohodlnosti aj u tých, s ktorými som často, hlavne
pracovne, v kontakte.
Nie, nesťažujem si. Chcem len upriamiť pozornosť na
problém spoločnosti, ktorý sa nás všetkých bezprostredne týka.
Našťastie, je veľmi veľa ľudí vďačných za všetko, čo im život i
spoločnosť dokáže ponúknuť, trpezlivých, pokorných,
úprimných, tolerantných. Nemysliac na svoj osobný prospech
dokážu objektívne zhodnotiť dôsledky svojho konania a
myslenia. A práve vďaka ním môžeme povedať, že sa nám v obci
žije dobre.
Tento úvodník by som preto chcela ukončiť slovami
Jána Pavla II.: „Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť
života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale
len otvorením sa láske.“.
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
- zabezpečenie spracovania a zverejnenia výzvy na výber dodávateľa prác
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - oprava strechy, výmena brán,
bleskozvodov“, výber dodávateľa, uzatvorenie zmluvného vzťahu a realizácia
diela,
- zabezpečenie spracovania a zverejnenia výzvy na výber dodávateľa prác
„Rekonštrukcia WC pre pacientov na I. poschodí v budove zdravotného strediska,
výber dodávateľa, uzatvorenie zmluvného vzťahu a realizácia diela,
- spracovanie projektovej dokumentácie „Ihrisko TJ Slovan- šatne“,
- realizácia diela „Rekonštrukcia kuchyne školskej jedálne v základnej škole“,
- realizácia diela „Rekonštrukcia triedy v materskej škole“,
- realizácia diela „Rozšírenie kamerového systému v obci“,
- ukončenie procesu zhotovenia Územného plánu zóny - obytná časť Pažite II.,
schválenie územného plánu, uloženie čistopisu u kompetentných organizácií,
- zabezpečenie spracovania a zverejnenia výzvy na výber dodávateľa prác
„Geometrické plány IBV Pažite II.“, výber dodávateľa prác, zhotovenie diela
- zabezpečenie spracovania prípravnej dokumentácie obnovy nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ (školský) v rozsahu : dendrologický
posudok, statický posudok, vlhkostný posudok s návrhom sanačných opatrení,
reštaurátorský výskum s návrhom na obnovu,
- zabezpečenie spracovania prípravnej dokumentácie obnovy nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky Obytná veža (sýpka) v rozsahu : statický posudok, vlhkostný
posudok s návrhom sanačných opatrení, reštaurátorský výskum s návrhom na
obnovu,
- realizácia časti diela „Baroková kúria - inžinierske siete“,
- výstavba schodov na tržnici,
- výstavba plôch pod kontajnery na separovaný odpad,
- oprava soklov v exteriéri budovy zdravotného strediska a montáž chýbajúceho
odkvapového systému,
- vyregulovanie vykurovacieho systému v budove zdravotného strediska,
- výmena nadmieru opotrebovaných podláh na I. poschodí budovy obecného
úradu,
- výmena časti opotrebovaného inventáru v budove obecného úradu,
- spolupráca a spolufinancovanie projektu realizovaného s podporou Nadácie
Pozdrav
nových
z balkóna
svojho
bytu.
Pontis
v materskej
školenájomníkov
- výstavba altánku,
ktorý má
slúžiťnového
ako prírodná
učebňa,
- legalizácia stavby prevádzkovej budovy TJ Slovan na futbalovom ihrisku v
katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza,
- pracovné stretnutia vo veci riešenia problematiky zámeru výstavby splaškovej
kanalizácie a ČOV v obci,
- pracovné stretnutia vo veci riešenia problematiky spracovania projektových
dokumentácií na realizáciu diela Spevnené plochy a parkovacie miesta pri
objekte č. 3, Parkovacie spevnené plochy na Ulici kpt. Weinholda,
- pracovné stretnutia vo veci spracovania jednotlivých stupňov projektovej
dokumentácie na riešenie dopravnej situácie na križovatke ciest na Ulici 4. apríla
a Ulici partizánska,
- pracovné stretnutia a rokovania vo veci zámeru zriadenia zberného dvora,
- pracovné stretnutia vo veci riešenia problematiky prašnosti skládky inertného
odpadu z ENO a znečisťovania komunikácie pri jeho preprave,
- odstraňovanie následkov extrémného počasia,
- bežná údržba miestnych komunikácií, zelene, cintorínov a verejných
priestranstiev, bežná údržba majetku obce a odstraňovanie havárií.
V novom školskom roku prišli deti do komplexne 
zrekonštuovanej triedy v starej časti materskej školy.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre pacientov na
I.poschodí v budove zdravotného strediska - pôvodný stav.

Havarijný stav strechy budovy hasičskej zbrojnice bol
odstránený jej komplexnou rekonštrukciou - príprava prác.

Po viac ako tridsiatich rokoch prevádzky si financie na opravy pýta i budova zdravotného strediska.
V exteriéroch boli obnovené sokle.

Jednoduchšiemu prístupu na tržnicu pomôžu tieto
novovybudované schody.
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Oblasť vnútornej správy obce
Spracovanie a schválenie záväzných noriem obce a iných
dokumentov:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie životného
prostredia,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany
č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany

č. 7/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Zemianske Kostoľany,
- rozpočet obce na rok 2018,
- zmeny rozpočtu obce č. 3/2017 a 4/2017 na rok 2017,
- príspevok do kroniky obce za rok 2016.
- zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov
volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kuchyňa školskej jedálne včera a dnes

Oblasť financií a správy majetku obce
- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska uchádzačovi
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Zemianske Kostoľany,
- schválenie prenájmu uvoľnených nebytových priestorov drogérie na Ulici 4. apríla uchádzačke Eve Belaňovej,
- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových
priestorov v budove obecného úradu nájomníkovi Slovak
Telekom, a.s.,
- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v bytovom dome
č. 683/53 nájomníkom Juanete Hudečkovej a Jurajovi
Hrončiakovi,
- predĺženie nájomných zmlúv na prenájom bytov v bytovom
dome č. 682/52 nájomníkom Štefanovi Bobokovi a Tomášovi
Bartolenovi,
- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v bytovom dome
č. 5/46 nájomníkom Davidovi Antalikovi a Silvii Bartošovej,
- poskytnutie dotácií na činnosť organizáciám, združeniam,
spolkom a jednotlivcom v celkovej výške 33 750 € na ich činnosť a
na reprezentáciu obce,
- poskytnutie mimoriadnej dotácie Cirkevnému zboru
evanjelickej cirkvi a.v. v Zemianskych Kostoľanoch vo výške 2 000
€ na záchranu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - evanjelický
kostol

Ponúkame na prenájom
nebytový priestor na miestnej tržnici - predajný
stánok súpisné číslo 676 za minimálnu výšku
nájmu 35 € mesačne bez energií a služieb
spojených s nájmom.
Popis priestoru: rozloha 9 m2, napojenie na
spoločnú elektrickú energiu s podružným
meračom spotreby, elektrické vykurovanie,
klimatizácia, spoločné WC s ostatnými nebytovými
priestormi
nebytový priestor piváreň v kúrii vedľa kaštieľa s
vchodom z parku
Popis priestoru : dva samostatné stavebne
oddelené priestory slúžiace ako piváreň a vináreň,
spolu 14 miestností o celkovej podlahovej ploche
2
220,20 m , elektrická energia - vlastné meranie,
plyn - vlastné meranie, voda - vlastné meranie,
samostatná žumpa, ohrievače TÚV. Súčasťou
prenájmu je aj spevnená terasa.
Bližšie informácie o podmienkach prenájmu získate a
obhliadku priestorov si môžete dohodnúť na obecnom
úrade.
Dvojstranu pripravili : Ing. Školíková, Ing. Ďanovský, foto : archív obce
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Plánujeme z dotačných prostriedkov
Každá obec zabezpečuje v rámci svojich kompetencií
množstvo činností. Okrem činností na úseku dopravy a cestných
komunikácií, nakladania s odpadmi, sociálnych vecí, bytovej
politiky, kultúry, školstva, telesnej a športovej kultúry, životného
prostredia, cestovného ruchu, územného plánovania a výstavby,
hospodári obec s vlastnými príjmami a zabezpečuje starostlivosť o
majetok obce. Obec Zemianske Kostoľany má vo svojom
vlastníctve 23 budov, niekoľko športovísk, 110 parciel zapísaných
na liste vlastníctva, 11 km miestnych komunikácií a k tomu
priľahlých chodníkov, verejné osvetlenie, miestny rozhlas,
cintoríny, pomníky, pamätníky a pietne miesta. Všetkým týmto
nehnuteľnostiam je potrebné venovať náležitú pozornosť a
každoročne pri tvorbe rozpočtu dôkladne určiť priority na strane
výdavkov.
Okrem vlastných príjmov obec má možnosť uchádzať sa o
zdroje cudzie, a to formou dotácií, grantov, finančných darov. Tieto
možnosti sa snažíme aj my využívať a každoročne pripravujeme
niekoľko žiadostí s povinnými prílohami, aby sme náš obecný
rozpočet doplnili o ďalšie príjmy. Prevažnú väčšinu takýchto
príjmov je však možné získať len na základe výziev, ktoré
zverejňujú príslušné ministerstvá a ktoré vopred informujú o
účele, na ktoré môžu byť prípadné získané financie použité. Nie
vždy sú to výzvy, na ktoré obec môže alebo dokáže reagovať. Pokiaľ
sa obec chce uchádzať o finančné prostriedky, zväčša je potrebné,
aby už mala pripravené písomné podklady, projektové
dokumentácie, analýzy a pod. Medzi termínom od vyhlásenia

výzvy a termínom na podávanie žiadostí je mnohokrát veľmi málo
času, za ktorý sa mnohým obciam nepodarí zadovážiť všetky
povinné prílohy potrebné k žiadosti.
Naša obec sa v súčasnej dobe uchádza o dotácie na realizáciu
týchto projektov:
Kompostéry pre obec Zemianske Kostoľany - požadovaná dotácia
85 671,00 €.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - požadovaná dotácia 30 000,00
€.
Nadstavba a prístavba prevádzkovej budovy TJ Slovan požadovaná dotácia 50 000 €.
Projektová dokumentácia obnovy Kišasonkin kaštieľ - požadovaná
dotácia 14 000 €.
Projektová dokumentácia obnovy Obytná veža (sýpka) požadovaná dotácia 9 000 €.
Zberný dvor obce Zemianske Kostoľany - požadovaná dotácia bude vyčíslená po spracovaní projektovej dokumentácie.
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku požadovaná dotácia 15 000 €.
Každý projekt je podmienený spolufinacovaním z rozpočtu obce v
rozsahu od najmenej 5% celkových nákladov.
Nie vždy sú nám však hviezdy priaznivo naklonené a nie sme vždy
úspešní. Preto dúfame, že nám budete všetci držať palce, aby sme
mohli pre vás zrealizovať ďalšie projekty, z ktorých sa budeme
spoločne tešiť.

S kamerami bezpečnejšie
S cieľom preventívne pôsobiť na občanov a návštevníkov obce, aby sa nestali objektom
páchania trestnej činnosti, ale aj aby sa nestali páchateľmi trestnej činnosti, sťažiť
potenciálnym páchateľom trestnú činnosť páchať a orgánom činným v trestnom konaní
páchanie trestnej činnosti odhaľovať, sa naša obec zapojila do projektu v oblasti
prevencie kriminality. Na základe spracovanej žiadosti a projektového spisu sa
uchádzala o dotáciu zo štátneho rozpočtu a získala finančné prostriedky vo výške 5 000
€. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín. Z
poskytnutých prostriedkov obec zabezpečila rozšírenie existujúceho kamerového
systému v obci o ďalšie štyri kamery. Tieto snímajú lokality a priestory, kde dochádza k
zvýšenej kumulácii občanov a návštevníkov obce, ako aj lokality, kde dochádzalo k
páchaniu trestnej činnosti. Od doby realizácie projektu sú v obci kamerovým systémom „Projekt bol finančne podporený Radou
so záznamom monitorované : štátna cesta I.triedy a okolie renesančného kaštieľa, vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
renesančný park, okolie materskej školy, okolie Domu kultúry SNP.

kriminality“.

Vďaka realizácii projektu
sme šetrili energie

Po uskutočnení realizácie projektu rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci spracovala spoločnosť zabezpečujúca externý
manažment tohto projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
následnú monitorovaciu správu. Sledovaným obdobím bolo
11/2016 - 10/2017. Na základe predložených podkladov
skonštatovala, že realizáciou projektu došlo k úspore 86 812 kWh
elektrickej energie, čo predstavuje úsporu 67,10 %. Taktiež došlo k
zníženiu emisií CO2 o 21,88 t/rok. Šetrenie sme teda zaznamenali
napriek tomu, že sieť verejného osvetlenia v obci bola rozšírená o
viac ako 100 svietidiel.
Pripravila : Ing. Jana Školíková, Foto: archív obce
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Niekoľko zmien v organizačnej štruktúre pracovných miest
Personálne zmeny neobišli našu organizáciu ani v
druhej polovici roka 2017. Pracovný pomer dohodou
ukončila na pracovisku Domu kultúry SNP Michaela
Tkáčiková a na toto uvoľnené miesto bola prijatá Petra
Gamanová zo Zemianskych Kostolian. Pracovné miesto
na určitý čas opustila ekonómka obce Ing. Martina
Tonhauzerová. Na obsadenie tohto pracovného miesta
na zastupovanie bolo vyhlásené výberové konanie, do
ktorého podali žiadosti štyri uchádzačky. Žiadna z nich
však nespĺňala základné kritérium zverejnené vo výzve.
Na uvoľnené pracovné miesto nebol preto prijatý
žiadny nový zamestnanec, ale činnosti na danom
pracovnom mieste sú zabezpečené zmenami v
organizačnej štruktúre obecného úradu. Po zmene boli
pracovné činnosti rozdelené medzi zamestnancov
obce takto:

Ing. Janka Súkeníková - ekonómka obce a rozpočtárka
Ing. Júlia Hvojníková - mzdová účtovníčka, referentka
miestneho a bytového hospodárstva
Ing. Vladimíra Trúchla - referentka miestnych daní a
poplatkov, vedenie hlavnej pokladne, osvedčovanie
listín a podpisov
U ostatných zamestnancov zostalo zadelenie
pracovných činností nezmenené.
Vzhľadom k počtu prihlásených detí na predprimárne
vzdelávanie v materskej škole a ich rovnomerného
rozdelenia do tried s prihliadnutím na kapacitu tried
bola aj v tomto školskom roku otvorená štvrtá trieda s
poldennou prevádzkou. Na miesto učiteľky bola prijatá
Lucia Košianová z Oslian. Z obce Zemianske Kostoľany
o pracovné miesto neprejavila záujem žiadna možná
uchádzačka.

Koľko sme dostali a na čo sme minuli v roku 2017
PRÍJMY
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Dane za tovary a služby
Príjmy z vlastníctva majetku
Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
Predaj výrob.,tovarov a služieb
Za materské školy a školské zar.
Príjmy základnej školy
Príjmy za stravné
Za znečistenie ovzdušia
Z účtov finanč.hospodárenia
Ostatné príjmy
Bežné granty a transféry
Kapitálové granty a transféry
Zostatok prostriedkov z min.rokov
Prevod prostr. z rezervného fondu
Kapitálové príjmy

PRÍJMY SPOLU

578
496
37
119
8
96
2
8
24

12
301
7
5
21
1

276
734
081
214
894
10
237
446
185
417
214
623
604
002
000
240
180
400

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 720 757 €

VÝDAVKY
Všeobecné verejné služby
443
Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
9
Ekonomická oblasť
1
Ochrana životného prostredia
50
Bývanie a občianska vybavenosť
73
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 103
Výdavky RO - Správa pamiatok
18
Základné vzdelávanie
346
Školská jedáleň pri ZŠ-oprava
14
Predškolská výchova
199
Vedľajšie služby v školstve
71
Sociálne zabezpečenie
31
Nákup budov, objektov, ich častí
5
Nákup strojov, prístrojov, zariad. 11
Prípravné projektové dokumentácie 17
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
33
Splátky úverov
25
VÝDAVKY SPOLU

808
210
222
251
081
847
518
511
774
769
702
597
539
728
529
971

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

922 €
648 €

1 459 627 €

Pripravila : Ing. Janka Súkeníková, ekonómka a rozpočtárka

Čo nás čaká v roku 2018 ?
Rok 2018 bude dôležitým obdobím hlavne v oblasti investičnej výstavby. Finančne najnáročnejšou investičnou akciou zaradenou do
rozpočtu obce na rok 2018 je výstavba inžinierskych sietí na novej individuálnej bytovej výstavbe. Ide o výstavbu plynovodu, vodovodu,
kanalizácie, rozvodov elektrickej siete, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu. Samotnej realizácii predchádza v priebehu I.polroka
2018 spracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie stavebného povolenia a výber dodávateľov prác.
Ďalšími významnými plánovanými investíciami je výstavba parkovacích miest na Ulici kpt. Weinholda a výstavba parkovacích miest a
spevnených plôch pred budovou klubu dôchodcov a obchodných prevádzok. Menej náročnou akciou, zato nemenej dôležitou, je
rozšírenie urnového hája na miestnom cintoríne o 10 miest. Na úseku bezpečnosti sa nám snáď v tomto roku podarí zrealizovať prechod
pre chodcov na Ulici partizánska, osvetlenie tohto prechodu, ako aj ďalších, doposiaľ neosvetlených prechodov. V areáli základnej školy
pribudne detské ihrisko a pristúpime i k výmene umelej trávy na multifunkčnom ihrisku. V prípade získania dotácie ukončíme
exteriérovú obnovu hasičskej zbrojnice a ďalšie úpravy budú vykonané aj na budove domu kultúry.
Ing.Jana Školíková
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Spolupráca o výstavbe cyklotrasy je potvrdená memorandom

Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja počas
fyzického zisťovania stavu navrhovaných trás plánovanej cyklotrasy.

Od roku 2015 sa starostovia vybraných obcí hornej Nitry stretávajú so
zástupcami Trenčianskeho samosprávneho kraja na pracovných
stretnutiach, ktorých hlavným cieľom je spracovanie prípravnej
dokumentácie na výstavbu cyklotrasy hornej Nitry spájajúcej mestá
Handlová-Prievidza-Bojnice-Nováky-Partizánske. Na trase tejto cyklistickej
cesty je i obec Zemianske Kostoľany. Po dvojročných rokovaniach a
pracovných stretnutiach aj naša obec v zastúpení so starostkou pristúpila
dňa 19. 10. 2017 k podpisu Memoranda o spolupráci pri výstavbe cyklotrasy
s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý bude celý projekt finančne
zabezpečovať s pomocou fondov Európskej únie a rozpočtu TSK.
Odhadovaná výška investície je približne 8,8 mil. eur. Hornonitrianska
magistrála dlhá viac ako 50 km by v budúcnosti mala byť hlavnou
cyklistickou tepnou nášho kraja, ktorá vytvorí vhodné podmienky nielen na
šport a rekreačnú cyklistiku, ale napríklad aj na dochádzanie za prácou.

Volili sme v župných voľbách

Dňa 4. 11. 2017 sa vo všetkých mestách a obciach na Slovensku otvorili dvere do volebných miestností, aby si občania zvolili
do orgánov samosprávnych krajov svojich zástupcov - predsedu a poslancov. Okres Prievidza, ktorý je zaradený do
Trenčianskeho samosprávneho kraja, má v jeho orgánoch pridelených 11 mandátov poslancov. Vo voľbách sme mali
možnosť rozhodnúť o tom, kto z kandidátov nás bude na týchto pozíciách zastupovať ďalších päť rokov.
V Zemianskych Kostoľanoch mohli prví voliči
využiť svoje volebné právo už o 7:00 h, poslední
voliči opustili volebnú miestnosť v Dome
kultúry SNP o 22:00 h.
Na celý priebeh hlasovania dozerala a
spracovanie výsledkov v našom okrsku
zabezpečovala okrsková volebná komisia,
ktorá tentokrát pracovala v čisto ženskom
z l o že n í : p r e d s e d a B a r b o ra M i l o v á ,
podpredseda Monika Mišejová, členovia
Alexandra Brtková, Anna Čiklová, Valeria
Oršulová, Veronika Haláková, zapisovateľka
Mgr. Erika Matejovičová.
Po ukončení hlasovania, spracovaní výsledkov
volieb a odovzdaní zápisnice o priebehu a
výsledkoch okrsková komisia ukončila svoju
činnosť dňa 5. 11. 2017 približne o 1:00 h.

Výsledky hlasovania v okrsku v obci Zemianske Kostoľany:
Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov
1481
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb
337
Počet platných hlasov odovzdaných pre
voľbu predsedu samosprávneho kraja
323
Počet platných hlasov odovzdaných pre
poslanov samosprávneho kraja
329
V obci Zemianske Kostoľany získali najväčší počet platných hlasov títo kandidáti (v
zátvorke za menom je uvedený počet získaných hlasov):
Miroslav Žiak (111), Dušan Ďuriš (94), Richard Takáč (75), Radko Gavliak (59),
Mohamed Hemza (57), Ján Mokrý (57), Jozef Stopka (55), Jozef Fábry (54), Viera
Beňová (49), Silvia Siváková Nemcová (48).
Kandidáti na predsedu samosprávneho kraja sa podľa sčítania v našej obci umiestnili
v tomto poradí (v zátvorke za menom je uvedený počet získaných hlasov):
Jaroslav Baška (170), Renáta Kaščáková (69), Petra Hajšelová (34), Štefan Škultéty
(29), Ivan Valko (11), Ferdinand Vavrík (9), Nora Pániková (2).

Základné činnosti, ktoré zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj
Voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja boli a budú pre nás veľmi dôležitým prejavom demokracie, pretože podpora alebo pasivita
poslancov môže významne ovplyvniť rozvoj našej obce, ako aj celého územia okresu. Čo má v kompetencii riešiť a ovplyvniť samosprávny
kraj napríklad aj v našej obci alebo v okrese? Vybrali sme pre vás tie najdôležitejšie.
Na úseku zdravotníctva - zriaďovanie a zrušovanie ambulancií
zdravotnej starostlivosti a lekární, technické a personálne
vybavenie nemocnice, pohotovostné služby, ich prevádzka
Na úseku sociálnej pomoci - zriaďovanie a zrušovanie zariadení
sociálnej starostlivosti - domovy dôchodcov, detské domovy, domy
opatrovateľskej služby, ich prevádzka
Na úseku školstva - zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl, ich
prevádzka

Na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií zabezpečuje správu ciest III.triedy (u nás na Ulici domovina - smer
Kamenec pod Vtáčnikom a na Ulici partizánska), dopravné
značenie na týchto cestách, ich opravy a údržbu
Na úseku územného plánovania -pripomienkuje a schvaľuje
územné plány obcí a reguluje ich rozvoj v súlade s územným
plánom kraja
Pripravila : Ing. Jana Školíková

.
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Prieskumy trhu a verejné obstarávanie nám šetria finančné prostriedky
názov zákazky

zmluvná cena s DPH

PD* - Nadstavba a prístavba prev.budovy TJ Slovan
Spracovanie geometrického plánu IBV Pažite II.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - oprava strechy, brán
a bleskozvodu
*Vysvet. PD - projektová dokumentácia

úspešný uchádzač
s najnižšoumiestnosť
ponúknutou cenou
Prezentačná

7 400,00 €
1 917,00 €
7 197,12 €

MS projekt-plus, s.r.o., Piešťany
GeoMark, s.r.o., Prievidza
VYSTA, s.r.o., Zem.Kostoľany
Rekonštrukcia komunikácie na ulici Partizánska.

29 584,00 €

ALL-Stavby, s.r.o., Oslany

Príprava nových nájomných zmlúv
na hrobové miesta
V mesiaci júl 2018 uplynie doba desiatich rokov, na ktorú boli uzatvárané prvé nájomné zmluvy na hrobové miesta na
cintorínoch v Zemianskych Kostoľanoch. Vzhľadom na obsiahlu administratívu s tým spojenú pripravuje obec už teraz
nové nájomné zmluvy na hrobové miesta. Tieto sa budú uzatvárať na dobu piatich rokov, pričom nájomné je určené
Všeobecne záväzným nariadením obce Zemianske Kostoľany č. 3/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zemianske Kostoľany č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Zemianske Kostoľany vo výške 7,50 €
za jedno hrobové miesto na obdobie 5 rokov. Informácia o termíne podpisovania nových nájomných zmlúv bude
občanom bývajúcim v Zemianskych Kostoľanoch poskytnutá prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Zmeny v správnych
poplatkoch
Od 1. januára 2018 sa zvyšujú
správne poplatky pre matriku a
osvedčovanie podpisov v zmysle
zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Budú spoplatnené aj dva úkony,
ktoré boli doposiaľ bezplatné:
žiadosť o zápis do osobitnej matriky
a spísanie žiadosti o uzavretie
manželstva, ktoré sa bude uzatvárať
p r e d o rg á n o m c i r k v i a l e b o
náboženskej spoločnosti. Novela
zákona zahŕňa zmeny nielen na
úseku všeobecnej a vnútornej
správy, ale aj na úseku dopravy,
pôdohospodárstva, stavebnej
s p r á v y, f i n a n č n e j s p r á v y a
obchodnej činnosti, životného
prostredia a iné.
Zmeny na úseku všeobecnej
vnútornej správy sú uvedené v
tabuľke vpravo.

Doklad, úkon

t ◘♫▄ĂĊ◘╫
Poplatok
doteraz od 1.1.2018

MATRIKA
Nahliadnutie do m atrík, za každý zväzok matrík

1,50 €

2,00 €

-

10,00 €

-

10,00 €

Povolenie uzavrieť m anželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

20,00 €

Povolenie uzavrieť m anželstvo mimo určenej doby

16,50 €

20,00 €

Povolenie uzavrieť m anželstvo mimo úradne určenej miestnosti

66,00 €

70,00 €

Povolenie uzavrieť m anželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

33,00 €

35,00 €

Uzavretie m anželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR

16,50 €

20,00 €

Uzavretie m anželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

66,00 €

70,00 €

165,50 €

200,00 €

199,00 €

200,00 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis

1,50 €

2,00 €

Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu

1,50 €

2,00 €

Žiadosť o zápis m atričnej udalosti, ktorá nastala
v cudzine do osobitnej matriky
Príprava dokladov k uzavretiu m anželstva pred orgánom registrovanej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – žiadosť o uzavretie manželstva

Uzavretie m anželstva medzi cudzincami
Uzavretie m anželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR
trvalý pobyt
OSVEDČOVANIE
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Starostka obce vyslovuje poďakovanie
- členke komisie sociálnych vecí a bytovej politiky Ľubici
Gerhátovej za zorganizovanie návštev a kultúrnych programov
pre občanov umiestnených v zariadení pre seniorov a všetkým
ženám, ktoré jej pomáhajú s návštevou a celým zabezpečením:
Judite Kováčovej, Márii Rusňákovej, Kataríne Pastuchovej, Anne
Radosovej, Slávke Kopálovej, Ľudmile Čupcovej, Márii Chrenkovej,
harmonikárovi Mariánovi Chrenkovi, ako aj členkám Zboru pre
občianske záležitosti,
- rodine Orlíkovej, Rybárovej, Meliškovej, Rusňákovej, Oršulovej,
pani Mokrej za dary v podobe knižnej literatúry pre obecnú
knižnicu,
- Eve Bajgarovej, Miroslave Huszarovej, Dane Súkeníkovej,
Monike Partikovej, Mariane Repiskej, Anne Eichlerovej, rodine
Plachej, Milovej, Baráthovej, Radosovej, Pilchovej, Kiššovej,
Sivákovej, deťom zo združenia Lastovička, deťom a pani
vychovávateľkám zo základnej školy, deťom a pani učiteľkám z
materskej školy za výrobu vianočných ozdôb na vianočné
stromčeky v obci a kaštieli a za poskytnutie materiálu na výstavu
s vianočnou tématikou,
- všetkým jednotlivcom, združeniam a organizáciám, pedagógom

materskej školy a základnej školy za prípravu výrobkov a ich
predaj na vianočných trhoch,
- Žanete Spišákovej, Jozefovi Záhonovi, Eve Kováčovej za
poskytnutie vianočných stromčekov na výzdobu obce a kaštieľa,
- účastníkom družstiev súťaže vo varení guláša za zapojenie sa do
súťaže a príjemnú atmosféru,
- všetkým, ktorí sa dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek
odmenu zapájajú do organizácie, prípravy a priebehu kultúrnych
a športových podujatí v obci,
- všetkým, ktorí sa fyzicky zúčastnili prác alebo odovzdali svoje
hlasy projektom materskej školy a základnej školy v rámci
zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom
svetle Slovenských elektrární, a.s.
- občanom, ktorí svojimi úspechmi šíria dobré meno a
reprezentujú obec Zemianske Kostoľany

Sociálna poradňa
Kedy mám nárok na rodičovský
príspevok?
Rodičovský príspevok je štátna
sociálna dávka, ktorou štát prispieva
oprávnenej osobe na zabezpečenie
riadnej starostlivosti o dieťa.
Nárok má:
a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
na základe rozhodnutia súdu alebo na
základe rozhodnutia úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa,
ak žije s rodičom dieťaťa v
domácnosti.
ak:
a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o
dieťa
- do troch rokov veku,
- do šiestich rokov veku, ktoré má
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
- do šiestich rokov veku, ktoré je
zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
najdlhšie tri roky od právoplatnosti
prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa

do starostlivosti tej istej oprávnenej
osobe
b) má trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt na území Slovenskej republiky.
Ak je v rodine viac detí, vzniká len
jeden nárok na rodičovský príspevok
a len jednej oprávnenej osobe určenej
podľa ich dohody.
Nárok na rodičovský príspevok
nevzniká, ak sa oprávnená osoba a
dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je
členským štátom Európskej únie,
zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore
alebo Švajčiarskou konfederáciou, a
počas pobytu v tomto štáte oprávnená
osoba nie je povinne verejne
zdravotne poistená v Slovenskej
republike.
Konanie o rodičovskom príspevku:
Konanie o rodičovskom príspevku sa
začína na základe písomnej žiadosti,
ktorú podáva oprávnená osoba
platiteľovi.
O rodičovskom príspevku rozhoduje
a rodičovský príspevok oprávnenej

osobe vypláca úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny príslušný podľa miesta
jej pobytu.
Žiadosť o rodičovský príspevok
obsahuje meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, ak je
pridelené, a adresu pobytu oprávnenej
osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje
nárok na rodičovský príspevok. Na
výzvu platiteľa oprávnená osoba
doplní ďalšie nevyhnutné údaje
potrebné na konanie o nároku na
rodičovský príspevok. Platiteľ osobné
údaje môže spracúvať len na účel
rodičovského príspevku.
Ak sa dieťa narodilo mimo územia
Slovenskej republiky a v čase podania
žiadosti o rodičovský príspevok dieťa
nemá vydaný rodný list podľa
osobitného predpisu, oprávnená
osoba k písomnej žiadosti o
rodičovský príspevok priloží úradný
preklad rodného listu dieťaťa alebo
iného obdobného dôkazu o narodení
dieťaťa vydaného v krajine narodenia
dieťaťa.
Mgr. Iveta Melišková
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Poznať korene predkov je hľadanie múdrosti
Pod týmto mottom sa konalo dňa 28.10.2017 v DK SNP
stretnutie ságy rodu Štefana Sestrienku a Anny
rod.Ďurtovej. Stretnutie bolo už jedenáste v poradí a
zúčastnilo sa ho zo 195 žijúcich potomkov až 104. Je
prejavom lásky, súdržnosti a spolupatričnosti, ktoré sú
nám také blízke a vždy v našich rodinách aj pretrvávali.
Jesennými farbami vyzdobená sála, privítanie
účastníkov stretnutia soľou a chlebom, výborné
pohostenie formou švédskych stolov, milé vystúpenia
detičiek z najmladšej, už štvrtej a piatej generácie,
prezentácie jednotlivých rodín moderným spôsobom,
spoznávania sa s novými a najmladšími členmi našej
veľkej rodiny, vinše a blahoželania jubilantom boli
náplňou tohto stretnutia. Výnimočnosťou sa stretnutie
zapísalo a poznačilo aj krstom Kroniky 2, ktorú s
odstupom 17-ich rokov pripravila sesternica Mgr.
Amália Hrušíková, rod. Sestrienková, z Martina.
Celých sedemnásť rokov, od vydania Kroniky 1 v roku
2000, zbierala podklady a s láskou ich ukladala na
papier, aby sa neprerušil a bol zachytený život a dianie
v našich rodinách pre ďalšie generácie. Sme jej za túto
prácu a vynaložené úsilie nesmierne povďační a
obdivujeme ju. Tiež sme povďační aj bratancovi Ing.
Ľubomírovi Sestrienkovi z Bratislavy, ktorý sa venuje
vytváraniu rodokmeňov, pravidelne dopĺňa už
vytvorený náš rodokmeň, ktorý zistil v matrikách,
archívoch a farských úradoch. Navyše sa pustil pátrať
po našej identite prostredníctvom génov v rodoch.
Ďalšou novinkou a spestrením pre členov našej ságy
bola návšteva renesančného kaštieľa. Tu mali
Počas roka 2017 prešlo počas návštevných
(otváracích) hodín, exkurzií, obecných
slávností, recepcií a individuálnych návštev
bránou kaštieľa 773 návštevníkov.

Krst Kroniky 2

účastníci možnosť dozvedieť sa a vidieť veľa
materiálov aj z histórie našej rodiny.
Ďakujeme p. Kopálovej za prehliadku a
odborný výklad.
Spev, hudba a tanec boli tým, čo pomohlo
ešte viac zblížiť a sceliť všetky vekové
kategórie rozvetvenej rodiny. Rodiny žijú
nielen po celom Slovensku, ale aj v
zahraničí. Konkrétne v Českej republike, v
Nemecku, v Anglicku, v Holandsku, v
Belgicku, v Rakúsku aj vo Francúzsku.
Spokojnosť všetkých zúčastnených s
organizáciou, s programom aj s priebehom
stretnutia vyústilo k spoločnému
rozhodnutiu, že ďalšie takéto stretnutie
zorganizujeme a uskutočníme o dva roky.

Členovia rodiny Sestrienkovej na prehliadke renesančného kaštieľa.

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
re z e r vova ť p o d ľa d o h o dy a vo vo p re d
objednanom termíne a čase na tel. čísle 046 5466
209, 5466 177, 5466 181 alebo e-mailom
pamiatky@zemianskekostolany.sk
kniznica@zemianskekostolany.sk
Počas týchto hodín sú prehliadky aj s výkladom.

Ing. Anna Karaková, rod. Sestrienková, foto: archív rodiny
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DNI OBCE 2017
Pre obdobie konca školského roka už býva príznačné, že sa spoločne stretávame na letnom podujatí DNI OBCE, v
rámci ktorých je pripravených viac aktivít určených pre rôzne vekové kategórie. Prvým masovejším stretnutím bola
prvá júlová nedeľa plná kultúry a zábavy. Pekné počasie nám prialo, slniečko už letnými lúčmi príjemne zohrievalo
a priam lákalo stráviť deň v spoločnosti svojich známych a spoluobčanov. Hlavný program prebiehal na zadnej
terase domu kultúry. Môžeme povedať, že pravý Kostoľanec nemôže chýbať na Dňoch obce.
Podujatie svojím vystúpením otvorili členovia Folklórneho súboru Domovina.
Pekným tancom i slovom naznačili, že tu všetci zúčastnení strávia skutočne
príjemné chvíle. Po otvorení podujatia starostkou obce už úsmev na tvárach
vyčarili deti z materskej školy. Vo svojom programe predviedli svoj talent
vynikajúci prednášajúci i malí speváci. Bola to pekná príležitosť ukázať ich
šikovnosť a napredovanie pred takým veľkým publikom. Na počúvanie vo
viacerých vstupoch zahrala hlavne pre milovníkov hudby stredného prúdu a
ľudových piesní hudobná skupina Amadeo. Po druhýkrát do Zemianskych
Kostolian zavítala speváčka, len pätnásťročná Valentína Vlková. Premiéru u nás
mala na festivale populárnej piesne spevákov - amatérov Krištáľová váza 2016.
Po tomto úspechu si viacero ocenení odniesla i z iných celoslovenských a
dokonca i medzinárodných speváckych súťaží. Deťom pre radosť prišlo
divadielko z Kanianky zahrať rozprávočku Kocúr v čižmách. V celom okolí sa deti
mohli vyšantiť na atrakciách, akými boli napríklad obria nafukovacia šmýkala,
rodeo býk, lodičky, vodné bubliny. Maskoti Olaf a Minie sa deťom prihovárali a
obdarúvali ich niečím sladkým počas celého popoludnia.
V súvislosti s prípravou Dní obce dostali možnosť prezentovať sa so svojím umením a prácami
naši súčasní, ale aj bývalí občania v renesančnom kaštieli na výstave umenia. Medzi
vystavovateľov svojich výtvarných prác sa zaradil napríklad Stanislav Cachovan. Šperkárske
umenie prezentovala Linda Hudecová pod svojou značkou Linda´s dream a módnu tvorbu
Veronika Kopálová pod značkou VEVE. Obe sa tešia popularite nielen u nás, ale aj ďaleko za
našimi hranicami a za oceánom. Z domácich vystavovateľov sme si mohli prezrieť fotografie
Lukáša Matoušeka, ručnú prácu členov Lastovičky, zaujímavé výtvarné práce žiakov zo
základnej školy, detí materskej školy
a mladého výtvarného talentu
Patrície Huszarovej. Kreatívnu
tvorbu svojich rúk vystavovali Mária
Kocmálová a Mariana Repiská.
Hosťujúcim umelcom bol fotograf
Karol Važan a výtvarníčka Andrea
Halašková. Vyvrcholením
nedeľného popoludnia bolo
vystúpenie tanečnej skupiny Old
School Brothers (víťaz ČSMT 2008,
líder Miroslav „Bruise“ Žilka 3.miesto v ČSMT 2013 a
finalista obdobnej
súťaže v Nemecku). Okrem vynikajúceho tanečné ho umenia
zaujali interaktívnou prácou s
publikom i deťmi.
V mnohých zanechalo ich vystúpenie neuveriteľný
zážitok a uznanie.
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DNI OBCE 2017
Odhalenie sochy zemana z rodu Kostoláni
Po ekumenickej svätej omši v nedeľu 3. júla 2017 za všetkých obyvateľov našej obce
bola za prítomnosti rímskokatolíckeho farára Mgr. Mariána Holbaya a kaplána evanjelickej cirkvi
a.v. Mgr. Michala Tekelyho slávnostne odhalená socha zemana z rodu Kostoláni. Na zhotovenie
sochy bol použitý vyschnutý strom jaseň z historického parku.
Rod Kostoláni tu žil pred nami a zanechal nám tu nevyčísliteľné dedičstvo v podobe
kostolov a iných sakrálnych stavieb, kaštieľov, či kúrií. Posledný priamy mužský potomok Karol
Kostoláni žijúci vo Francúzsku poskytol zo svojej obrazovej zbierky podobizeň zemana Mórica
Kostolániho, ktorý sa narodil v roku 1806 v Zemianskych Kostoľanoch. Podľa nej bola táto socha
vytesaná a označená za Mórica Kostolániho. Tento pôsobil v cisárskej armáde, bol významným
účastníkom revolúcie a získal vysoké vojenské hodnosti. Zomrel v Zemianskych Kostoľanoch a je
pochovaný na evanjelickom cintoríne. Názory historikov na podobizeň sa však líšia. Pre nás je
však dôležité, že v každom prípade ide o osobnosť zemianskeho rodu Kostoláni, označovaného
aj za jeden z pôvodných staroslovanských rodov tejto oblasti, s ktorým je a aj navždy bude
spájaná história našej obce. Podobizeň zemana vytesal majster rezbár Michal Barta z Bystričian
v roku 2017.
Guláš hodnotili tí, čo ho varili
Do súťaže vo varení guláša sa v
tomto roku zapojilo 7
družstiev: VYSTA, Divočáci,
Ďurtovci, Poslanci, Hasiči,
Domovina crew (L.Benko ml. a
spol.), Jankova družina (Ján
Šuňal a spol.). Novinkou tohto
ročníka bolo, že traja členovia
každého súťažného družstva
nakoniec ochutnávali a vyhodcovali všetky guláše a odovzdávali im svoje body. Samozrejme, že o tom, guláš ktorého družstva chutnajú, nevedeli. O to bolo toto súťažné
zápolenie zaujímavejšie, zábavnejšie, ale i dramatickejšie. Napokon na treťom mieste skončilo družstvo Domovina crew Ladislava Benku,
druhú priečku obsadili Divočáci a chuť víťazstva po prvýkrát ochutnali Poslanci. Všetci zúčastnení boli starostkou obce odmenení a verte,
že sedem kotlíkov s gulášom neostalo dlho nepovšimnutých. Každý, kto svojou účasťou toto podujatie podporil, si mohol zakúpiť guláše
priamo u tých, ktorí ich pripravovali.
Preto nám dovoľte vás už dnes pozvať na ďalší - piaty ročník tejto gastronomickej súťaže a dopriať nám ochutnať aj vašu kulinársku
špecialitu. Neváhajte a príďte medzi nás.
Deviaty ročník Memoriálu Jána Ziaťku
Niežeby sme si na futbalového dlhoročného aktívneho člena nášho futbalového klubu
spomínali len jedenkrát v roku. Ale práve v deň konania futbalového turnaja s názvom Memoriál
Jána Ziaťku si na neho spomíname o čosi intenzívnejšie. V tomto roku bol uličný turnaj, ako ho
občas aj nazveme, obohatený o turnaj prípravkárov. S touto myšlienkou prišiel práve tréner
našich najmenších futbalistov Ján Hulínyi, ktorého podporil Peter Divéky a rodičia našich
futbalových nádejí. V súbojoch sa stretli družstvá z Veľkej Hradnej, našich najmenších podpora
domáceho publika vyburcovala k
tretiemu miestu. V poobedňajších
hodinách už zápolili medzi sebou
naše družstvá s už tradičnými
názvami. A ako to skončilo?
1. miesto Dedina
2. miesto Podhora+Kórea
3. miesto Domovina
4. miesto Kolónia
Celým popoludním nás spoza
mikrofónu sprevádzal Jozef Záhon
st., deti sa zabávali na atrakciách.
Pripravili: Viera Hulínyiová, Ing. Jana Školíková. Foto: Lukáš Matoušek
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Prechádzka kultúrou slovom i obrazom
Oslava 73.výročia SNP

I v tomto roku sme zažili
mimoriadne významné
c h v í l e , ke ď s m e v
obradnej miestnosti
privítali manželské páry,
ktoré oslávili okrúhle
výročie uzavretia
manželstva. Roky, kedy
si sľúbili lásku a vernosť,
s ú u ž d áv n o p re č .
Naplnenie svojho
predsavzatia a sľubu si
pripomenuli na
spoločnom obrade.

Oslávili svoje „ÁNO“

NOVOROČNÝ KONCERT

August patrí tradične do obdobia, kedy si
pripomíname aktivity slovenského odboja. V
tomto roku sme 28. augusta oslávili už 73. výročie
Slovenského národného povstania. Oživením
spomienkového podujatia bolo vypustenie
holubíc slobody. Položením vencov sme vzdali
hold všetkým, ktorí padli v tomto boji proti
fašizmu.

V predvianočnom, adventnom čase 3.decembra 2017 sme pripravili pre všetkých
občanov Malý vianočný trh s príchodom Mikuláša v inom, netradičnom priestore ako
doposiaľ. Na vytvorenie očarujúcej vianočnej atmosféry sme využili takmer všetky
priestory renesančného kaštieľa, ktoré sme vyzdobili v duchu slovenských vidieckych
Vianoc i v duchu majestátnosti kaštieľa. Na výzdobu poslúžili vystavené predmety s
vianočnou tématikou z dávnej i nedávnej minulosti, ktoré na vianočnú výstavu poskytli
naši obyvatelia. Iní šikovní občania i deti vyrobili vianočné ozdoby či ikebany. Nádvorie
kaštieľa oživili svetielka živého vianočného stromčeka. Pod ním kopec snehu, ktorý
napadol len deň pred touto udalosťou, deti hneď využili na prvé zimné radovánky.

VIANOCE V KAŠTIELI
JESEŇ JE DAR
Dvojdňová prehliadka voľnočasových aktivít a
činnosti klubov dôchodcov v našom regióne.
Kostoliansky klub dôchodcov veľmi pekne
reprezentoval našu obec, za čo im patrí
poďakovanie. Prehliadku navštívili aj poslanci TSK s
predsedom Ing. Jaroslavom Baškom.

Vianočný trh sa mal pôvodne konať na nádvorí kaštieľa, ale z dôvodu nepriaznivého
počasia sa trhovníci rozmiestnili v jeho priestoroch. O tovar, akými boli krásne ikebany,
ozdoby na stromček z rôznych materiálov, náramky, prívesky, sponky, sladké a slané
koláče, oplátky, vianočný punč, varené víno a občerstvenie sa postarali deti z miestnej
materskej školy, žiaci základnej školy, taktiež z Lastovičky, komisia kultúry obecného
zastupiteľstva, klub dôchodcov a samozrejme i naši spoluobčania. Predvianočnú náladu
všetkým prítomným počas prehliadky kaštieľa i vianočného trhu utužili deti z Detského
folklórneho súboru Domovinka so svojím vystúpením.
S príchodom prvej vianočnej hviezdičky prišiel medzi zúčastnených a potešil hlavne deti,
vždy dobrosrdečný Mikuláš s batohom sladkých prekvapení. Spoločne s čertom a
dvoma anjelikmi, ktorí ho sprevádzali, vytvorili tú pravú atmosféru Vianoc. Porozdávali
sladkosti, dobrú náladu a spoločne s deťmi si v galérii vychutnali divadelné predstavenie
O snehuliakovej mrkve v podaní banskobystrického Divadielka z klobúka. Po skončení
divadielka sa s deťmi rozlúčil a znova sa vybral na ďalekú cestu k ostatným deťom.

Pripravili: V.Hulínyiová, J.Školíková,
Foto: L.Matoušek, archív obce
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Vôňa kníh je vôňou múdrosti
Obecná knižnica Zemianske Kostoľany v roku 2017 v číslach :

Myšlienka z knihy Antoine de Saint Exuperyho MALÝ PRINC

disponuje s 7 531 titulmi k výpožičke
automaticky spracováva 2902 titulov v online katalógu
zaevidovala 1247 návštev v knižnici
zaevidovala 585 návštev online katalógu
registruje 157 čitateľov, z toho 50 vo veku do 15 rokov

„Dobré vidíme iba srdcom. To, čo je
podstatné, je pre oči neviditeľné.“
Jedna z múdrostí z knihy výnimočného spisovateľa,
ktorá je určená nielen pre detského čitateľa.

V tejto uponáhľanej dobe plnej
nových technológii všeobecne platí, že
záujem o čítanie a vôňu kníh upadá a čaro
čítania aj samotného rozprávania, písania, až
na pár nadšencov, sa vytráca.
Netreba však kritizovať druhých, ale
keď chceme niečo zmeniť, začnime od seba.
Určite je mnoho nápadov, čo môžeme
vylepšiť a prostredníctvom knižnice
ponúknuť. Našťastie, sú medzi nami takí, čo
radi siahnu po knihe. Mladí, ale aj tí skôr
narodení. Zastavia sa čitatelia aj z
neďalekého domova dôchodcov a čítajú
napriek tomu, že už prežívajú svoju jeseň
života, sú plní skúseností, veľa toho prežili a
mohlo by zdať, že v knihách už nič nové
nenájdu.
Obecnú knižnicu navštevujú aj deti,
mládež, no väčšinou tí istí. Siahnu po
rozprávkach, alebo ich zaujíma literatúra, z
ktorej čerpajú pri spracovaní projektov z
rôznych oblastí a na rozličné témy a
predmety do školy. Ak potrebujete,
neváhajte, príďte, poradíme vám.
Osvedčila sa aj Knižná búdka, ktorá sa dostala aj na mapu miest Slovenska s oficiálnou registráciou www.dakujemsused.sk, kde
sa ponuka obmieňa a knihy kolujú medzi vami, čitateľmi.
Veríme, že aj snaha o zaujímavú besedu v novom roku sa podarí a okrem nových titulov predstavíme aj zaujímavého hosťa. Teší
nás, že knižnica neprežíva, ale žije a sme vďační za každú vašu návštevu. Ďakujeme všetkým za podporu a želáme vám príjemné chvíle s
knihou z vašej obecnej knižnice. Majte sa, rozprávajte sa, čítajte si...
Andrea Kopálová, pracovníčka knižnice

V oblasti kultúry na rok 2018 pripravujeme
Na úseku kultúrnych podujatí: Novoročný koncert, Ples mladých, XXII.Reprezentačný ples obce, Fašiangy pochôdzka po obci, predaj zabíjačkových špecialít a fašiangová veselica, Marec - Mesiac knihy, MDŽ – výstava retro
oblečenia, oslavy 73. výročia oslobodenia obce, stavanie mája, kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, Noc
múzeí 2018, oslava Medzinárodného dňa detí, Leto s folklórom, Kultúrne leto, Dni obce 2018, Memoriál Jána
Ziaťku - 10. ročník, oslava 74. výročia SNP, Ukážky živých bojov, Beh SNP, Jeseň je dar, spomienkový obrad pri
príležitosti Pamiatky zosnulých, Krištáľová váza 2018, príchod Mikuláša, malý vianočný trh, divadelné
predstavenie, koncert.
Na úseku občianskej obradnosti: vítania detí do života, prijatia jubilantov, prijatie manželských párov oslavujúcich
okrúhle výročie sobáša, Deň učiteľov, spomienkový obrad pri príležitosti Pamiatky zosnulých, príležitostné
prehliadky, výstavy a podujatia v renesančnom kaštieli
O dianí v oblasti kultúry sa dozviete z obecného rozhlasu, sms správ, z www.stránky obce a z profilu na sociálnej
sieti Facebook Dom kultúry SNP.
V. Hulínyiová
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Folklórny súbor Domovina oslávil 20 rokov
Do povedomia obyvateľov našej obce sa už za uplynulých
dvadsať rokov dostala činnosť folklórneho súboru. Vznikol v
roku 1997 ešte ako detský folklórny súbor a jeho
zakladateľkou a dlhoročnou vedúcou sa stala pani Helena
Kováčová, učiteľka v miestnej materskej škole a zanietená
vyznávačka aj propagátorka ľudových tradícií. Zhromaždila
okolo seba kolektív dospelých aj detí, v ktorých dokázali
vzbudiť záujem o túto oblasť kultúry, i keď v našej oblasti sa
jej doteraz nik nevenoval.

Súbor prešiel za tie dve desiatky rokov značnými
premenami, hlavne sa týkali každoročných obmien v počte
a zložení jeho členov – dospelých, ale najmä detí. Keď si
uvedomíme, aké premenlivé a nevyspytateľné sú záujmy
detí v procese rastu a dospievania, ako si hľadajú miesto,
kde by uplatnili svoj záujem, zručnosti, či nadanie,
pochopíme aj časté obmeny v radoch súboru. Niektoré deti
navštevovali nácviky krátku dobu a hneď to vzdali, pretože
obliecť si kroj a vystúpiť pred obecenstvom je lákavé, ale tá
drina pred vystúpením a na hodinách nácvikov.... Ďalších
zlákali iné oblasti – šport, počítače, iné hlavne vo vyšších
ročníkoch dali prednosť štúdiu mimo našej obce a sú aj takí,
u ktorých záujem o ľudové umenie – hudbu, spev, tanec –
pretrval až do obdobia dospelosti a aj keď dávno odrástli z

detských krojov, plynule pokračujú náročnejšími
choreografiami i speváckym prejavom. Interpretujú ľudové
piesne a tance z našej, ale aj iných oblastí Slovenska a
zmenili si aj názov na Folklórny súbor Domovina. V roku
2017, kedy súbor oslávil 20. výročie trvania, mal zapísaných
12 členov, ktorých viedol vedúci Roman Gažo a organizačne
aj umelecky sa na zabezpečovaní jeho činnosti podieľali aj
ďalší členovia. Veľmi by preto privítali nových záujemcov,
ktorým je ľudová pieseň a tanec blízka a boli by ochotní a
schopní posilniť rady členov. Schádzajú sa v dome kultúry
raz za dva týždne, vždy v sobotu dopoludnia.
Dvadsaťročné jubileum folklórny súbor oslávil v novembri
2017 slávnostným programom, ktorým sa pred pozvanými
hosťami aj verejnosťou prezentovali členovia súboru a
osobitne ho spestrili aj deti z Detského folklórneho súboru
(DFS) Domovinka pásmom detských hier. Samotný záver
celého programu a celkovú bodku za týmto folklórnym
odpoludním urobilo vystúpenie členov Folklórneho súboru
Urpín z Banskej Bystrice.

FS Domovina zostavil svoje vystúpenia z úspešných
programov minulých rokov, v ktorých si oprášili svoje
vedomosti a umelecké cítenie v scénkach Trh, Stavanie
mája a Čepčenie nevesty. Po týchto veselých a rozihraných
výkonoch spevákov, tanečníkov aj hudobníkov pozvala
moderátorka PaedDr. Ivana Plachá, PhD. na javisko
starostku obce Ing. Janu Školíkovú aj pracovníčku
Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Bibiánu
Krpelanovú, aby zablahoželali vedúcemu súboru Romanovi
Gažovi a osobitne poďakovali pani Helene Kováčovej, ktorá
ukončila svoje pôsobenie, za dvadsaťročnú prácu s detským
súborom a za jej prínos pre kultúru v našej obci. Ostatným
zaželali mnoho úspechov pri vystúpeniach na verejnosti v
ďalších rokoch. Prítomní diváci si mohli pozrieť nielen
samotné vystúpenia detí aj dospelých, ale prezrieť si aj
pripravené panely s vystavenými fotografiami z 20-ročnej
histórie FS Domovina, či občerstviť sa ponúknutým
pohárom vína alebo sladkými aj slanými drobnosťami vo
vestibule DK SNP.
Mgr. Mariana
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„Pod modrou oblohou hráme sa s prírodou“
Materská škola sa v minulom roku zapojila do projektu
Ukážte sa v lepšom svetle. Vďaka finančnej podpore z
Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii
Pontis sa nám podarilo zrekonštruovať domčeky na
školskom dvore a vytvorili sme si novú učebňu pod
holým nebom. Ale najväčšia vďaka patrí všetkým
občanom obce, rodičom a priateľom, ktorí nás
podporili pri hlasovaní v druhej fáze projektu. Tu už
široká verejnosť vyberala z 32 projektov. Sme veľmi
radi, že vďaka vám, hlasujúcim, sme boli úspešní a v
škôlkarskej záhrade už stojí nový altánok. Už sa všetci
tešíme na teplejšie počasie, aby sme sa mohli v tejto
novej „triede“ zabávať a učiť nové veci.
Mgr. Miroslava Sluková, učiteľka MŠ
Foto: archív MŠ

Deti z DFS zažili parádu v Hrušove
Aj deti z DFS Domovinka boli v auguste súčasťou pravej
festivalovej atmosféry v Hrušove, kde si návštevníci mohli pozrieť
ich program na malej scéne v dedine a následne vystúpili pred
vypredaným amfiteátrom v centre obce, čo bola ich prvá veľká
skúsenosť na javisku mimo regiónu hornej Nitry. Už od rána v
autobuse cestou do Hrušova bolo veselo. Šofér zapadol do
kolektívu hneď, ako sa s nami zoznámil. Keď nešoféroval, pomáhal
s rekvizitami, či s deťmi. Po generálke sme si dali jarmočný obed a
všetci sa začali chystať pod holým nebom na vystúpenia. Po
stromoch vedľa autobusu rozvešali kroje, jedna druhej zapletali
vrkoče a celý čas si dievky vyspevovali. Náš jediný chlapec Maťko
mal najväčšiu radosť z toho, keď mohol dievčatá naháňať a oblievať
vodou. Prebehli posledné úpravy a presunuli sme sa za javisko, kde
už netrpezlivo čakali na svoju premiéru. Všetky deti si vystúpenie
užili a publikum očarili. Celý program detských folklórnych súborov
si vychutnali deti priamo z javiska a ich spoločný tanečný záver
roztancoval všetky nôžky v krpčekoch. V neskorých večerných
hodinách sme sa ubytovali v neďalekej dedinke a ďalší zážitok na
nás čakal ráno, keď deti zistili, že spali na farme a zobudil ich
somárik. Cestou domov sme navštívili múzeum v obci Plášťovce a
múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň. A to
by ste neverili, že nepoznali Kuka, Matelka a Raťafáka Plachtu. Tak
sme sa potešili aspoň my, dospelí. A kto ešte nebol na paráde,
nenechajte si ujsť originálny festival plný nevšedných zážitkov... o
rok dovidenia!
P.S. Ďakujeme Beátke, Bohuškovi, Martinke, rodičom, šoférovi
zájazdu, Vierke, Andrejke a starostke obce, veď oni vedia za čo .
Erika Matejovičová, foto: archív DFS Domovinka
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Letne prázdniny každoročne slúžia na oddych a
načerpanie nových síl nielen našich žiakov, ale aj zamestnancov
školy. Počas letných prázdnin sme pripravili školu na nasledujúci
školský rok, obec nám zrekonštruovala a vynovila školskú
kuchyňu.
V pondelok 4. septembra v prítomnosti žiakov, rodičov a
zamestnancov školy sme otvorili nový školský rok 2017/2018
slávnostnými príhovormi riaditeľa školy a starostky obce
Zemianske Kostoľany (foto 1 - prváci s rodičmi v triede).
Spoločne s privítaním našich najmenších, dvadsiatich
žiakov 1. ročníka, dostal každý prváčik z rúk pani starostky knihu
pre deti a od pána riaditeľa pamätnú medailu s emblémom školy a
svojím menom.
Starostlivosť a zodpovednosť za výchovu 109 žiakov,
ako aj za chod celej školy prevzalo tento školský rok 15
pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov školy.
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske

Kostoľany je od 1. januára 2002 právnym subjektom. Získala
napríklad kompetenciu samostatne narábať s vlastným rozpočtom
alebo prijímať zamestnancov, akých potrebuje. Pritom sa
zohľadňuje najmä ich prínos pre výchovu a vzdelávanie žiakov
našej obce. Medzi novými zamestnancami školy sme privítali pani
učiteľku Mgr. Zuzanu Vallovú, triednu učiteľku žiakov 1. ročníka,
pani učiteľku PaedDr. Evu Ďurošovú, PhD., triednu učiteľku
žiakov 3. ročníka, pani učiteľku Mgr. Danicu Nechalovú, triednu
učiteľku žiakov 4. ročníka a pani učiteľku Mgr. Martu Humajovú
(anglický jazyk – ruský jazyk), triednu učiteľku žiakov 9. ročníka.
Pevne verím, že všetci pedagogickí zamestnanci
odovzdajú všetky svoje vedomosti a schopnosti v prospech našich
detí a že im pomôžu v ich úspešnom napredovaní a radosti nielen z
dosiahnutých výsledkov, ale aj zo vzornej reprezentácie našej
školy, našej obce.
Mgr. Oliver Smida, riaditeľ školy, foto: archív ZŠ

Foto 1

Z KRONIKY ŚKOLY
Leto zatvorilo za sebou pomyselné dvere. Prišla jeseň a s
ňou čas očakávaní. Hospodár plní komoru bohatou úrodou. A
školáci? Tí po lete oprašujú pomôcky z predchádzajúceho roka a
vedomosti, ktoré ešte nestihli vyfučať a tajne dúfajú, že možno
ďalší školský rok bude ľahší.
Hneď v septembri zažili žiaci 7.- 9. ročníka netradičnú
hodinu dejepisu a literatúry. Využili sme ponuku Zväzu
protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch a
navštívili sme s nimi miesta na Slovensku, z ktorých dýcha
minulosť, možno až nostalgia. Žiaci si obohatili znalosti z histórie,
keď stáli v Kališti na miestach, ktoré vypálili Nemci počas 2.
svetovej vojny (foto 2).
Na J. G. Tajovského sme si zaspomínali v rodnom Tajove
a neobišli sme ani Španiu Dolinu, kde sme videli čipkárske umenie
a múzeum medi. Žiaci obľubujú takéto formy vzdelávania, keď
môžu byť mimo tradičného prostredia školy.
Ale aj v škole sú dni odlišné od ostatných. Takýto sme
zažili vo štvrtok 26. októbra. Dopoludnia žiaci získali informácie o
poskytovaní prvej pomoci na výchovnom koncerte Ako zachrániť

Foto 2

Foto 3

a popoludní sa už chodby školy zaplnili tekvicami a rôznymi
strašidelnými maskami (foto 3). Tvorivosť, šikovnosť a nápaditosť
tvorcov tekvíc a masiek ocenili ostatné deti potleskom a rodičia
vecnými cenami. Sprievod prítomných so svetielkami po parku
urobil bodku za zážitkami jedného z jesenných dní. V rámci
vyučovacieho procesu si žiaci rozširujú nielen okruh vedomostí,
ale aj svoje zručnosti, kreativitu a pracovné návyky: zhotovovanie
jesenných venčekov, vianočných ikebán, vianočných pohľadníc.
Súčasťou týchto aktivít bola aj jesenná výstava a starostlivosť o
skalku (foto 4).
Záver kalendárneho roka sa niesol v duchu príprav na
Vianoce. V prvý decembrový deň si žiaci ráno nesadli do
školských lavíc, ale v priestoroch tunajšieho rímsko-katolíckeho
kostola si vypočuli a zaspievali slovenské a zahraničné vianočné
piesne. Lucky, žiačky 5. ročníka, v stredu 13. decembra vymetali
kúty, rohy. Vyháňali čierne sily, nech odíde, čo nám škodí.
Zvyky a tradície na hornej Nitre sme si pripomenuli aj
účasťou na vystúpení folklórneho súboru Malý Vtáčnik 19.
decembra v Dome kultúry v Prievidzi.
Mgr. Stanislava Lavušová, foto: archív ZŠ

Foto 4

Žiaci 2.ročníka na vystúpení v Domove dôchodcov.
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Svoju dôležitosť zohráva primárna prevencia
Primárna prevencia je integrálnou
súčasťou výchovy a vzdelávania na našej
škole i v školskom roku 2017/2018. Je
súčasťou systému účinných preventívnych
aktivít zameraných na aktívnu ochranu
našich detí. V spolupráci s vedením školy,
výchovnou poradkyňou a so všetkými
vyučujúcimi organizujeme preventívne
aktivity a koordináciu prevencie ako
súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu,
analyzujeme a monitorujeme situáciu v
škole z pohľadu znalosti o legálnych a
nelegálnych drogách, koordinujeme a
metodicky usmerňujeme preventívnu a
informačnú činnosť žiakov. Všetci sa
podieľame na zlepšení podmienok pre
mimoškolské aktivity a rozvíjame
záujmové činnosti, tvorivosť žiakov,
podporujeme krúžkovú činnosť.

školy dňa 1.12. 2017 o 9,00h na chodbe
základnej školy. Ku všetkým sa prihovorila
koordinátorka primárnej prevencie a cez
školský rozhlas zdôraznila, že 1. decembra
si pripomíname Svetový deň boja proti
AIDS a vysvetlila, že červená stužka je
symbolom podpory boja proti tejto
chorobe. „Živú stužku“ vytvorilo 103
žiakov základnej školy a 16 dospelých.
Spojila ich červená stuha, ktorá sa tiahla
chodbou. Veríme, že naša „Živá červená
stužka” priviedla všetkých našich žiakov k
zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a
krásou života.
Okrem toho sme si pripomenuli tento
svetový deň i symbolickým spôsobom a to
tak, že žiaci i dospelí si pripli na hruď
červenú stužku solidarity a vyjadrili týmto
spôsobom spolupatričnosť s chorými.

V rámci celoslovenskej kampane
„Červené stužky “ boja proti AIDS/HIV
sme zorganizovali „Živú červenú stužku
2017“, ktorú vytvorili žiaci a
pedagogickí zamestnanci základnej

Tieto a iné aktivity v rámci prevencie nás
zaradili do projektu Červené stužky, za
ktorý sme dostali diplom.
Jana Kmeťová, koordinátorka PP
foto: archív ZŠ

Aj deviaty ročník Behu SNP to ustál bez dažďa
Každoročné jesenné podujatie BEH SNP sa v roku 2017 konalo
už pod poradovým číslom deväť. Chuť bežcom i organizátorom
takmer prekazil dvojdňový intenzívny dážď. Nakoniec však
práve v deň behu vykuklo slniečko a všetkým zúčastneným
prinavrátilo úsmev na tvári a dobrú náladu. Podujatie bolo už
tradične organizované v spolupráci s miestnou Základnou
organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
Základnou školou Zemianske Kostoľany. Spoza mikrofónu o
dianí na bežeckej dráhe i o výsledkoch v jednotlivých
kategóriách informoval rodák zo Zemianskych Kostolian Pavol
Ziaťko. Z rozhovoru s hosťom Mariánom Rybárom, futbalovým
nadšencom a funkcionárom miestneho futbalu, sa hlavne
účastníci behu v žiackych kategóriách dozvedeli, čo ich má
motivovať v športových aktivitách a akým spôsobom napĺňať
vlastné ambície.
Deviaty ročník behu prilákal spolu 240 bežcov a pretekalo sa v
desiatich kategóriách, pričom v každej kategórii boli
vyhodnotené zvlášť dievčatá, resp. ženy a chlapci, resp. muži. V
žiackych kategóriách sa z domácich na stupeň víťazov postavili
Sofia Frajková, Ján Mojžiš a Daniel Bobok.

Vyhodnotenie (v poradí od 1. do 3. miesta)
1.kategória - materská škola chlapci a dievčatá
Czita Tomáš, Molnárová Karolína, Sekereš Leonard
2. kategória - materská škola - predškoláci
dievčatá - Rolincová Liliana, Púčiková Michaela, Mihalechová Daniela
chlapci - Závadinka Adam, Gajdošík Filip, Enderla Jakub
3. kategória - 1. a 2. ročník
dievčatá - Frajková Sofia, Nechalová Sára, Jandušíková Radovana
chlapci - Silný Roman, Mojžiš Ján, Šujan Miroslav
4. kategória - 3. a 4. ročník
dievčatá - Humajová Nina, Radičová Karolína, Bartová Vanesa
chlapci - Obžera Martin, Šimkovič Tomáš, Demeter Samuel
5. kategória - 5. ročník
dievčatá - Vážanová Ema, Neúročná Alexandra, Mištinová Eva
chlapci - Bobok Daniel, Barta Samuel, Žigmund Štefan
6. kategória - 6. a 7. ročník
dievčatá - Čertíková Miroslava, Ďurišová Juliana, Schuhtanczová
Paulína
chlapci - Žigmund Samuel, Pieš Martin, Pinďura Branko
7. kategória - 8. a 9. ročník
dievčatá - Klementová Marianna, Hatalová Diana, Vravková Monika
chlapci - Žigmund Dominik, Kavor Miroslav, Daniš Jakub
8. kategória - zamestnanci škôl
ženy - Vallová Zuzana, Humajová Marta, Lavušová Stanislava
muži - Smida Oliver, Matejov Vladimír
9. kategória - seniori
ženy - Brezoňáková Kristína, Oršulová Anna, Komaneková Anna
muži - Plevka Peter, Hudec Rudolf, Ďurta Jozef
10. kategória - Armáda SR
Mikula Roman, Pilch Ľuboš, Adamec Martin
Pripravila : Ing. J.Školíková, foto: archív obce
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Návštevy dobrých ľudí sú povzbudením pre našich seniorov
Zo svojich životných skúseností vieme, že človek na
tomto svete sám neobstojí, potrebuje pomoc, doslovne
potrebuje ruky, náruč, do ktorej by sa vložil. A robí to od
svojho narodenia. Keď prichádza na svet, vložia ho do rúk
svojej mamy. Do náručia, ktoré nechce niekoľko rokov
opustiť, do náručia, kde cíti istotu a bezpečie. Až v dospelosti
sa zrieka náručia svojich rodičov, aby znova ako mladý človek
vložil svoj život do rúk niekoho, koho chce milovať, komu
dôveruje a u koho sa bude znova cítiť bezpečne. Chlapec
hľadá náruč dievčaťa a dievča náruč chlapca. Aj starší alebo
chorý človek hľadá s úzkosťou starostlivé ruky lekára a
milosrdných sestier, opatrovateliek, do ktorých zveruje
svoje choré alebo už zoslabnuté telo. Chce a potrebuje vložiť
svoj život do druhých rúk, lebo vie, že sám si nevystačí.
A práve takúto náruč našli klienti domova
dôchodcov v ľuďoch zo Zemianskych Kostolian. A nie jednu.
Ako po iné roky, aj tento patrí naše poďakovanie pani Ľubke
Gerhátovej, ktorá si celý rok pripravovala každú návštevu u
nás v domove. Nechodila sama. Ženy združené pri katolíckej
farnosti, pani Juditka Kováčová, Marienka Rusňáková,
Katarínka Pastuchová, Anička Radosová potešili
napečenými koláčikmi alebo darčekmi. Či to bolo k MDŽ, v

októbri k Mesiacu úcty k starším alebo na Vianoce.
Tiež musíme spomenúť Zbor pre občianske
záležitosti. Ich prekrásny spev zaplnil celý domov
dôchodcov. Pani Kopálová, Radosová, Čupcová, Chrenková
spolu s Ľubkou Gerhátovou pripravili kvíz pre klientov a aj
vyhodnotenie. Posedenie pri jablkovom koláči doplnil hrou
na harmonike a spevom pán Marián Chrenka.
Po celý rok sa nám venoval pán farár Marián Holbay.
Aj na Štedrý deň si našiel čas pre klientov a jeho slová majú
čo povedať každému z nás.
Veľkú trpezlivosť mala s nami Ivetka Melišková pri
spracovávaní nových posudkov sociálnej odkázanosti.
Ďakujem za spoluprácu pani Márii Vízikovej, ktorá sa
zúčastňuje spoločenských aktivít našich klientov a ich radosť
a spomienky zachytáva na fotografiách. Ešte môžem
vymenovať veľa tých, ktorým patrí naše ďakujem: pani
starostke Jane Školíkovej, súboru Domovina, vedúcej
kultúrneho domu Vierke Hulínyiovej a všetkým, ktorí
priniesli ľuďom z domova dôchodcov trochu radosti,
spokojnosti, pohody a nehy.
Klienti a zamestnanci z Domova
dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch

Anjel strážny
Úprimné poďakovanie patrí v mene klientky nášho strediska
pani Jozefíny Čertíkovej našej občianke Valérii Rybárovej.
Pani Rybárová v letných mesiacoch v uplynulom roku 2017
poskytla prvú pomoc klientke zo strediska sociálnych služieb,
a tým zachránila ľudský život. Prvú pomoc poskytovala až do
príchodu rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si pacientku
prevzala na ďalšie ošetrenie. Vďaka poskytnutiu včasnej
rýchlej pomoci žena žije a pri tejto príležitosti patrí p.
Rybárovej obdiv a veľké ďakujem, pretože nie každý by takto
zareagoval. Patrí Vám všetka úcta. Želám Vám v živote veľa
lásky a zdravia.
Vedúca zariadenia Eva Huléniová
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Lastovička - kresťanské stretká pre deti a dospelých
Deti sa stretávajú v čitárni obecnej
knižnice každý piatok od 15:00 h do
17:00 h. Aktivity stretnutí sú zamerané
na práce šikovných rúk, hry, čítanie z Biblie.
Zorganizovali sme lampiónový sprievod, Martinské
svetlo dobra, pomoci a vďačnosti, ktorý sa konal v
novembri na sviatok sv. Martina a iné. Dospelí
navštívili starších a chorých spoluobčanov v
domácnostiach, ako aj v Domove dôchodcov.
Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Krstiteľa tento
druhý polrok 2017 uskutočnila výlety: Veľký Grič,
Hajská skala, Žarnov, kalvária v Partizánskom,
Donovaly, Svätý Kríž, Demänovská dolina a iné.
Farské spoločenstvo sa zapája aj do charitatívnej
činnosti, akou je napríklad celoročná zbierka
hygienických potrieb, vrchnáčikov z pet fliaš a v
zimnom období zaobstaranie pečiva na vianočný
stôl pre bezdomovcov do útulku Dobrý pastier v
Kláštore pod Znievom. V tomto roku v našej obci
koledníci Dobrej noviny získali finančný dar v
hodnote 422 eur, ktorý pomôže ľuďom v Etiópii. Pán
Boh zaplať za každú vašu obetu, ktorou ste prispeli.
Vďaka, že nie ste ľahostajní, lebo nikto z nás nevie,
kedy bude tiež potrebovať pomoc. Keď každý človek
pomôže, pomôže sa všetkým. O ďalších akciách,
ktoré sa budú konať v našej rímskokatolíckej
farnosti sv. Jána Krstiteľa sa dozviete z plagátov na
nástenke pri kostole alebo v obci.
Ľudmila Čupcová

Sväté omše sa slúžia:
V zimnom období
V letnom období
Sobota
Nedeľa

o 17:00 hodine
o 18:00 hodine
o 8:00 hodine
o 8:00 hodine
o 10:00 hodine.
Každú druhú nedeľu je o 10:00 h detská
svätá omša.

Myšlienka
„Až potom, keď skutočne pochopíme, že
tu na zemi máme obmedzený čas – nijako
sa nedá zistiť, kedy nám vyprší -, až potom
začneme každý deň prežívať naplno,
akoby bol náš posledný.“
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Rok 2017 v organizácii zdravotne postihnutých
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vám na začiatku roka
2018 za celý výbor zaželala veľa zdravia, šťastia, pokoja v osobnom,
rodinnom i pracovnom živote, ako aj veľa lásky, vzájomného porozumenia
a Božieho požehnania na každý deň.
Rada by som vám priblížila celoročnú činnosť našej Základnej
organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Zemianskych
Kostoľanoch. 13-členný výbor ZO SZZP zasadal hneď v januári a plánoval
činnosť na celý rok. Zloženie výboru, ako aj plán činnosti na celý rok, boli
schválené na výročnej členskej schôdzi (17. 3. 2017). Výročnej schôdze sa
zúčastňujú aj starostovia z obcí našich členov, v tomto roku Ing. Jana
Školíková za našu obec a starosta z Bystričian Vojtech Bartoš. Výročná
schôdza sa nenesie len v pracovnom duchu, ale aj v slávnostnejšom, a to
preto, lebo na úvod zablahoželáme všetkým členkám k MDŽ a na záver
jubilantom za rok 2016 (bolo ich 30) a odovzdáme kvet. Členom sa na
výročnej schôdzi vždy prihovoria aj hostia.
V zmysle schváleného plánu činnosti sme napĺňali v priebehu
roka stanovené úlohy. Trikrát sme zorganizovali poznávacie a vzdelávacie
zájazdy, pričom organizácia členom prispela na cestovné náklady. Nákupy
v Poľsku sme absolvovali na jar a na jeseň. Na zájazde 7. 4. 2017 mohli
členovia obdivovať krásu Trenčína a pokochať sa krásou a vôňou kvetov na
výstave. Posledný júnový deň sme sa na zájazde v Mošovciach zoznámili s
pamiatkami tohto mestečka a získali vedomosti o Jánovi Kollárovi.
Návšteva Turčianskych Teplíc zasa poslúžila na prechádzku kúpeľným
mestom, ale aj k nadobudnutiu síl v liečivých bazénoch kúpeľov.
V septembri sme sa vydali po stopách zakladateľa spisovnej
slovenčiny Ľudovíta Štúra. Účastníci zájazdu navštívili múzeum, pietne
miesto, ako aj miesto tragickej udalosti, kde bol postrelený. V meste mohli
účastníci navštíviť rôzne výstavy, obdivovať zručných remeselníkov, aj sa
kultúrne vyžiť na rozličných predstaveniach.
Záver roka už patrí každoročne vianočnému posedeniu v Dome
kultúry SNP. V roku 2017 sa uskutočnilo hneď prvý decembrový deň a bolo
obohatené o prehliadku renesančného kaštieľa. Prehliadky sa zúčastnili
členovia z obcí Bystričany, Čereňany, Kamenec pod Vtáčnikom a Oslany.
Mohli obdivovať krásu interiéru, ktorá sa niesla vo vianočnom duchu.
Podrobný výklad a ochotné odpovede sa im dostali od pani Kopálovej, za
čo jej v mene výboru patrí úprimné poďakovanie. Slávnostná
predvianočná atmosféra pokračovala v DK SNP o 15:30 h. Na úvod sa
prítomným prihovorili členovia výboru, prítomní hostia, starostka našej
obce Ing.Jana Školíková a starosta obce Bystričany Vojtech Bartoš.
Príjemnú vianočnú atmosféru spríjemnili vianočné piesne v podaní
mužskej časti speváckej skupiny Borinka.
O vianočné menu sa postarali najmä Štefánia Hurtišová, Mária
Mikulová, Viera Ďurtová, Mária Martošová, Anna Jánošková, Eva Lačná,
ale aj ostatní členovia priložili ruku k dielu, aby sa opäť vytvorila tá
neopakovateľná vianočná atmosféra. Posedenie sme ukončili spoločnou
piesňou Tichá noc.
Po večeri bola losovaná tombola s 48 cenami. Tí, ktorí mali
šťastie, si odniesli hodnotné ceny od výboru ako aj od sponzorov.
Nezabudli sme ani na členov, ktorí sú imobilní a prichystali sme pre nich
balíčky, ktoré im odovzdali členovia výboru vo svojich obciach.

Na záver by som však chcela
podotknúť, že členovia našej organizácie sa
zapájajú aj do podujatí v obci, nakoľko nie sú
len našimi členmi, ale aj členmi organizácií ako
Jednota dôchodcov a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov. Každoročne sa
10-13 členov zúčastňuje čistenia cintorína na
jar a na jeseň. Odstraňujú staré lístie a ihličie
napadané na chodníkoch a v okolí Domu
smútku.
Dovoľte mi poďakovať sa za skvelú
spoluprácu so starostkou obce Ing.Janou
Š ko l í kovo u a p o s l a n ca m i o b e c n é h o
zastupiteľstva, ako aj podporu zo strany
Obecného úradu v Bystričanoch, a to najmä
starostovi Vojtechovi Bartošovi. Tiež všetkých
členom výboru, ale aj tým, ktorí ochotne
podajú pomocnú ruku. Verím, že rok 2018
bude ešte bohatší na akcie a najmä, že sa naše
rady rozšíria o nových členov.
Bohdana Pilchová, foto : archív ZO SZPB
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Spoločenská kronika
Rozlúčili sme
sa navždy
Anastázia
Ján
Mária
Štefan
Valent
Anton
Jaroslav

Informácia o pohybe obyvateľstva za II. polrok 2017

KIŠŠOVÁ
FRANKO
HYROŠŠOVÁ
BOŠKO
KARAK
ZAJAČKA
JÁNOŠKA

Dvaja zomretí občania boli obyvatelia
Domova dôchodcov v Zemianskych Kostoľanoch.

k trvalému pobytu sa prihlásilo
28 občanov
z trvalého pobytu sa odhlásilo
10 občanov
k prechodnému pobytu sa prihlásilo
4 občania
trvalý pobyt bol zrušený
2 občanom
v rámci obce trvalý pobyt zmenilo
11 občanov
manželstvo uzavrelo
8 občanov
Stav obyvateľov k 31. 12. 2016
1777 občanov
z toho
856 mužov
921 žien
Zo stretnutia dopisovateľov v Bratislave.

Zo svojho okrúhleho jubilea sa tešili
Bartolen Štefan
Čuperka
Ján
Hancková Mária
Hulíni
Daniel
Jánošková Anna
Lastovka Rudolf
Lastovka Štefan
Nehéz
Pavel
Oršulová Mária
Richter
Jozef
Senko
Anton
Šálek
Jozef
Šáleková Anna
Bartolenová Oľga
Cmarková Terézia
Čiklová
Anna
Hancko
Marián
Jubilanti, ktorí prijali pozvanie do obradnej miestnosti
v druhom polroku 2017.

Mikula
Rybnická
Žiak
Balicki
Ďuračková
Kocmálová
Remeňová
Semaník
Žišková
Cifríková
Cmarková
Franc
Mašáni
Mokrá
Opavská
Rácz
Šuranská

Jozef
Ľudmila
Milan
Erich
Mária
Emília
Margita
Ján
Anna
Emília
Mária
Anton
Jozef
Lýdia
Alžbeta
Ján
Marta

Gregor
Zdeněk
Kollárová
Viktória
Krčmárová Božena
Papáneková Amália
Tkáčik
Ján
Fáberová Katarína
Gašparovičová
Katarína
Chandogová
Františka
Švec
Ján
Uličná Serafína
Mendelová
Anastázia

Kapellka a Laura

BLAHOŽELÁME !

Našimi novými občanmi sa stali
Adam
Matej
Šimon
Nina
Matej

MRTVIK
ADAMEC
ZVALO
PREŤOVÁ
DUDA

Patrik
Mário
Izabela
Jakub

VALKO
SLUKA
STUPAROVA
VRANKA

Vítanie detí do života v mesiaci október: na fotografii zľava: s rodičmi Nina Preťová,
Adam Mrtvik, Šimon Zvalo, Matej Duda, Matej Adamec, Jerguš Hruška (narodený
v I.polroku 2017 po uskutočnenom vítaní detí), starostka obce. Ostatné deti, ktoré sa
narodili v II.polroku 2017, ale až po uskutočnenom vítaní v októbri, budú do obradnej
miestnosti pozvané s rodičmi na jar 2018.

Deň učiteľov

VŠETKÝM RODIČOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A
PRAJEME VEĽA RADOSTI Z ICH RATOLESTÍ !
Údaje poskytla: Mgr. E. Matejovičová, Foto: archív obce
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Krížovka na voľný čas
Správne riešenie tajničky z minulého čísla znie:
„Dobre tomu, kto má priateľov, beda tomu, kto
ich potrebuje.“.
Ďalší aforizmus je ukrytý v tajničke tejto krížovky.

A dda,
anoa,
ghas,
sedan

je d n o
p re h lt n u t ie

ru m u n s k á
m e n o vá
je d n o t k a

cudzopasné
ra s t lin y

c i t o s l o vc e
p o h ro z e n ia

o m o ta j



S úsmevom
m ilia m p é r
m e te r
(z n . )

m eno
M e rk e l o ve j

český
h e re c

p ra c u j
s kosou

1

L ig a
n á ro d o v
(s k r. )

š p o r t o vý
k lu b
vo V i e d n i

vl a s t n i l s i

p ra m a t k a

o b le č e n ie
(z a s t . )

3

z á h ra d n á
b e s ie d k a

c ig á n iš

s l o ve n s k á
rie k a

o b rú b e n á

a s tá t
(z n . )

vy t vá r a
t ie ň

n a p ic h o va l a

a fg á n s k a
m ie ra

m ie s t o v
s t o d o le

vo j e n s k á
je d n o t k a

o h ľa d u p ln o s ť

Lunar
O rb it e r

d ia b o l

ih lič n a n

2

d r a vý
vt á k

p a le c

s vo j a ,
po česky

ve ľ k á
m ie s t n o s ť

tá to š

. . . H a ri

súca
n a o ra n ie

skúsená
žena

T đ╜■ ś ľ ╫ ţ
ž e le z á rn y

rá d io lo k á t o r
(s k r. )

l a s i c o vi t á
š e lm a

¢ Ê ∑§ h

z a p rú ,
p o p rú

o t vo r
vo vy s o k e j
peci

k rs t e n ie

p e ra
(b á s n . )

n o t o vý
z á p is

M agdalé n a

d ve r n ý
z á ve s

p o vr a z y

ženské
m eno

ú d e ry
v boxe

č u lá ,
ž i vá

á z ijs k ý
k o p y t n ík

ty p a u to m o b ilu

p r ík l o p y

o p ic a
g ib o n

s p o jk a
i č a s t ic a

K e lt

azda,
snáď

p re d lo ž k a
(a k u z . )

peňažná
s ú s t a va

p r i š íva
z á p la t y
In ve s t i č n á
banka

n a in é
m ie s t o

značka
c ig a rie t

vä č š í
to k

pyšné
vt á k y

časť
j a vi s k a

t a lia n s k y
a u t o m o b il

had z
K n ih y
d ž u n g lí
1 000 kg

fo t o g r a fi a
( h o vo r . )

c l i vo t a ,
po česky

h o rk á
b y lin a

p o k la d n ic a
k a n va
(n á r. )

t lč s a

t a lia n s k a
rie k a

z lo d e j
(ľ u d . )

om ša,
po česky

EČV
P a rt iz á n skeho

k a r t o vá
h ra

p o va h a

ra ň a jš ia

h ra n a

p ic h a l
ro h a m i

u č it e ľ
(z a s t . )

t e lie s k o
v uchu

o b y va t e ľ
Laosu

č is t ila s a
o d p ra c h u

osobné
zám eno

k o č o vn íc i

m n íš s k e
rú c h o
Z o lo v
ro m á n

t in k t ú ra

p re č
nem ecké
m užské
m eno

o p ic a
(z rie d . )
r ím s k a
bohyňa
ú ro d y

p r a c o va l
s p lu h o m

Pračlovek si číta vysvedčenie - Pán výpravca, a
dočkám sa vôbec
svojho syna a vraví:
- To, že máš trojku z lovu, to t o h o v l a k u ? chápem, si ešte mladý. Ale že ironizuje cestujúci.
si prepadol z dejepisu, ktorý - Prečo nie, veď ste
má len dve strany, to je ešte mladý!
hanba!

p r ís l o vk a
m ie s t a

k y s lá
t e k u t in a

h e k tá r
(z n . )

s iln ý k rik

p iť

t a m t ie

ú ra d n ý
záznam

fa j č i vo

tu m á š

5 5 ( r ím . )

p o s te ľn á
p r i k r ý vk a

s la n o s ť
vo d y

b rie ž d iť

k to
fi n a n c u j e
i n ve s t íc i e

p e ro n a
ozdobné
p ís m o

p o h re b n á
h o s t in a
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Z FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV
DEŇ PLNÝ FUTBALU
V rámci Dní obce sa 8. júla 2017 konalo na ihrisku TJ Slovan podujatie nazvané
Deň plný futbalu. Tradičný uličný turnaj mal tentoraz predohru v premiérovom
ročníku turnaja prípraviek. S myšlienkou usporiadať turnaj futbalových nádejí
prišiel tréner prípravky Ján Hulínyi, ktorý našiel podporu v ďalších nadšencoch a
výsledkom bola vydarená akcia za účasti štyroch družstiev. Víťaznú trofej si
odniesli chlapci z Veľkej Hradnej, naši najmenší futbalisti obsadili tretie miesto.
Memoriál Jána Ziaťku vyhralo tentoraz mužstvo Dediny, keď vo finále porazilo
výber Podhory + Kórey, po bezgólovej remíze rozhodol o víťazovi penaltový
rozstrel. V súboji o tretie miesto bola úspešnejšia Domovina po výhre 2:1 nad Turnaj prípraviek, záverečné vyhodnotenie,
zľava dievčatá Baníka Prievidza, žiaci TJ Slovan
Kolóniou.
ZK (v červenom), Veľké Uherce a Veľká Hradná

JESEŇ AKO Z ROZPRÁVKY

Foto 2

Počas letnej prestávky nastal v A-mužstve značný pohyb a už
na jar avizované doplnenie kádra. V tíme sa objavili nové tváre
Andrej Belanec (Cígeľ), Patrik Mišeje a Tomáš Miklóš
(Nováky), Peter Rybnický ml. (návrat z pobytu v zahraničí), do
prípravy sa zapojili naši odchovanci Tomáš Mokoš (návrat z
Kolačna) a Peter Vyškrabka (po zdravotných problémoch).
Naopak, hráčsku kabínu opustili Denis Jarošinec (Bystričany),
Matej Cmarko (Kamenec pod Vtáčnikom) a Vladimír Duda ml.
(Bojnice). Trénerské kormidlo prevzal od Mariána Nému

ambiciózny Igor Slezák. Už prvý súťažný zápas v Slovenskom pohári naznačil, že nové tváre oživili hru a po veľmi
dobrom výkone sme takmer vyradili treťoligový Baník Prievidza. Ešte päť minút pred koncom sme viedli 1:0, no
nakoniec sa z postupu tešili po penaltovom rozstrele hostia, a to sme nemali brankára-špecialistu!
Samotný vstup do jesennej časti V. ligy bol ako z rozprávky.
Prvé tri kolá priniesli plný počet bodov, skóre 12:2 a prvé
miesto v tabuľke! V štvrtom kole sme v súboji o čelo tabuľky
prehrali v Lehote p/Vtáčnikom 0:3, ale dobré výkony a
nebývalá strelecká efektivita pokračovali aj v ďalšom priebehu
súťaže. Na domácom trávniku sme prehrali len raz s Veľkými
Uhercami, ale body sme vozili aj zo súperových ihrísk, čo v
minulosti nebolo až takou samozrejmosťou. S bilanciou 10
výhier, 1 remíza, 4 prehry a skóre 41:23 nám patrí po jeseni
bronzová priečka v tabuľke, hneď za okresnými rivalmi
Lehotou p/Vt. a Cígľom. Zatiaľ, čo v minulej sezóne sme strelili
v 30 zápasoch 41 gólov, tentoraz máme to isté číslo na konte už
po polovici súťaže. Len v dvoch jesenných zápasoch sme vyšli
strelecky naprázdno. Najlepším strelcom sa stal Patrik Mišeje,
ktorý rozvlnil siete súperov 17-krát, zároveň je druhým
najlepším kanonierom V. ligy Sever. Za ním nasledujú 5-góloví
Liptaj, Zaťko a Rybnický. Vydarenú jeseň sme korunovali
víťazstvom na Memoriáli Ladislava Obžeru v Bystričanoch.

FOTO 2 a 3: Momentky zo zápasov v Lehote
p/Vt. a v Starej Turej,
FOTO 2: zľava Andrej Zaťko a Tomáš Maslonka,
FOTO 3: zľava Patrik Mišeje (otočený
chrbtom), Marek Liptaj a Andrej Zaťko

Foto 3
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Z FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV
DORASTENCI „VALCUJÚ“ AJ VO VYŠŠEJ SÚŤAŽI

FUTBALOVÝM NÁDEJÁM SNAHA A BOJOVNOSŤ NECHÝBA

Dlhodobo nám najväčšiu radosť prinášajú
dorastenci. Na jar suverénne vyhrali I. triedu a
rovnako úspešne si počínajú aj v Majstrovstvách
oblasti. Aj tu nastala zmena na trénerskom poste,
Mateja Cmarka vymenil Martin Rendek, ktorý
väčšinu chlapcov viedol už v kategórii žiakov.
Dorastenci takmer rok a pol nepoznali trpkosť
prehry, 17-mesačná séria neporaziteľnosti
skončila 1. októbra na ihrisku Nitrianskeho Pravna
(2:3). Najvyššie víťazstvá dosiahli proti
Čereňanom a Cígľu (zhodne 14:0), Handlovej
nadelili 13:0. Zaslúžene zimujú na prvom mieste
tabuľky so ziskom 31 bodov, ich prenasledovatelia
Sebedražie a Kamenec p/Vtáčnikom majú o bod,
resp. dva menej, v 12 zápasoch zaznamenali 10
výhier, jednu remízu a jedinú prehru. Najlepší
strelec Miroslav Palárik dal 26 gólov, Lukáš
Turanský vsietil 20 gólov.

Opačným protipólom dorastencov sú žiaci, v minulom roku neokúsili
ako chutí víťazstvo. Trvalým problémom je nedostatok hráčov, nedávno
ešte prípravkári stále len zbierajú skúsenosti. Príchodom nového
trénera Tomáša Ferejeho sa zlepšila tréningová dochádzka i disciplína,
chlapcom nechýba snaha a bojovnosť, v niektorých zápasoch predviedli
slušnú hru, zatiaľ však bez bodového efektu. Vstup do sezóny bol sľubný,
po slušnom výkone a vyrovnanom priebehu podľahli Valaskej Belej 1:3.
Nasledovali vysoké prehry v Lehote p/Vt., doma s D. Vestenicami a v
Liešťanoch, kde rozhodca nepochopiteľne nechal chlapcov hrať v
hustom lejaku. Najlepší výkon jesene predviedli v stretnutí s Nitr.
Rudnom napriek prehre 0:12. V prvom polčase ukázali peknú
kombinačnú hru, no do druhej časti poslal súper čerstvých hráčov a naši
už fyzicky nestačili. Po jesennej časti nám patrí po ôsmich prehrách
posledné miesto v tabuľke. Najlepším strelcom tímu bol Samuel Šuniar
so 4 gólmi.
O niečo lepšie výsledky dosiahli naši najmenší futbalisti prípravkári pod
vedením trénerského dua Jozef Záhon – Ján Hulínyi. Z kádra odišlo päť
chlapcov do kategórie žiakov, nahradili ich menšie deti. Oproti štvrtému
miestu v konečnej tabuľke minulej sezóny klesli na jeseň o priečku
nižšie. V siedmich zápasoch vyhrali raz, raz sa o body delili a päťkrát
odchádzali z ihriska ako porazení. Cenné víťazstvo získali v susedskom
derby v Bystričanoch 10:6, remizovali s Nitr. Sučanmi 6:6. Kanonierom
tímu bol Patrik Špaňo s 15 gólmi.

ROZLÚČKA S FUTBALOVÝM ROKOM

FOTO 4: Dorastenci po víťaznom zápase v
Kamenci p/Vt., zľava: tréner Martin
Rendek,Juraj Školna, Martin Bobok, Michal
Benko, Šimon Radosa, Adrián Belica, Oliver
Laurinec, Miroslav Palárik, Marián Dado,
Lukáš Turanský, Lukáš Páleník, Lukáš
Žufovský, Jozef Mihálik, Boris Stankovský,
Patrik Švec, Erik Beták.

25. novembra 2017 usporiadal výbor TJ Slovan v Dome kultúry
SNP ukončenie futbalového roka 2017. Za účasti hráčov, trénerov,
rodičov a priaznivcov nášho klubu bolo vyhodnotené uplynulé
obdobie a hráči všetkých kategórií si prevzali vecné ocenenia od
zástupcov klubu a zástupcu obce pána Bajgara. Práve s podporou
vedenia obce sa pripravuje rozsiahla rekonštrukcia ihriska,
plánuje sa revitalizácia šatní, spoločenských a vonkajších
priestorov. Podujatie pokračovalo Katarínskou zábavou, do tanca
zahrala hudobná skupina AT Band.

Pripravil : Peter Divéky, Foto : archív TJ Slovan
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