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Úvod
Hoci sú ľudia, ktorí sa neradi obzerajú dozadu, nezaškodí, ak si občas pripomenieme
aj udalosti nedávno prežité – či sa nás dotkli v dobrom, horšom zmysle, alebo len preleteli
okolo nás bez toho, aby nás zasiahli. Mnohé z nich mali dopad na jednotlivca okamžitý, iné si
možno uvedomíme až po rokoch alebo desaťročiach.
Na rok 2015 budú spomínať najmä tí, ktorých sa dotkli osobne – v rodinnom
usporiadaní, v práci, medziľudských vzťahoch, v susedskom spolunažívaní. A všetci budeme
odvodzovať a posudzovať tento rok z hľadiska určujúceho – od celonárodnej politickej
a spoločenskej klímy a dnes už aj od pohybov na európskej či celosvetovej scéne. Aktuálne
svetové dianie sa nás, či ho sledujeme alebo nie, dotýka viac, ako si myslíme a chceme
pripustiť. Globálne problémy sa rýchlo stávajú aj našimi. Nikdy by sme nesledovali
s mimoriadnym zaujatím nepokoje v takých vzdialených oblastiach sveta, ako je Afrika či
ázijské krajiny, keby nenasledovala utečenecká kríza, a odrazu nám stoja v Európe a pred
hranicami niektorých štátov tisíce ľudí bez rozdielu farby pleti, náboženstva, veku, pohlavia,
s cieľom nájsť v krajinách západnej Európy príležitosť na pokojný a mierový život, na prácu
a zabezpečenie svojich rodín. Niektorí však neušli pred vojnou, ale sa chcú dostať do
vysnívaného cieľa z ekonomických dôvodov. Väčšinou sme ich videli v televízii a pohľad na
nich v našich ľuďoch vzbudzuje súcit, ale vo svojom susedstve by ich nechceli.
Domáce udalosti v našej obci sa odvíjali od aktivít jej orgánov, spoločenských
organizácií aj jednotlivcov. Prežili sme dni a hodiny zábavy, športu, ale aj úmornej práce na
skrášľovaní, zveľaďovaní spoločného aj súkromného majetku. V závislosti od týchto aktivít
sa mení aj vzhľad celej obce aj vzájomné vzťahy jej obyvateľov. Zaznamenali sme síce len
všedné, každý rok sa opakujúce akcie a obecné udalosti, ale bolo i niekoľko zmien, ktoré stoja
za pozornosť, a mnoho podujatí, za ktoré sa treba organizátorom osobitne poďakovať.

1

1 Politické pomery
1.1 Referendum
Z dôležitých celoštátnych politických udalostí roku 2015 treba spomenúť konanie
referenda dňa 7. februára, v ktorom mali zúčastnení odpovedať na tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Volebná miestnosť v dome kultúry sa otvorila o 7. hodine ráno a obyvatelia obce
mohli využiť svoje právo na vyjadrenie názoru na položené otázky do 22. hodiny večer.
Volebnú komisiu pre referendum tvorili:
predseda – Anna Tkáčiková
podpredseda – Jana Záhonová
členovia – Vladimír Matejov, Valéria Oršulová, zapisovateľka Viera Hulínyiová.
Z 1440 oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo 324, čo je 22,5 %. Voliči na 1.
otázku odpovedali „áno“ v počte 313, odpoveď „nie“ označilo 10 účastníkov, na 2. otázku
odpovedalo „áno“ 298 voličov, odpoveď „nie“ uviedlo 23 občanov, na 3. otázku bolo 292
odpovedí „áno“, 30 odpovedí „nie“. Referendum napokon vyhlásili za neplatné, pretože počet
zúčastnených voličov v celom štáte nedosiahol 50 %.

1.2 Oslavy
V tomto roku sme si slávnostným spôsobom pripomenuli spolu s ostatnými občanmi
Slovenska 70. výročie oslobodenia našej obce, regiónu aj celej krajiny od fašizmu a celá
Európa aj svet od ukončenia druhej svetovej vojny. Oslavy tohto okrúhleho výročia sa konali
11. apríla 2015, v sobotu, pred Pomníkom SNP v strede obce. Aktu položenia vencov
k pamätníku predchádzala slávnostná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v dome kultúry, na ktorej odovzdala starostka
Ing. Jana Školíková Pamätné listy obce členom organizácie Rudolfovi Hudecovi, Kataríne
Jarošincovej a Oľge Mrtvikovej za dlhoročné členstvo a aktívnu činnosť v organizácii
a osobitné vyznamenanie – Pamätná medaila Ministerstva obrany SR – bola udelená in
memoriam kpt. Adolfovi Weinholdovi. Prevzal ju osobne syn Pavol Weinhold z rúk
pracovníka Ministerstva obrany SR plk. Zimányiho.
Pri Pomníku SNP sa konala hlavná časť osláv, okrem hymny si prítomní občania
vypočuli slávnostný prejav starostky obce Ing. Jany Školíkovej, báseň v podaní Ľubice
Gerhátovej a piesne zaspievala mužská spevácka skupina Borinka zo Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v Zemianskych Kostoľanoch. Vence k pomníku
položili okrem členov ZO SZPB aj hostia – členovia Klubov vojenskej histórie z Prievidze,
Nového Mesta nad Váhom a Zlatých Moraviec, ktorí v priľahlom obecnom parku vystavovali
a predvádzali početným návštevníkom historickú aj súčasnú vojenskú techniku a ponúkali aj
možnosť streľby zo zbraní.
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Členovia ZO SZPB, vedenie obce aj hosť Pavol Weinhold s rodinou položili vence
a kvety aj k pamätnej tabuli v areáli Vojenského útvaru 1056 v Zemianskych Kostoľanoch,
kde predniesla prejav predsedníčka organizácie Anna Komaneková. Po skončení oficiálnej
časti osláv si prítomní mohli vypočuť koncert dychovej hudby v parku pri pivárni. Za
pekného počasia sobotňajšie odpoludnie využilo na túto spoločenskú udalosť dosť občanov,
takže si dôstojným spôsobom pripomenuli dobu spred sedemdesiatich rokov a na jej
vtedajších hrdinov.
1.2.1

Odhalenie pamätnej tabule

Dňa 26. júna 2015 – v piatok odpoludnia – sa pred domom kultúry zišli predstavitelia
obce, pozvaní hostia aj naši občania, aby si pripomenuli tragické udalosti spred 50-tich rokov
– pretrhnutie hrádze odkaliska s popolčekom z ENO – a uctili si pamiatku na vtedajšie obete.
Súčasťou pietnej spomienky bolo osadenie a slávnostné odhalenie pamätnej tabule pred
budovou domu kultúry. Ako hostia sa tohto aktu zúčastnili – predseda VÚC Trenčín Jaroslav
Baška s hovorkyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Janou Paulínyiovou,
predseda Okresného úradu Prievidza Jozef Stopka, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Prievidzi Radko Gavliak, podpredseda TSK Richard Takáč, za ENO Igor Hojč.
S rovnakou úctou privítali predstavitelia obce aj ďalších hostí – rodiny materiálne postihnuté
touto udalosťou, ako aj pozostalých po obetiach – rodinných príslušníkov z rodiny Líškovej,
Šimorkovej, Oršulovej, Olejovej, Urbanovej.
Na spomienkovej slávnosti vystúpila starostka obce Ing. J. Školíková, ktorá
v príhovore pripomenula udalosti z 21. a 28. mája 1965 a ich tragické dôsledky. Spomienku
obetí si uctil aj predseda TSK Jaroslav Baška v krátkom príhovore. Ľubica Gerhátová v
prečítaných úryvkoch z kroniky obce priblížila celý priebeh týchto dní a muži zo speváckej
skupiny Borinka prispeli svojimi piesňami k dôstojnej atmosfére odpoludnia. Po pripravenom
programe starostka obce a predseda TSK odhalili pamätnú tabuľu s nápisom: „Na pamiatku
tragickej udalosti – pretrhnutie hrádze s popolčekom v Zemianskych Kostoľanoch v máji
1965. Pri tejto udalosti prišli o život štyria ľudia a občania utrpeli veľké materiálne škody:
Sidónia Dadová, 36 r., Milan Dado, 6 r., Dušan Dado, 2 r., Žofia Karaková, 44 r.“
Po ukončení pietneho aktu si účastníci mohli pozrieť dokumentárny film zachytávajúci
tragické udalosti týchto dní aj výstavku fotografií vo vestibule DK SNP s rovnakým
námetom.
1.2.2

Dni obce 2015

V dňoch 11. – 12. júla 2015 smerovali kroky všetkých záujemcov z obce aj okolia na
dve miesta: v sobotu 11. júla sa na futbalovom ihrisku stretli diváci na Memoriáli Jána Ziaťku
– medziuličnom futbalovom turnaji, ktorého VII. ročník sa začal o 13. hodine privítaním
prítomných športovcov aj divákov starostkou obce Ing. Janou Školíkovou a počas športového
odpoludnia sa vo vzájomných zápasoch stretli reprezentanti ulíc – Podhora+Kórea, Dedina,
Domovina, Horná a Dolná kolónia. Výsledok tentoraz potešil priaznivcov Dediny, ktorá vo
finále zdolala Podhoru s Kóreou 3:1, v zápase o 3. miesto boli lepší futbalisti z Domoviny.
Konečné poradie VII. ročníka Memoriálu Jána Ziaťku:
1. Dedina
2. Podhora+Kórea
3. Domovina
4. Horná a Dolná kolónia
Krásne slnečné letné počasie prilákalo nielen priaznivcov futbalu, ale aj milovníkov
jedla a zábavy v spoločnosti svojich priateľov a známych. Do priestorov športového areálu od
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rána prichádzali naši spoluobčania, rodiny a skupinky kuchárov – amatérov, ktorí sa prihlásili
do súťaže vo varení guláša. Svoje kotlíky a náradie si postupne rozložili súťažiaci: rodina
Záhonová – Hujerovci, rodina Školíková a Kopálová – Truckeri, rodina Ďurtová, rodina Pavla
Trúchleho - Divočáci, dôchodcovia zo ZO JDS – Seniori, poslanci OZ, evanjelici, Pavol
Nehéz – Farma majer, Kočky. Zúčastnené súťažné družstvá neprezradili svoje kuchárske
postupy a prísady, ktoré použili na ozvláštnenie svojho výrobku, a ochutnávacia komisia
v zložení: starostka obce Ing. Jana Školíková, poslanec OZ Ing. Marek Rolinec, za kuchárov –
odborníkov Zuzana Školnová, za TJ Slovan Miroslav Páleník, mala naozaj ťažkú úlohu.
Napokon vyhlásili výsledky súťaže a pretože všetky vzorky boli veľmi chutné, odstupy medzi
jednotlivými družstvami boli tesné. Všetky zúčastnené kolektívy boli odmenené, najvyššie
priečky obsadili:
1. miesto Divočáci Pavla Trúchleho
2. miesto rodina Ďurtovcov
3. miesto Seniori
4. miesto všetci ostatní súťažiaci.
Pretože súťažiaci dali do varenia celé svoje srdce a umenie, získali úspech medzi
ochutnávačmi aj divákmi, čoho dôkazom boli prázdne kotlíky aj taniere a pochvala jedákov –
konzumentov. Po skončení oboch súťaží, vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien víťazom
nasledovala o 21. hodine tanečná zábava.
V nedeľu 12. júla 2015 bola v rímsko-katolíckom kostole o 10. hodine ekumenická
pobožnosť, na ktorej sa zúčastnila aj starostka obce a poslanci OZ. Veriaci oboch cirkví –
katolíckej aj evanjelickej – spolu so svojimi kňazmi venovali svoje modlitby našej obci a jej
obyvateľom.
Odpoludnia o 15. hodine začínal nedeľňajší program Dní obce pred domom kultúry.
Predná terasa DK SNP sa stala provizórnym pódiom, na ktorom vystúpili : spevák operetných
piesní František Šlenker, dievčenská hudobná skupina One Reason, Poluvská cimbalovka
a FS Domovina. Všetci vystupovali pred početným obecenstvom, ktorému sa okrem
programu ponúkali ďalšie možnosti zábavy – deťom nafukovacie bludisko, Rímske hry,
maľovanie na tváre a ďalšie atrakcie. Dospelí mali v ponuke bohaté občerstvenie jedál
a nápojov – ženy z JDS Zem. Kostoľany nasmažili zemiakové placky, napiekli sladké i slané
koláčiky, Motorest Pereš pripravil pečené klobásky, nápoje sa podávali v bare DK SNP.
Priľahlé chodníky okolo domu kultúry boli obsadené stánkami, v ktorých ponúkali
remeselnícke výrobky – perníčky rôznych tvarov, hračky, balóny, bižutériu, mäsové výrobky.
Počasie bolo prijateľné, slnečné, ale nie veľmi horúce, takže všetci návštevníci sa
v priestoroch okolo domu kultúry cítili príjemne. Podujatie uvádzala vedúca DK SNP Viera
Hulínyiová, na začiatku sa k prítomným prihovorila starostka Ing. J. Školíková. Program na
Dni obce pripravili a realizovali spoločne obec prostredníctvom komisie pre kultúru,
vzdelanie a šport, starostka obce, zamestnanci obce hlavne z domu kultúry, TJ Slovan Zem.
Kostoľany, ZO JDS Zem. Kostoľany.

1.3 Činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) Človek človeku
Z aktivít členov ZPOZ v roku 2015 stoja za osobitnú pozornosť tie, ktoré sú určené
väčšiemu okruhu obyvateľov. Okrem akcií určených deťom na konci školského roka sa
obradná miestnosť zaplnila v mesiaci máji, keď do nej vstúpili manželské páry, ktoré v tomto
roku oslavujú okrúhle jubileá uzavretia manželstva. Dňa 9. mája – v nedeľu – blahoželala
starostka obce jubilujúcim párom:
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45. výročie uzavretia manželstva oslavovali – Viliam Plachý s manželkou Anežkou, r.
Komžíkovou,
Jaroslav Martoš a manželka Mária, r. Žiaková,
Jozef Stankovský a manželka Helena, r. Miháliková,
Stanislav Blaho s manželkou Teréziou, r. Svitkovou,
Jozef Ďurta a manželka Mária, r. Sestrienková.
40. výročie oslávili – Ján Čuperka s manželkou Danielou, r. Sliepkovou,
Marián Dado a manželka Terézia, r. Görögová,
35 rokov spoločného súžitia oslávili – Ján Hartmann a manželka Jarmila, r. Lačná,
Milan Mojžiš a manželka Jarmila, r. Kostúrová,
30 rokov žijú spoločne Vladimír Hvojnik a manželka Jana, r. Laurincová.
V ten istý deň – 9. mája – prijali pozvanie do obradnej miestnosti pri príležitosti Dňa
matiek ženy – matky, ktoré vychovali 4 a viac detí. Starostka obce Ing. Jana Školíková im
v príhovore osobitne poďakovala nielen za výchovu detí a starostlivosť o početné rodiny, ale
aj za ich prácu pre obec v rôznych formách záujmovej činnosti alebo aj v zastupiteľskom
zbore v obci. Po obrade boli mnohodetné matky pozvané do domu kultúry, kde si spoločne
s ostatnými matkami a starými matkami pozreli kultúrny program. (Viď kap. Kultúra.)
Takisto na nedeľu 1. novembra pripadol tohtoročný sviatok Pamiatky zosnulých.
Každý rok sa v Dome smútku v Zem. Kostoľanoch zídu pozostalí po zomrelých občanoch,
ktorí opustili naše rady v priebehu roka, ale aj všetci tí, ktorí si chcú uctiť pamiatku svojich
zosnulých rodinných príslušníkov či priateľov. V spoločných modlitbách a obradoch
vedených kňazmi Mgr. Mariánom Holbayom z rímsko-katolíckej farnosti a Mgr. Michalom
Tekelym z evanjelickej farnosti aj v príhovoroch starostky Ing. Jany Školíkovej a Viery
Hulínyiovej sa prítomní zahľadeli do mihotavých plamienkov sviečok zapálených za každého
nášho občana, ktorý opustil naše rady v roku 2015. Smútočnú atmosféru dokresľovali piesne
v podaní členiek speváckej skupiny ZPOZ s hudobníkom Liborom Plevkom a básne, ktoré
zarecitovala Ľubica Gerhátová.
Návšteva
Dňa 17. júna 2015 navštívili našu obec členovia rodu Kostolániovcov – Charles,
Ferenc, Gyula Kostolányi, ktorí si v sprievode starostky obce Ing. Školíkovej prezreli kaštiele
v obci, kostoly, hrobky, cintorín, kde položili kvety a zapálili sviečky, navštívili aj hrobku
rodiny Tarnóczyovej pri kostole v Dolných Lelovciach. Členovia rodiny Kostolániovcov
prisľúbili pomoc pri objasňovaní histórie ich rodu.

1.4 Samospráva
Vedenie obce – starostka a poslanci OZ – boli zvolení v komunálnych voľbách v roku
2014 a doteraz sa ich zloženie nezmenilo, rovnako ani zloženie komisií. Obecné
zastupiteľstvo sa schádza pravidelne každý mesiac, v roku 2015 rokovalo na verejných
zasadnutiach 12x.
Členovia OZ schválili Všeobecne záväzné nariadenia (VZN):
VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky
sociálnej pomoci, iných jednorazových dávkach a o poskytovaní spoločného stravovania
občanom s trvalým pobytom na území obce Zem. Kostoľany,
VZN č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií na
úseku školstva,
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VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Zem. Kostoľany,
VZN č. 4/2015, ktorým sa mení VZN obce Zem. Kostoľany č. 1/2008 o výške príspevkov
v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Zem. Kostoľany,
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
VZN č. 6/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.
Okrem týchto VZN schválilo OZ ďalšie smernice a nariadenia – rozpočet obce a jeho
zmeny, Štatút obce Zemianske Kostoľany, smernicu obce o ZPOZ-e, nakladaní s majetkom
obce a inventarizáciu majetku.
1.4.1

Rozpočet

Príjmová časť rozpočtu bola naplnená hlavne príjmami z daní v súhrnnej výške viac
ako 900-tisíc eur. Ďalšie drobnejšie príjmy prišli z rôznych poplatkov, predajov a medzi
najväčšie príjmové položky patria transfery zo štátnych a verejných zdrojov. Celková výška
príjmov za rok 2015 dosiahla hranicu 2 milióny 400-tisíc eur. Rozdelené boli na bežné
a kapitálové výdavky. Bežné výdavky smerovali na chod obecného úradu, podporu
vzdelávania v základnom školstve a predškolskom vzdelávaní, bývanie, kultúru, sociálne
veci, všetko vo výške viac ako 1 milión eur. Z kapitálových výdavkov roku 2015 sa najviac
vynaložilo predovšetkým na opravu kaštieľa – okolo 850-tisíc eur a rekonštrukciu verejného
osvetlenia viac ako 320-tisíc eur. Ďalšie výdavky boli menej finančne náročné – opravy ciest
a chodníkov, výstavba detských ihrísk, projektová dokumentácia. Celkové výdavky za rok
2015 dosiahli výšku viac ako 2 milióny 400-tisíc eur.
Treba pripomenúť, že na revitalizáciu kaštieľa aj na rekonštrukciu elektrického
osvetlenia obec dostala finančné prostriedky vo forme dotácie od Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, resp. z fondu EÚ, obec sa v oboch prípadoch
podieľala na realizácii diela vo výške 5 % oprávnených nákladov a ďalšie výdavky, ktoré boli
vyhodnotené ako neoprávnené, ako aj doplnkové nákupy vnútorného zariadenia kaštieľa
zaplatila takisto obec zo svojho rozpočtu.
1.4.2

Príprava na výstavbu kanalizácie

Pretože naša obec ako mnoho ďalších nemá doteraz vybudovanú kanalizáciu, vedenie
obcí Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom sa rozhodli, že vstúpia spoločne do
projektu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica, ktorý počíta
s odkanalizovaním oboch obcí a súčasne aj s vybudovaním čističky odpadových vôd v našej
obci. Keďže podmienkou poskytnutia dotácie z fondov EÚ je predbežný súhlas s pripojením
ku kanalizácii od 85 % odberateľov, obec musela viackrát vysvetľovať rôznymi formami
a kanálmi, v čom spočívajú výhody tejto stavby pre obec aj odberateľov vody. Za nevýhodu
považujú obyvatelia najmä finančné náklady z ich strany, ako aj pri vybudovaní vlastnej
prípojky na obecnú kanalizáciu. Väčšia časť obyvateľov pochopila naliehavosť situácie
a riešenie vidí hlavne pre budúcnosť, takže od februára 2015, kedy obyvatelia dostali do
schránok návrhy zmlúv medzi majiteľmi nehnuteľností a SSV, a.s., o uzatvorení budúcej
zmluvy na pripojenie sa do verejnej kanalizácie, zmluvy podpísalo do júna 87 % obyvateľov.
1.4.3

Informovanie obyvateľov

V máji 2015 sa v záujme zlepšenia informovanosti obyvateľov obce zaviedol ďalší
spôsob oboznamovania obyvateľov prostredníctvom odoslaných SMS všetkým záujemcom,
ktorí nemajú príležitosť vypočuť si oznamy z miestneho rozhlasu pre pracovné dôvody, alebo
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v mieste bydliska majú slabé ozvučenie z reproduktorov. Služba je bezplatná, stačí len udať
telefónne číslo, na ktoré sa budú SMS posielať. Naopak, obyvatelia obce dostali aj možnosť
komunikovať s vedením obce, keď zriadili službu Odkaz pre starostu – prostredníctvom
webovej stránky obce môžu nahlásiť akékoľvek podnety, kritické návrhy a postrehy k situácii
v obci za účelom zlepšenia pomerov na ktoromkoľvek úseku. Tak sa starostka, a tým aj
poslanci dozvedia, aké sú názory a návrhy obyvateľov, ktorí ich nemôžu, alebo aj nechcú,
predniesť osobne na verejných zasadnutiach OZ. Ich reakcie na dianie v obci tak dávajú
vedeniu obce spätnú väzbu a slúžia na zlepšenie práce starostu aj poslaneckého zboru.

1.5 Dobrovoľný hasičský zbor
Obnovenie činnosti Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) bolo úlohou, ktorá stála
pred vedením obce aj pred členmi DHZ už z predchádzajúcich rokov. Bolo potrebné urovnať
rozhárané pomery v materiálovej aj personálnej oblasti, dať stabilné základy a právomoci
a postavenie v obci tak DHZ, ako aj organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Po materiálnej stránke sa po dlhšej dobe investovali financie do opravy budovy
hasičskej zbrojnice – urobila sa výmena okien a dverí, opravili sa sociálne zariadenia, ale
hlavné zlepšenie vybavenia DHZ prišlo s nákupom hasičského auta, plne funkčného,
s vybavením zodpovedajúcim dnešným požiadavkám. Z Ministerstva vnútra SR dostala obec
v rámci celoštátnej ponuky protipovodňový vozík určený na predchádzanie, ale aj na
odstraňovanie následkov po povodňových udalostiach v obci.
V oblasti vedenia DHZ sa pomery upravili tiež, OZ za veliteľa DHZ schválilo Ing.
Mareka Rolinca a funkciu preventivára vykonáva Ing. Martin Mokoš.

2 Verejno-spoločenský život
Doterajšie skúsenosti nás utvrdzujú v tom, že najlepšie sa medziľudské vzťahy
nadväzujú a utužujú pri spoločných činnostiach formálnych aj náhodných zoskupení ľudí na
základe rovnakých názorov a záujmov. Preto aj v dnešných časoch, keď človek trávi mnoho
hodín pri plnení pracovných povinností, sú občania, ktorí sa aj vo voľnom čase snažia žiť
s inými a pre iných, hľadajú možnosti, ako využiť toto osobné voľno a zladiť ho so záujmami
svojich priateľov, susedov, spolužiakov. Hoci sa zameranie a zostava týchto združení
postupom času mení podľa okolností, podstata zostáva rovnaká. Niektoré strácajú záujemcov,
iným sa zmenili osobnosti natoľko, že nie sú schopné ďalej existovať a zanikajú. Postupom
času sa vykryštalizovali dve oblasti činnosti spoločných formácií – politické strany ako
spojenia ľudí s rovnakým názorom na riadenie štátu a spoločnosti a spoločenské organizácie
spájajúce ľudí na báze rovnakých osobných záľub.
V našej obci sa politické strany netešia veľkej obľube, obyvatelia nevstupujú do nich
a väčšina nepociťuje potrebu angažovať sa na politickej scéne. Zo strán, ktoré v obci niekedy
pracovali, zostalo vlastne iba Kresťansko-demokratické hnutie (KDH), ďalšie už dávnejšie
ukončili svoju činnosť, alebo sa jednotlivci prihlásili do ich základných organizácií mimo
našej obce.
Iná situácia je v spolčovaní ľudí v rôznych väčších spoločenských organizáciách, ale
aj v početne menších záujmových útvaroch – spolkoch, združeniach, komunitách, krúžkoch.
Z tých najpočetnejších v našej obci hodno spomenúť Slovenský zväz zdravotne postihnutých
(SZZP), Jednotu dôchodcov na Slovensku (JDS), Slovenský zväz protifašistických
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bojovníkov (SZPB), Telovýchovnú jednotu (TJ) Slovan, Dobrovoľnú požiarnu ochranu
(DPO), Poľovnícke spolky Háje a Ľubin, z tých ešte menších mládežnícke zoskupenie pri
rímsko-katolíckej farnosti eRko, krížovkársky krúžok ENERGETIK, kynologický klub,
letecko – modelársky krúžok.

2.1 Jednota dôchodcov na Slovensku
Medzi najpočetnejšie základné organizácie združujúce občanov v poproduktívnom
veku patrí Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v Zemianskych
Kostoľanoch. V obci má už dlhodobú tradíciu a prezentuje sa ako veľmi aktívna, stabilná
organizácia s vlastnými stanovami, začlenená je do celoslovenských štruktúr. Dňa 12. marca
2015 na výročnej členskej schôdzi ZO JDS zvolili nový výbor, na čele ktorého stojí Valéria
Oršulová a členovia výboru sú: Marta Hancková, Anna Eichlerová, Terézia Blahová, Emília
Semaníková, Gizela Šuňalová, Mária Bajgarová, Agneša Plachá, Oľga Ševcová.
ZO JDS vykazuje veľmi aktívnu činnosť počas celého roka pre svojich členov aj pre
obec. Tu najčastejšie vystupujú obe zložky – mužská aj ženská – speváckej skupiny Borinka,
okrem spestrení podujatí svojej organizácie vystupovali v obci na oslavách pred Pomníkom
SNP, pri odhalení pamätnej tabule pred DK SNP, v rímsko-katolíckom kostole na
novoročnom koncerte a pri polnočnej omši na Vianoce. Spevácke aktivity neobmedzili len na
pôsobenie v obci, ale odchádzajú aj na vystúpenia v rámci regiónu – vo Veľkej Lehôtke,
v Lehote pod Vtáčnikom a zapojili sa svojím programom aj do veľkej prehliadky
voľnočasových aktivít klubov dôchodcov pod názvom Jeseň je dar, na ktorej sa podieľajú aj
ako spoluorganizátori. Pomáhajú aj pri organizovaní obecných podujatí, kde na požiadanie
zabezpečujú občerstvenie (ženy) alebo usporiadateľskú službu (muži).
Veľmi dobrú spoluprácu majú s organizáciou v Šuranoch, s ktorou si každoročne robia
výmenné návštevy. Pri rôznych príležitostiach navštevujú deti v miestnej materskej škole
a naopak, deti im spestrujú svojím programom podujatia v rámci organizácie. Nezabúdajú ani
na poznávacie ciele – radi navštevujú rôzne miesta Slovenska – v tomto roku Nitru, Martin,
Vlkolínec. Pre lepšie utuženie vzťahov si robia krátke vychádzky do okolitej prírody
s opekaním a veselou náladou. Mladšie ročníky seniorov nezabúdajú na športové aktivity –
relaxačné cvičenia v dome kultúry či pešiu turistiku alebo vychádzky na bicykloch.

2.2 Telovýchovná jednota (TJ) Slovan Zemianske Kostoľany
Pre členov a funkcionárov TJ Slovan Zem. Kostoľany bol rok 2015 výnimočný tým,
že si pripomínali 65. výročie založenia organizovaného futbalového klubu. Neznamená to
však, že pred rokom 1950 sa u nás futbal nehral – znamená to iba toľko, že oficiálny
a zaregistrovaný futbalový klub vznikol v tomto termíne a začalo sa hrávať aj súťažne.
Futbalisti si pri oslave výročia zaspomínali na meniace sa názvy klubu, ihriská, priestory šatní
aj mená trénerov, funkcionárov a hlavne hráčov, ktorí za 65 uplynulých rokov formovali
vývoj klubu, vzostupy a pády jednotlivých ročníkov, postavenie v tabuľkách súťaží. Veľmi
dobre sa činovníci futbalu, hráči i početní priaznivci mohli orientovať podľa brožúrky
Kronika futbalu v Zemianskych Kostoľanoch z pera Petra Divékyho, ktorú vydali v roku
2015, pri príležitosti 65. výročia organizovaného futbalu v obci. Informačná brožúrka
s mnohými fotografiami zachytáva faktografické údaje, ale aj spomienky dlhoročných
priaznivcov, stáva sa tak prostriedkom na ich uchovanie pre ďalšie generácie. Slávnostný krst
tejto publikácie sa uskutočnil 10. októbra 2015 na futbalovom ihrisku a za jej krstného otca
bol vybratý Peter Pastucha, bývalý aktívny a prospešný hráč, ktorý získal v hlasovaní do
jedenástky našej futbalovej histórie najviac hlasov od futbalových priaznivcov.
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Samotná oslava 65. výročia sa konala v sobotu 20. júna 2015 – ako ináč – na
futbalovom ihrisku. Futbalisti pripravili viac zápasov – najprv sa predstavili malí futbalisti
z prípravného ročníka, ktorí sa stretli a zvíťazili nad chlapcami MFK Nováky. Slávnostné
príhovory predniesli starostka obce Ing. Jana Školíková a manažér TJ Slovan Marián Rybár.
Na trávnik potom nastúpili starí páni Zemianskych Kostolian s bývalými hráčmi Baníka
Prievidza. Napokon sa hral exhibičný zápas internacionálov Slovenska s hráčmi mužstva
Františka Komžíka. Pre zúčastnenú športovú verejnosť boli ešte stále príťažlivé mená
bývalých reprezentantov Slovenska. ktorí nastúpili v zostave: Stanislav Fišan – Miloš Glonek,
Štefan Maixner, Martin Obšitník, Jozef Majoroš, Atila Pinte, Jaroslav Timko, Róbert
Semeník, Ľuboš Faktor, Peter Zelenský, Milan Strelec, Ladislav Petráš. Proti nim sa postavili
hráči Komžík tímu: Peter Rybnický – Vladimír Duda, Pavol Chrenko, Jozef Záhon, Emil
Rolinec, Valent Oršula, Vladimír Mokoš, Juraj Drahňovský, Štefan Granát, Martin Baláž,
Roman Bajgar, Miroslav Baláž, Marián Dado, Bronislav Bajgar, Dušan Važan, Milan Fio,
Bohumír Matejovič, Miroslav Vozár, Dušan Dzúrik. Hoci naši futbalisti v tomto súboji
podľahli 1 : 6, všetci ocenili predovšetkým bojovný zápal a herné skúsenosti našich
futbalových hostí. Atrakciou pre hráčov aj divákov bol zápas v nafukovacích bublinách, pri
ktorom nastúpili proti sebe hráči z dvoch častí obce pod názvami Východ - Západ.
Nezvyčajné podmienky hry v bubline priniesli nečakané situácie, ktoré dokázali prekvapiť
hráčov a pobaviť divákov aj množstvom gólov na oboch stranách.
Jednou z aktivít klubu k 65. výročiu začiatku jeho činnosti bola anketa pre futbalových
priaznivcov, v ktorej ich požiadali o hlasovanie pre najlepších futbalistov a zostavenie
jedenástky histórie. Najviac hlasov získali a jedenástku roka vytvorili z bývalých i súčasných
hráčov na jednotlivých postoch: Marek Zvalo – Vladimír Duda, Peter Pastucha, Peter
Vyškrabka, Igor Zvalo – Tomáš Mokoš, Vlastimil Hlohovský, Marián Hancko, Vladimír
Mokoš – Jozef Görög, Marek Liptaj.

2.3 Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) je najpočetnejším
združením našich obyvateľov, ktorí majú zdravotné ťažkosti uznané lekármi ako
obmedzujúce pre plnohodnotný každodenný život z rôznych dôvodov. Práve kvôli týmto
obmedzeniam je náplň činnosti organizácie odlišná ako v iných združeniach. Aj napriek tomu
sa snažia o výber takých aktivít, ktorých sa môže zúčastniť čo najväčší počet členov.
Dlhodobo organizácia do svojich radov začleňuje aj zdravotne postihnutých občanov
z Kamenca pod Vtáčnikom, Bystričian, Čerenian a Oslian. Činnosť organizácie – členov aj
výboru základnej organizácie – spočíva v pomoci tým, ktorí sú vážne postihnutí, bezvládni,
chorí, navštevujú ich v domácnostiach, zariaďujú a vybavujú ich sťažnosti a požiadavky. Pre
členov, ktorí sú pohybovo zdatnejší, majú každoročne pripravené výlety – vinobranie, náučné
exkurzie na zaujímavé miesta mimo našej obce.
Na výročnej členskej schôdzi ZO SZZP dňa 13. marca 2015 zvolili výbor, na čele
ktorého stojí staronová predsedníčka Bohdana Pilchová, ďalej v ňom pracuje ako tajomníčka
Mária Školnová, zástupca Marián Sestrienka, hospodárka Eva Lačná, členovia Štefánia
Hurtišová, Mária Mikulová, Lýdia Suchá, Mária Tupá, Alena Paukeje, Anna Jánošková, Viera
Ďurtová a revízna komisia Marián Bubla a Antónia Mirilovičová.
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2.4 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Veľmi angažovaný prístup k práci preukazujú členovia a výbor Základnej organizácie
Zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Zemianskych Kostoľanoch. Organizácia,
ktorá má v našej spoločnosti už hlboké korene, sa prejavila aktívne aj v roku 2015, keď
organizovala spomienkové oslavy 70. výročia oslobodenia obce. (Viď kap. Politické pomery.)
V priebehu roku 2015 ZO SZPB uskutočnila niekoľko zaujímavých podujatí pre svojich
členov a iných záujemcov: účasť na Pochode vďaky v Cigli, výlet na pamätné miesta bojov
počas SNP – navštívili Liptovský Mikuláš, Važec, poklonili sa pamiatke nášho rodáka, kňaza
Jána Kováča, na cintoríne vo Východnej. Pripravili a uskutočnili VII. ročník Behu SNP. (Viď
kap. Šport.) Nezabúdajú ani na osobné sviatky a jubileá svojich členov, stretli sa na
spoločnom posedení k MDŽ aj pred Vianocami.

2.5 Menšie spolky a združenia
Krúžok Energetik v tomto roku ukončil po štyridsiatich rokoch nepretržitej činnosti
svoje účinkovanie, posledný krížovkársky turnaj zorganizovali 18. apríla 2015. Členovia budú
súťažiť v iných turnajoch len ako fyzické osoby. (Viď kap. Kultúra.)
Letecko – modelársky krúžok pokračuje vo svojej činnosti v priestoroch školského
kaštieľa, kde má k dispozícii väčšie miestnosti, pretože veľký kaštieľ, kde pracovali doteraz,
je v rekonštrukcii. V zameraní činnosti ani v osobách nedošlo k zmenám.
Kynologický klub – jeho členovia so svojimi zverencami naďalej spestrujú obecné
podujatia - na futbalovom ihrisku, v miestnom parku – ukážkami výcviku psov a dokážu tak
upútať divákov, hlavne deti.
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí poznáme pod skratkou eRko. Stretávajú sa v
dome kultúry (predtým v zasadačke hasičskej zbrojnice), aby pripravili pre deti programy na
zmysluplné využitie voľného času. Témy sú náučné, sakrálne, zábavné, plné hier a smiechu,
každý si nájde pre seba to, čo ho zaujme. Animátori nenásilne vedú deti aj ku konaniu
dobrých činov, priateľstvu a pomoci.

3 Hospodárske pomery
3.1 Priemysel
Všetky priemyselné podniky na území obce a v jej bezprostrednom okolí sú
v prevádzke, i keď niektoré už s dosť oklieštenou výrobou a obmedzeným počtom
pracovníkov. Najznámejší a kedysi najvýkonnejší podnik, Slovenské elektrárne, v tomto roku
pristúpil na proces modernizácie dvoch blokov, aby vyhovovali medzinárodným normám
v environmentálnej oblasti vydanými Európskou úniou. Prispôsobenie európskym
parametrom je nevyhnutná daň za ekologizáciu výroby v tomto podniku.
Stabilne pôsobia podniky vyrábajúce stavebné materiály – XELLA Slovensko, s.r.o.,
PORFIX Pórobetón, s.r.o. – vyrábajú stavebné kocky, panely, dlažby. Odbyt majú hlavne
v mesiacoch jar – jeseň a expandujú aj za hranice.
Ďalšie podniky a dielne sú menšie – stavebné práce vykonávajú tri totožné firmy –
VYSTA, s.r.o. a VYSTA nova, s.r.o, aj DONOR Jarmila Kováčová na Ul domovina. Ostatné
malé dielne majú skôr opravárenský charakter, alebo sa zaoberajú obchodom a službami
a pracovníci robia v nich na báze živnostenského oprávnenia.
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3.2 Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárska činnosť a produkcia sa sústreďuje do podniku MAJER POD
HOROU, s.r.o. a výraznejšie sa nemení (okrem názvu), ale rastlinná aj živočíšna výroba si
drží doterajšiu štandardnú úroveň. V tomto roku rozšírili aj sortiment ponúkaných produktov
vo svojej predajni v Dolných Lelovciach priamo na majeri, v sídle firmy. Predávajú v nej
okrem bravčových polovičiek a živej ošípanej aj rozrobené čerstvé bravčové mäso a výrobky
– jaternice, klobásky údené aj čerstvé, tlačenku, zabíjačkovú kašu, slaninu, masť, oškvarky,
údené mäso. Okrem bravčového mäsa a výrobkov majú v ponuke vajcia, kurence, husi,
kačice. Najväčšou výhodou je čerstvosť ponúkaných výrobkov.

3.3 Ostatné odvetvia v ekonomickej oblasti
Dosť obyvateľov našej obce si našlo zamestnanie v miestnom Vojenskom útvare 1056
umiestnenom v Dolných Lelovciach, v časti Ulice pod horou, nazývanej medzi miestnymi
obyvateľmi Dolina. Útvar má okrem logistických zabezpečovacích jednotiek laboratóriá,
ktoré slúžia na výcvik špecialistov NATO k radiačnej, chemickej a biologickej ochrane.
Dostávajú tým do povedomia vojakov a cudzích štátnych príslušníkov nielen svoje
pracoviská, ale aj názov našej obce. Vzťahy medzi obcou a VÚ 1056 sa v poslednom období
veľmi zlepšili, spolupracujú na príprave podujatí pre obec a jej obyvateľov, so školou,
s organizáciou ZO SZPB.
Medzi drobné prevádzky patrí OREPA – výrobňa drevených paliet na Ul. B.
Němcovej, HA –Z TREND, ktorá je zameraná na autodopravu a okrem toho spracováva
kamenné bloky, sídli na Ul. 4. apríla v dolnej časti obce. Na Ul. kpt. Weinholda má sídlo
firma TB TECHNICA, s.r.o., ktorá vyrába klampiarenské časti vo vzduchotechnike.

3.4 Obchod a služby
Obec je dobre zásobená potravinárskym tovarom, hoci predajne nie sú rovnomerne
rozmiestnené. Najmä okrajové časti obce majú sťažený prístup k nákupom, pretože z troch
predajní sú v strednej časti obce umiestnené dve na Ulici 4. apríla a jedna v hornej časti Ulice
domovina a obyvateľom z Ulice pod horou a dolnej časti Ul. 4. apríla sú značne vzdialené,
preto ťažké nákupy nosia v rukách, na bicykli, na autách. Občanom obce je k dispozícii
predajňa mäsa a mäsových výrobkov v strede obce.
Na sklonku roka 2015 bola otvorená nová predajňa potravín v budove bývalej
reštaurácie Turbína – Potraviny 2015. Ponúkajú široký sortiment potravinárskych výrobkov
rovnako ako aj ostatné podobné predajne v obci a pomaly si získavajú svojich stabilných
kupujúcich.
Na miestnej tržnici otvoril na jar v uvoľnených priestoroch vedľa novinového stánku
novú predajňu náš občan Jozef Boško. Ponúka v nej produkty zdravej výživy a výživových
doplnkov.
Z ďalších obchodov s nepotravinárskym tovarom majú už zabehnutú klientelu dve
predajne s drogériovým tovarom, ktoré majú v ponuke aj ďalšie komodity – papier, hračky,
záhradnícky sortiment, bižutériu. Textilné výrobky si možno zakúpiť v dvoch predajniach,
rozličný tovar pre domácnosti včítane výrobkov zo skla a umelej hmoty ponúka predajňa
v strede obce, záhradnícky tovar je v ponuke v hornej časti Ul. 4. apríla.
Služby sa sústreďujú na oblasť holičstva a kaderníctva, opravu automobilov,
inštalatérske a elektrotechnické práce, v tomto roku bol otvorený nový kozmetický salón
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v budove zdravotného strediska. Reštauračné služby sú dostatočne dostupné záujemcom,
varené jedlo sa pripravuje v MOTORESTE NONSTOP (v obci známy ako Pereš) a na
objednávku aj v MELODY CLUBE, kde je v ponuke aj pizza na počkanie, takisto piváreň
dokáže pripraviť rôzne rýchle jedlá v niektorých dňoch.

4 Doprava
K podstatným zmenám na úseku dopravy dochádza nie veľmi často, mení sa síce
grafikon dopravy a aj ceny cestovného sa občas zvyšujú, sú však výnimky – dôchodcovia,
študenti – ktorí majú vlaky zadarmo a v autobusoch sú tiež niektoré zľavy. Pokračuje trend
individuálnej dopravy do zamestnania, keď sa spoja viacerí kolegovia z práce a cestujú
jedným autom. Autobusy sú vyťažené hlavne na linkách dopravujúcich cestujúcich do
zamestnania a späť, teda ranné spoje, ktorými chodia aj študenti, a odpoludňajšie pri ceste
späť. Cez našu obec prechádza dosť spojov, obyvatelia teda nemajú problém dostať sa do
okresného mesta. Horšie je to už so spojením cez víkendy, hlavne vo večerných hodinách –
nenadväzujú vzájomne na seba a v neskorších hodinách je veľký problém dostať sa na určené
miesto.
Hustota cestnej premávky sa stále zvyšuje. Na cestách vidieť viac automobilov, rodiny
vlastnia nie jedno, ale aj viac áut, osobitnú skupinu tvoria podnikatelia, ktorí ich využívajú na
pracovné účely. Každý hľadá auto spoľahlivé a hlavne rýchle. Najväčšie nebezpečenstvo
plynie od bezohľadných vodičov, ktorí nerešpektujú dopravné predpisy, niektorí jazdia aj
s alkoholom v krvi, veľmi rýchlo, takže v obciach ohrozujú chodcov a na cestách iných
vodičov. Zvyšuje sa aj počet kamiónov prepravujúcich tovar a jazdiacich niekedy dosť
razantne, pretože ich vodiči majú časové limity a náklad musia doviezť včas. Cez našu obec
nevedú hlavné trasy diaľkovej prepravy tovaru, ale aj tak je kamiónov na ceste dosť.
V obci sú cesty a chodníky v dobrom stave, okrem jedného krátkeho úseku v strede
obce, kde ešte nebol vybudovaný nový chodník, chodcom slúži len starý, ešte asfaltový, na
niektorých miestach porušený. Na Ul. pod horou bolo potrebné upraviť rozbitý chodník
a Ulica B. Němcovej v hornej časti dostala úplne iný vzhľad po vyasfaltovaní cesty
a vybudovaní odvodňovacích kanálov s obrubníkmi.

5 Výstavba obce
Každý rok sme svedkami toho, ako sa nám priam pred očami mení vzhľad našej obce,
ako sa jej obyvatelia aj predstavitelia snažia o spríjemnenie, skultúrnenie, skrášlenie svojich
domov, ulíc, verejných budov aj priestranstiev. Výsledkom je potom úplne zmenený tvar
budov, vonkajšie omietky, oplotenie domov a bohatá zeleň, vykosené trávniky, ale aj krásna
kvetinová výzdoba v letnom období. Vidno, že obyvateľom záleží aj na životnom prostredí,
ktoré nás obklopuje a snažia sa o zdravšie ovzdušie, ozdravenie vodných tokov, udržiavanie
čistoty aj v bezprostrednom okolí obce. Niektoré najstaršie domy v obci už nevyhovovali
požiadavkám ich obyvateľov, a tak došlo k ich likvidácii a na ich mieste vyrástli nové,
moderné. I tak ich je ešte dosť neobývaných, o ktoré majitelia, resp. ich dediči, nemajú
záujem, pomaly chátrajú a rozpadávajú sa. Nová výstavba sa lokalizuje na Ulicu B. Němcovej
(za potokom), zastavaná a obývaná je už štvrť Pažite, preto obecné predstavenstvo rozhodlo
o rozšírení individuálnej bytovej výstavby (IBV) na lokalitu Pažite II. Pretože odpredaju
pozemkov a ich prideleniu záujemcom predchádza mnoho prípravných prác, zadala obec
vypracovanie územného plánu na Pažite II, aby naň mohli nadviazať ďalšie úkony.
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Najväčšou a viditeľnou akciou roka 2015 bola revitalizácia, oživenie renesančného
kaštieľa v strede obce. Keďže ide o jednu z kultúrnych pamiatok zapísaných v zozname
Pamiatkového úradu SR, jej osud nebol obyvateľom obce ľahostajný. Každý deň prechádzali
okolo tejto dominantnej rozpadávajúcej sa budovy, ktorá sa využívala len na obradné účely,
v časti bola umiestnená expozícia muzeálnych predmetov a niektoré miestnosti slúžili na
záujmovú činnosť obyvateľov. Obec v roku 2014 reagovala na výzvu Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na čerpanie dotácie z fondov EÚ prostredníctvom
Regionálneho operačného programu zameraného na podporu zriadenia múzea alebo galérie.
Projekt na obnovu pamiatky a zriadenie múzea bol prijatý a podporený sumou viac ako milión
eur s podmienkou, že zvyšných 5%, čo predstavovalo viac ako 56-tisíc eur, zaradila obec do
svojho rozpočtu na rok 2015.
Na dodávateľa prác bolo vyhlásené verejné obstarávanie, prácu napokon získala
spoločnosť HOLLSTAV, s.r.o., Kysucké Nové Mesto. Okoloidúci občania sledovali, ako
postupujú práce na obnove kaštieľa – búranie omietok, priečok, výmena okien, dverí,
výstavba sociálnych zariadení, položenie podláh a ďalšie stavebné úpravy. Súčasne s prácami
na stavebnom objekte sa robila aj úprava parkových priestorov priľahlých ku kaštieľu. Keďže
stromy a kríky v parku sú ošetrené, upravili chodníky – namiesto asfaltových plochu vysypali
jemným štrkom a pieskom a rozšírili ich orientáciu aj na tie, ktoré si obyvatelia vyšliapali
sami, keď si parkom skracovali cestu do kostola. Takisto na nádvorí kaštieľa odstránili
asfaltovú plochu a nahradili ju dlažobnými kockami. Pracovníci Hornonitrianskeho múzea
v Prievidzi zatiaľ reštaurovali vo svojich priestoroch muzeálne predmety, ktoré mali byť
vystavené v múzeu a obnovovali ich vzhľad, niekde aj funkčnosť, pripravovali montáž
a rozmiestnenie vitrín v jednotlivých miestnostiach, ktoré mali byť podľa projektu v nich
nainštalované. Napokon sa už dolaďovali len detaily – inštalácia osvetlenia a osvetľovacích
telies, osvetlenie nádvoria, rozmiestňoval sa nábytok, osádzali sa dvere a čistili sa vnútorné
priestory.
Súčasne s obnovou kaštieľa prebiehali v závere roka 2015 aj ďalšie práce – obec
využila výzvu z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a podala si žiadosť
na získanie dotácie k realizácii projektu na rekonštrukciu už jestvujúcej siete verejného
osvetlenia v našej obci a bola jej poskytnutá. Z verejného obstarávania vyšla víťazne firma
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice. Ministerstvo hospodárstva SR schválilo v projekte
oprávnené výdavky vo výške skoro 330-tisíc eur, z toho MH SR bude práce dotovať vo výške
skoro 305-tisíc eur, zvyšok doplatí obec zo svojho rozpočtu. Práce museli skončiť do konca
roka 2015. Výsledkom montáže nových úspornejších svietidiel majú byť výrazne nižšie
náklady na odber elektrickej energie a lepšie osvetlenie verejných priestranstiev.
Počas roka 2015 pracovníci obce a objednané firmy vykonávali aj menšie práce
s krátkodobým časom ich realizácie – rozšírilo sa vybavenie detského ihriska v areáli
materskej školy, v základnej škole opravili ďalšiu triedu, opravili budovu obchodu
s potravinami v hornej časti Ulice domovina, zriaďovali učebňu pre techniku v miestnej ZŠ,
v dome kultúry nanovo zriadili čitáreň pri miestnej knižnici. Neustále počas celého roka je
potrebná starostlivosť o verejné priestranstvá, ich čistenie, kosenie, nátery lavičiek,
starostlivosť o zeleň a kvety pred pomníkom, v parku, na cintoríne, čistenie ulíc, parkovísk
a chodníkov – to všetko je náplň práce obecných pracovníkov a nezamestnaných na
aktivačných prácach.
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6 Sociálne pomery
6.1 Obyvateľstvo
Zamestnanie naši obyvatelia získavajú v okolitých podnikoch, prípadne v mestách
Nováky, Prievidza, či vo vzdialenejších lokalitách – Dolných Vesteniciach, Bánovciach nad
Bebravou, Partizánskom – kam však nie je zlá dochádzka. Pre nezamestnaných sú rôzne
podporné programy zamestnanosti, ktoré prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny zamestnávajú na aktivačných prácach či podľa osobitného projektu zamestnávania
sociálne znevýhodnených občanov do 29 a nad 50 rokov v trvaní 6 mesiacov na niektorých
úsekoch v obci.
K 31. 12. 2015 malo v našej obci trvalý pobyt 1740 občanov, z toho 840 mužov a 900
žien. Počet obyvateľov sa menil sťahovaním obyvateľstva, ale aj prirodzeným nárastom
a úbytkom. Za rok 2015 pribudlo 16 novonarodených detí a naopak, navždy spomedzi živých
odišlo 29 našich občanov, z toho 12 ich bolo z Domova dôchodcov.

6.2 Zdravotníctvo
Podmienky na ošetrenie a liečenie chorých sú u nás primerané v oblasti primárnej
starostlivosti. Pacienti môžu navštíviť troch lekárov pre dospelých, jedného pediatra a dvoch
stomatológov. V budove zdravotného strediska sa nachádza aj lekáreň.

6.3 Podpory a výpomoci
Ani v legislatíve sociálnej oblasti nedošlo k výraznejším zmenám, platia rovnaké
zákony a nariadenia ako v uplynulom roku. Štát prispieva na živobytie všetkým vekovým
vrstvám obyvateľstva, od najmenších formou detských prídavkov až po najstarších, ktorí sú
už v penzijnom veku. Zdravotne postihnutí občania využívajú špeciálne výpomoci na nákup
zdravotných pomôcok, preukaz ZŤP ich oprávňuje na využívanie niektorých výhod pri
cestovaní autom, prípadne aj pri jeho obstaraní, ťažko postihnutí občania rôzneho veku majú
nárok na plateného osobného asistenta, staršie bezvládne osoby na príspevok pri opatrovaní.
Ďalšie príspevky sú možné na kúpu invalidného vozíka či jeho údržbu, na úpravu bytu, ale aj
ďalšie výpomoci, o ktoré však musia občania požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
nedostávajú ich automaticky.
Všetci poberatelia dôchodkov môžu využívať ďalšie výhody – cestovanie vlakom
zadarmo, pri nízkom dôchodku môžu požiadať o dávky v hmotnej núdzi, o príspevok na
bývanie alebo o pomoc pri mimoriadnych výdavkoch v domácnosti. Dávky sú jednorazové,
závisia od momentálnej finančnej situácie posudzovanej osoby. Raz v roku sa poskytuje
osobám s dôchodkom nižším ako 514,80 eur vianočný príspevok, ktorého výška je
odstupňovaná podľa sumy poberaného dôchodku od 30,26 do 87,25 eur.
6.3.1

Zamestnanosť

Zamestnávanie občanov v našej oblasti je závislé od zamestnávateľov a ich prosperity
v jednotlivých rokoch. Momentálny stav v zamestnávaní sa všeobecne zlepšuje, samotný úrad
práce má v ponuke niekoľko programov a nájdu sa aj voľné miesta, ale sú skupiny
obyvateľov, ktoré majú problém nájsť si i napriek tomu prácu – pre nevýhodnosť v dochádzke
do zamestnania alebo priamo nutnosti presťahovania, či z dôvodu veku – zamestnávatelia
nechcú brať do zamestnania osoby nad 50 rokov, prípadne čerstvých absolventov bez praxe,
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bez potrebného vzdelania. Keďže priamo v našej obci sa v minulosti možnosť zamestnania
rapídne znížila, musia sa záujemcovia poobzerať v bližšom či vzdialenejšom okolí, prípadne
vo veľkých mestách, mnohokrát až v zahraničí. Podmienky zamestnávania nie sú všade
rovnaké, záleží od veľkosti podniku, druhu výroby, počtu zamestnancov, ale pre všetkých by
mal ako základ platiť Zákonník práce, ktorý tieto podmienky určuje tak pre zamestnávateľa,
ako aj pre zamestnanca. Určuje napríklad uzatváranie pracovného pomeru zmluvou alebo
dohodou, výhody pri extrémnych pracovných podmienkach, poskytovanie stravného, dĺžku
dovolenky na zotavenie, možnosť čerpania pracovného voľna pri prekážkach v práci a ďalšie
výhody pre obe strany. V skutočnosti mnohokrát zamestnanci ani nevedia, aké sú pravidlá
a zamestnávatelia to využívajú. Štát takisto určuje minimálnu mzdu, ktorú zamestnávateľ
musí poskytnúť pri naplnenom fonde pracovného času zamestnancovi – za rok 2015 bola
výška minimálnej mzdy 405 eur.
6.3.2

Životné minimum

Výška životného minima sa pre rok 2015 nemenila, pre jednu osobu predstavuje 198,09 eur,
pre druhú dospelú osobu v domácnosti 138,19 eur a pre každé nezaopatrené dieťa v rodine sa
počíta minimálne 90,42 eur na živobytie. Na tieto hodnoty sú naviazané sociálne dávky
a výpomoci pre jednotlivé osoby či rodiny: už spomínané kompenzácie pri zdravotnom
postihnutí, príspevok na opatrovanie alebo rodičovský príspevok – ten predstavuje 203,20 eur.
Prídavok na dieťa dostáva rodič v sume 23,52 eur.
6.3.3

Charitatívne akcie

Pomerne pravidelne sa opakujúce zbierky vyhlásené rôznymi charitatívnymi
organizáciami našli odozvu aj medzi našimi obyvateľmi. Naučili sa (aspoň niektorí) odkladať
nepotrebné šatstvo a obuv bokom a počkať na vyhlásenie zberu, alebo ich môžu umiestňovať
rovno v kontajneroch na to určených, ktoré sú aj v našej obci na viditeľnom mieste. Kto chce
osobne priniesť veci do zbierky, môže ich po jej vyhlásení prísť odovzdať do domu kultúry,
kde ich preberú jeho pracovníčky alebo členky sociálnej komisie. Dokážu tým, že nemyslia
iba na seba, ale aj na tých, ktorí sú v núdzi.

7 Školstvo
7.1 Materská škola
Rozšírená a zrekonštruovaná materská škola s upraveným okolím je príjemné miesto
pre deti, zamestnancov aj rodičov. Druhý polrok školského roka 2014/2015 malo obsadenie
pracovných miest rovnaké mená ako v 1. polroku, stav sa nemení.
Obsah práce učiteliek MŠ bol ovplyvnený v začiatku kalendárneho roka zimným
obdobím, čomu prispôsobili aj náplň svojej činnosti. Sledovali zmeny v prírode, život
zvieratiek a vtákov počas ochladzovania počasia. Veselé fašiangové obdobie vniesli do školy
fašiangovníci a deti sa zabavili aj na školskom karnevale. Veľkonočné zvyky – zdobenie
vajíčok, pletenie korbáčov – priniesli do MŠ členovia Jednoty dôchodcov v obci. Vedomosti
o planéte Zem získali deti návštevou hvezdárne v Žiari nad Hronom. Pred odchodom na
prázdniny si ešte deti užili športových súťaží a rozlúčili sa so školou veľkým programom pod
názvom Cesta okolo sveta, pri ktorom predstavili zvyky, piesne, tance, oblečenie viacerých
národov a končín sveta. Na konci mesiaca júna vyprevadili svojich spolužiakov, ktorí
v septembri nastupujú do 1. ročníka ZŠ.
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V septembri 2015 otvorili nový školský rok 2015/2016, do ktorého nastúpilo 48 detí,
otvorila ho riaditeľka Ľubica Pastieriková a spolu s ňou 5 učiteliek, vedúca školskej jedálne,
dve kuchárky a dve zriadenkyne. Deti sú rozdelené do troch tried: 2,5 až 4-ročné, 4 až 5ročné, 5 až 6-ročné. Okrem základnej starostlivosti zabezpečili do školy aj pravidelné
návštevy logopedičky zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Zem.
Kostoľany. Deti začínajú aj v kurze anglického jazyka a v dvoch kurzoch navštevovali
predplaveckú prípravu v Chalmovej.
Od obdobia začiatku šk. roka 2015/2016 sa v MŠ venovali niekoľkým zaujímavým
aktivitám – Mesiac úcty k starším spojený s návštevou klubu dôchodcov a kultúrnym
programom, ktorý predviedli deti aj na návšteve starých rodičov v materskej škole. Na
návštevu a besedu do školy prišiel lesník, rybár, zdravotná sestra a futbalový tréner Marián
Rybár, ktorý deťom predviedol aj ukážky cvičenia so športovým náradím, ktoré im venoval.
V decembri sa sústredili na prípravu vianočného programu a zhotovenie predmetov na predaj
na vianočných trhoch.

7.2 Základná škola
Druhý polrok školského roka 2014/2015 prebiehal v ZŠ Zem. Kostoľany pod vedením
riaditeľky Mgr. Miroslavy Hepnerovej a jej zástupkyne Ing. Evy Lesákovej. Počas tohto
obdobia, takisto ako v 1. polroku, usporiadali v škole okrem základných úloh – výchovy
a vyučovania – mnoho podujatí v rámci mimoškolskej činnosti. Tiež mali náučný aj výchovný
charakter, ale slúžili predovšetkým na zábavu, šport, rozvíjanie umeleckého cítenia aj na
poznávanie obce a jej okolia.
Už tradične sa deťom darí vo výtvarných súťažiach, aj teraz sa Eva Lesáková
a Kristína Nechalová umiestnili v okresnom kole súťaže Európa v škole na 1. mieste a v tej
istej súťaži 3. miesto obsadili mladšie žiačky za vyhotovenie leporela. Obe práce postúpili do
celoslovenského kola, v ktorom bolo úspešnejšie leporelo s názvom Aby žaby prežili –
obsadili 1. miesto. Vytvorili ho Monika Miháliková, Lea Lesáková, Bianka Pastieriková,
Sophia Filipiová, Dávid Nechala, Simona Súkeníková, Vivien Vanesa Gogová, Kristína
Muho. Ich talent sa rozvíja pod vedením skúsenej učiteľky Mgr. Otílie Mendelovej, ktorá
v škole vedie výtvarný krúžok. Z náučných akcií organizovaných v škole majú vysokú
hodnotu organizované besedy s policajtmi na protidrogovú tematiku, ale aj na predchádzanie
negatívnym javom – kriminalite mládeže.
Obľúbené výlety a exkurzie sa sústreďujú väčšinou na koniec školského roka, a tak sa
deti dostali do Nitry, na Rematu, do Banskej Štiavnice a na bližšie lokality. Veľmi príťažlivé
účelové cvičenia zažili deti v máji 2015, pretože ich spolu s vyučujúcimi pripravili vojaci
z Vojenského útvaru 1025 v Zemianskych Kostoľanoch a čo je hlavné – cvičenie natáčala
a v televíznom šote aj uverejnila televízia Markíza.
Vo februári vyhlásila škola pre zvýšený počet ochorení horných dýchacích ciest
s charakterom epidémie chrípkové prázdniny od 5. februára do konca týždňa. Ochorenia sa
podarilo zastaviť, keďže na ne nadväzovali jarné prázdniny, takže deti si navzájom chorobu
neprenášali.
7.2.1

Zmena riaditeľa školy

V júni 2015 uplynulo 5-ročné funkčné obdobie riaditeľky školy Mgr. Miroslavy
Hepnerovej a starostka obce vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ
v Zem. Kostoľanoch. Konalo sa 4. júna 2015 a členom Rady školy pri ZŠ v Zem.
Kostoľanoch sa so svojou koncepciou vedenia školy predstavili Mgr. Oliver Smida, učiteľ ZŠ
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Kanianka, a doterajšia riaditeľka Mgr. M. Hepnerová. Novým riaditeľom školy sa stal Mgr.
O. Smida, jeho zástupkyňou zostala Ing. Eva Lesáková.
Do nového školského roka 2015/2016 nastúpilo 107 žiakov 1. – 9. ročníka, ktorým sa
venovalo 16 učiteľov, z toho 3 externí, 2 vychovávateľky, 2 administratívne pracovníčky
a prevádzkoví pracovníci – školník, 2 upratovačky, 2 kuchárky. Prospech žiakov je rozdielny
na 1. a 2 stupni, kým menšie deti majú veľmi dobré hodnotenia, medzi staršími sa nájdu
i napriek skutočnosti, že v triedach je málo žiakov, aj slabé výsledky. V škole pracuje 14
krúžkov, ktoré rozvíjajú mimoškolské záujmy detí. Žiaci sa zapájajú do vedomostných
olympiád a súťaží organizovaných Centrom voľného času v Prievidzi, učitelia zasa
vypracovávajú vhodné projekty s cieľom aktivizovať školu vo všetkých oblastiach.

8 Kultúra
Kultúra v obci je riadená Komisiou pre kultúru, vzdelanie a šport pri OZ v Zem.
Kostoľanoch a na príprave kultúrnych akcií sa podieľajú zamestnanci obce, hlavne vedúca
domu kultúry Viera Hulínyiová. Počas celého roka pripravujú a organizujú pre obyvateľov
podujatia, pri ktorých si prídu na svoje mnohí naši občania. O ich priebehu hovorí prehľad
podľa jednotlivých mesiacov:
Január
Po sviatočných vianočných a novoročných dňoch sa 4. januára 2015 zišli občania
v rímsko-katolíckom kostole, kde sa konal veľký novoročný koncert. Zúčastnili sa ho
predstavitelia obce na čele so starostkou Ing. Školíkovou, rímsko-kat. kňaz Mgr. Holbay
a evanjelický kaplán Mgr. Pavlús. V programe vystúpili účinkujúci z našej obce, ktorí sa
zamerali na interpretáciu prevažne vianočných piesní a kolied. Na záver odznela spoločná
pieseň Šťastie, zdravie, pokoj svätý, pri ktorej sa k účinkujúcim pridali aj diváci. Nedeľným
odpoludním prítomných sprevádzala PaedDr. Ivana Plachá, novoročný pozdravný príhovor
predniesla starostka obce Ing. Jana Školíková. Na koncerte vystúpili:
1. Detský folklórny súbor Domovinka a FS Domovina s pásmom novoročných vinšov
a vianočných kolied,
2. Mužská spevácka skupina Borinka z JDS Zem. Kostoľany s koledami,
3. Zmiešaná spevácka skupina pri evanjelickej farnosti so sakrálnymi piesňami,
4. Spevácka skupina ZPOZ s hudobníkom Liborom Plevkom, zaspievali vianočné piesne
a koledy.
Február
Plesy
Tohtoročná plesová sezóna pritiahla za zábavou milovníkov dobrej zábavy, hudby
a tanca dvakrát: 16. januára 2015 sa konal 19. ročník Reprezentačného plesu obce Zem.
Kostoľany s bohatým programom a hudobnou skupinou Kašubovci.
31. januára 2015 v menej formálnom duchu, ale s rovnako dobrou náladou sa zabávali mladí,
ktorí takto vstupujú do slávnostnejších a honosnejších druhov zábav, než na aké si doteraz
zvykli a ktoré si môžu užiť len počas plesovej sezóny.
Fašiangy
Fašiangové obdobie v našej obci má už svoj osvedčený scenár. Tento rok vrcholilo
v dňoch 13. – 14. februára 2015 (v piatok a sobotu), kedy fašiangovníci chodili ako každý rok
po obci a v domácnostiach, na úradoch, v školách, závodoch roznášali dobrú náladu, spievali
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a tancovali s dievčatami a ženami. V sobotu už od rána ženy z JDS Zem. Kostoľany vo
svojom klube dôchodcov piekli voňavé šišky a fánky na večernú veselicu. Muži a ďalšie ženy
v DK piekli mäso, klobásky, jaternice a varili kapustu – všetko typické zabíjačkové dobroty,
ktoré si mohli záujemcovia chodiť kupovať za výhodné ceny.
Od 18. hodiny ochutnávali a hodnotili nachystané porcie mäsových výrobkov, ktoré
vyrobil mäsiar, pečené mäso v žemli a zabíjačkovú kapustu robili v dome kultúry - v kuchyni
a za pultom sa zvŕtali členovia komisie pre kultúru. Večer o 20. hodine začínala fašiangová
veselica, ktorú otvoril Folklórny súbor Domovina spevmi a tancami fašiangového obdobia
a spolu s fašiangovníkmi pozvali na tanečný parket všetkých, ktorí sa chceli zabaviť pri
hudobnej a speváckej produkcii skupiny AYO Band. O 24. hodine fašiangovníci symbolicky
a s náležitými sprievodnými rečami pochovali basu, čím sa síce zakončilo veselé fašiangové
obdobie so zábavami a plesmi, ale v dome kultúry sa tancovalo až do skorých ranných hodín,
pretože pôstne obdobie začínalo až popolcovou stredou.
Marec
Medzinárodný deň žien
V mesiaci marci sa viaceré akcie venujú sviatku MDŽ, ktorý bol v minulosti veľmi
populárny a po zmene politického zriadenia na určitý čas dokonca zaznávaný. Až
v posledných rokoch si niektoré inštitúcie a jednotlivci znovu uctievajú ženu v spoločnosti aj
v rodine. Dňa 8. marca 2015, v nedeľu odpoludnia, pripravili pracovníčky domu kultúry akciu
pre ženy, hlavne mladé, tzv. babinec. Zaujalo to všetky dievčatá a ženy, pretože sa mohli
prakticky poučiť o nových tendenciách v úprave tváre, vlasov, získať prehľad v ponuke
kozmetických výrobkov, dozvedeli sa nové informácie o zdravej výžive a o všetkom, čo ich
v ženskom svete zaujíma. Uvideli spôsoby líčenia tváre a úpravy vlasov v predvedení
kozmetičky a kaderníčok Kataríny Púčikovej a Lucie Bobokovej, mohli si dať urobiť účes
a poradiť sa s odborníčkami. Ženy z JDS a mladí z eRka sa pochválili svojimi vlastnými
výrobkami – výšivkami a drobnými predmetmi. O 17. hodine vystúpila tanečná skupina
Srdcová dáma. Účastníčky prežili príjemné a poučné nedeľné ženské odpoludnie.
Besedy v knižnici
Pretože mesiac marec bol vždy venovaný knihám, aj kvôli lepšej propagácii knihy
zorganizovali v miestnej knižnici pracovníčky DK SNP a hlavne miestna knihovníčka Andrea
Kopálová sériu besied so spisovateľmi. Odštartoval ju Jozef Banáš dňa 13. marca 2015, ktorý
pútavým spôsobom prezentoval svoju najnovšiu knihu. 27. marca 2015 sa so svojimi
priaznivcami zišli mladé autorky Evelyn Červienková a Kristína Falťanová a celý okruh
besied so spisovateľmi zavŕšila 17. apríla 2015 spisovateľka Evita Urbaníková. Súčasťou
besied bola aj autogramiáda a bližšie oboznámenie s ich tvorbou aj s postrehmi z ich
osobného života.
Apríl
Krížovkársky turnaj
Pravidelnou aprílovou akciou v našom dome kultúry bol turnaj krížovkárov
a hádankárov s obsadením súťažiacich z celého Slovenska. V tomto roku sa konal už jeho 40.
ročník a organizátor – krúžok ENERGETIK – rozhodol, že to bude už jeho záverečný ročník
v našej obci. Preto sa dňa 18. apríla 2015 zišli súťažiaci aj domáci v slávnostnejšej atmosfére,
čo sa prejavilo aj na počte súťažiacich – viac ako 50 účastníkov rozdelených vo dvoch
kategóriách.
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Súťaž sa konala v sobotu odpoludnia a dopoludnia jej predchádzalo celoslovenské
kolo v riešení logických úloh a sudoku. V odpoludňajšej časti privítala starostka obce Ing.
Jana Školíková súťažiacich a poďakovala im za ich každoročnú účasť na súťaži, všetkým
odovzdala spomienkové darčeky od obce. Ako hostia sa tohto odpoludnia zúčastnili bývalý
riaditeľ DK SNP PhDr. Róbert Géczy, ktorý stál v začiatkoch pri rozbiehaní turnaja, a bývalá
šéfredaktorka krížovkárskeho časopisu Lišiak Soňa Jánošíková spolu s predsedom
Slovenského zväzu krížovkárov a hádankárov (SZKaH) Ing. Jánom Farkašom. Výsledky
posledného, 40. ročníka Turnaja energetikov:
krížovky kat. A:

1. Štefan Tatarko, Poprad
2. Ján Turek, Poprad
3. Milan Chudý, Prievidza
krížovky kat. B:
1. Juraj Struňák, Michalovce
2. Anton Hnáth, Moravany
3. Matúš Demiger, Zlaté Moravce
hádanky kat. A:
1. Miloš Hruška, Bratislava
2. Peter Paďour, Žilina
3. Ladislav Žitňák, Šaľa
hádanky kat. B:
1. Jozef Páleník, Svinná
2. Michal Pokorný, Bratislava
3. Jozef Pavlík, Prešov
Celkovým víťazom hádaniek aj krížoviek v kategórii A sa stal Miloš Hruška,
v kategórii B Jozef Páleník. Spomedzi domácich súťažiacich zvíťazila Viera Jánošová.
Celý 40.ročník turnaja uzavrel predseda SZKaH Ing. Ján Farkaš, ktorý poďakoval
starostke obce Ing. Jane Školíkovej a členom krúžku Energetik pod vedením jeho vedúceho
Stanislava Plachého za celé minulé obdobie organizovania Turnaja energetikov.
Krajský festival detských folklórnych súborov
V sobotu 25. apríla 2015 sa v našom dome kultúry ako každý rok konala Krajská
prehliadka detských folklórnych súborov z Trenčianskeho kraja, na ktorom sa zúčastnili
víťazi z okresných kôl súťaže. Organizátormi prehliadky sú: Regionálne kultúrne centrum
(RKC) Prievidza, Obec Zem. Kostoľany a DK SNP Zem. Kostoľany. Súťaž mala podtitul Pod
Likavským hradom a svoje umenie predviedli detské folklórne súbory: Kornička Trenčín,
Čajka Horná Súča, Mladosť Považská Bystrica, Detská spevácka skupina Podžiaranček
Papradno, DFS Malý Vtáčnik Prievidza, Fialka Partizánske.
Stavanie mája
Posledný aprílový večer patrí vždy zaužívanému zvyku – postaveniu veľkého mája na
miestnej tržnici. V tomto roku pripadol 30.apríl na štvrtok, vtedy sa zišli na stanovenom
mieste mladí i starší obyvatelia a sledovali, ako sa futbalisti TJ Slovan postavia k máju
ozdobenému dievčatami z FS Domovina a DFS Domovinka. Všetkých prítomných privítala
starostka obce Ing. J. Školíková a potom sa už chopili práce chlapci a muži z TJ Slovan
a veľmi rýchlo a šikovne si poradili s vysokým stromom, za čo boli odmenení potleskom
prítomných. Tržnica potom ožila piesňami a tancami súborov Domovina a Domovinka
a dychovej hudby Necpalanka z Prievidze. Občerstvenie nealkoholickými nápojmi, pivom aj
vínom a ponuka sladkých aj slaných koláčikov a pagáčikov napečených ženami v klube
dôchodcov uspokojili prítomných našich občanov, ktorí sa v družných debatách zdržali až do
19. hodiny.
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Máj
Deň matiek
Deň matiek sa už stal nielen sviatkom rodiny ako kedysi, obec pozýva pri tejto
príležitosti matky a staré matky na veľký program do domu kultúry, kde pre ne účinkujú
menšie i väčšie deti. V tomto roku sa oslava Dňa matiek konala 10. mája 2015 – v nedeľu
odpoludnia o 17. hodine. Vystupovali deti z DFS Domovinka, zo základnej a materskej školy,
Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) XOANA.
Medzinárodný deň detí
V nedeľu odpoludnia 31. mája 2015 pozvali organizátori deti na netradičné miesto –
na zadnú terasu DK SNP, kde sa im venovali animátori, ktorí im pripravili divadelné
predstavenie Ejnarove dobrodružstvá a ďalšie hry a súťaže, pri ktorých sa deti výborne
zabávali. Na záver, ako vždy, zažili bodku na oslavách – šantenie v bohatej pene z hasičského
auta.
Jún
Dňa 7. júna 2015 prišla ďalšia nedeľa plná pekných vystúpení, pri ktorých sa
predviedli všetky vekové skupiny SZUŠ XOANA na veľkom galaprograme v dome kultúry.
Ukázali svojim rodičom, kamarátom a všetkým divákom, čo sa počas školského roka
2014/2015 naučili v pohybovej kultúre a tanci, predviedli nápadité kostýmy a uviedli aj
scénické vystúpenia, ktoré ocenili všetci prítomní.
September
Začiatok nového školského roka znamená aj začiatok ďalšieho roka v kultúrnych
podujatiach po prázdninových oddychových dňoch. Dom kultúry sa znova otvára pre
záujemcov o kurzy, krúžky, cvičenia pre skupiny žien, začínajú prvé hodiny SZUŠ, DFS
Domovinka, FS Domovina.
Október
Dominantnou akciou Mesiaca úcty k starším je každý rok Jeseň je dar, ktorú
organizujú spoločne RKC Prievidza, Krajská organizácia JDS Trenčín, Okresná organizácia
JDS Prievidza a Obec Zem. Kostoľany. Je to rozsiahle stretnutie klubov dôchodcov
a organizácií JDS z okresu Prievidza, na ktorom sa predstavia všetky organizácie pred svojimi
rovesníkmi. Pretože ich je veľa, podujatie bolo rozdelené na dve odpoludnia – piatok
a sobotu. Každý deň otvorila starostka obce Ing. J. Školíková a Mgr. Ľ. Húsková, riaditeľka
RKC Prievidza. Obe odpoludnia moderoval J. Kršiak.
V piatok 2. októbra 2015 od 14. hodiny sa predstavili kluby:
1. Kanianka – pásmo Nechcem byť žienka domáca
2. Nedožery–Brezany – Vínečko, víno
3. Rudnianska Lehota – Keď konope močila
4. Veľké Zálužie
5. Čereňany
6. Kľačno – Pesničky z nášho kraja
7. Podhradie – To naše Podhradie
8. Nováky – Piesne z truhlice starej mamy
9. Horná Ves – Spomienkové pásmo poézie a piesní
10. Diviacka Nová Ves – Krstiny v rómskej rodine
11. Horné Vestenice – Zmes ľudových piesní
12. Necpaly – Spievajže si, spievaj
13. Spevácka skupina Lúč Prievidza – Ľudové piesne
14. Dolné Vestenice – Šláger z Dolných Vesteníc
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15. Veľká Lehôtka – Na burgyni
Sobota 3. 10. 2015:
1. Zemianske Kostoľany – Piesne a básne v podaní súboru Borinka
2. Tužina – Schmiedshauer z Tužiny
3. Lehota p. Vtáč. dolná časť – Floriáš
4. Nitrica – Životy čuhliarov v piesňach
5. Pravenec dedina – Zmes slovenských piesní
6. Sebedražie – Spievame pri slávnostiach
7. Hradec – Trávnice z Podbieľu
8. Poruba – Zmes piesní
9. Nitrianske Pravno – Slovenské ľudové piesne
10. Bystričany – Aj takto sa bavíme
11. Spevácka skupina Radosť Prievidza – Ideme, ideme
12. Lehota p. Vtáč. horná časť – Putovanie po Slovensku
13. Pravenec kolónia – Mozaika ľudových piesní
14. Spevácka skupina Rozlet Prievidza – Ten, kto si rád spieva, veselú myseľ má
15. Bojnice – Ľudové piesne
Všetky zúčastnené kluby a súbory obdržali diplomy za účasť a na záver každého dňa
bolo vyhodnotenie podujatia s občerstvením a spoločenským posedením.
December
Mesiac december už celý žije nadchádzajúcimi Vianocami. Tomu sa prispôsobuje
nálada v ľuďoch, výzdoba v obchodoch, na uliciach, ale aj príprava na sviatky a podujatia
v obci. Aj Vianoce roku 2015 boli sviatočné, prvou obecnou akciou boli Malé vianočné trhy
4. decembra 2015. Hoci bol začiatok mesiaca decembra, vianočnú atmosféru navodzovala
výzdoba na tržnici, kde sa trhy odohrávali, rozsvietil sa vianočný stromček na tržnici
a konečne prišiel aj Mikuláš, To všetko zažili naši občania a hlavne deti so svojimi rodičmi aj
starými rodičmi počas vianočných trhov 2015. Pretože akcia a opakuje každý rok, má už
svojich priaznivcov, aj teraz pritiahla veľký počet občanov. Tých, ktorí predávali – JDS
ponúkali domáce koláče, predajcovia zo ZŠ a MŠ navarili vianočný punč pre dospelých aj pre
deti, punč predávalo aj eRko a predajca biopotravín Jozef Boško, komisia pre kultúru
ponúkala varené víno a ďalší drobní predajcovia mali vyložené vianočné ozdoby, oblátky
a trubičky. Deti z DFS Domovinka priniesli kus vianočnej atmosféry vo svojom vystúpení,
Mikuláš rozdával všetkým deťom rozličné sladkosti. Obec dokúpila ďalšie komponenty do
vianočnej výzdoby – nad hlavnou cestou svietila veľká hviezda a do stredu obce umiestnili
adventný veniec so štyrmi sviečkami.
Mikuláš urobil svoju tradičnú trasu s darčekmi – materská škola, základná škola, až
napokon sa zvŕtal vo veselom tanci s deťmi na Mikulášskom karnevale v dome kultúry.
Vianočné sviatky si občania užili v pohode, starostka Ing. Školíková im v miestnom
rozhlase zaželala na Štedrý deň krásne vianočné sviatky, ktoré im priali aj koledníci z Dobrej
noviny, ktorí 27. decembra roznášali Betlehemské svetlo do domácností, aj koledníci z FS
Domovina 19. 12. 2015.
I keď, ako vždy na Silvestra, panuje všade veselá nálada, policajti museli riešiť
incident, pri ktorom zohral dôležitú úlohu alkohol. Podgurážení muži sa na zábave pobili
a následkom bola trojtýždňová doba liečenia jedného z nich.
Dom kultúry SNP sa využíva skoro denne, pretože sa priestory prenajímajú na
komerčné účely (predaje), podujatia pre súkromné osoby (svadby, rodinné oslavy) hlavne
teraz, po zlepšení podmienok v kuchyni. Často využívajú veľkú sálu na masovejšie podujatia
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– zhromaždenia obyvateľov, stretávania členov spolkov a organizácií, nácviky súborov,
hodiny SZUŠ XOANA. V dňoch víkendu nacvičuje folklórny súbor a konajú sa spomínané
rodinné podujatia, ale aj obecné oslavy.

8.1 Miestna knižnica
Miestna knižnica pracuje veľmi aktívne pod vedením jej vedúcej Andrey Kopálovej.
Pripravuje príťažlivé akcie pre dospelých aj pre deti a mládež – popoludnia s deťmi, ktoré sú
kedykoľvek vítané a prichádzajú v malých skupinkách, aby sa porozprávali, zahrali a niečo aj
vymysleli a prečítali. Vedúca knižnice vie poradiť pri výbere kníh na štúdium, na čítanie či na
zábavu všetkým – deťom aj dospelým. Veľkým prínosom je nová čitáreň, ktorá slúži aj na iné
aktivity.

9 Cirkevný život
V obci žijú veriaci dvoch najpočetnejších cirkví – rímsko-katolíckej a evanjelickej a.
v., okrem nich sú jednotlivci vyznávajúci aj iné náboženstvá. Dňa 18. januára 2015 sa v
evanjelickom kostole konala ekumenická bohoslužba s veriacimi rím.-kat. aj evanjelickej
cirkvi a kňazov oboch cirkví – Mgr. Mariána Holbaya a Mgr. Jakuba Pavlúsa.
Noc kostolov
Dňa 29. mája 2015 bola Noc kostolov, ktorú každoročne organizuje rímsko-katolícka
cirkev, no hlavne mladí animátori z eRka, ktorí zabezpečujú aj program na celý večer. V tento
deň otvoril svoje brány pre vstup na prehliadky aj evanjelický kostol, čím sa vlastne pripojili
k tejto rozsiahlej akcii, keďže Noc kostolov sa organizuje vo viacerých kostoloch a viacerých
štátoch Európy. Podujatie začala svätá omša v rím.-kat. kostole a po nej nasledovali hry
v okolí kostola určené zúčastneným deťom. Účastníci si mohli pozrieť aj vlastnoručne
vyrobené práce detí. Večer vyplnila gospelová skupina TWC Band z Košíc, po ňom premietli
film Melódia môjho srdca.
Dňa 6. júla sa konala spomienková oslava na Majstra Jána Husa na dvore evanjelickej
fary pri príležitosti 600. výročia jeho upálenia. Bola zverejnená v obecnom rozhlase a pozvaní
na ňu všetci záujemci.
V auguste 2015 prišiel do evanjelickej farnosti nový kaplán, predchádzajúceho Mgr.
Pavlúsa preložili do Turian. Novým kaplánom je Mgr. Michal Tekely, ktorý sa s manželkou
prisťahoval do našej obce.
4. október 2015 bol slávnostným dňom pre 43 birmovancov, ktorí sa zhromaždili
v rímsko-katolíckom kostole, kde prijali sviatosť birmovania od banskobystrického biskupa
Mons. ThDr. Mariána Chovanca.

10 Šport
10.1 Futbal
Okrem jasných dní v našom futbale, ako bola oslava 65. výročia, postihli TJ Slovan
Zemianske Kostoľany aj chmúrnejšie udalosti. Hneď futbalová jar ročníka 2014/2015
priniesla tresty pre našu TJ za incident, ktorý sa odohral na ihrisku pri zápase našich
futbalistov s Prečínom v 24. kole V. ligy Sever dňa 2. mája 2015. Podľa interpretácie našich
futbalistov i divákov mali dojem, že rozhodca neúmerne nadržiava futbalistom z hosťujúceho
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mužstva, ktorému išlo o postup do vyššej súťaže. 7 žltých, 1 červená karta a penalta proti
našim hráčom vyhnala emócie u domácich divákov až natoľko, že vulgárne pokrikovali na
rozhodcu. Podľa neho sa diváci správali nemiestne, preto mu odchod z ihriska zaisťovala
polícia. Po príchode k autu zistil, že mu niekto úmyselne poškrabal lak na aute, a tak celý
incident skončil na stole Disciplinárnej komisie Západoslovenského futbalového zväzu, na
ktorú sa obrátili obe strany. Komisia rozhodla v neprospech nášho klubu, podľa hodnotenia
príliš tvrdo: pokutu 300 eur pre klub, pretože podľa čl. 57/1a Disciplinárneho poriadku SFZ
porušil povinnosti organizátora stretnutia, keď neprijal opatrenia na zabránenie nešportového
správania, a porušil aj ustanovenie čl. 57/d, keď nezabezpečil bezpečnostné opatrenia, aby
predišiel výtržnostiam na štadióne. Podľa čl. 58/2a bol klub potrestaný za nešportové
správanie priaznivcov domáceho družstva.
Trest dostal aj hlásateľ na ihrisku Jozef Záhon st.– zákaz výkonu funkcie a zákaz
vstupu do priestorov delegátov od 6. 5. do 31. 8. 2015. Príčinou trestu bolo porušenie čl.
48/1c – hanlivé, urážlivé výroky a urážky. Za taký istý priestupok dostal zákaz vykonávať
funkciu člena usporiadateľskej služby Milan Mojžiš. Hlavnému rozhodcovi stretnutia Petrovi
Belanskému mal klub uhradiť škodu na majetku vo výške 1489,90 eur do 26. mája 2015.
Mimochodom, uvedený zápas skončil prehrou nášho mužstva 0:2.
Podľa vyjadrenia manažéra klubu Mariána Rybára sa klub odvolá proti rozhodnutiu
komisie, mužstvo sa cíti poškodené a toto rozhodnutie demotivuje hráčov v ďalších zápasoch.
A skutočne, z ďalších ôsmich zápasov priniesli hráči len 1 bod a v konečnej tabuľke sa
umiestnili na 13. mieste, získali 33 bodov s celkovým skóre 35:53.
Dorastenci hrajú v I. triede, kde sa umiestnili na 5. mieste so ziskom 24 bodov. Po
rozpade spoločného družstva starších a mladších žiakov s Bystričanmi naši hráči majú viac
problémov nájsť na ihrisku svoje miesto, čoho výsledkom je 13. miesto u starších a 12.
miesto mladších žiakov v III. lige Sever. Chlapci v prípravke hrajú s nadšením, veľmi
oduševnene a robia radosť trénerovi Jozefovi Záhonovi ml. a Jánovi Hulínyimu aj svojim
rodičom.
V jesennej časti nového ročníka 2015/2016 začali futbalisti A mužstva nie veľmi
úspešne, ale neskôr sa v ďalších zápasoch našli a prišli i úspechy, celú jesennú časť skončili
na 6. mieste, z 15 odohratých zápasov v šiestich zvíťazili, 4 remizovali, 5 prehrali a dosiahli
skóre 23:27, získali 22 bodov. Dorastenci sa v tom istom období umiestnili takisto na 6.
mieste, ale v I. triede okresu. V žiackych družstvách nastala zmena v tom, že pre nedostatok
hráčov je v súťaži len jedno družstvo, ktoré v okresnej súťaži obsadilo 2. miesto.
Výročná členská schôdza TJ Slovan Zem. Kostoľany
Dňa 7. februára 2015 sa v DK SNP konala výročná členská schôdza, na ktorej sa
utvoril nový výbor TJ aj noví štatutárni zástupcovia pre ďalšie obdobie. Za štatutárnych
zástupcov s podpisovým právom boli za TJ Slovan zvolení predseda TJ Vladimír Duda
a tajomník Valent Oršula. Ďalšími členmi výboru sa stali:
Marián Rybár – manažér
František Maslonka – pokladník
Jozef Perniš – doprava
Marián Hancko – správa areálu TJ
Miroslav Páleník – správa areálu TJ
Peter Divéky – organizačný pracovník mládeže.
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10.2 Individuálni športovci
Najznámejší individuálny športovec v našej obci je v tomto období Ing. Štefan Karak,
ktorý sa dlhodobo venuje behom – extrémne behy do vrchu, ultramaratóny v domácom
prostredí aj v iných, dokonca vzdialených krajinách, nadmorských výškach a rozdielnych
druhoch počasia. Vrcholom podujatí, ktorých sa v roku 2015 Štefan Karak zúčastnil a dlho sa
naň pripravoval, bol ultramaratónsky beh v auguste v americkom Colorade. Beh mal dĺžku
144 km a prevýšenie 5500 m, pretekári zdolávali veľký výškový rozdiel a dostávali sa do
nadmorskej výšky, v ktorej už boli podmienky naozaj kruté. Po návrate sám hodnotil, že to
bol naozaj ťažký beh, ktorý však pre celkové vyčerpanie asi 60 km pred cieľom nedokončil.
Prišiel síce sklamaný hlavne kvôli tým, ktorí mu verili a povzbudzovali ho, ale s novými
poznatkami z nevšedného behu a prostredia.
Iný druh športu vyznáva mladší športovec Tomáš Benko, ktorý prekonáva prekážky aj
sám seba na bežeckej aj cyklistickej trati na pretekoch v duatlone. Trénuje aj preteká za klub
3Atletics Prievidza.

10.3 Beh SNP
Každý rok sa v septembri koná už tradičný Beh SNP. V roku 2015 prebiehal jeho 7.
ročník s obvyklými kategóriami, kde sú bežci rozdelení na kategórie detské – deti
predškolského veku, kategórie žiacke – chlapčenské a dievčenské a kategórie dospelých. Štart
aj cieľ je pred budovou základnej školy a dĺžka trate je odstupňovaná podľa veku súťažiacich.
Behu SNP sa zúčastňujú okrem našich amatérskych športovcov aj bežci z okolitých obcí.
Súťaž moderoval rodák z našej obce Mgr. Pavol Ziaťko. Organizátori – ZO SZPB
v spolupráci s pracovníkmi DK SNP, ZŠ a VÚ tentoraz zorganizovali Beh SNP v piatok, a nie
v sobotu, čo sa ukázalo na vyššom počte bežcov – spolu až 220, čím beh nadobudol punc
masovosti. Ceny a diplomy odovzdala starostka obce Ing. Školíková a športovec Ing. Karak.

11 Počasie
Každý rok sa oplatí sledovať vývoj počasia a porovnávať ho s inými rokmi, lebo vždy
nás niečím prekvapí. Keď už sme pripravení na horúce, tropické leto, odrazu ho máme plné
dažďa, a horúčav chtiví obyvatelia sa za teplom musia vybrať do južnejších krajín. Na ďalší
rok hľadáme akýkoľvek kúsok tieňa a tropických dní máme už ako v Stredomorí. Záľahu
snehu sme si v zime neužili už viac rokov za sebou a kto chce lyžovať, musí sa vybrať do
vyššie položených oblastí nielen na Slovensko, ale aj do cudziny (Rakúsko, Francúzsko).
V januári 2015 sa po Novom roku zamračilo a spočiatku sme si užili trošku
poľadovice, keď padalo mrznúce mrholenie, neskôr prišlo aj súvislé sneženie, takže sa nám
okolie zabelelo. Síce to nebolo ešte vhodné na nejaké zimné športy, ale sneh aj ľad sme mali,
tak si ho aj každý po svojom užíval. Koniec mesiaca konečne priniesol sneh, ktorý sa udržal
dlhšie, pretože nočné teploty klesali pod nulu, denné sa udržiavali na +2 až -4°C.
Vo februári sa ešte na niektorých miestach a oblastiach udržal sneh, keďže nočné
teploty klesali až na -6°C. Na konci mesiaca však prišlo oteplenie a dážď. Pozvoľna sa začalo
otepľovať v marci, v noci ešte teploty klesali k nule, niekedy aj pod ňu, prišiel chladný vietor,
na konci marca nastala vlna ochladenia, keď denné teploty vystupovali len do 5°C.
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V poslednom marcovom dni nás prekvapilo dokonca sneženie, v čase, keď už všetci očakávali
príchod teplejších dní. Chlad pretrvával aj v apríli, cez deň bolo síce slnečno, ale nie teplo.
V máji sme si užili dažde, celkový ráz počasia je skôr chladnejší, i keď niektorí nedočkavci si
už začínajú obliekať krátke nohavice a tričká bez rukávov.
V júni už bolo leto. Na začiatku mesiaca sa teploty veľmi rýchlo dostali až na 30°C, čo
bol naozaj prudký skok, v noci sme mali okolo 14 – 16 °C. Júl priniesol horúčavy a teploty,
ktoré nazývame tropické, pretože niekoľko dní za sebou vystupujú nad 30°C. Dňa 7. júla
odpoludnia sme namerali 34°C, nočné teploty sú okolo 18 – 20°C, vtedy byty ochladzujeme
a vetráme, aby sme na ďalší deň mali aké-také podmienky na prežitie. Výhodu majú tí, ktorí
sa postarali o zavedenie klimatizácie, tá sa stala úplne nepostrádateľnou v potravinárskych
obchodoch, nehovoriac o výrobniach potravinárskych výrobkov. Veľmi rýchlo sa vysušila
pôda, tráva je následkom dlhšie trvajúcich horúcich dní vypálená. Ranné teploty veľmi rýchlo
vystupujú nad 30°C, napríklad 19. júla o 8,30 h sme namerali 27°C, odpoludnia o 15. h už
35°C – takéto teploty sužujú ľudí niekoľko dní za sebou:
23. 7. 2015 ráno o 7. h zaznamenávame 25°C, o 9. h už 30°C a odpoludnia 36°C,
25. 7. 2015 ráno o 7,30 h bolo 27°C, o 11. h už 34°C, ale mierne pod mrakom a dusno.
Všade sa poľnohospodári sťažujú na vlahový deficit, i keď niekde prišli mierne dažďové
prehánky, ale mali len lokálny charakter.
V auguste ešte pretrváva teplo, tropické dni už prekonali všetky doterajšie
zaznamenané rekordy, teploty sa stále držia nad 30°C, väčšinou vystúpia na 34 – 36°C, čo
sme doteraz nikdy ešte nezažili. V týždni od 10. augusta 2015 bol na celom Slovensku
vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred teplom, predtým Hydrometeorologický ústav Slovenskej
akadémie vied vyhlasoval výstrahy len pre jednotlivé oblasti Slovenska. Naša oblasť je
zaradená do 2. pásma ohrozenia ľudí z vysokých teplôt. Z dôvodu dlhotrvajúceho sucha
namerali pokles vodných hladín a na vodných zdrojoch sú nízke prietoky.
Horúčavy konečne ustúpili v septembri a nastúpili príjemné, ešte vždy slnečné dni
s pozvoľným ochladzovaním, ale stále je sucho. Dážď prišiel až začiatkom októbra, kedy sa
v domoch začína kúriť hneď v prvom týždni, ochladzuje sa hlavne v noci, cez deň si užívame
slniečka až do konca októbra, ba aj v novembri. Teploty cez deň sú 10 – 12°C, ale v noci pod
nulou, -2 až -4°C.
December je zamračený s občasným dažďom, teploty neklesajú pod nulu. Vianoce
máme znova bez snehu, ráno sú hmly a dni sú studené, oblačné.

25

Záver
Prešiel znova jeden z ďalších rokov v začiatku 21. storočia. Vnímame, ako beží čas,
nemáme sa kedy zastaviť, aby sme si vychutnávali prítomnosť chvíle, hoci niekedy, hlavne
pri stretnutiach s priateľmi a známymi sa ľudia dokážu stmeliť, zabaviť, zasmiať a zabudnúť
na starosti. Obyčajne si tieto bezstarostné chvíľky vychutnávajú rodiny niekoľko dní v lete,
pri spoločných dovolenkových dňoch, či už ich trávia vo vychytených zahraničných
destináciách, alebo skromnejšie, v domácich podmienkach. Rok 2015 nebol prevratný
v žiadnej oblasti, žili sme si svoj život, aký komu vyhovuje. Mladí sa starajú o svoje deti
a svoje rodiny, niektorí sa naháňajú za úspechom, kariérou, majetkom, starší len letargicky
spomínajú na svoju prácu, svoju mladosť a porovnávajú s dneškom, v presvedčení, že oni to
robili lepšie, najstarší len krútia hlavami a už naozaj ničomu nerozumejú. Skrátka, taký je
kolobeh života: aj dnešní mladí raz zostarnú a budú krútiť hlavami, že ničomu v tomto svete
už nerozumejú. Tak je to správne, podľa toho vieme, ako beží svet, ako sa vyvíja, ide dopredu
a ľudia v ňom žijú v neustálom očakávaní, čo im prinesie budúcnosť.
Za minulosťou sa otočí len málokto, možno pri nejakých oslavách udalostí, ktoré sme
my, súčasníci, prežili aj v roku 2015.

V Zemianskych Kostoľanoch 30. júna 2016
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