Takto vyzerá výsledok
revitalizácie centra obce.

Bytovka postavená v roku 2016.

Fašiangy sa v obci končievajú gajdošskou sv. omšou.

Vznikajúcu oázu oddychu pri zrekonštruovanej studni čaká ešte
druhá etapa dobudovania.
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Prvý reprezentačný ples obce sa vydaril.

Kostolianske krojované slávnosti.

V Jedľových Kostoľanoch plánujú
budovať tretiu bytovku aj cyklotrasy
Koncom augusta sa ľudia
v obci zabávali na Kostolianskych krojovaných
slávnostiach. Vystúpili
domáce folklórne skupiny
aj hostia z iných obcí.

Pracujú tiež na vysporiadaní
vlastníckych vzťahov pod budovou základnej školy a miestnymi komunikáciami.

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY. Málokto-

V obci pôsobí niekoľko organizácií, ktoré sa podieľajú na
príprave množstva podujatí.
Svoju činnosť tu rozvíja Poľovnícke združenie Včelár Hostie,
časť Jedľové Kostoľany, dobrovoľný hasičský zbor, folklórna
skupina Turňa pri klube dôchodcov, detský folklórny súbor Briežok, TJ Slovan Jedľové
Kostoľany a Klub slovenských
turistov TOM Čerti.
Kultúrno-spoločenský život
v Jedľových Kostoľanoch je
bohatý. Každú chvíľu sa tu
niečo deje. Naposledy v obci
zorganizovali
Kostolianske
krojované slávnosti, ktoré sa
konajú pred kultúrnym domom každoročne koncom augusta. Vystúpili domáce folklórne skupiny aj hostia z iných
obcí, kultúrny program skončil spoločnou zábavou.
Rok v obci sa začína novoročným stretnutím dôchodcov, akcie pokračujú Zimnou
čertovskou tridsiatkou. Organizuje ju Klub slovenských turistov TOM Čerti Jedľové Kostoľany, podobný turistický pochod pripravuje aj koncom leta. V každom ročnom období sa
ho zúčastňuje asi 100 ľudí.
„V tomto roku sme po prvýkrát zorganizovali Reprezentačný ples obce pre obyvateľov
Jedľových Kostolian a chalupárov. Mal veľký úspech, určite ho pripravíme aj o rok.
Február v obci sa už dlhé roky
nesie v znamení Gajdošských
fašiangov. Trojdňové medzinárodné podujatie sa podľa katolíckeho kalendára každý rok
začína posledný piatok pred
Popolcovou stredou, vyvrcholí
fašiangovou zábavou v sobotu

rá obec v našom regióne leží
v takom krásnom objatí hôr
ako Jedľové Kostoľany. Nečudo, že sa obec so zhruba 930
obyvateľmi stala pre svoju jedinečnú polohu vyhľadávanou
chalupármi a chatármi. V priľahlých osadách a takzvaných
štáloch ich nepravidelne oddychuje 242. Okolité hory ponúkajú množstvo možností pre
objavovanie prírodných krás či
lokálnych zaujímavostí – milovníkov prírody odmenia nezabudnuteľnými stretnutiami
s lesnou zverou, plným košíkom húb či liečivých byliniek.
Úspešní v projektoch

Jedľové Kostoľany však lákajú
nielen „víkendových“ obyvateľov, cyklistov či turistov. Bohaté spoločenský dianie a priaznivé životné podmienky priťahujú aj nových trvalých obyvateľov.
„Snažíme sa v obci stále niečo skvalitňovať a modernizovať, aby sme našim ľuďom
uľahčili a spríjemnili život. Na
početné investície využívame

Reprezentačný ples obce
bol úspešný

Letecká fotografia Jedľových
Kostolian. FOTO: STANISLAV PYTEL

obecné financie, ale najmä peniaze z rôznych zdrojov – fondov EÚ, Nitrianskeho samosprávneho kraja, ministerstiev financií, školstva, vnútra
aj dopravy a výstavby,“ hovorí
Dušan Kazimír.
„Podali sme si množstvo
projektov, s ktorými sme boli
úspešní, a tak sa nám podarilo
dotiahnuť do konca veľa investičných akcií. V roku 2011
sme ukončili revitalizáciu centra obce v hodnote vyše 430tisíc eur, v roku 2014 sme zmodernizovali verejné osvetlenie
za zhruba 150-tisíc eur. V tom
istom roku sme dokončili vý-

Oslavy Dňa detí.

stavbu bytového domu s 12
bytmi v hodnote takmer 520tisíc, technická vybavenosť a
cesta k bytovke stáli spolu ďalších skoro 141-tisíc eur.“
Pre zvýšenie bezpečnosti
v obci v roku 2015 v dvoch etapách zmodernizovali kamerový systém v sume vyše 29-tisíc
eur, v tomto roku do neho investovali ďalších skoro 19-tísic.
V sume 11-tisíc eur vybudovali tiež nové chodníky na cintoríne, budúci rok chcú v ich
výstavbe pokračovať.
Vlani v obci dobudovali druhú bytovku s 10 bytmi v celkovej hodnote viac ako 444-tisíc
eur, dokončenie jej infraštruktúry a prístupovej komunikácie stálo vyše 51-tisíc.
V plneorganizovanej základnej škole vymenili okná, dali
novú strechu a zmodernizovali kotolňu. Zrekonštruovali
tiež WC a vybudovali bezbariérovú plošinu. Do zrenovovanej budovy ZŠ presťahovali MŠ.
Celkové náklady spolu dosiahli
130-tisíc eur.

plochu s detským ihriskom
pred kultúrnym domom za 17tisíc eur. Pustili sme aj do prvej etapy rekonštrukcie studne
spojenej so oázou oddychu na
Lukáčovom štále, ktorú postavili ešte v roku 1943. Investovali sme 10-tisíc eur z Environmentálneho fondu. Ďalšie financie si vyžiada druhá etapa,
kedy sem chceme inštalovať
antikorovú vaňu, kamenné
obloženie a sedenie,“ pokračuje starosta Dušan Kazimír.
„V ďalších rokoch máme v
pláne postaviť v obci tretiu bytovku, ponúknuť nové pozemky záujemcom o individuálnu
bytovú výstavbu a začať s budovaním cyklotrás. Chceme
nimi prepojiť Hostie, štály Borisko, Levasovský, Bre-sovo,
Nemčeky, Drienky, Horné
a Dolné Lúčno smerom na Veľkú a Malú Lehotu. Popri cyklotrase by sme chceli vybudovať niekoľko oddychových sedení pre cyklistov či turistov.“
V roku 2018 by chceli zrealizovať ďalšie akcie – zabudovanie vody do domu smútku
Pri obnovenej studni
a úpravu jestvujúcich vodovovznikla oáza oddychu
dov v cintoríne a rekonštruk„V tomto roku sme dokončili ciu miestnych komunikácii.

podvečer a končí v nedeľu gajdošskou svätou omšou. Podľa
starého zvyku krojovaní fašiangovníci prejdú obec a všetky štále od domu k domu.“
Deti mali prvýkrát
bublinovú diskotéku

S príchodom jari sa každoročne koná Beh oslobodenia obce
spojený s kladením venca pri
pomníku Padlých hrdinov I.
a II. svetovej vojny. Preteku sa
zúčastňujú bežci každej vekovej kategórie. V ďalších mesiacoch organizujú stavanie mája
a výročnú schôdzu klubu dôchodcov.
„Deň detí sme po prvýkrát
zorganizovali v tomto roku,
a keďže sa stretol s veľkým
ohlasom, určite ním deti potešíme aj o rok. Mohli sa zapojiť
do súťaží, prejsť si cestu čarovným lesom, vyskúšať si streľbu z luku, do terča, zo vzduchovky, zaskákať si na hrade,
zajazdiť na koni, oboznámiť sa
s fungovaním hasičského auta
a zabaviť sa na bublinovej diskotéke,“ doplnil starosta.
Obecný úrad v spolupráci
s dobrovoľným hasičským zborom každoročne organizuje Hasičskú súťaž o pohár starostu
obce a vždy počas letných prázdnin TJ Slovan Jedľové Kostoľany pripraví futbalový miniturnaj. Okrem domácich tu súťaží aj veľa cudzích hráčov.
Po slávnostnom stretnutí
jubilantov sa koná Machulinská dvadsiatka. Prvý cestný
pretek sa v Machulinciach konal v roku 1984 a je neuveriteľné, že si udržal takú dlhú tradíciu. Pretek dlhý 20 km sa beží vždy v prvú decembrovú sobotu – štart bol v strede Machuliniec, pokračovalo sa cez
Obyce až do Jedľových Kostolian a späť. Rok v Jedľových
Kostoľanoch každoročne zavŕši Vianočná akadémia spojená
s príchodom Mikuláša.
(ČE)

