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Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

My sa pýtame
• Pán starosta, končí sa jedno volebné obdobie Vášho pôsobenia na poste starostu obce
Žemberovce, ako by ste stručne
zbilancovali toto obdobie?
Po svojom nástupe do funkcie
starostu obce som v prvom rade
riešil napätú atmosféru, ktorá
panovala medzi pracovníkmi
obecného úradu ako dôsledok
predchádzajúceho obdobia.
Najväčší pohyb pracovníčok
v predchádzajúcom období bol
na referáte pokladne a evidencie obyvateľstva. Postupnými
krokmi došlo k upokojeniu napätia a neskôr aj k stabilizácii
pracovníkov obecného úradu,
v takomto personálnom odsadení pôsobia pracovníci dodnes.
Bežný chod obecného úradu je
pre občana veľmi dôležitý, pretože obce zabezpečujú viac než
4000 kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy
ako aj samosprávy a spravidla
prvé kroky občania pri vybavovaní svojich náležitostí smerujú
práve na obecný úrad.
Od 1. januára 2011 vstúpil
v pl atnosť zákon 5 46/ 2010
Z.z. ktorý stanovoval obciam
povinnosť zverejňovať všetky
objednávky, zmluvy a faktúry
nad hodnotu 1000 euro na WEB
– stránke obce, alebo v centrálnom depozitári MF. WEB – stránka obce Žemberovce bola v tom
období znefunkčnená a záznamy
boli vymazané – neviem komu to
prospelo? V spolupráci s ﬁrmou
WEBYGROUPE – Zvolen sme sa
pustili do riešenia tohto problému a postupne sa nám podarilo
obnoviť funkčnosť obecnej WEB
– stránky a od 15.1.2011 sme začali zverejňovať všetky potrebné
dokumenty v zmysle zákona č.
546/2010 Z.z. Pri povinnom zverejňovaní faktúr, až do dnešného
dňa sú nad rámec zákona zverejňované všetky faktúry - ich
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– starosta odpovedá

archív je dostupný na obecnej
WEB – stránke. Obec okrem
toho zabezpečila v spolupráci
s ÚPSVaR organizovanie menších obecných služieb prostredníctvom pracovníkov dlhodobo
evidovaných na ÚPSVaR ako
uchádzači o zamestnanie, ktorí
zabezpečovali rôzne práce pre
obec, hlavne starostlivosť o verejnú zeleň a v zimnom období
údržbu miestnych komunikácií.

ny samosprávy prijímať viaceré
ťažké rozhodnutia je potrebné
zvýrazniť skutočnosť, že počas
celého funkčného obdobia pracovalo OZ v stabilnom zložení
bez jedinej zmeny pri napĺňaní
mandátu poslanca OZ, čo v predchádzajúcich obdobiach nebolo
samozrejmosťou.
Zabezpečenie vzdelávania
a chod ZŠ s MŠ v Žemberovciach
bolo prioritou samosprávy po-

Po voľbách do orgánov samosprávy v roku 2010 došlo v obci
Žemberovce k výmene na poste
starostu obce a do obecného
zastupiteľstva boli zvolení traja poslanci z predchádzajúceho
OZ a až šesť poslancov bolo
novozvolených. Napriek tejto
skutočnosti som rád, že môžem
konštatovať pozitívnu zmenu v
komunikácii medzi starostom
obce , poslancami OZ a pracovníčkami OcU, čoho dôsledkom
bol ústup od konfrontačného
ku konštruktívnemu dialógu pri
dodržiavaní zásad kompetencií
jednotlivých orgánov samosprávy a verejnoprospešný záujem.
Aj na základe týchto skutočností a napriek tomu, že počas
volebného obdobia museli orgá-

čas celého funkčného obdobia.
Aj v tomto smere bolo potrebné
riešiť viacero problémov. Obec
Žemberovce ako zriaďovateľ ZŠ
s MŠ v Žemberovciach zabezpečila úzku spoluprácu s vedením
školy tak pri prenesených ako aj
pri originálnych kompetenciách
obce v školstve. Nie všetko však
bolo bezproblémové. Pri prerokovávaní na OZ VZN č. 2/2011
o výške dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení
na rok 2011 panovala hektická
atmosféra. OZ a starosta obce
boli obviňovaní, že sú zaujatí
voči ZŠ s MŠ a predložený návrh
je pre školu likvidačný – čuduj
sa svete škola to prežila. Ďalším
problémom v chode ZŠ s MŠ
bolo pôsobenie dnes už bývalej

riaditeľky Mgr. Dianovskej Alžbety, ktorá síce dokázala o všetkom veľmi pekne rozprávať, ale
mala veľké problémy s dodržiavaním fondu pracovného čas, čo
sa jej čiastočne darilo maskovať
rôznymi klamstvami, do ktorých
sa postupne zamotávala. Viedlo
to k zvýšeniu napätia v škole
tak medzi pedagogickými pracovníkmi a svoju nespokojnosť
s pôsobením Mgr. Alžbety Dianovskej vo funkcii riaditeľky ZŠ
s MŠ v Žemberovciach vyjadrili
aj rodičia v petícii. Postupnými
krokmi sme dospeli do stavu,
keď s Mgr. Alžbetou Dianovskou
bol ukončený pracovný pomer
dohodou, čím sme sa úspešne
vyhli budúcemu možnému súdnemu sporu o neprávoplatne
rozviazanom pracovnom pomere. Bolo vyhlásené výberové
konanie na funkciu riaditeľa /ky/
ZŠ s MŠ v Žemberovciach z ktorého vzišla ako víťazka súčasná
riaditeľka Mgr. Marta Čechová.
Jej zvolením a menovaním za
riaditeľku ZŠ s MŠ v Žemberovciach došlo k upokojeniu situácie
a škola plní v plnej miere všetky
požiadavky výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch vzdelávania podľa platnej
legislatívy. Zároveň sa pozitívne
zmenila atmosféra v komunikácii medzi pedagógmi, ale aj na
báze žiak – učiteľ - rodič.
V sociálnej oblasti obec zabezpečila pre občanov našej obce,
ktorí spĺňajú podmienky stupňa
odkázanosti na opatrovateľskú
službu prostredníctvom vyškolenej opatrovateľky. Okrem toho
sme v uplynulom období riešili aj
umiestnenie nášho spoluobčana Františka Ágha po amputácii
časti dolnej končatiny v Domove
sociálnych služieb Jeseň života
v Leviciach, kde pobudol od júla
2012 až do svojej smrti novembri
(Pokračovanie na str. 2)
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(Dokončenie zo str. 1)

2013.Kedže bol imobilný spravoval som počas tohto obdobia
aj jeho ﬁnancie pozostávajúce
z jeho dôchodku. Z týchto ﬁnancií som uhradil jeho dlžobu
na nájomnom, náklady na jeho
pobyt v domove sociálnych služieb, vreckové a našetril som mu
aj na dôstojný pohreb. Po jeho
smrti sa ozvala jeho rodina , ktorá dovtedy oňho nejavila žiadny
záujem s tým, že zabezpečia jeho
pohreb a tak som im našetrenú
sumu na protipodpis odovzdal.
Za pomoci pracovníčok menších obecných služieb sme pre
starších občanov zabezpečili
roznášku obedov.
V oblasti kultúry OZ každoročne schvaľuje KALENDÁRIUM
KULTÚRNYCH PODUJATÍ . Konštatujem, že za uplynulé obdobie sme zorganizovali všetky
kultúrne podujatia, tak ako ich
OZ schválilo. Najväčšiemu záujmu sa tešia hlavne tradičné akcie
FAŠIANGY, DEŇ MATIEK, ČARO
ZRELOSTI, a ŽEMBEROVSKÉ
PREDVIANOČNÉ REMESELNÍCKE TRHY.
Pretrváva aj úzka spolupráca s predstaviteľmi a občanmi
partnerskej obce PILISSZÁNTÓ
v Maďarsku. Som rád, že na
všetky podujatia sa nám podarilo vyčleniť aj potrebné ﬁnančné
prostriedky. Naopak mrzí ma,
že OZ nenašlo v sebe silu aby
ﬁnančne podporilo aj vydanie
MONOGRAFIE OBCE ŽEMBEROVCE v ktorej by bola zachytená
história Žemberoviec – zostáva
to tak na novozvolených poslancoch. Aj v rámci ZPOZ pri OZ boli
realizované všetky plánované
podujatia podľa schváleného

– starosta odpovedá

KALENDÁRIA. Okrem plánovaných úloh sme zabezpečili 13
občianskych sobášov / zatiaľ sa
nikto nerozviedol /a Bohu žiaľ
aj dva občianske pohreby, z toho jeden po tragickej udalosti.
Obnovené bolo vydávanie ŽEMBEROVSKÉHO ECHA. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť aj
všetky spoločenské organizácie
pôsobiace na území obce Žemberovce, ktoré vždy v rámci svojich možností podporujú aktívne
aj materiálne organizovanie jednotlivých podujatí. Sú to KLUB
DÔCHODCOV, ZO HAZZ, RZ pri
ZŠ s MŠ, KLUB MLADÝCH, OFK
DRUŽSTEVNÍK, PZ HUBERTUS,
a v tejto súvislosti im môžem
poďakovať za spoluprácu. Na
dobrej úrovni je aj spolupráca so
spevokolom ŽEMBEROVČAN.
Aj v živote cirkví pôsobiacich
na území obce Žemberovce bola
zo strany obce maximálna ústretovosť pri zabezpečení všetkých
požiadaviek, ktoré predstavitelia
tak RÍMSKO-KATOLÍCKEJ ako aj
ECAV požadovali od obce zabezpečiť pre dôstojný priebeh, bohoslužieb ako aj podujatí, ktoré
organizovali.
Najmäsovejším športom v obci
je futbal. V roku 2008 nebolo do
súťaží v obci Žemberovce zapojené žiadne družstvo – mali sme
len ihrisko. Vznikol v obci nový
klub OFK DRUŽSTEVNÍK Žemberovce a bolo potrebné zabezpečiť dostatočný počet hráčov
pre mužstvo dospelých , aby sa
mohli prihlásiť do súťaže OBFZ
Levice. Vďaka výboru OFK sa to
podarilo, mužstvo sa postupne
zlepšovalo a z III. triedy sa prebojovalo do MAJSTROVSTIEV
OKRESU LEVICE, kde hrá aj v sú-

časnosti. Som rád že klub postupne rozširoval svoju činnosť
o mládežnícke družstvá dorastu
a žiakov v ktorých je zaregistrovaných viac ako 80 detí. V tejto
súvislosti chcem pripomenúť, že
vynaložené ﬁnančné prostriedky
z rozpočtu obce na dotáciu OFK
napriek rôznym výhradám prinášajú svoj efekt. Nielen futbal
patrí medzi podporované športy
v obci, aj keď je naďalej najmäsovejším športom. Obec aktívne
podporovala aj iné športy v obci.
V spolupráci s obcou Brhlovce
sme každoročne organizovali
vianočný stolnotenisový turnaj
O ŽEMBEROVSKÚ MAKOVICU. Pozornosť bola venovaná
aj podpore ZUMBY v spolupráci
s ZŠ s MŠ a v neposlednej miere
aj cvičeniu JOGY v priestoroch
ZDRAVOTNÉHO STREDISKA.
Pre najmenších spoluobčanov
už slúži aj novovybudované detské ihrisko „ MÁČIK „
V oblasti investícii a hospodárenia obce napriek tomu, že
došlo k zníženiu prídelu DPFO
pre obce zo 70,3% na 65,4 % /
- 25 000 € ročne / sa podarilo
zrealizovať investície / zoznam
je v prílohe / v celkovej hodnote 1 568 000 €, z toho vlastné
zdroje v sume 335 700 €. Trvalo
tri a pol roka z volebného ob-

Udalosti stručne
• 17.9. na UPSVaR v Leviciach sa uskutočnilo školenie starostov
a zapisovateliek MVK k príprave volieb do orgánov samosprávy, ktoré
sa budú konať
• 15.11.2014. Za obec Žemberovce sa školenia zúčastnil starosta obce
a zapisovateľka MVK Ing. Nora Pavčová.
• 24.9. v kultúrnom dome v Kalnej nad Hronom sa uskutočnilo
riadne zasadnutie RZMOT k aktuálnym otázkam miestnej samosprávy.
Za obec Žemberovce sa zasadnutia zúčastnil starosta obce.
• 2.10. pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu sa v kaštieli v Mojmírovciach uskutočnilo pracovné stretnutie MAS pôsobiacich na území
NSK k príprave regionálnej integrovanej stratégii NSK na obdobie 2015
– 2020. Za obec sa zúčastnil starosta obce a Bc. Anna Jarošíková.
• 16.10. v sídle Združenia obcí pre separovaný zber TATIAR Pukanec sa
uskutočnilo zasadnutie zboru poradcov k príprave zasadnutia správnej
rady. Za obec sa zúčastnil starosta obce.
• 30.10. starosta obce sa zúčastnil zasadnutia správnej rady Združenia obci pre separovaný zber TATIAR Pukanec, kde boli prejednané
otázky hospodárenia združenia k 30.9.2014 s výhľadom do 31.12.2014.

Novú podobu dostala autobusová zastávka na ulici
Mjr. D.Gondu.
Dúfame, že
vydrží v takejto
podobe a bude
slúžiť občanom
a nie na sabarealizáciu vandalom.

dobia, keď som mohol oznámiť
OZ, že obec Žemberovce má
uhradené všetky záväzky obce
z predchádzajúceho obdobia
a okrem pravidelných splátok
úverov nikomu nič nedlhuje. Aj
pri úverovom zaťažení obce došlo k zníženiu z pôvodných 31,4
% na súčasných 12,4 %. Je potrebné pripomenúť, že úver zo
ŠFRB na výstavbu a prestavbu
22.b.j. bude obec splácať ďalších
26 rokov, tak je úver nastavený.
Premyslenými investíciami počas volebného obdobia došlo
k zhodnoteniu majetku obce
u stavieb o sumu presahujúcu 1
mil. Eur. Zodpovedné hospodárenie obce je vyjadrené aj v stanovisku nezávislých ekonómov
Slovenska INEKO, kde podľa nich
obec Žemberovce má dobré ﬁnančné zdravie. Zjednodušene
povedané – stôl je vyčistený.
Popri plnení všetkých doteraz
spomínaných oblastí som nezabudol ani na pohľad dopredu
pripravovať investičné projekty
v obci Žemberovce na obdobie
rokov 2015 – 2020 /zoznam
pripravovaných projekt.zámerov v prílohe /. Nastávajúce
obdobie preverí v plnej miere
pripravenosť samospráv a kvalitu projektov predkladaných
v rámci jednotlivých výziev. Je
veľká pravdepodobnosť, že len
pripravení budú aj medzi úspešnými.
Ing. Ján Kalman
starosta obce
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
konaného 16. 10. 2014 o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.
Uznesenie č. 53/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
-vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Ján Šinkovič, Alexander Ťapaj
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení: predseda: Katarína Baranová
členovia: Eva Kolenová a Ing. Michal Macho
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.54/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva

konaného dňa 28.08.2014
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na dodatku č.1/2014 k VZN č.4/
2012 o dani z nehnuteľností
prítomní : 7 hlasovanie: za:7 proti:
0 zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na dodatku č.1/2014 k VZN č. 5/
2012 o miestnych daniach, miestnom
poplatku za KO a DSO
prítomní : 7 hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na VZN č.4/2014 o ﬁnancovaní materskej školy a školských zariadení na
území obce Žemberovce
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 55/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
prerokovalo
správu o výsledku následnej kontroly č. 4/2014 – kontrola plnenia prijatých opatrení z následných ﬁnanč-

ných kontrol vykonaných hlavným
kontrolórom obce v roku 2013
berie na vedomie
správu o výsledku následnej kontroly č. 4/2014 – kontrola plnenia prijatých opatrení z následných ﬁnančných kontrol vykonaných hlavným
kontrolórom obce v roku 2013
ukladá
obecnému úradu, vykonať inventarizáciu nehnuteľného majetku- pozemkov – k 31.12.2014 podľa platných
listov vlastníctva
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 56/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
informácie starostu obce
- o tom, že k dnešnému dňu neeviduje žiadne faktúry po lehote
splatnosti
- o priebehu kultúrnej akcie „Čaro
zrelosti“ spojenej s ukážkou života
našich predkov a výstavkou plodov
zeme
- o začatí opravy miestnych komunikácií v 44. týždni
- o možnosti čerpania Európ. fondov na dobudovanie kanalizácie v obciach od 1000 do 2000 obyvateľov
- o rozhodnutí súdu s UNIMONTSTAVOM- Ján Štefanča

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
Voľby s najpočetnejšou účasťou voličov sa nezadržateľne blížia. Väčšinu kandidátov dobre poznáme, žijú
v našej obci. Každý z nás môže ovplyvniť voľbu starostu a ovplyvniť zloženie obecného zastupiteľstva.
V tohtoročných komunálnych voľbách sa o post starostu obce Žemberovce uchádzajú kandidáti:
1. Dušan Baran, 58 r., dôchodca, KDH
2. Miroslav Gráner, Ing., 60 r., elektroinžinier, 7 STATOČNÝCH
3. Ján Kalman, Ing., 55 r., zootechnik, SMER – SD
4. Ján Kubalák, 61 r., hodinár, nezávislý kandidát
5. Richard Meňhart, Mgr., 37 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
6. Ján Šinkovič, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
7. Peter Vašek, 69 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Za poslancov obecného zastupiteľstva sa bude voliť 9 poslancov z nominovaných kandidátov:
1. Katarína Baranová, 56 r., archivárka, SMER-SD
2. Karol Birčák, Ing., 34 r., technik, SMER-SD
3. Milan Dekyšský, 38 r., prevádzkar, SMER-SD
4. Miroslav Gráner, Ing., 60 r., elektroinžinier, 7 STATOČNÝCH
5. Martin Hamar, 35 r., zvárač, SMER-SD
6. Eva Kolenová, 26 r., predavačka, KDH
7. Ľuboš Krátky, 35 r., operátor, nezávislý kandidát
8. Ivan Kúdela, 38 r., zvárač, SNS
9. Jaroslav Mikula, 48 r., traktorista, SMER-SD
10. Martin Šedivý, 28 r., opravár, SMER-SD
11. Alexander Ťapaj, 62 r., samostatne hospodáriaci roľník, KDH
12. Ján Tichý, 35., údržbár, SMER-SD
13. Peter Vašek, 69 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Voľby 15. novembra 2014 budú trvať len do 20.00 hod.
Využime príležitosť a rozhodnime, akým smerom sa bude uberať rozvoj našej obce. Zvoľme správneho
starostu, ktorý bude počúvať problémy občanov a bude ich aj riešiť. Zvoľme takých poslancov, ktorí budú mať
záujem preštudovať si materiály, pripravovať sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zvoľme poslancov,
ktorí budú prinášať nové riešenia na vzniknuté problémy a zodpovedne o nich rozhodovať. Lebo starosta
koná v mene obce, spravuje obec, ale rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Je dôležité, aby starosta a poslanci
vzájomne spolupracovali pre dobro občanov, pre krajšiu budúcnosť všetkých nás a našich detí. Tak nech sa
to podarí!
/np/

- o ukončení výstavby detského
ihriska „ Máčik“ a slávnostnom odovzdaní do užívania 7.11.2014
- o príprave hlasovacích lístkov na
komunálne voľby 15.11.2014
- o konaní Žemberovských predvianočných remeselníckych trhov
29.11.2014
- o inventarizácii majetku obce
k 31.12.2014
- o príprave rozpočtu obce
- o vyhlásení výberu na dodávateľa
zimnej údržby ciest
- o projektoch a žiadostiach podaných na Nitriansky samosprávny kraj
– kultúra a šport
- o projekte zateplenia budovy
obecného úradu,
- o žiadosti na ﬁnancovanie I. SSS
celoobecnej kanalizácie
- o žiadosti na rekonštrukciu šatní
na futbal. ihrisku, vybudovanie zberného dvora,
- o pripravovaných plánoch na zastrešenie materskej školy s jedálňou
- spojenie školskej a obecnej knižnice
- o plánoch vybudovania dielní
v priestoroch bývalej kotolne teraz
v 22. byt. jednotke
- o zmodernizovaní počítačovej
siete na Ocú
- o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie
Ing. Ján Kalman
starosta obce

Vážení občania,
Referát daní a poplatkov Vás
chce informovať, že Obecné zastupiteľstvo pri obecnom úrade v Žemberovciach, schválilo
dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniuč.4/2012 o dani
z nehnuteľností, ktorým sa dopĺňajú v zmysle novely zákona
niektoré podrobnosti. Pre rok
2015 sa výška daní z nehnuteľností nemení, noví daňovníci
majú povinnosť podať daňové
priznanie na nových tlačivách
do 31.januára 2015.
Schváleným dodatkom č. 1
k VZN č. 5/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa dopĺňa
možnosť zníženia poplatku za
kom. odpad na základe žiadosti o 50% fyzickým osobám,
ktoré sú držiteľmi preukazu FO
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľovi preukazu FO
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnej
fyzickej osobe. Výška poplatku
a žetónový systém zostávajú
nezmenené ako aj výška dane
za psa. Akékoľvek zmeny treba
nahlásiť do 30 dní na Obecný
úrad v Žemberovciach.
Referát daní a poplatkov
Ing. A. Mináriková
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ČARO ZRELOSTI
Milovať znamená starnúť ruka
v ruke.
Keby som sa ešte raz narodil.
Keby sa dal vrátiť alebo aspoň zastaviť čas. Keby ...
Každý z nás neraz v živote vyslovil toto želanie.

V októbri vrcholí jeseň. V tomto
období sa viac, ako po iné mesiace
v roku venuje viac pozornosti ľuďom nachádzajúcim sa v období
jesene ich života. Aj v Žemberovciach je tradíciou, kedy sa v kultúrnom dome stretávajú starší
a najstarší občania, aby si spolu
posedeli, zaspomínali na minulosť
a možno vtedy aj
mnohí vyslovia
– KEBY ...
Tento rok sa tak
stalo 12.októbra
v nedeľu popoludní. Pripravený

Ž i a ľ, č a s s a
nedá ani vrátiť,
ani zastaviť. Človek sa v jeseni
svojho života
v spomienkach
vracia do toho
obdobia svojho
života, keď si
povie – KEBY ...

bol kultúrny program,
povedalo sa milé slovo, pri chutnom guláši a dobrom vínku
sa dobre besedovalo
a spomínalo... .
Mariana Danišová
OU Žemberovce
ďakuje sponzorom
akcie Čaro zrelosti:
PD Žemberovce
PZ HUBERTUS
SZZ Žemberovce
Klub dôchodcov

Ďakujeme za dôstojný priebeh mesiaca úcty
k starším občanom obce.

Zo života Poľnohospodárskeho družstva
PD Žemberovce v júli
2014 ukončilo rekonštrukciu rekreačného zariadenia - chaty
v Pavčinej Lehote. Obec
Pavčina Lehota leží priamo pri vstupe do Demänovskej doliny v Nízkych
Tatrách a ponúka veľa
možností na rekreáciu
a športové využitie. Na
okraji obce sa nachádza
stredisko SKI Žiarce,
Súčasťou akcie Čaro zrelosti už každoročne býva aj výstavka „Z darov
zeme“, ktorú aj tento rok pripravila p. Gitka Ťapajová.

ktoré poskytuje
využitie v lete –
horská bobová
dráha aj v zime
– lyžiarske stredisko. Na chate
bola vykonaná kompletná
rekonštrukcia
strechy, fasády
a výmena okien.
Vnútorné priestory chaty prešli tiež rekonštrukciou. Možnosti
grilovania a opekania vo vonkajších priestoroch zabezpečuje
záhradný krb a gril a dobrú pohodu upravené okolie chaty.
Veríme, že prejavíte záujem o strávenie príjemných chvíľ vo
vynovených priestoroch a tešíme sa na Váš pobyt.
Objednávky: Ing. Šplehová, tel. č.: 0903 263 813
e-mail: pdzemb@wan1.sk
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Pozemský a večný život
Smrť je skutočnosť, ktorá nám prirodzene naháňa strach, obavu a vyvoláva v nás množstvo otázok, na ktoré
by sme chceli poznať odpoveď. Smrť je
nekompromisná realita, pred ktorou
nikto neujde, smrť nás čaká a neminie,
ale tak isto nás čaká aj zmŕtvychvstanie
a večný život. Túto istotu nám daroval
Ježiš a hovorí nám o nej aj naša kresťanská viera. Teda nie je dôvod na nejaké
obavy, neistoty, strachy, lebo vieme čo
náš čaká – večný život po smrti. I keď je
ľudská smrť bolestným a niekedy ťažkým
prechodom do tohto večného života
a zvlášť my žijúci na tejto zemi, v tomto
živote sa s ňou ťažko zmierujeme, tí, ktorí už nie sú medzi nami, by nám povedali,
že im je už dobre, lebo sú už doma. Ježiš
nás všetkých chce mať pri sebe, naveky pri sebe, kde už nebude plač, bolesť,
trápenie, smrť. Tam už nič z tohto negatívneho, pozemského nebude prítomné.
Lebo to všetko Kristus svojím víťazstvom
a zmŕtvychvstaním odstránil. Teda nám
sa našou osobnou smrťou tento pozemský život, táto pozemská realita, zmení
na večný život, na večnú realitu v Ježišovej prítomnosti v nebeskom kráľovstve,
v nebeskom príbytku. Toto je Božia túžba, Božie prianie, Boží plán pre každého
jedného z nás. Boh toto pripravil pre
nás. Nenechá nás mŕtvych, ale živých
tam na druhom brehu, na onom svete,

tam v jeho prítomnosti.
Ale tieto dva svety, tieto dve reality
majú medzi sebou aj niečo spoločné.
Jednu veľmi dôležitú, podstatnú skutočnosť. A to je práve Ježišova prítomnosť v živote. Či už v tom večnom, ale
aj v tomto momentálnom pozemskom.
Keďže si všetci prajeme pre svojich blízkych a drahých, ale aj pre seba samých
práve taký večný život, večný život v nebi, v prítomnosti Boha. Tak isto túžme,
usilujme sa o takú istú prítomnosť Boha
aj v tomto pozemskom, súčasnom živote. Je ťažké vstúpiť do večnej Božej prítomnosti, ak tá Božia prítomnosť nebola
skutočnosťou už aj v tomto živote?! Je
ťažké vstúpiť do neba, ak sme sa o to
nebo neusilovali už aj počas tohto života?! Tieto dva svety, dva životy majú
spoločného, jedného Boha, ktorý je Bohom, Pánom večného života, ale aj tohto
súčasného života.
Preto kým sme ešte živý na tomto
svete, myslime popri tých všetkých
myšlienkach a starostiach, ktoré máme
v tomto pozemskom, súčasnom živote
aj na Boha a jeho prítomnosť v našom
živote a samozrejme modlime sa k nemu a prosme ho o milosť, aby čím skôr
uviedol duše našich zosnulých do nebeskej večnosti.
Jozef Poliak
administrátor farnosti

Náš chlapčenský tím ZŠ s MŠ Žemberovce postúpil
do celonárodnej futbalovej súťaže Coca-Cola Cup
Dňa 2.10.2014 sa o 9:00 hod. odohral futbalový turnaj Coca-Cola CUP. Svoje sily si na
futbalovom štadióne v Žemberovciach zmerali dve družstvá, a to žiaci ZŠ s MŠ Žemberovce
a žiaci ZŠ Bátovce. Usporiadateľom bola ZŠ
Žemberovce, ako hostia sa predstavili ZŠ Bátovce. Hrací čas bol stanovený na 2 x 20 minút
s 10 minútovou prestávkou v polčase.
Súťažiaci nemali dobré podmienky, nakoľko nás pred zápasom prekvapil nepríjemný
dážď. Ale počas zápasu sa počasie zlepšilo
a prestalo pršať, chlapci sa po tráve doslova
kĺzali, ako na ľade. Samozrejme ani táto situácia nebránila
šikovným prejaviť sa. Hrací čas
bol stanovený
na 2 x 20 minút,
s 10 minútovou
prestávkou v
polčase.
Ako prebiehal
zápas???
V 1:13 sekunde
Milan Mazúch
strelil na bránu,a
hlavný rozhodca

Pamiatka Reformácie
Martin Rázus

Svetlo pravdy Tvojej, Bože Hospodine,

nikdy nevyhasne, v tmách sa nerozplynie.
Dopustíš i mraku sadnúť na svet duší,
no rek silný vždy ho v Tvojom mene skruší.
Tak ho rozbil niekdy muž dľa Tvojho slova zrodila sa cirkev, svitla doba nová.
Na tie slávne deje zbožne spomíname
s prehlbokou vďakou v tichom našom chráme.
Ó, sväť s nami, Pane, žehnaj svojmu dielu,
utvrď vieru v nás a popraj myseľ smelú!
Za čistotu slova stáť, i za sviatosti až sa časy zmenia,
svätosť presvedčenia
spojí nás tam s Tebou nebies na výsosi!
(zdroj: inet)

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

13. 9. 2014
Mgr. Daniel Bešina
a Mgr. Andrea Páková

Opustili nás

9. 10. 2014
Pavel Daniš
vo veku 72 rokov

„Rozlosovanie 1. kolo
– Stretnutia v skupinách“
Usporiadateľ: Základná škola Zbrojníky
Poradie jednotlivých zápasov:
Základná škola Zbrojníky – Základná škola
E.B. Lukáča 6, Šahy
ZŠ s MŠ Žemberovce –ZŠ s MŠ, Demandice 131
ZŠ s MŠ, Demandice 131 – Základná škola E.B.
Lukáča 6, Šahy
Základná škola Zbrojníky – ZŠ Žemberovce
ZŠ Žemberovce – Základná škola E.B. Lukáča
6, Šahy
ZŠ s MŠ, Demandice 131 – Základná škola
Zbrojníky

Patrik Baša odpískal prvý gól, v 5:10 sekunde
druhý a 7:13 sekunde tretí !!!!! Milan Mazúch
sa stal najlepším strelcom zápasu. Takto
spoluhráči spolupracovali a
situácia sa nemenila do konca zápasu. Žiaci zo ZŠ s MŠ
Žemberovce vyhrali nad žiakmi zo ZŠ Bátovce 6:0.
ZŠ s MŠ Žemberovce - POSTUPUJE DO ĎALŠIEHO KOLA
do Zbrojníkov
všetky turnaje 1. kola musia
byť odohrané v období 13. 10.
- 7. 11. 2014.
Mgr. Jaroslava
Miškechová
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Stojíme si za slovom, skutkami a našimi ľuďmi
Slovo richtára malo vždy svoju vážnosť a dobrého richtára robili
jeho skutky. Stojíme si za svojimi myšlienkami, činmi i ľuďmi.
Sme presvedčení, že dobrá obec má slúžiť ľuďom, ktorí v nej žijú,
že jej správca nesmie podliehať straníckym ani iným príkazom, a
že jediným zákazníkom dobrého richtára sú obyvatelia obce, ktorú
dostal do správy

Ctíme si múdrosť predkov, rešpektujeme ju
v súčasnosti
Richtárska prísaha nie je ničím novým, nevymysleli sme vymyslené. Vychádzame z tradície a hodnôt, ktoré platili ako pred
stáročiami tak aj dnes.
Za Márie Terézie sa volil richtár na rok, vy mu dáte dôveru na
štyri. Tak ako pred stáročiami, aj dnes bude richtár skladať účty
svojej obci. Bude mať v rukách pomyslenú „feruľu“, bude poctivo
strážiť truhlicu s obecnými peniazmi a listinami. Práve richtárska
prísaha je jednou z nich.
Richtár z pozície svojej moci zasahoval do miestnych sporov ako
sudca. Všeobecne bolo richtárstvo postom požívajúcim vysokú
prestíž, čo súviselo s jeho právami a povinnosťami zakotvenými v
obecných štatútoch.
Služba občanom má byť prvoradá, nie podriadená elite, aby
čestnosť bola ctená, nie zosmiešnená záujmami mocných, aby
dôvera ľudí v spravodlivosť a sedliacky rozum nebola hračkou
„panského huncútstva“.

Richtárska prísaha
Preambula
Vychádzajúc z presvedčenia, že dobrá obec má slúžiť ľuďom,
ktorí v nej žijú, že jej správca nesmie podliehať straníckym ani iným
príkazom, a že jediným zákazníkom dobrého richtára sú obyvatelia
obce, ktorú dostal do správy, vo vernosti štúrovskému étosu verejnej
služby ako nástroju hospodárskeho, kultúrneho a duchovného
rozvoja, a v odhodlaní zodpovedať sa z výkonu svojho poverenia
iba tým, od ktorých ho dostanem, sľubujem, že:

Osobné záväzky:
1. So zdrojmi obce budem nakladať s obozretnosťou starostlivého hospodára a v priebehu svojho funkčného obdobia znížim jej
dlhovú záťaž. Ak to však obec bude naozaj potrebovať, požičiam
si, a to výlučne na zásadné investície, preukázateľne zveľaďujúce
majetok obce a bezprostredne slúžiace potrebám jej obyvateľov.
2. Do funkcií na obecnom úrade a do vedúcich funkcií v obecných organizáciách budem v priebehu svojho funkčného obdobia
prijímať ľudí výlučne na základe ich odborných predpokladov.
Neprijmem do nich nikoho zo svojich najbližších príbuzných
(manžela/ku, deti, rodičov či súrodencov).
3. Ak mi občania v budúcnosti dajú aj iné poverenie, zaväzujem
sa, že budem z verejných zdrojov vždy poberať len jediný plat.
(zdroj: internet)
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Ťažké rozhodnutie
Štyri roky ubehli ako voda
a pred nami stojí opäť problém
koho voliť do orgánov samosprávy. Žiaľ doba je taká, že nezáujem
o veci verejné panuje stále viac
a viac. Aj tento rok je kandidátov
na poslanca ako šafránu. Tí šikovní sa len prizerajú bez odvahy angažovať sa - asi by potrebovali trocha postrčiť, či povzbudiť- a tak
sa tam - ani nevedia ako - ocitnú
aj takí, ktorí si z toho ťažkú hlavu nerobia. Poslanec má veľkú
právomoc, ale aj zodpovednosť.
Svojím zdvihnutím ruky mnohokrát rozhoduje, akým smerom sa
obec bude uberať, v čom budú
jej priority. Za ostatné štyri roky
obec riešila okolo 10 predajov
obecného majetku. Pokiaľ išlo
o vysporiadanie skutkového stavu s právnym stavom (tu sa občanom pomohlo vysporiadať si
staré hriechy s pozemkami, ktoré
užívali) tak bol predaj v poriadku.
Ale ako napríklad na tohtoročnom augustovom zasadnutí len
jeden hlas rozhodol o tom, že sa
cesta na ulici Športovcov neobmedzila len na cca 2,5 m a to v
mieste zákruty pri ihrisku. Občan
novostavby oproti ihrisku isto
nevedel, že obec v minulosti uvedený pozemok odkúpila od pani
Kňažovicovej z dôvodu rozšírenia
cesty, ktorá by spĺňala požiadavky premávky a bola priechodná
pre vozidlo väčšieho rozmeru ako
hasičské, záchranné, sťahovák,
zásobovanie palivom, prípadne
autobus so športovcami, nehovoriac o zimnej údržbe. Už dnes je
problém prejsť dvom oproti sebe
idúcim autám od Zemaníkov po
ihrisko, našťastie sa máme ešte
kam vyhnúť. Ak by sa však pozemok odpredal, majiteľ by si ho
ohradil (na čo má aj právo) a vznikol by tak koridor podobný tomu
za kvetinárstvom smerom ku KD.
Našťastie ku KD vedie aj druhá dostatočne široká cesta od kostola v
porovnaní s uliciou Športovcov je
táto obecná komunikácia jediná
prístupová. Obec mala možnosť
- o čom boli poslanci informovaní - odkúpiť kompletne 16 árovú
nehnuteľnosť za 20 000 € od pani
Hronskej (oproti nebohej pani Uhnákovej). Zbúraním prednej časti
tohto domu by nám neprekážala žiadna budova pri rozširovaní
obecnej komunikácie a ešte by
zostala pekná plocha na stavebný
pozemok, ktorý by nám časť vyna-

ložených prostriedkov vrátil. No
medzi poslancami sú aj proroci,
ktorí tvrdia, že nikdy na rozšírenie
cesty peniaze nebudú a ochotne
ruky dvíhajú za predaj obecného
majetku.
Múdro si poradili s premávkou šikovní občania na hlavnej
ceste SNP. Svoje ploty posunuli
do dvora, aby ich „tátoš“ mal kde
parkovať a pritom cesta zostala
priechodná, pretože človek nikdy
nevie, čo sa môže prihodiť.
Obec má spracovaný územný
plán (ÚP), ktorý sa ani v minulosti ani dnes nedarí úplne zosúladiť s realitou ako napríklad pri
predaji obecných pozemkov na
Hôrke. Plánovaná cesta k bytom
medzi pozemkom J. Chovana a
novostavbou M. Ševčíka je tiež už
pasé. Je na škodu, že sa skôr neuskutočnili opatrenia pre získanie
tohto priestoru v zmysle ÚP, čo by
malo pozitívny vplyv na plynulosť
premávky.
Čím je bližšie termín volieb,
občan sa viac zamýšla ako sa
rozhodnúť- iste nie som sama - a
má potrebu vyjadriť svoj osobný
názor. Poviete si ľahko je písať kriticky, viem - tá sa ťažko znáša – ale
na strane druhej práve ona nás
postrčí ďalej. Hádam všetci chceme, aby naša obec vyzerala stále
krajšie, čistejšie, priestrannejšie
s priechodnými cestami, preto sa
očakáva od poslanca zodpovedný
prístup k rozhodovaniu. Zdravo
zvážiť dôsledky svojho rozhodnutia, či hlasovať v prospech jedného občana alebo v prospech občanov celej ulice či obce. Viem, aj
poslanec to nemá ľahké, ale ak sa
nevie rozhodnúť – veď zastupuje
občanov - dôležitá je aj komunikácia s nimi, prípadne ich dobrá
rada. Často na takúto spoluprácu
zabúda, vidíme to aj vo vysokej
politike.
Ako sa poslanci rozhodujú sa
môžeme dozvedieť z uznesení
a zápisníc, z ktorých sa dá vyčítať
„kto“ za „čo“ hlasoval. Tieto materiály sa zverejňujú na stránke
obce a sú k nahliadnutiu aj na
obecnom úrade. Nespracuvávajú
salen pre archiváciu.
Zaželajme si šťastnú ruku pri
výbere svojich kandidátov do zastupiteľstva, aby nás neposúvali
do stredoveku, kedy stačila šírka
cesty pre konský záprah, ale aby
mysleli aj na potreby našich potomkov.
jar
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