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Slovo na úvod
Máloktorý národ sa môže pýšiť
toľkým bohatstvom ľudových tradícií, zvykov, obyčají a bohatstvom
slova – povestí, rozprávok, riekaniek, porekadiel a prísloví, aké
máme my Slováci.
Kde začať, aby sa odkazy predkov nevytrácali do zabudnutia?
Určite už v útlom detstve. Už tu
je potrebné vzbudiť záujem o slovenskú ľudovú rozprávku, o piesne, hry a riekanky. Aby naše deti
vedeli o Popolvárovi, Valibukovi,
o Zlatovláske,...
Ako hovorí jeden slovenský
básnik - už s materinským mliekom sajem do seba to, kto som
a kde patrím...
Moja mama vedela množstvo
krásnych ľudových piesní a spievala si ich často. Moja starká mala
pri akejkoľvek príležitosti naporúdzi hneď nejedno príslovie, či
porekadlo. Mnohokrát sa mi vynárajú v pamäti, zisťujem akú hĺbku
a múdrosť v sebe taja. Rada som
mojim deťom spievala piesne,
ktoré mne spievala moja mama,
rozprávala rozprávky, učili sme sa
tancovať ľudové tance. Aj takto sa
vštepuje láska a úcta k tradíciám.
Kde hľadať korene kultúry
nášho národa?
Ako vznikali, pri akej príležitosti?
Nikto nepísal na papier noty,
ani slová piesní - tie príštili rovno
zo srdca, delili sa o radosti i žiale,
nádeje i hnev. Nikto nezostavoval
choreograﬁe našich ľudových tancov, hier, zvykov a obyčají. Takým
bohatstvom krojov rôznych regiónov Slovenska sa môže pochváliť
máloktorý národ.
Zručné prsty našich prastarých
a starých materí vložili do ich tvorby všetok svoj um, cit a zmysel pre
krásu. Vynesme z komory alebo
z povaly zaprášený mliečnik, maľovaný hrnček, slamienok, nájdime im vo svojom príbytku miesto.
Krásou sa nevyrovnajú ružovému
porcelánu, či krištáľu, ale prehovoria, oslovia.
O tomto hovorme s našimi deťmi, s mladými ľuďmi. Majme úctu
k tradíciám, pristupujme k nim
s citom, dávajme im podobu, ktorá
im náleží. Tak budú stále živé odkazy predkov.
Mariana Danišová
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Cena 0,50 €

Lesy si stale nieco šeptajú,
v krovinách z jara slávik klokotá.
To je tá pieseň, ktorú všetci poznajú,
to je pieseň zeme k sláve života.
Priezračná voda prýšti zo studničiek,
pramene čisté trávu rozmocú.
Tá voda i prelietavý vánok,
spievajú pieseň k sláve života.
Miroslav Kapinus
Pravdivé pery obstoja naveky,
ale falošný jazyk len na chvíľu.
Príslovia kap. 12/19

Stručná bilancia roku 2011
Rok 2011 bol pre nás všetkých
veľkou výzvou z hľadiska rozvoja
obce Žemberovce v oblastiach investícií, školstva, sociálnych vecí,
kultúry, športu a v neposlednom
rade starostlivosti o občanov Základným predpokladom plnenia potrieb občanov obce je zabezpečiť
chod obecného úradu.
Počas roku 2011 došlo na obecnom úrade k stabilizácii pracovníkov
spĺňajúcich kvalitatívne predpoklady
na všetkých úsekoch obecného
úradu. Ďalším dôležitým momentom bolo znovuzfunkčnenie obecnej web stránky a sprístupnenie
informovanosti občanov. Aby sa
nezabudlo ani na starších občanov
a tých, ktorí nemajú prístup na internet bolo znovuobnovené vydávanie
obecných novín „ŽEMBERO VSKÉ
ECHO“.
V oblasti investícií v roku 2011
bola hlavnou investičnou akciou
výstavba 22 bytov v bývalom „A“
pavilóne ZŠ s MŠ v Žemberovciach. Na tejto akcii bolo prestavaných 524 000 € zo štátneho fondu
rozvoja bývania a ďalších 37 000€
z rozpočtu obce. Práce postupovali
plynule a je predpoklad, že termín
ukončenia výstavby 31.3.2012 bude
dodržaný.
Ďalšou veľkou investičnou akciou
bola výstavba 2. SSS celoobecnej
kanalizácie na ulici Č. A. až po 22.
b.j. na celom úseku bolo preinvestovaných 358 000 € zo zdrojov ZsVS
Levice. Dotácia z ENVIROFONDU
v roku 2011 obci pridelená nebola.
Finančné prostriedky poskytnuté

ZsVS Levice nepostačovali na preﬁnancovanie tejto celej akcie a tak to
budeme musieť riešiť v roku 2012.
Pri realizácii kultúrno-spoločenských akcií sme realizovali všetky
tradičné podujatia, tak ako po iné
roky okrem „Jánskej vatry“.
Najvýznamnejším kultúrnym podujatím uplynulého roku bolo udelenie „ČESTNÉHO OBČIANSTVA“
Margite Skyvovej - Dalmadyovej
a Istvánovi Semberymu. Priebeh
a priateľské ovzdušie pri organizovaní tohto podujatia bolo vysoko
ohodnotené tak ocenením ako aj
širokou verejnosťou.
Okrem zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ
s MŠ v Žemberovciach sme počas uplynulého roku museli riešiť
nové rozvody vody v areály školy
s celkovým nákladom 11.800 €.
Práce boli realizované v januári
2011 – preﬁnancovanie sa však
posunulo až do roku 2012.Okrem
toho bolo potrebné doriešiť aj ﬁnancovanie vlastných nákladov pri
Rekonštrukcii ZŠ s MŠ na práce
realizované v roku 2010a nezaradené v rozpočte na rok 2011 vo
výške 88.683,27 €. Uvedená suma
bola zahrnutá do rozpočtu obce č.
1/2011 zo dňa 7.4.2011 uznesením
č. 50/2011. Z uvedenej sumy bolo
v predchádzajúcom roku uhradených 63.683,25 € a na rok 2012
zostáva ešte uhradiť 25.000 €.
Popri horeuvedenom bol tiež
zabezpečený chod materskej školy, ktorí splnili podmienky a pre
starších občanov roznáška obe-

dov. Umiestnenie občanov do zariadenia sociálnej starostlivosti sme
v uplynulom roku nemuseli riešiť.
Úspešným možno hodnotiť rok
2011 v oblasti športu, keď naše futbalové mužstvo postúpilo do II.triedy okresnej súťaže a zároveň bolo
založené futbalové družstvo žiakov.
V decembri sa uskutočnil aj ďalší
ročník stolnotenisového turnaja
„O ŽEMBEROVSKÚ MAKOVICU“.
Pri stručnom zbilancovaní uplynulého roka nemožno opomenúť
ani oblasť ﬁnancií, ktoré sú vždy
potrebné na realizáciu všetkých
spomínaných aktivít, ale aj množstva
ďalších drobností. Možno si niekto
povie, že sa toho v r. 2011 urobilo
málo. Vedenie obce spolu s poslancami OZ sa viackrát v priebehu roka
zaoberali ďalším smerovaním obce
a potrebe investícií. Dospeli k názoru, že je potrebné ukončiť ﬁnancovanie starých záväzkov obce, až
potom sa pustiť do ďalších aktivít.
Alebo povedané inak prikryť sa takou perinou na akú máme. Napriek
tomu, že podľa prieskumu verejnej
mienky bolo najčastejšie vyslovované slovo v médiách slovo „kríza“
možno hodnotiť uplynulý rok ako
dobrý. V súčasnom období na Slovensku hrozí vyše 200 obciam „nútená správa“. Obec Žemberovce sa
medzi týmito obcami nenachádza
aj vďaka zodpovednému konaniu
poslancov OZ a hlavnej kontrolórky
obce, za čo im ďakujem a teším sa
na ďalšiu spoluprácu.
Ing. Ján Kalman,
starosta obce
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Prideľovanie nájomných bytov
Bytová komisia pri OZ v Žemberovciach, zložená z poslancov OZ
si na prvom zasadnutí 13.12.2011
zvolila za predsedníčku Katarínu
Baranovú.
Zo 42 žiadostí o nájomný byt
požadované doklady predložilo 30
uchádzačov.
Ďalej sa komisia zaoberala určením výšky nájmu, ktorý stanovila na m2 plochy bytu.
Na druhom zasadnutí komisie
v januári 2012 sa komisia zaoberala hlavnou témou určiť výšku
vykurovania spoločných priestorov
a ďalších nákladov ako je poistenie budovy, náklady na prevádzku
a fondu opráv.
Tieto ostatné náklady sa pripočítali k výške nájmu. Náklady sú
konštantné a vypočítané pre jednotlivé byty.
Na základe nájmu v jednotlivých
bytoch sa stanovila aj ročná zábezpeka, ktorú je potrebné zložiť
ešte pred uzatvorením zmluvy. Pri
ukončení nájmu bude zábezpeka po vyrovnaní všetkých pasív
vrátená nájomníkovi. Všetky druhy bytov a výpočty môžete vidieť
v prehľadnej tabuľke.
Ku menám konkrétnych záujemcov sa komisia dostala až po
prehodnotení viacerých podmienok na zaradenie do zoznamu
a podmienky prideľovania obecných nájomných bytov ako sú stanovené v zásadách prideľovania
bytov vo vlastníctve obce vo VZN
č. 9/2009, uverejnené na webovej
stránke obce.
Komisia odporučila starostovi
dať na vedomie vybratým ako aj
nevybratým uchádzačom písom-

nou formou stanovisko komisie.
Obhliadku bytov pre vybraných
uchádzačov navrhla na deň 1.
februára 2012 o 15.30 hodine.
Tak sa aj stalo, v stredu sa zišli
vyrozumení uchádzači o byty na
prehliadku bytov. Starosta obce
ich ešte pred vstupom do nových
priestorov bytového domu informoval o stave bytov a zmluvných
podmienkach. Potom sa všetci

presunuli do Klubu dôchodcov
a tu sa napísali mená k jednotlivým bytom. Ak sa vyskytol záujem
viacerých uchádzačov o jeden byt,
tak sa rozhodlo losovaním. Takýto
záujem bol o byt č. 5 štyria uchádzači a byt č. 14 dvaja uchádzači. Priebeh prideľovania bol bez
rušivých momentov. Keďže boli
aj takí, ktorí sa zúčastnili a v zápätí sa bytu vzdali. Tak nám ostali

neobsadené ešte byty č. 3 a 4 na
prízemí a byty 6 a 12 na I. poschodí a č. 18 na podkroví. Ale tak ako
odchádzajú tak i prichádzajú noví
uchádzači, ktorí sa v prvom rade
dožadujú obhliadky bytu a potom
sa rozhodujú. Okrem nájomného
bude nájomca platiť za plyn, vodu
a elektrinu podľa vlastnej spotreby,merače sú zabudované v každom byte.
Bc. Anna Jarošíková za OcÚ
Katarína Baranová za bytovú
komisiu

Prehľadná tabuľka na obecný nájomný bytový dom 22 b.j. Žemberovce
Podlažie
prízemie
prízemie
prízemie
prízemie
I. posch.
I. posch.
I. posch.
I. posch.
I. posch.
I. posch.
I. posch.
I. posch.
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie
podkrovie

Číslo
bytu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Typ
bytu

1 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
garzónka
garzónka
2 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
3 - izbový
garzónka
garzónka
2 - izbový
3 - izbový

Podlahová
plocha m2
35,33
53,48
53,728
52,935
53,26
53,40
52,87
53,30
51,13
52,695
31,59
25,85
53,04
53,75
53,01
51,36
51,205
52,54
31,59
25,85
52,64
52,97

Nájom

Ostatné
náklady

Mesačná
platba za byt

83,38
126,21
126,80
124,93
125,69
126,02
124,77
125,79
120,67
124,36
74,55
61,01
125,17
126,85
125,10
121,21
120,84
124,00
74,55
61,01
124,23
125,01

17,20
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
17,20
13,62
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
27,69
17,20
13,62
27,69
27,69

100,58
153,90
154,50
152,62
153,38
153,71
152,46
153,48
148,36
152,05
91,75
74,63
152,86
154,54
152,79
148,90
148,53
151,69
91,75
74,63
151,92
152,70

Ročná
zábezpeka
/ dátum platby

1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
720
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
720
1.500
1.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

FKaSOM – zhodnotenie práce za rok 2011
1. Zasadnutie (8.3.2011)
- stretnutie s riaditeľkou ZŠ
s MŠ Mgr. Dianovskou, kde informovala o čerpaní ﬁnančných
prostriedkov na originálne kompetencie;
- odporúčala prerokovať na
Rade školy a ZRPŠ možnosť navýšenia mesačného poplatku za
ŠKD a MŠ;
- nesúhlasila s návrhom ﬁnančného plánu obce na rok 2011, odporúča znížiť dotáciu na činnosť
športovcov, prehodnotiť výdavkovú časť za odvoz komunálneho
odpadu, preveriť skutočný počet
nevýherných (výherných) automatov.
2. Zasadnutie (15.3.2011)
- rozpočet bol upravený podľa
roku 2010, komisia odporúča zvýšenie poplatkov za ŠKD a MŠ;
- prerokovala so starostom
obce upravený návrh rozpočtu
na rok 2011 a odporúčala ho v takomto znení schváliť.
3. Zasadnutie (1.4.2011)
- navrhovala aktualizovať ná-

jomné zmluvy;
- odporúčala schváliť rozpočet
obce na rok 2011 po nevyhnutných úpravách.
4. Zasadnutie (19.5.2011)
- prehodnotenie plnenia platieb
daní z nehnuteľností, daní za psa,
komunálny odpad, nájomného za
pôdu, daň z ubytovania;
- komisia uložila členovi komisie (Bc. Machovi) navrhnúť zmluvu a výšku poplatku za cvičenie
jogy v zdravotnom stredisku.
5. Zasadnutie (26.7.2011)
- komisia odporúčala poslanom
OZ a starostovi obce prijať nové
VZN týkajúce sa umiestnenie dieťaťa v ŠKD a MŠ;
- zároveň žiadala doplniť do
VZN podmienky pre odpustenie
poplatkov, právomoci riaditeľky
školy pri riešení nedoplatkov.
6. Zasadnutie (9.8.2011)
- prehodnotila splátkový kalendár pôžičky na výstavbu kanalizácie vo výške 40 000 eur (model
splátok na 5 rokov);
- prehodnotila nájomnú zmluvu

pre Klub joga.
7. Zasadnutie (22.8.2011)
- komisia navrhovala vypracovanie nového VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území obce (účinnosť
od 1.1.2012, spracovateľ Bc. Macho).
8. Zasadnutie (27.10.2011)
- komisia pripravovala VZN
o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ (účinnosť od
1.1.2012).
9. Zasadnutie (15.11.2011)
- komisia sa oboznámila so
Záverečným účtom obce za rok
2010, plnením Finančného rozpočtu obce za rok 2010 a Monitorovacou správou za rok 2010;
- ﬁnančná komisia odporučila
OZ schváliť Záverečný účet obce
za rok 2010 bez výhrad.
10. Zasadnutie (21.11.2011)
- komisia sa zaoberala spolu s OcÚ VZN č. 4/2011 o dani
z nehnuteľnosti a dani za jadro-

vé zariadenie.
11. Zasadnutie (2.12.2011)
- komisia prehodnotila návrh
rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2012
a návrh rozpočtu obce na rok
2012;
- oblasť výdavkov – navrhla znížiť sumu v oblasti podpory športu
na 5500 eur s vymedzením účelu
čerpania;
- ušetrené ﬁnančné prostriedky
komisia navrhla použiť na výmenu sklenenej výplne v zdravotnom
stredisku a opravu sklobetónovej
výplne v kultúrnom dome.
12. Zasadnutie (20.12.2011)
- vyhodnotenie práce komisie
za celý rok 2011;
- plán práce na januárové zasadnutie komisie;
- stanovisko k žiadosti Mgr.
Dianovskej
o
doﬁnancovaní
mzdových nákladov a prevádzky
originálnych kompetencií 2011.
Za FKaSOM
Katarína Baranová,
predsedníčka
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
UZNESENIE Č. 1/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO:
návrh starostu:
- určenie zapisovateľky: Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Alexander Ťapaj, Ján Šinkovič
- návrh na zloženie návrhovej
komisie v zložení: predseda:
Ing. Michal Macho členovia:
Katarína Baranová a Martin
Šedivý
BERIE NA VEDOMIE
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Alexander Ťapaj, Ján
Šinkovič
KONŠTATUJE, ŽE
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
je z celkového počtu 9 poslancov prítomných 8 poslancov
- obecné
zastupiteľstvo
je
uznášaniaschopné schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Michal Macho
členovia: Katarína Baranová
a Martin Šedivý prítomní : 8
hlasovanie: za:8 proti: 0 držal sa: 0
UZNESENIE Č. 2/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12.
2011
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12.
2011
UZNESENIE Č. 3/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
žiadosť Jána Pástora a jej
postúpenie komisii verejného
poriadku
BERIE NA VEDOMIE
žiadosť Jána Pástora a jej
postúpenie komisii verejného
poriadku
UZNESENIE Č. 4/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
zaradenie Obce Žemberovce
do územia verejno-súkromného partnerstva MAS (miestna akčná skupina) s názvom
„Pod
Slovenskou bránou“

a poskytnutie jednorázového
ﬁnančného vkladu vo výške
150 € na ﬁnancovanie prípravných prác na vypracovanie
ISRÚ (integrovaná stratégia
rozvoja územia) MAS „Pod
Slovenskou bránou“, zaregistrovanie a úhradu nákladov
na materiálne zabezpečenie
a odbornú pomoc pri týchto
činnostiach
SCHVAĽUJE
zaradenie Obce Žemberovce do územia verejno-súkromného partnerstva (MAS)
s názvom „Pod Slovenskou
bránou“ v programe LEADER
SCHVAĽUJE:
poskytnutie
jednorázového
ﬁnančného vkladu vo výške
150,- eur na ﬁnancovanie prípravných prác a registráciu
MAS „Pod Slovenskou bránou“ v programe LEADER
na materiálne zabezpečenie
a odbornú pomoc pri týchto
činnostiach
prítomní: 8 hlasovanie: za:
8 proti: 0 zdržal sa:0
Uznesenie č. 5/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
návrh výberovej komisie na
dodávateľa stavebných prác
na vybudovanie spevnenej
plochy pri A pavilóne ZŠ s MŠ
v Žemberovciach.
SCHVAĽUJE
návrh výberovej komisie na
dodávateľa stavebných prác,
ﬁrmu EKOFORM spol. s. r. o.
Levice, na vybudovanie spevnenej plochy pri A pavilóne ZŠ
s MŠ v Žemberovciach, nakoľko ponúkla najnižšiu cenu
ODPORÚČA
starostovi obce uzatvoriť s vybranou ﬁrmou Zmluvu o dielo
na uvedenú akciu
UKLADÁ
účtovníčke obce zapracovať náklady na vybudovanie
spevnenej plochy pri A pavilóne ZŠsMŠdo zmeny rozpočtu č.1/2012
prítomní: 8 hlasovanie za: 6
proti: 0 zdržal sa: 2
UZNESENIE Č.6/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
plán hlavných úloh na rok 2012
SCHVAĽUJE
plán hlavných úloh na rok 2012
prítomní: 8 hlasovanie: za:
8 proti: 0 zdržal sa: 0
UZNESENIE Č.7/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
kalendárium podujatí na rok
2012 schvaľuje

kalendárium podujatí na rok
2012
prítomní: 8 hlasovanie: za:
6 proti:0 zdržal sa: 2
UZNESENIE Č. 8/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.8/2011 –
kontrola výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2011 – poskytnuté ﬁnančné prostriedky
na originálne kompetencie
v ZŠ s MŠ a ich čerpanie
podľa rozpočtu ZŠ s MŠ
k 30.6.2011
BERIE NA VEDOMIE
- Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.8/
2011 – kontrola výdavkovej
časti rozpočtu obce na rok
2011 – poskytnuté ﬁnančné prostriedky na originálne
kompetencie v ZŠ s MŠ a ich
čerpanie podľa rozpočtu ZŠ
s MŠ k 30.6.2011
UZNESENIE Č. 9/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.9/2011
–
kontrola
hospodárenia
s majetkom obce- majetok vedený na účte 042- Obstarania
hmotných investícií a zaraďovanie investícií do majetku
obce
BERIE NA VEDOMIE
- Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.9/2011 –
kontrola hospodárenia s majetkom obce - majetok vedený
na účte 042- Obstarania hmotných investícií a zaraďovanie
investícií do majetku obce
UZNESENIE Č. 10/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za
rok 2011 (za obdobie 03/2011
– 02/2012).
BERIE NA VEDOMIE
- Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za
rok 2011 (za obdobie 03/2011
– 02/2012).
UZNESENIE Č. 11/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Žemberovce na obdobie 03/
2012-08/2012
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 03/201208/2012
- výkon kontrol v súlade so

schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
BERIE NA VEDOMIE
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Žemberovce na obdobie
03/2012-08/2012
SCHVAĽUJE
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 03/201208/2012
POVERUJE
hlavného kontrolóra obce
na výkon kontrol v súlade so
schváleným plánom kontrolnej činnosti.
prítomní: 8 hlasovanie: za:
8 proti: 0 zdržal sa: 0
UZNESENIE Č. 12/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- plán vykonania proti požiarnych kontrol v rodinných domoch
SCHVAĽUJE
- plán vykonania proti požiarnych kontrol v nasledovných
rodinných domoch:
SNP súp.č. 205 Anna Kristínov, súp.č. 387 Mária Píšová
Na Hôrke súp.č. 336 Dušan
Ördögh, súp.č. 354 Mgr. Milan
Seneši
Červenej arm. súp.č. 275,
Mário Horváth, súp.č. 225 Ján
Gímeš
V. Naďa súp.č. 119 Renáta
Drbjaková, súp.č. 151 Karol Jarošík
Športovcov súp.č. 76 Ján
Ďuriš, Mjr.D.Gondu súp.č. 493,
Anna Dusíková súp.č. 59, Ing.
Dušan Tomáš
Budovateľov súp.č. 430, Mgr.
Anna Koľajová
Osloboditeľov súp.č. 302 Patrik Mesároš
DOPORUČUJE
starostovi obce poveriť komisiu Obecného hasičského zboru
vykonaním preventívnej kontroly v zmysle ustanovení § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
UZNESENIE Č. 13/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh VZN č.1/2012 o zásadách prideľovania bytov vo
vlastníctve obce Žemberovce
SA UZNIESLO
- na Všeobecne záväznom nariadení č.1/2012 o zásadách
prideľovania bytov vo vlastníctve obce Žemberovce
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovic
zástupca starostu obce
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Miestny poplatok za komunálne
Udalosti stručne
odpady a drobné stavebné odpady
Každý rok sa množstvo odpadu zvyšuje a s tým rastú aj náklady na jeho likvidáciu. Hoci
je v obci zavedený bezplatný separovaný zber, komunálneho odpadu stále pribúda. Množstvo
vyprodukovaného odpadu v roku 2010 (116 ton) narástlo v roku 2011 o 5 ton a množstvo veľkoobjemového odpadu z 21 na 45 ton, preto bolo potrebné pre rok 2012 poplatok zvýšiť z 0,02 na
0,0274 €/os/deň, čo predstavuje zvýšenie zo 7,30 € na 10,02 € za rok /osobu. Poplatok platí poplatník, ktorý má na území obce trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na území obce. Splatný je v 2 splátkach a to do 31.05.2012 a do 31.07.2012
podľa VZN č.5 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.
Odpustenie poplatku:
1/ Obec poplatok odpustí za obdobie, za
ktoré poplatník na základe podkladov obci
preukáže (aj za osoby, za ktoré prevzal povinnosti poplatníka):
- že sa v určenom období dlhodobo minimálne po dobu 90 po sebe nasledujúcich dní,
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
Spôsob preukázania: podklady - potvrdenie
o pobyte na území iného štátu, potvrdenie od
zamestnávateľa, agentúry, pracovná zmluva,
doklad o pobyte, potvrdenie o štúdiu a iné.
Podklady musia byť preložené do slovenského jazyka /preklad nie je povinné úradne
overiť/.
2/ Za podklad pre odpustenie poplatku za
poplatníkov, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na
území obce, bude overené čestné prehlásenie blízkych osôb.
3/ Poplatník, ktorý bude požadovať odpustenie poplatku podľa § 25, je povinný podať
písomne na Obecný úrad v Žemberovciach
žiadosť o odpustenie spolu s podkladmi, ktoré
odôvodňujú odpustenie poplatku na kalendárny
rok, a to vždy do jedného mesiaca od kedy mu
vznikla poplatková povinnosť, najneskôr 28.
februára kalendárneho roka,na ktorý sa poplatok vyrubuje.
4/ Ak skutočnosti pre odpustenie poplatku vzniknú v priebehu kalendárneho roka,
poplatník tieto preukáže a predloží spolu so
žiadosťou do 1 mesiaca od ich vzniku, najneskôr do 31.10. v kalendárnom roku, na
ktorý bol poplatok vyrubený.
5/ Predložené podklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na odpustenie poplatku. Každý poplatník, ktorý žiada
odpustenie poplatku je povinný doložiť
požadované podklady každoročne do 28.
februára kalednárneho roka, za ktorý požaduje odpustenie poplatku. Ak sú predložené
podklady staršie ako 1 rok, poplatník doloží
čestné prehlásenie, že skutočnosti uvedené v
potvrdení, platia aj naďalej.
Odstránenie tvrdosti zákona:
1/ Obec na odstránenie tvrdosti zákona zníži poplatok pre poplatníka a aj za osoby za
ktoré prevzal povinnosť poplatníka v nasledovných prípadoch:
a/ pre poplatníka so štyrmi a viac maloletými deťmi (dovŕšenie 15. roku dieťaťa k 1.1.
príslušného roka), o 50% z poplatku vyrubeného na kalednárny rok na štvrté a ďalšie dieťa,
Spôsob preukázania: rodné listy detí,
b/ pre poplatníkov s trvalým a prechodným
pobytom na území obce, ktorí preukážu, že sa
v obci nezdržiavajú viac ako 170 dní, o 50%
z poplatku vyrubeného na kalendárny rok a na
osobu,
Spôsob preukázania:potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o návšteve školy a o
ubytovaní, (potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva), potvrdenie od zamestnavateľa a potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie
z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva),

c/ pre poplatníkov hospitalizovaných
v zdravotníckych zariadeniach, umiestnených
v domovoch sociálnej starostlivosti, vo výkone
trestu, ubytovaných v domoch opatrovateľskej
služby vo výške 100% z poplatku vyrubeného na osobu a kalendárny rok, po dobu trvania
pobytu v uvedených zariadeniach, po dobu trvania pracovného pobytu
Spôsob preukázania: potvrdenie o pobyte
v uvedených zariadeniach, potvrdenie o pracovnom pomere
d/ pre poplatníkov bez prístrešku, pre
poplatníkov s trvalým pobytom Obec Žemberovce vo výške 100% z výšky poplatku
vyrubeného na osobu a príslušný rok. Pri poplatníkoch
sa bude zohľadňovať aj rodinný
príslušník,Spôsob preukázania: zistenia z evidencie obyvateľstva
e/ pre fyzické osoby, ktoré užívajú alebo sú
oprávnené užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce Žemberovce na iný účel ako
na podnikanie a nemajú na území obce trvalý
alebo prechodný pobyt, o 80 % z poplatku na
príslušný rok,
Spôsob preukázania: žiadosť o odstránenie
tvrdosti zákona a kontrola vlastníctva v evidencii nehnuteľností.
2/ Žiadosti na odstránenie tvrdosti zákona spolu s podkladmi preukazujúcimi dôvody
zníženia poplatku podľa § 26 ods.1 je potrebné podať do 28.februára príslušného roka,
najneskôr do 31. júla príslušného roka, na
ktorý sa poplatok vyrubuje.
Ak v určenej lehote poplatník, ktorý spĺňa
podmienky na poskytnutie zníženia poplatku
požiada o zníženie poplatku z dôvodov uvedených vo všeobecne záväznom nariadení
a poplatok ešte nebol vyrubený rozhodnutím,
správca poplatku vydá rozhodnutie, ktorým
vyrubí poplatok v zníženej výške.
3/ Žiadosť na odstránenie tvrdosti zákona spolu s podkladmi preukazujúcimi
dôvody zníženia poplatku podľa § 26 ods.1,
je potrebné podať najneskôr do 31. októbra
kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
4./ Ak vznikne poplatníkovi nárok na zníženie poplatku odstránením tvrdosti zákona podľa viacerých prípadov uvedených v § 26 ods.1
správca poplatku uplatní len jedno zníženie
poplatku výhodnejšie pre poplatníka.
Všetky zmeny budú zapracované do rozhodnutí a preto odporúčame občanom, aby tieto nahlásili do 28.02. 2012 a platby realizovali
až po doručení rozhodnutí buď do pokladne
OcÚ alebo na účet obce.
Na záver ďakujeme všetkým občanom, ktorí separovaním prispievajú k tomu, aby sa
množstvo komunálneho odpadu nezvyšovalo
a ušetrené ﬁnančné prostriedky, aby sa použili
na ochranu životného prostredia, prípadne v
budúcnosti by sa mohol poplatok za komunálny odpad znížiť.
Ing. A. Mináriková
(referát daní a poplatkov OcÚ Žemberovce)

- Dňa 9.1.2012 sa starosta obce zúčastnil na MŽP v Bratislave stretnutia s Ing.
Katarínou Klapákovou za účelom doplnenia dokladov k žiadosti o dotáciu na
dokončenie 1. SSS celoobecnej kanalizácie

- Dňa 11.1.2012 sa starosta obce spolu so stavebným dozorom Ing. Jozefom
Horniakom zúčastnil jednania a prípravy podkladov na SPP Nitra za účelom
sfunkčnenia plynových prípojok na 22
b.j.
- Dňa 17.1.2012 starosta obce podpísal
zmluvu na sfunkčnenie plynových prípojok na 22 b.j. na SPP Nitra
- Dňa 19.1.2012 sa uskutočnil kontrolný
deň na výstavbe 22 b.j. za prítomnosti starostu obce, Ing. Jozefa Horniaka
stav. dozora, Ing. Ivana Vanču zo SOAR
Žilina, záznam je napísaný v stavebnom
denníku.
- Dňa 24.1.2012 sa starosta obce zúčastnil na stretnutí starostov severnej
časti okresu Levice za účelom založenia združenia obcí a vytvorenie miestnej akčnej skupiny regiónov za účelom
čerpania ﬁnančných prostriedkov z EU
v programe LEADER.
- Dňa 26.1.2012 sa uskutočnilo na OÚ
Žemberovce prvé stretnutie volebnej
komisie pre voľby 10.3.2012. Za predsedníčku volebnej komisie bola vylosovaná Mgr. Anna Koľajová a za podpredsedníčku Marta Bieliková.
- Dňa 27.1.2012 sa starosta obce zúčastnil na VÚC Nitra konferencie ku čerpaniu
prostriedkov EU cez ROP v Programe „
REGENERÁCIA SÍDIEL“ a „OBNOVA
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV V MAJETKU OBCÍ“.
- Dňa 1.2.2012 sa na 22 b.j. uskutočnila prvá prehliadka bytov so záujemcami o pridelenie nájomného bytu. Po
prehliadke bytov sme sa presunuli do
priestorov klubu dôchodcov, kde záujemcom boli vysvetlené podmienky pridelenia nájomného bytu. Následne bolo
17 bytov záujemcom aj pridelených.
- Dňa 9.2.2012 sa na stavbe 22 b.j. uskutočnil kontrolný deň za účasti starosta
obce, Ing. Jozef Horniak- stav.dozor,
Ing. Ivan Vančo – SOAR Žilina. Záznam
je v stavebnom denníku.
- Dňa 15.2.2012 na 22 b.j. bola vykonaná
montáž plynomerov pracovníkmi SPP
Levice a následne boli uvedené do činnosti všetky kotly. Stavba sa začala vykurovať a odvetrávať.
- Dňa 18.2.2012 sa v obci konali FAŠIANGY so sprievodom masiek obcou, obecnou zabíjačkou, fašiangovou veselicou
a polnočným pochovávaním basy.
- Dňa 27.2.2012 sa zúčastnili starosta
obce, Bc.Nora Pavčová –zapisovateľka,
Mgr. Anna Koľajová – predsedníčka volebnej komisie školenia na ObÚ Levice
k voľbám dňa 10.3.2012
- Dňa 29.2.2012 starosta obce a Bc.
Nora Pavčová zapisovateľka volebnej
komisie prevzali na ObÚ Levice potrebné doklady a materiál pre voľby dňa
10.3.2012
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„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom (Hebr 10,24)“

(Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k pôstnemu obdobiu – krátené)
Túto tému si zvolil pápež Benedikt XVI. pre posolstvo k Pôstnemu
obdobiu 2012. Posolstvo má tri
časti. Prvá časť je venovaná zodpovednosti voči bratom a sestrám:
„Zoči-voči zlu netreba mlčať.
Myslím na postoj tých kresťanov,
ktorí sa či už z ľudských ohľadov,
alebo jednoducho z pohodlnosti,
skôr prispôsobia všeobecnej mentalite, než by svojich bratov upozornili na spôsoby myslenia a konania,
ktoré protirečia pravde a nesledujú
cestu dobra.“
„Pohnútkou kresťanského napomínania však nikdy nesmie byť
duch odsúdenia alebo obviňovania:
vždy sa má konať z lásky a milosrdenstva a vychádzať zo skutočnej
starosti o dobro brata. Apoštol Pavol hovorí: „Bratia, keby aj niekoho
pristihli pri nejakom poklesku, vy,
ktorí ste duchovní, napravte ho
v duchu miernosti; a daj si pozor,
aby si aj ty neupadol do pokušenia.“ (Gal 6, 1).
Druhý diel posolstva zdôrazňuje
dôležitosť daru vzájomnosti a podčiarkuje, že pre kresťanov je osoh
a ochrana toho druhého veľmi dôležitá:
„Spoločnosť ako je tá dnešná sa
môže stať hluchou tak voči fyzickému utrpeniu, ako aj voči duchovným
a morálnym potrebám života. To sa
však v kresťanskom spoločenstve
nesmie stať! Apoštol Pavol vyzýva,
aby sme hľadali: „to, čo slúži pre
pokoj a na vzájomné budovanie“
(Rim 14,19) a tiež „blížnemu na
jeho dobro a budovanie“ (Rim 15
2), a aby sme nehľadali, čo vyhovuje mne, „ale čo osoží mnohým,
aby boli spasení“ (1Kor 10,33). Toto

vzájomné napomínanie a usmerňovanie v duchu pokory a lásky musí
byť súčasťou života kresťanského
spoločenstva.“
V tretej časti sa Svätý Otec zaoberá cestou svätosti, ktorú treba
nastúpiť spoločne:
„Cieľom vzájomne venovanej
pozornosti je povzbudzovať sa k
čoraz účinnejšej láske v očakávaní
večného života v Bohu, teda, aby
sme objavili a konali dobro z lásky
k Bohu. Tým rastie a rozvíja sa samotná Cirkev. Do tejto dynamickej
perspektívy rastu spadá aj naša
výzva, aby sme sa vzájomne pobádali konať dobré skutky.“
Benedikt XVI. varuje: „Žiaľ, stále
je tu pokušenie ľahostajnosti, zhášania Ducha, odmietania podnikať
s talentami, ktoré nám boli dané
pre dobro naše i druhých (porov.
Mt 25,25n). Všetci sme dostali bohatstvo duchovných a materiálnych
darov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie Božieho plánu, pre dobro
Cirkvi i pre našu osobnú spásu. Duchovní učitelia nám pripomínajú, že
kto v živote viery nenapreduje, ten
ustupuje.“
Zoči-voči svetu, ktorý od kresťanov požaduje nové svedectvo lásky a vernosti Pánovi, nech všetci
pocítia, že je naliehavo potrebné
usilovať sa predbiehať v láske, v
službe a v dobrých skutkoch. Táto
výzva nadobúda osobitný dôraz v
posvätnom čase prípravy na Veľkú
noc. So želaním svätého a plodného Pôstneho obdobia vás zverujem
príhovoru preblahoslavenej Panny
Márie a všetkým zo srdca udeľujem
apoštolské požehnanie.
Pápež Benedikt XVI.

Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
Takmer pred rokom sme začínali cyklus spomienok o zvykoch,
obyčajach a tradíciách v našej dedine.
Prešli sme takmer všetkými významnejšími obdobiami v roku,
dnešné spomínanie tety Nemcovej
bude o fašiangoch.
- Fašan ge začali už v nedeľu poobede tancovačkou v krčme u Sirotnov alebo u Lomenov. Pondelok
rano väčšinou chlapci, dievčence
menej, chodili s fašangon, šeci
boli poobliekaní v krojoch. Mali
zo sebou muziku, Jaľakšovských
cigáňov, lebo museli pred každýn
domon gazdinú aj ďiovke vykrútiť
(vytancovať).
Do chrbtovýho koša in dávali
vajcia, klbásu, pampúche, slaninu napichuvali na ražeň. Začínali
chodiť od hornejsi, dole do dediny.
Takto pochodili po celej dedine,
veselo, ale pri slušnosti. Večer sa
zišli v krčme u Sirotnov alebo u Lo-

menov, niekedy v dolnejsi u Horeckýho a v hornejsi u Léviho.
Vedľa toho, ako sa dohodli,
tan poton mali večeru z toho čo
si vyfašanaguvali. Z vajec, klbásy
a slaniny in spravili praženicu. Do
rana bývala zábava, tancuvalo sa
ešte aj utorok, ale už nie do rana,
len póbede. U Lomenov za kaštieľon bola sýpka tan sa tancuvávalo
a tan sa hrávali aj divadlá.
Žemberovcach sa nikdá nepochovávala basa, tu nebov taký
obyčaj.
Na fašange sa vyprážali pampúche a chrapne. Jedávalo sa studeno, udenô mäso, klbásy, slanina, rebrá s kyslou kapustou alebo
aj mäso zaliato v bravčovej masti.
Toľko zo spomienok tety Nemcovej o fašiangovom veselí, ktoré už
utíchlo a vystriedalo ho štyridsať
dní pôstu.
Za rozprávanie ďakuje
Mariana Danišová

Pôst
Text: Mt 4, 1 – 11
Perikopa o pokušení Ježiša
Krista na púšti sama o sebe pripomína 40 – dňové pôstne obdobie,
v ktorom sa máme pripodobniť
Pánovi Ježišovi v duchovnom
zápase za správne smerovanie
našej práce a života. Môžeme si
postaviť otázku, že ako dnes v našej spoločnosti vyzerá pôst. Obdobie adventu a Vianoc sa prejavuje
veľmi zreteľne vo výkladoch, reklamách, aj v spôsobe života ľudí.
Radostné očakávanie, výraznejšiu
náklonnosť jedných voči druhým
v rodine považujú mnohí za prirodzenú a normálnu. Svet miluje
Vianoce, lebo poskytujú výbornú
príležitosť pre zvýšenie konzumu.
Ale ako sa prejavuje 40 – dňové
obdobie pôstu? Nie je natoľko zdôrazňované iste aj preto, že svojou
podstatou učí človeka odriekať sa
pohodlia, povrchných radovánok,
konzumných pozlátok. Pôst nás
volá hľadať korene života, zdroje
životnej sily, základy absolútnej
pravdy. Pokiaľ advent, ba dokonca i Vianoce je možné prežiť bez
duchovných zážitkov, pôst bez
Ježiša stráca akýkoľvek význam.
Pôst je v prvom rade záležitosťou
duchovného života a nie telesného odriekania si. Nevieme dnes
presne rekonštruovať spôsob,
akým sa Ježiš postil. Evanjelisti
poznamenávajú veľmi stroho, že
nejedol a nepil 40 dní a nocí. Nech
to po formálnej stránke vyzeralo
akokoľvek , jedno je isté: Ježiš sa
postil správnym spôsobom. Pôst
nemá v sebe ako najhlavnejšiu
myšlienku odriekanie sa jedla.

Postiaci sa nepostí preto, aby
nejedol, ale preto, aby bol bližšie
k Bohu, aby mohol intenzívnejšie
prežívať spoločenstvo s Bohom.
V tomto duchu sa môžeme postiť
aj my v nastávajúcom čase 40 dní.
Pritom môžeme naďalej plniť svoje pracovné a rodinné povinnosti. Pôst však ako najdôležitejšie
nehovorí negatíva, čo nemáme
robiť. V pôste ako najdôležitejšie
sa učíme poznať, čo máme robiť.
A to práve vystihuje tretia Ježišova odpoveď v danom texte Písma
Svätého: Pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať a len Jemu samému
budeš. Pôst nás učí odolať pokušeniu privlastniť si svet ako taký
a život v ňom. Nič tu na svete nie
je, čo by nepatrilo Bohu. Ani jediný
človek na svete nie je , ktorý by nepatril Bohu. Učme sa preto Bohu
odovzdávať so všetkým , čo sme,
čo máme, čo potrebujeme, po čom
túžime, za čím sa snažíme. Ak Boh
bude prítomný vo všetkých našich
rozhodovaniach sa,
v plánoch a v našich myšlienkach, potom máme šancu obstáť
i v najťažších pokušeniach toho
zlého. A pokušenia prichádzajú
ako na bežiacom páse. Pôstne
obdobie je pre nás šancou uvedomiť si, kam vo svete patríme, kam
smerujeme. V napomenutí slúžiť
len Pánu, svojmu Bohu je zahrnutá nie len ochrana pred pokušením, ale i zasľúbenie konečného
víťazstva, ktoré je vždy na strane
Ježiša Krista. Amen.
Mgr. G. Lauríková
nám. farárka CZ ECAV
Žemberovce

Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významné
udalosti Slovenska:
827 Sv. Cyril – Konštantín – vierozvest, ﬁlozof, teológ, učiteľ, misionár, jazykovedec, hymnograf,
zakladateľ staroslovanského písomníctva a kresťanskej kultúry.
Zomrel 14.2.869 v Ríme 1185.
výročie narodenia
JANUÁR 2012
1.1.1993 Vznik SR 19. výročie
1.1.1917 Ján BREZINA – básnik,
literárny vedec, vedecký pracovník MS 95. výročie narodenia
1.1.1897 Ján BULÍK – významný
slovenský politik - právnik, zakladateľ MS v Juhoslávii 115. výročie narodenia 70. výročie smrti
11.1.1877 Janko MATUŠKA
– štúrovský básnik, autor slovenskej hymny „Nad Tatrou sa
blýska“
135. výročie smrti

24.1.1852 Ján KOLLÁR – básnik, ﬁlológ a hlásateľ všeslovanskej vzájomnosti 160. výročie
smrti
29.1.1912 František ŠVANTNER
– pedagóg, významný slovenský
spisovateľ, externý Referent MS
100. výročie narodenia
30.1.1907 Jozef HORÁK – slovenský spisovateľ, autor obľúbených historických románov,
matičný pracovník 105. výročie
narodenia
FEBRUÁR 2012
13.2.1997 NR SR schválila Zákon o Matici slovenskej – č. 68/
1997 Z.z.
27.2.1812 Samo CHALUPKA
– významný štúrovský básnik,
evanjelický kňaz, národný buditeľ, spoluautor Memoranda národa slovenského 200. výročie
narodenia
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Imatrikulácie prvákov
Dňa 31. január 2012 bol pre žiakov 1. triedy významným dňom.
Okrem toho, že dostali svoje prvé
vysvedčenie, boli pasovaní za prvákov a prijatí medzi žiakov našej
základnej školy. Keďže žiakom
našej školy nemôže byť len tak
hoci kto, túto česť si museli prváci
poctivo zaslúžiť pred celým zhromaždením žiakov a rodičov nášho
lesa. Prečo lesa? Nuž preto, lebo
práve v lese žijú kamaráti našich
prváčikov, ktorí ich sprevádzajú na
ťažkej ceste učenia už od septembra. Je to macko Pooh, tigrík a somárik a samozrejme nesmie chýbať najmúdrejšie zvieratko celého
lesa – múdra sovička. Na úvod sa
deti predstavili hip-hopovým tancom, ktorý ich naučili Soňa, Silvia
a Slávka zo južného kúta lesa – 9.
trieda. Triedna pani učiteľka privítala všetkých prítomných a vyzvala
deviatakov, aby predstavili žiakov,
ktorí sa budú uchádzať o hrdý titul
„ŽIAK NAŠEJ ŠKOLY“. Ďalej nasledovalo plnenie úloh: 1. otázky
z matematiky a zo slovenského jazyka, 2. tanec a spev po anglicky,
3. rýchle uloženie úboru na TEV
do vrecúška. Pri každej úlohe boli

samozrejme deviataci na pomoci.
Po úspešnom zvládnutí všetkých
úloh pani zástupkyňa Mgr. Marta
Čechová usúdila, že prváci si zaslúžia nosiť hrdý titul „ŽIAK NAŠEJ
ŠKOLY“ a poprosila deviatakov,
aby deti pripravili na slávnostný
akt. Nasadili im na hlavy taláre
a mohli predniesť slávnostný sľub:
JA - PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM,
ŽE NA HODINÁCH POZOR
DÁM.
PRIPRAVÍM SA RIADNE,
DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.
PÍSMENKÁ A ČÍSLA
ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM A NAKLONÍM ICH
VŽDY SPRÁVNYM SMEROM.
PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO
SPRÁVANIA
DODRŽÍM
VŽDY A RÁD, AK CHCEM
BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.
USILOVAŤ SA BUDEM
ZVLÁDNUŤ TO SÁM, TAK NA
SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM!
Svoj sľub potvrdil každý prvák prísahou na med s slovom

Karneval

Vo štvrtok 16.2.2012 nastala dlho očakávaná chvíľa karnevalovej
zábavy. Žiaci 1. – 4. ročníka sa spolu s pani učiteľkami premenili na
čarovné bytosti: strigy, princezné, rytierov, bojovníkov, šašov, kovbojov, karatistov, pirátov... Celá paráda sa začala s promenádou masiek,
pokračovali sme súťažami: stoličkový tanec, beh v sedem míľových
čižmách, balónový tanec, tanec v pároch s loptičkou, podliezanie švihadla, vyťahovanie cukríkov na nitke. Pomedzi súťaže si deti losovali
tombolu, ktorú si sami vytvorili z prinesených darčekov. Samozrejme
nemohli chýbať tradičné šišky a čaj, ktorý nám pripravili pani kuchárky,
za čo im ďakujeme.
Mgr. Ingrid KOŠTÚROVÁ

„PRISAHÁM“. Potom pokľakol na
vankúšik a pani zástupkyňa Mgr.
Marta Čechová ho pasovala na
„ŽIAKA NAŠEJ ŠKOLY“. Nasledoval podpis zmluvy o prísahe a pre-

vzatie pamätnej listiny od triednej
pani učiteľky. Zmluvu svojím podpisom potvrdila aj pani zástupkyňa – vykonávateľka slávnostného
aktu. Aby žiaci nezabudli sa svoj
sľub a podpísanú zmluvu, obidva
dokumenty sú vyvesené v triede.
Po slávnostnej imatrikulácii sa
všetci žiaci, prváci v sprievode rodičov a starých rodičov presunuli
do tried a prevzali si výpisy o polročnom hodnotení. Prváci by sa
aj touto cestou chceli poďakovať
svojim rodičom a starým rodičom,
že si pri svojich každodenných povinnostiach našli čas a prišli sa pozrieť na tento ich významný deň.
Mgr. Dominika PALKOVIČOVÁ

Darujte 2 %

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Žemberovce má možnosť získať
ﬁnančné prostriedky z 2% dane. To znamená, že každý zamestnanec, živnostník alebo podnikateľ, môže poukázať 2% dane z príjmov
za zdaňovacie obdobie 2011 našej organizácii SRRZ-RZ. Boli by sme
radi, keby ste si vybrali práve našu organizáciu a prispeli 2%. Iste viete,
že ak nevyužijete túto príležitosť a nevenujete 2% niektorej organizácii,
budú stiahnuté do štátnej pokladnice. Potrebné tlačivá sú k dispozícií
na OcÚ v Žemberovciach. Ak sa rozhodnete podporiť naše deti, vyplnené a potvrdené tlačivo, treba doručiť späť na OcÚ (do pokladne) do
13. apríla 2012.

NAŠE ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
SRRZ-RZ pri Základnej škole s Materskou školou Žemberovce
Osloboditeľov 30, 935 02 Žemberovce
Občianske združenie
Identiﬁkačné číslo prijímateľa: 173 196 17/1104
Uvítame, ak získate pre našu ZŠ 2%-nú daň aj od vašich blízkych,
priateľov a známych.
Ďakujeme.

Vanda Šikeťová

Valentínske popoludnie
Dňa 16.2. sa uskutočnilo v ZŠ Valentínske popoludnie. Žiaci každej
triedy na II. stupni vymysleli rôzne súťaže, ktoré boli originálne a nápadité. Každý súťažiaci bol odmenený sladkosťou. Po každej súťaži sa
prečítali valentínske odkazy. Medzi nimi boli rôzne venovania priateľom,
či učiteľom, ale aj zaľúbené odkazy venované nielen terajším, ale aj bývalým žiakom tejto školy. Rovnako ako pre žiakov I. stupňa, ktorí mali
karneval v telocvični, pani kuchárky nezabudli ani na nás a pripravili nám
šišky a čaj. Nakoniec nám zatancovali žiačky 7. ročníka, ktoré tancom
otvorili našu menšiu „diskotéku“. Väčšina žiakov si zatancovala a ktorí
nie, tí sa zabavili inak. Postupom času začali žiaci odchádzať a tým sa
ukončilo Valentínske popoludnie. Dúfame, že si ho užili nielen žiaci, ale
aj učitelia a ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali a samozrejme aj všetkým
zúčastneným.
Lucia Mazúchová
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• Pri zabíjačke tradične pomáhali členky klubu dôchodcov
• výroba zabíjačkových špecialít

• Ocenenie od starostu obce pre M.
Botíka za obnovenie a udržiavanie
tradícií

• Návšteva priateľov z Poník

Silvestrovské stretnutie
Posledné minúty roka 2011 obec zorganizovala s Klubom dôchodcov Žemberovce spoločné stretnutie pri vysvietenom obecnom stromčeku. V klube voňalo víno a sladký ovocný čaj, nechýbala ani dobrá slivovička. Stretnutie občanov so starostom
a niekoľkými poslancami OZ vyvrcholilo nádherným ohňostrojom.
Ďakujeme A. Ťapajovi za vínko, slivovicu a Z. Korčekovej za zásoby orechov.
K. Baranová

Zo života nášho Poľnohospodárskeho družstva
Práca poľnohospodára tak ako
v minulosti, aj dnes je ovenčená
alebo naopak zmarená priazňou
či nepriazňou počasia.
Po mimoriadne suchom minuloročnom neskorom lete a jeseni,
nastupovala zima veľmi pozvoľna
a len s miernymi zrážkami.
Vo februári zavládli silné mrazy,
ktoré miestami lámali viac ako 50
ročné rekordy. Pre nás je to predovšetkým riziko, či a do akej miery nám mrazy poškodili vinohrady.
Vinohrad je práve tou oblasťou,
kde sa v prípade priaznivého počasia začína s prácami už v januári. Rez odrody
Müller Thourgau bol započatý 9. 1. 2012. Ku koncu
februára bolo zrezaných
30 ha viniča, čo predstavuje približne 40% celkovej
výmery. Okrem toho prebieha príprava očiek odrôd
Julski Biser, Panonia Kincse, Alibernet a Frankovky
modrej.
Neodmysliteľnou
súčasťou prác vinohradníka

v zime je aj starostlivosť o mladé
vína, stáčanie a kontrola ich kvality.
Na úseku rastlinnej výroby bohatá snehová nádielka, ktorá zasypala krajinu v druhej polovici
mesiaca február, nám v porovnaní s minulým rokom asi mierne
odsunie začiatok jarných prác na
poliach.
Jar symbolizuje slnko, prebúdzajúci sa život, mláďatá. Mlaďatá
oviec – jahniatka, tak ako každý
rok, aj tentokrát PD plánuje z no-

vonarodených
zaradiť do
vlastného chovu celkovo
240 kusov jahniat. Ostatné,
cca 700 ks, budú ponúknuté na odpredaj pre veľkonočný trh a pre záujemcov
o v dnešnej dobe populár-

ne, tzv. ekologické kosačky.
Veľkonočné jahniatka ako i ovčí syr si bude možné objednať
od 1.4.2012, informácie na t.č.
6388192, MT: 0910906792
Za PD:
D. Červenáková
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Blahoželanie
K okrúhlemu životnému jubileu 40 rokov

Jánovi Korčekovi,
sa k dlhému radu gratulantov, s prianím všetkého
ho najlepšieho,
hlavne - zdravia, lásky, šťastia, pridáva aj obecný futbalový klub
a Obecný úrad v Žemberovciach.
Janko, žemberovský futbal Ťa potrebuje, nech si mu ešte dlhé
roky na pomoci.

ROK 2012
Prišiel nový rok, ďalší rok života
obce. Prichádza rok, o ktorom sa
už pár mesiacov hovorí ako o roku, kedy zanikne existencia Zeme,
ľudstva, človeka. Žeby ozaj koniec
sveta? Koľko dátumov bolo spojených s koncom sveta?
Niektorí sa možno pozastavia nad prognózou, na internete
nájdeme články varujúce, články
vysvetľujúce, zaručene pravdivé ako na vedeckej, tak i laickej
úrovni. Ale je len a len na nás aký
postoj zaujmeme a ako hrdo sa
postavíme a budeme čeliť týmto
správam.
Každý zažívame počas svojho
života „malé konce sveta“. Pre niekoho je to strata rodičov, partnera
a zamestnania. Pre iného strata
priateľa, zdravia, lásky. A niekomu

sa môže zdať malým koncom sveta strata peňazí, majetku a iných
hmotných statkov. Sme rôzni.... A
to je dobré. Aké by to bolo, keby
sme všetci boli uhladení, neprístupní, malicherní, s úškľabkom
na tvári miesto úsmevu? Úsmev
je vzácny DAR. Veď to je len záchvev pár svalov, ale ako málo sa
objavuje na tvári.
Prajme si rok 2012 bez mätúcich informácií, bez nepodložených prognóz, bez nenávisti a zloby. Prajme si viac ÚSMEVU, viac
LÁSKY, viac POHODY.
„VSTAŇ! ZABUDOL SI NA SVOJU DÔSTOJNOSŤ? DOSTAL SI
TVORIVÚ ISKRU – MÓŽEŠ SA
STAŤ, KÝM CHCEŠ!“
Archanjel MICHAEL
Katarína Baranová

Pár slov o stolnotenisovom turnaj
Prvý posviatočný deň 27.12.
2011 sa uskutočnil tradičný stolnotenisový putovný turnaj o „Žemberovskú makovicu“.
Túto akciu dostali za úkol
zorganizovať Brhlovčania. Bol som
milo prekvapený veľkým záujmom
športuchtivých občanov z oboch
obcí.
O pomoc som požiadal Evku
a Milana Senešiových ktorí mali
na starosti zápis súťažiacich a
postupového pavúka. Podali profesionálný výkon, ďakujeme. Hralo
sa s veľkým nasadením, na troch
stoloch v dvoch skupinách.Víťazi a
to Paľo Kopanica a Dušan Poľiak
zviedli tvrdý súboj o celkové prvenstvo. Nakoniec si víťzstvo z r.
2010 obhajil
Dušan Poliak. Gratulujeme!
Organizátori nezabudli na „dobrú výchovu“ a podávali teplý čajík, minerálku, a kto si trúfol aj
pohárik vínka, ktoré aj s barančaťom
poskytol predseda PD Žemberovce Ing. Halmeš. Ďakujeme!
Chutný gulášik uvarila moja manželka Oľga. Jej odmenou bola
spokojnosť zúčastnených a prázd-
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ný hrniec. Poďakovanie patrí aj
Erike a Natálke Jarabkovým za
servis v kuchyni. Prví traja z
každe skupiny boli ocenení vecnými darčekmi a propagačnými
predmetmi. Putovný pohár pre
víťaza a vecné ceny odovzdali
starostovia zúčastnených obcí.
Skončil sa jeden, už sa tešíme na
ďalší, ktorý by mal byť v Žemberovciach.
Športu zdar!
Albín Kuhajda,
starosta obce Brhlovce

Hľadáte prácu?
Z úradu práce prichádzajú týždenne aktuálne ponuky na voľné
pracovné miesta. Zoznamy sú
doplňované týždenne a sú k nahliadnutiu všetkým občanom na
tabuli informačného centra mladých vo vestibule Zdravotného
strediska v Žemberovciach.
Za OcÚ A. Jarošíková

Poďakovanie
Dobrý deň, chceli by sme sa
Vám poďakovať za ochotnú pomoc pri zbere obnoseného a
nepotrebného šatstva vo vašej
obci/ vašom meste. Touto cestou
sa zároveň aj ospravedlniť, ak
sa nám práve u vás nepodarilo
nedodržať dohodnutý termín odvozu. Aj keď sa snažíme urobiť
všetko preto, aby sa to nestalo,
nedá sa vždy presne odhadnúť koľko sa v obciach vyzbiera
šatstva a ako dlho sa kvôli tomu
zdržiaďalšie termíny odvozu.
Dúfam, že to do budúcnosti neovplyvní našu ďalšiu spoluprácu.
Ďakujeme ešte raz a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom
Pomocný anjel n.o.

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
7. 1. 2012
Ivan Motko a Žaneta Krnáčová
18. 2. 1012
Ivan Bucko a Ing. Martina Hrnčiarová

Narodili sa
Tomáš Palášti, nar. 3. 12. 2011
rodičom Mikulášovi a Ľubici

Opustili nás
17. 1. 2012
Gabriela Róková, vo veku 43 rokov
26. 1. 2012
Jozef Greguš, vo veku 87 rokov
21. 2. 2012
Anna Zaťková, vo veku 85 rokov
22. 2. 2012
Mária Holíková, vo veku 84 rokov

Glosa

V schránke som si našla lístoček, z ktorého som sa dozvedela, že sa
konala akási kampaň za odvolanie riaditeľky školy, ktorú by som mimochodom nepodpísala. Tiež som si prečítala ako sa teraz pod vedením
riaditeľky školy dobre darí. Záverom ma pisateľ vyzýva k zamysleniu.
Samozrejme, že chcem, aby žemberovská škola a jej žiaci napredovali. No spôsob, ako neznámy (alebo neznámi?) informuje (informujú) o problémoch, ktorým vstupuje (vstupujú) do môjho svedomia je
nefér. Voči mne ako občanovi i voči riaditeľke školy. Na to je Rada školy
a prípadne Štátna školská inšpekcia.
Je mi smutno, koľko času a energie venujeme tkzv. žabomyším
vojnám. Nič nevyriešia a nikam nevedú. Iba ak nenávisti a nespokojnosti. Ak ako Žemberovčan chcem niečo urobiť pre svoju dedinu, iste
sa nájde niečo zmysluplnejšie, kam budú smerovať moje myšlienky a
činy. Ak chcem niečím prispieť, aby "moja" dedina bola krajšia a významnejšia, nie je dôležité akej som viery, ba ani koho som volila, ale
že som občan Žemberoviec.
E. Harnová

OFK Družstevník
Žemberovce bilancoval
OFK Družstevník Žemberovce
bilancoval dňa 7.1.2012 o 17 .00
hod. sa v Klube dôchodcov uskutočnila výročná členská schôdza
OFK Družstevník Žemberovce,
ktorej cieľom bolo zhodnotiť činnosť našich družstiev po jesennej
časti súťaží ročníka 2011/2012
a zabezpečiť ich prípravu a pôsobenie v jarnej časti súťaží. Mužstvo
dospelých sa v II. triede okresu
Levice po jesennej časti súťaže
umiestnilo na 4. mieste, čo je lepšie o 3 – 4 miesta v tabuľke ako
bol stanovený cieľ (pohybovať sa
v strede tabuľky).
Bola vyslovená spokojnosť s trénerom, vedením mužstva, ako aj
pôsobením výboru OFK plánuje
posilniť mužstvo o jedného útočníka a jedného záložníka. Ostatné
mužstvo zostáva bezozmeny tak
ako odohralo jesennú časť súťaže,
trénerom naďalej zostáva Róbert

Štefanča. Družstvo žiakov v ObM
SZ sa po jesennej časti súťaže
umiestnilo na 11 mieste so ziskom
6 bodov.
Nutné je pripomenúť, že sa jedná o mladé družstvo, vzniklo len
v lete v roku 2011. Napriek krátkemu času pôsobenia sa naši žiaci
postupne zlepšovali vo svojich
výkonoch. Žiakov v jesennej časti
súťaže viedli Jozef Kľačko a Michal
Macho. Jarnú prípravu obidve družstvá začali prevažne využívaním
priestorov telocvične a miniihriska.
Došlo aj k zmene trénerov žiakov a
jarnú prípravu už viedli Róbert Štefanča a Milan Seneši.
Jarná časť súťaží sa nezadržateľne blíži a napriek tomu, že počasie nám nedovolilo odohrať viacero
prípravných zápasov pevne veríme, že naše družstvá budú dobre
pripravené pobiť sa o prvé jarné
body.
Mgr. Milan Seneši
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