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Občasník občanov obce Žemberovce
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Ročník XIV.

Slovo na úvod
Už o pár dní pretočíme
list v kalendári do ďalšieho
mesiaca r. 2017. V rýchlom
životnom tempe častokrát
nestíhame vnímať udalosti
dní, ktoré nám čas neúprosne ukrajuje zo života.
Zima k nám zavítala tento
rok v plnej svojej sile a kráse. Mnohí z nás konštatujú,
že kedysi takáto zima bola
samozrejmosťou a v mysli sa
nám vynárajú spomienky na
poriadnu guľovačku, sánkovačku či hokej na zamrznutom potoku.
ŽE, ktoré sa Vám dostáva
do rúk, je tiež rekapituláciou,
obzretím sa za udalosťami
ktoré nás sprevádzali v závere r. 2016.
Želám vám príjemné čítanie
a v novom roku radosť v oku,
úsmev na tvári a nech sa vám
darí.
DaC.

Vážení spoluobčania,
ubehlo pár dní ako sme sa
rozlúčili s rokom 2016 a prežívame prvé dni nového roka
2017. Chcem sa Vám poďakovať
za prácu, ktorou ste sa podieľali
na zveľaďovaní našej obce, za
pomoc a podporu pri riešení
každodenných úloh v rôznych
oblastiach miestnej samosprávy
v prospech všetkých občanov.
Uplynulý rok 2016 nebol
ľahkým, bol rokom zmien, hľadania riešení, konsolidovania
ekonomiky obce, nastavovania
efektívnejších procesov, bol o
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zodpovednosti postojov k veciam verejným a efektívnom vynakladaní verejných ﬁnancií.
Napriek všetkým problémom
sa nám v roku 2016 podarilo aj
investovať do majetku obce z
vlastných zdrojov v hodnote
cez 60 tis. eur.
Zároveň sme spracovali a podali žiadosti o NFP na pokračovanie v budovaní celoobecnej
kanalizácie, ktorá momentálne
prechádza procesom posudzovania a na zateplenie obecného
úradu dnes už máme rozhodnutie o pridelení NFP.
V oblasti kultúry a športu
konštatujem, že sme absolvovali všetky kultúrne a športové
podujatia podľa schváleného
zámeru pre rok 2016.
Na sklonku roka uzrela svetlo sveta aj dlhoročná „MONOGRAFIA OBCE ŽEMBEROVCE “
v ktorej sú zdokumentované
historické udalosti súvisiace s
obcou Žemberovce od Praveku
až po súčasnosť.
Určite je v našej obci ešte
veľa vecí, ktoré je potrebné
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Cena 0,50 €

vybudovať, opraviť, vylepšiť a
skrášliť. Popri tom je potrebné
do budúcna sa pozerať triezvo
a reálne, realizovať také zámery, ktoré dokážeme zabezpečiť
tak po ľudskej ako aj ﬁnančnej
stránke.
Nový rok pre každého z nás
znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Do nového roka vstúpme s
pocitom sebadôvery, pokory,
spolupatričnosti a vzájomného
porozumenia.
Zaželajme si pevné zdravie,
ktoré je potrebné k tomu, aby
sme na našej ceste vpred mohli
kráčať bez prekážok.
Zaželajme si úspechy v osobnom i pracovnom živote, v medziľudských vzťahoch a v neposlednom rade lásku a úctu
človeka k človeku.
Všetko dobré v novom roku
2017 Vám želá
starosta

Obec Žemberovce srdečne pozýva verejnosť
na oﬁciálne uvedenie

MONOGRAFIE OBCE
ŽEMBEROVCE

do života
dňa 4.2.2017 v priestoroch klubu dôchodcov
o 13.30 hodine
spojené s autorgamiádou spoluautorov tohto
unikátneho diela.

Obec Žemberovce Vás srdečne pozýva na

Fašiangovú zábavu

Dňa 25.2.2017 o 20 .00 hod. v kultúrnom dome.
Do tanca hrá DUO EFEKT.
Vstupné 3 € / osobu.
Tešíme sa na Vás o pohostenie postarané.
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Predvianočné trhy
Krásne a zároveň veľmi chladné ráno, taká
bola sobota 3.12.2016, kedy sa v našej obci konali Predvianočné trhy.
Už počasie nasvedčovalo, že bude krásny,
slnečný deň, teda ideálny na zimnú prechádzku
spojenú s návštevou našich trhov. Pri vchode vás omámila vôňa zabíjačkových špecialít,
chutný vianočný punč a varené víno. V sále vás
privítali usmiate a dobrou náladou naladené
tváre našich trhovníkov, ktorí ponúkali rôzne okulahodiace ručne a s láskou pripravené
výrobky. Nielen oči, ale aj chuťové poháriky si
prišli na svoje. V ponuke boli chutné pukanské
párance, lokše s kačacou pečienkou a naše tety
dôchodkyne z KD pripravili chutný žemberovský perkelt a výborné štrúdle. Naši chlapi pripravili chutný guláš a
kapustnicu.
O program sa postarali členovia spevokolu Žemberovčan, ktorí spestrili a
spríjemnili atmosféru
vianočných trhov.
O 14,00hodine zavítal do našej obce
aj sv. Mikuláš, ktorý deťom priniesol
malú pozornosť a
detičky sa mu poďakovali pekným
vystúpením.
Za kultúrnu komisiu
Mariana Mikulová

Poďakovanie

Za prípravu a plynulý chod Predvianočných trhov ďakujem
členom kultúrnej komisie Anke Jarošikovej, Janke Bešinovej,
Vierke Košťúrovej, pani Gúčikovej, poslancom Jaroslavovi Mikulovi ,Ivanovi Kúdelovi ,Milanovi Dekyšskému, ďalej ďakujem
pani Erike Mikulovej ,Márii Priekopovej ,pani Kúdelovej ,pánovi
Milanovi Mazúchovi, pracovníčkam OU a pracovnikom na malých obecných prácach,ZŠ – Žemberovce a nesmiem zabudnúť
na pána starostu Jána Kalmana.
Všetkým veľká vďaka.
Predsedkyňa kultúrnej komisie
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach, konaného
13.10. 2016 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 37/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
určenie overovateľov zápisnice:
Eva Kolenová, Peter Vašek
konštatuje, že:
na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 5 poslancov
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje:
program rokovania obecného zastupiteľstva
návrhovú komisiu v zložení: predseda: - Ivan Kúdela
členovia: Milan Dekyšský, Ľuboš
Krátky
Hlasovanie: Za: 5 M.Dekyšský,
E.Kolenová, Ľ.Krátky, I.Kúdela,
P.Vašek Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 4 J.Mikula, M.Šedivý,
A.Ťapaj, J.Tichý
Uznesenie č. 38/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.08.2016
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach odkladá na budúce rokovanie OZ návrh na schválenie
prevodu majetku obce pod zverejneným zámerom č.2/2016 pre
žiadateľa Moniku Kadlubovú rod.
Mi�ovičovú, Jabloňová 1285/15,
900 42 Dunajská Lužná, vzhľadom k tomu, že na prevod majetku obce je potrebná 3/5 väčšina
poslancov OZ
Uznesenie č.39/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
ukladá
komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
pripraviť návrh na riešenie nedostatkov na evanjelickom cintoríne
a zaradenie do investičného plánu
a do rozpočtu na rok 2017
Hlasovanie: Za: 5 M.Dekyšský,
E.Kolenová, Ľ.Krátky, I.Kúdela,
P.Vašek Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 4 J.Mikula, M.Šedivý,
A.Ťapaj, J.Tichý

Uznesenie č.40/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
žiadosť o príspevok na rok 2017
od speváckej skupiny Žemberovčan odkladá na rokovanie nasledujúceho zastupiteľstva
Uznesenie č.41/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly č.5/2016
– kontroly nakladania s ﬁnančnými prostriedkami na položke
611 000 a 612 000 – výdavky verejnej správy – tarifný plat a osobný
príplatok z pohľadu dodržiavania
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Uznesenie č.42/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č.6/2016 plnenia
vlastných príjmov obce na úseku
miestnych daní a poplatku ( výberovým spôsobom) za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
-o realizovaných akciách
- obecné oslavy SNP
- tanečná zábava 3.9.2019 poriadaná RZ pri ZŠ s MŠ
- v Santovke 10.9.2016 podujatie
s názvom „Dobruo jedlo z Hontu“
- Čaro zrelosti 9.10.2016
-o pripravovaných akciách
– 1.11.2016- Pamiatka zosnulých
- 3.12.2016 Predvianočné remeselnícke trhy
- 30.12.2016 Stolnotenisový turnaj
- o investičných akciách
- chodník cez park zasypaný
pieskom, terénne úpravy a vysiatie trávy + kolaudácia
- o prebiehajúcich hodnotiacich
prácach na podaných projektoch,
medzi ktorými je aj náš projekt
zateplenia budovy obecného
úradu
o nutnosti vnútorného vybavenia
úradu ( nábytok, podlahy)
o rozšírení parkoviska
o oprave strechy skladu náradia
a vonkajšieho vzhľadu
o príprave návrhov investícií v r.
2017
- sú podané žiadosti na získanie
dotácií na pokračovanie výstavby

kanalizácie 1 SSS cez Envirofond
na protipovodňové opatrenia –
Húšťava - Envirofond na podporu
kultúry, športu a opravu vojnového hrobu Mjr. D. Gondu z NSK
- je potrebné zrealizovať verejné
obstarávanie na dodávateľa 3. SSS
na dobudovanie kanalizácie
- oblasť ﬁnancií
o výške prídelu podielových daní
o neevidovaní neuhradených faktúr po lehote splatnosti
o 6% navýšení miezd v školách
o potrebe navýšenia na originálne
kompetencie
o 4% náraste miezd v samosprávach od 1.1.2017
o príprave rozpočtu na budúci
rok
Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach,
konaného 15.12. 2016 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 43/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
určenie overovateľov zápisnice:
Milan Dekyšský, Jaroslav Mikula
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: : Ján Tichý
členovia: : Ivan Kúdela, Martin
Šedivý
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č. 44/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.10.2016
Uznesenie č. 45/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
predaj nehnuteľného majetku
obce nachádzajúceho sa na LV

č.1 pozemok s parc. číslom 208/1
o výmere 123 m2 a pozemok
s parc. číslom 208/4 o výmere
158 m2 vedených ako zastavaná
plocha a nádvorie v k. ú. Dolné
Žemberovce v registri parciel
„C“ KN obce Žemberovce. Predaj
schvaľuje do výlučného vlastníctva pre Moniku Kadlubovú rod.
Mi�ovičovú nar. 30.mája 1983
trvale bytomJabloňová 1285/15,
900 42 Dunajská Lužná, za cenu
2.00 eurá za m2 pozemku. Obec
o uvedené pozemky nemá záujem ani do budúcnosti neuvažuje s ich využitím. OZ doporučilo
pozemky malej výmery susediace
sa žiadateľom odpredať formou
osobitného zreteľa podľa § 9a)
ods. 8e) v zmysle už schváleného
zámeru č.2/2016 uz.č32/2016 zo
dňa 25.08.2016, ešte dnešným
dňom konania sa OZ jezverejnený na stránke obce a na vývesnej
tabuli v obci.
žiada starostu obce
vypracovať kúpno-predajnú zmluvu v zmysle schváleného uznesenia.
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.46/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
prečíslovanie položky v bežných
výdavkoch verejnej správy zo
6370054 Voľné zdroje na investície na položku 637011 Štúdie expertízy, posudky
zníženie príjmovej položky 212003
1 o 600 €
zníženie výdavkovej položky
637011 o 600 €
zníženie ročného nájmu o 100 %
t.j. zo sumy 596,40 € na žiadosť
MUDr. Bátovského
žiada:
účtovníčku obce schválené zmeny
zapracovať do rozpočtu obce
Hlasovanie: Za: 6 Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal sa: 1 M.Dekyšský Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.47/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zakúpenie potrebného prenosného materiálu na zabezpečenie
prívodu el. energie do prístrešku
na evanjelickom cintoríne.
odporúča
starostovi obce vyvolať stretnutie so zástupcami ev. cirkevného
zboru za účelom vysporiadania
majetkoprávnych vzťahov na ev.
cintoríne v Žemberovciach
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,

(pokračovanie na str. 4)
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
(pokračovanie zo str. 3)
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.48/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
výšku príspevku 300 eur na nákup
nových kníh v roku 2017 pre Obecnú knižnicu v Žemberovciach
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0
Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová, A.Ťapaj
Uznesenie č.49/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
príspevok na rok 2017 pre Klub
dôchodcov v Žemberovciach
v sume 300 eur
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.50/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Žemberovce na
rok 2017 pre ECAV na Slovensku,
cirkevný zbor Žemberovce vo výške 500 eur.
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.51/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Žemberovce na
rok 2017 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Žemberovce vo výške
500 eur.
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0
Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová, A.Ťapaj
Uznesenie č.52/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Žemberovce na
rok 2017 pre Obecný futbalový
klub Družstevník Žemberovce vo
výške 9000 eur
Z požadovanej dotácie 10.030 €
neuhradiť náklady na :
vývoz smetí 180 €

vodné a stočné 50 €
pripojenie na internet 300 €
vyplatenie hospodára 500 €
Hlasovanie: Za: 6 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal sa: 1
I.Kúdela Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.53/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
príspevok na rok 2017 pre spevácku skupinu Žemberovčan v sume
300 eur
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.54/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
Kalendárium podujatí na rok
2017
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.55/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
prílohu č.3 k VZN č.2/2013 o ﬁnancovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Žemberovce s účinnosťou
od 1.1.2017
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.56/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na VZN obce Žemberovce č.1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Žemberovce
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.57/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na VZN obce Žemberovce č.2/2016
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedi-

vý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č. 58/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach prerokovalo:
schvaľuje:
zníženie položky č. 637011 v bežných výdavkoch o 25.700 € a ich
presun na kapitálové výdavky
položka 717002 – 10.600 €
položka 717001 - 1.700 €
položka 717001 3 – 13.400 €
žiada
účtovníčku obce schválené zmeny
zapracovať do rozpočtu obce
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2
E.Kolenová, A.Ťapaj
Uznesenie č. 59/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
v časti 06.2.0. Rozvoj obcí – Verejná zeleň rozdelenie položky:
- č. 633004 v sume 3.700 € na položky:
633004 1 ...1.800 €
633004 2 ...1.500 €
633004 3 ......400 €
žiada
účtovníčku obce schválené zmeny
zapracovať do rozpočtu obce
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2
E.Kolenová, A.Ťapaj Uznesenie č.
60/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
rozpočet na rok 2017
berie na vedomie
rozpočet na roky 2018-2019
stanovisko hlavnej kontrolórky
k rozpočtu na roky 2017-2019
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č. 61/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu č.7/2016 – o výsledku kontroly dodržiavania zákona č.211/
2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon
o slobode informácií).
správu č. 8/2016 o výsledku kontroly vybavovania sťažností za rok
2015
Uznesenie č.62/2016 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
1. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie I. polroka 2017
2. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce na
obdobie I. polroka 2017
3. poveruje
Hlavného kontrolóra obce na výkon kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.63/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán zasadnutí OZ obce Žemberovce na rok 2017
9.3.; 8.6.; 7.9.; 7.12.;
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Uznesenie č.64/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
organizačný poriadok Obecného
úradu v Žemberovciach
Uznesenie č.65/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
cenu monograﬁe obce Žemberovce v sume 20 eur
Hlasovanie: Za: 7 M.Dekyšský,
Ľ.Krátky,I.Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý, P.Vašek Proti: 0 Zdržal
sa: 0 Neprítomní: 2 E.Kolenová,
A.Ťapaj
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo s informáciami
starostu obce:
o vydaní nového organizačného
poriadku obce Žemberovce
neevidovaní neuhradených faktúr
po lehote splatnosti
o výške prídelu podielových daní
o podanej žiadosti na zateplenie
budovy obec. úradu a výmeny
strechy
o uskutočnených aktivitách :
kúpa pozemkov v bani za 1,50/m2
– vklad do katastra
doriešený havarijný stav stropu
v kultúrnom dome
dobudovanie dlažby na autobusovej zastávke na ul. mjr. D. Gondu
uskutočnenie Žemberovských remeselníckych trhov s Mikulášom
akcia ZPOZu – pohreb p. E. Ľachkej
o pripravovaných akciách :
stolnotenisový turnaj o Žemberovskú makovicu 30.12.2016
fašiangy 25.2.2017
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Vážení občania,
Referát daní a poplatkov Vás chce informovať,
že Obecné zastupiteľstvo pri obecnom úrade
v Žemberovciach, schválilo na svojom zasadnutí
dňa 15.12.2016 Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Žemberovce. Toto VZN upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych
odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi,
ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie komunálnych odpadov.
Ďalej bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorým
sa upravujú podmienky určovania a vyberania
miestnych daní okrem dani z nehnuteľností,
ktoré zostávajú nezmenené aj pre rok 2017
Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti – do 30 dní odo dňa nadobudnutia
nehnuteľnosti:
- vkladom na katastri - kúpa, darovanie...
- právoplatným rozhodnutím - dedenie, dražba, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
stavebné povolenie, zmena užívania stavby, kolaudácia stavby, prístavba, drobná stavba....
-nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb.
Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti – 30 dní odo dňa zániku vlastn. práva k
nehnuteľnosti:
vkladom na katastri – predaj, darovanie...
právoplatným rozhodnutím – dražba, zrušenie
nájomnej zmluvy...
V rámci oznamovacej povinnosti je daňový
subjekt povinný ohlásiť zmenu adresy trvalého
pobytu aj zmeny adresy na doručovanie písomností do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť
nastala.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností,
podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol ne-
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hnuteľnosť – kúpou, darovaním, dedením...,
alebo u ktorého nastali zmeny rozhodujúce
na vyrubenie dane – stal sa vlastníkom ďalšej
nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné
povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenil účel
užívania stavby...
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa,
ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom
dane je počet psov. Každú zmenu skutočností a
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti
alebo údaja oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Sadzba dane je 7,- € za jedného psa a kalendárny rok. Oslobodený od dane je pes z útulku. Daň zaplatí daňovník do pokladne obce
Žemberovce, alebo na účet obce.
Schváleným VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možnosť
zníženia poplatku za kom. odpad na základe
každoročnej žiadosti o 50% študentom, fyzickým osobám, ktoré sú držiteľmi preukazu
ŤZP,ŤZPS, dlhodobo pracujúcim mimo trv. pobytu a oslobodenia o 100% pre pracujúcich
v zahraničí, dlhodobo umiestnených v rôznych
zariadeniach a pod., bližšie o tom vo VZN
Sadzba poplatku za komunálne odpady pre
fyzické osoby bola zvýšená z 0,0356 na 0,0411
na osobu a kalendárny deň ( t.j z 13,02 na
15,- eur za rok)
Sadzba za množstvový zber komunálneho
odpadu zostala nezmenená t.j 0,035 € za 1
liter komunálnych odpadov.(t.j. za 110 l nádobu 3,85 €)
Sadzba za množstvový zber drobného stavebného odpadu bola znížená z 0,035 € na 0,015
€ za 1 kg stavebných odpadov.
Žetónový systém zostávajú nezmenené. Akékoľvek zmeny treba nahlásiť do 30 dní na Obecný úrad v Žemberovciach.
Referát daní a poplatkov

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

15.10.2016
Pavol Mažáry

a Eva Lehotská
22.10.2016
Ing. Karol Birčák
a Veronika Mikulová
12.11.2016
Dušan Fábik
a Mgr. Jana Gáletová
19.11.2016
Pavol Biely
a Ing. Simona Jakalová

Narodili sa

10.11.2016
Martin Mažáry,
rodičom Pavlovi a Eve
13.12.2016
Matúš Koval,
rodičom Ivanovi a Monike
22.12.2016
Tomáš Szalontai,
rodičom Tomášovi a Patrícii

Opustili nás

22.10.2016
Július Šarkezy
vo veku 62 rokov
25.10.2016
Mária Kubaláková
vo veku 90 rokov
10.11.2016
Ladislav Kristín
vo veku 64 rokov
22.11.2016
Emília Ľachká
vo veku 86 rokov
26.12.2016
Daniel Kopanica
vo veku 81 rokov

Pán Jadroň už deviatykrát nezištne pomáha mechanizmami osadiť vianočný stromček.

1. 1.2017
Milan Ondriškovic
vo veku 67 rokov
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Kalendárium
podujatí na
2017 2017
Kalendárium
podujatí
narokrok
Mesiac
Január
Február

Dátum
01.01.2017 nedeľa
25.02.2017 sobota

Marec

24.03.2017 piatok

Apríl

09.04.2017 nedeľa
23.04.2017 nedeľa

Máj
Jún
Júl

30.04.2017 nedeľa
14.05.2017 nedeľa
01.06.2017 štvrtok
29.06.2017 štvrtok
24.06.2017 sobota
24.
.....07.2017
nedeľa
.....07.2017 nedeľa

Názov akcie
Novoročný pozdrav
Fašiangový sprievod so
zábavou
Deň učiteľov

Miesto
Obecný rozhlas
Kultúrny dom
Klub dôchodcov
Obradná sieň

Organizátor
Obec
KŠKMŠaCR

Uvítanie najm.občanov
20. výročie založenia
Klubu dôchodcov
Máj,máj,máj zelený.....
Deň matiek

Obradná sieň
Kultúrny dom

ZPOZ
Klub dôchodcov

Pred OÚ
Kultúrny dom

Obec KM
Obec, ZŠsMŠ

Deň detí
15.ročník „Žiak roka“
Jánska vatra
Futbalový turnaj

Škola-areál
Kinosála KD
Za zdravotným
st.
Futb.štadión
Futb.štadión

ZŠ s MŠ, RZ
Obec
KM, DHZ
OFK
OFK

Obec.KŠMŠaCR,
RZ,

Pamätník SNP

SZPB

Obec, KD, KŠKMŠaCR

OFK
Obec,ZŠ s MŠ
ZPOZ,SZZ
ZPOZ
KŠKMŠa CR,
ZŠ s MŠ,

SZZ,

„O

pohár starostu“

August

29.08.2017 utorok

Memoriál R.B.
Obecné oslavy SNP

September
Október

09.09.2017 sobota
14.10.2017 sobota

Tanečná zábava
Čaro zrelosti

Kultúrny dom
Kultúrny dom

November
December

01.11.2017 streda
02.12.2017 sobota

Sviatok všetkých svät.
Žemb. predvianočné
remeselnícke trhy 15.
roč. - Mikuláš
Stolnotenisový turnaj
„o Žemberovskú
makovicu“
Cezhraničná spolupr.
úmrtia, sobáše, jubileá

Obecný rozhlas
Kultúrny dom

December 2017

Obrady

Pozvánka
Podľa potreby

kinosála

ZPOZ

Spoluorganizátor
KM,KD,Obec, ZPOZ,
PZ Hubertus
RZ, Obec, MŠ
Obec, MŠ
ZPOZ, poslanci OZ,
KŠKMŠ a CR, MŠ
KD, Obec
ZPOZ

Obec,
Obec,

KD,SZZ,PZ Hubertus,
KŠKMŠaCR,

KD,PZ Hubertus, SZZ,
Poslanci OZ,

Brhlovce

KM

Obec Brhlovce a Obec
Žemberovce

Pilisszántó

Obec
ZPOZ

KD,SZZ, KM
obec

Vysvetlivky skratiek: ZPOZ - zbor pre občianske záležitosti, KŠKMŠaCR - komisia školstva, kultúry, mládeže, športu a cestovného ruchu,
PZ - poľovné združenie, KD - klub dôchodcov, KM - klub mládeže, OFK - obecný futbalový klub, DHZ - dobrovoľný hasičský zbor,
SZPB - slovenský zväzu protifašistických bojovníkov, SZZ – slovenský zväz záhradkárov, RZ - rodičovské združenie
Schválené dňa 15.12.2016 uznesením OZ č. 54/2016

Klub dôchodcov Žemberovce informuje:
Seniorky na trhoch
v Žemberovciach

Ako každý rok i tento sa
seniorky z klubu dôchodcov
zúčastnili na našich trhoch.
Predchádzala tomu dôsledná príprava. Opäť sa pripravili
tradičné makové a orechové
štrúdle. Už je to tak, že by sme
si ani nevedeli predstaviť naše
trhy bez štrúdli. Vedúca klubu
rozhodla, že sa pripraví i kurací
paprikáš s haluškami. Recept
bol skoro rovnaký, ako ho varili

mami a starké po dlhé roky. Len
ten paprikáš akosi pokrivkával
za originalitou štrúdlí. Radosť
pri stánkoch robil Mikuláš s čertom a dokonca i seniorky dostali
sladkú pozornosť od čerta. Dúfajme, že budúci ročník bude o
čosi veselší, že tradícia ročníkov
trhov neskončí vďaka nezáujmu
občanov o dianie v obci.
Za KD text a foto
K.Baranová

Predvianočná zábava
so živou hudbou
13. novembra v nedeľu sme sa opäť stretli v klube dôchodcov.
Na malé predvianočné posedenie s občerstvením. Seniorov privítala vedúca klubu M. Gúčiková. Za Obecný úrad Žemberovce
prišla Bc. Anna Jarošíková. Podával sa neskorý obed s koláčikom
a kávou. Živá hudba vyhrávala do tanca i spevu. Málo sa síce
tancovalo, každý mal to svoje „ja nemôžem“, ale o to sa viac
spievalo. Vrava by pokračovala i do neskorých hodín. A tak sme
zakončili jednu novembrovú nedeľu.
Za KD K.Baranová
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Koncert
Na Nový rok, 1.januára 2017 o
18:00h. sa konal novoročný koncert a cappella kvarteta DECÓRUM. Bolo to už druhýkrát, čo
sa konal takýto Vianočno novoročný koncert v Rímskokatolíckom kostole v Žemberovciach.
Zišlo sa okolo 60 ľudí, ktorí zažili príjemný umelecký a kultúrny
zážitok, v podobe štvorhlasného
spevu. Zazneli rôzne Vianočné
skladby od známych, aj menej
známych skladateľov. Samozrejme, že nechýbali ani známe Slovenské koledy. Všetko to bolo
prezentované na vysokej kva-

Modlitba

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť
prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu disciplíny a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil.
Aby som neprespal záblesky svetla života,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
Umožni mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je
najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu
za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy
a sklamania sú súčasťou života, že vďaka nim rastieme
a dozrievame.
Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu.
Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky, priateľské echo
a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám; býva mu povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo.
Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu,
najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra - slovami, či bez slov.
Chráň ma pred strachom,
že by som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!
Antoine De Saint-Exupéry

litnej úrovni a v štvorhlasnom a
cappella prevedení, bez použitia
hudobných nástrojov.
Štyri rozličné tóny sa zlievali
do jednej krásnej, čistej harmónii, ktorá vyvolávala melódiu
blahodarne znejúcu priestorom
a ešte príjemnejšie pôsobiacu na
uši, myseľ a srdce poslucháčov.
Všetci sme odchádzali milo prekvapený a povzbudení celkovou
atmosférou, ktorú navodili štyria speváci z a cappella formácie
DECÓRUM.
Jozef Poliak
adm. farnosti

Paradoxy našich čias
Máme väčšie domy, ale menšie rodiny
Viac vymožeností, no menej času
Veľa titulov, menej zdravého rozumu
Viac vedomostí, menej súdnosti
Veľa expertov a viac problémov
Mnoho liekov, menej zdravia
Viac druhov jedla, ale menej výživy
Dva platy, no viac rozvodov
Krajšie domy a v nich neúplné rodiny
Máme vyššie budovy, ale nižšie charaktery
Širšie diaľnice, ale užšie obzory
Míňame viac a máme stále málo
Kupujeme viacej, tešíme sa menej
Znásobili sme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty
Rozprávame priveľa,
blížneho svojho milujeme primálo a nenávidíme pričasto
Vieme si zarobiť na živobytie, ale nevieme ako žiť
Pridali sme roky životu, ale nie život rokom
Prešli sme cestu na Mesiac a späť,
ale neprejdeme cez ulicu, aby sme sa stretli s novým susedom
Dobývame vonkajší svet, ale nie vnútorný vesmír
Rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky
Naše príjmy stúpajú, ale morálka klesá
Zvyšujeme kvantitu, znižujeme kvalitu
Plánujeme viac, dokončíme menej
Naučili sme sa ponáhľať, ale nie čakať
Pijeme a fajčíme priveľa, utrácame príliš bezstarostne
Smejeme sa primálo, jazdíme prirýchlo
Pohneváme sa priskoro, udobrujeme prineskoro
Chodíme neskoro spať, vstávame unavení
Málo čítame, no veľa pozeráme do bedne
a modlíme sa priveľmi zriedka
Toto je doba rýchleho stravovania bez dostatočného trávenia
doba množstva celebrít, ale mála osobností
závratne vysokých ziskov, no plytkých vzťahov
Doba, v ktorej uprednostňujeme pozlátko pred zlatom
Ale my môžeme spraviť zo života reťaz radostných chvíľ,
ktoré nás nebudú stáť ani cent, a to tak,
že každý deň darujeme druhým aspoň pohladenie úsmevom,
lebo dĺžka nášho života sa nemeria počtom vdychov a výdychov,
ale momentov, ktoré nám vzali dych.
Bob Moorehead: Words Aptly Spoken (1995),
výber a voľný preklad z anglického originálu MM
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Radostné bilancovanie futbalistov
V nedeľu 8.januára t.r. sa
popoludní v Klube dôchodcov
zišli členovia nášho Obecného
futbalového klubu Družstevník Žemberovce, aby zhodnotili uplynulý rok a schválili plány
pre rok 2017. Keďže hodnoteniu prvej polovice roka sme sa
venovali v predchádzajúcich
číslach časopisu, zameriame
sa len na jesennú časť bilancovania.
V letnom období sa vedeniu
klubu podarilo udržať káder
viac-menej pokope. Bol doplnený len o štyroch hráčov.
Vedením mužstva bol poverený ako hrajúci tréner Miroslav
Zlatňanský. To, že sa podarilo káder mužstva udržať, sa
prejavilo na výsledkoch aj v
jesennej časti. „A“ mužstvo
podávalo stabilné výkony, až
na zápasy v Šahách a v Horných Turovciach. Po jesennej
časti sme skončili na peknom
piatom mieste. A po dlhých 10
rokoch sme sa kvaliﬁkovali na
zimný halový turnaj, ktorý sa
uskutočnil v nedeľu 15.januára
v Leviciach v športovej hale.
Skončili sme tam na 7.mieste.
V „ A“ mužstve po jesennej

časti 6.ligy máme aj priebežne najlepšieho strelca Tomáša
Vanyu so 14 gólmi a aj tretieho
najlepšieho strelca súťaže Tomáša Krenčana s 12 gólmi.
Prvú polovicu jesennej časti
družstvo žiakov obetavo viedol
Štefan Bíreš, ktorý je zároveň
aj vedúci mužstva žiakov. Patrí
mu za to obrovská vďaka. Počas tohto obdobia mu výrazne
pomáhala aj Vierka Košťúrová
a sem - tam aj prezident. V ďalšom priebehu jesennej súťaže
potom prišiel k mužstvu žiakov
ako tréner náš hráč mužstva
dospelých Tomáš Vanya, čo sa
zatiaľ ukazuje ako veľmi správny krok. Pod jeho vedením sa
nám podarilo tiež kvaliﬁkovať
na žiacky halový turnaj, ktorý sa uskutočni dňa 25.2.2017
v športovej hale v Leviciach.
Skončili sme totiž na 4.mieste vo svojej skupine. Hráčom,
hráčkam i vedeniu družstva srdečne blahoželáme. Odohrali
v roku 2016 celkom 36 zápasov, z toho 20 majstrovských
a 16 prípravných. S bilanciou
15 výhier (podstatná časť na
jeseň), 2 remízy a 19 prehier.
Podobne ako v „A“ mužstve, aj

Maskrtny medved so sudkom medu.
Autor Jaroslav Dodok, Zemberovce.

v družstve žiakov nám vyrastajú dobrí strelci. Ferko Vlček
s počtom 19 strelených gólov
je zatiaľ na 2.mieste vo svojej súťaži. Okrem toho, žiaci
OFK v rámci letných prázdnin
natreli zábradlie okolo hracej
plochy a na lavičke cez Šurdu,
s ﬁnančným prispením obce,
ktorá uhradila materiál.
Ďalším družstvom, ktoré v
druhej polovici roka pôsobilo
pod hlavičkou OFK je prípravka. Vznikla viac menej z iniciatívy Štefana Bíreša a vďaka
podpore niektorých rodičov.
Funguje od júla 2016 pod vedením rodičov Alexandra Vargu a
Mareka Mikulu. Je v nej okolo
20 hráčov, ktorí svedomite
trénujú dvakrát do týždňa, aj
teraz v zimných mesiacoch.
Družstvo prípravky odohralo
na jeseň 8 stretnutí, z toho
6 majstrovských a 2 prípravné.
Výsledky nie sú v tejto chvíli
podstatné, nakoľko náš tím
tvoria zväčša deti, ktoré sú v
tejto kategórii tí najmladšie.
Nie raz sa v zápasoch stretávajú aj s hráčmi staršími o
3-4roky, čo je v tejto vekovej
kategórii značný vekový rozdiel. Držíme im palce v ich
športovom napredovaní, lebo
deti a mládež sú naša futbalová budúcnosť. Touto cestou
treba poďakovať aj ich rodičom a starým rodičom, ktorí
ich v hojnom počte sprevádzali na tréningy, aj na zápasy a
vytvárajú im aj na súperových
ihriskách peknú domácu atmosféru. Verme, že deti, aj rodičia, či starí rodičia pri futbale
vydržia aj v tomto roku.
Výbor klubu pod vedením
prezidenta Jána Korčeka, s
podporou vedenia obce, i za
aktívnej pomoci niektorých
členov a priaznivcov postavil
krytý prístrešok pre záujemcov o služby bufetu. Na tomto
mieste treba tiež vysloviť veľké poďakovanie „báčimu“ Farkašovi, ktorý je dennodenne
niekoľkokrát na ihrisku a bez
ktorého by naše ihrisko nevyzeralo tak, ako vyzerá. Závidí
nám ho celý okres a môže aj
ligový Spartak Trnava.
Do jarnej časti si výbor klubu
i ďalší prítomní členovia dali za

cieľ aj naďalej udržovať i zveľaďovať vytvorené materiálne
podmienky, udržať športovú
výkonnosť našich družstiev, aj
podporovať záujem o futbal i
u tých najmenších detí. Medzi
ďalšie konkrétne ciele patrí aj
urýchlená inštalácia svetelnej
tabule s časomierou a ukazovateľom skóre, organizácia
tradičných letných turnajov
a podiel na vybraných verejnoprospešných aktivitách v
obci.
Prezident klubu tiež informoval členskú schôdzu o príprave družstiev na jarnú sezónu.
Dospelí už zahájili prípravu.
Trénujú v telocvični, aj v hale.
Majú rámcový plán priateľských stretnutí. Od 4.2. budú
postupne hrať so súpermi ako
H.Trsťany, Dudince, Pukanec,
H.Vrbica, Kozárovce. Pracuje sa
aj na doplnení mužstva. Zatiaľ
je potvrdený príchod D.Zolera
z V.Ďura. Žiaci a prípravka tiež
pravidelne trénujú v telocvični
základnej školy.
Aj touto cestou chce prezident poďakovať všetkým fanúšikom, členom, podporovateľom OFK, za rôznu pomoc pre
náš klub. Jeho menovité poďakovanie patrí pánovi starostovi ing. Jánovi Kalmanovi, Poľnohospodárskemu družstvu
Žemberovce, Jozefovi Markovi, Marekovi Mojžišovi, Jánovi
Trubačovi, Vierke Košťúrovej,
Zuzane Korčekovej, Jaroslavovi Mikulovi, Alexandrovi Ťapajovi, obci Žemberovce, Milanovi Mazúchovi staršiemu,
Štefanovi Bírešovi, Milanovi
Dekyšskému, Danielovi Bešinovi, Alexandrovi Vargovi,
Marekovi Mikulovi, Andrejovi Košťúrovi, Anne Devenej,
Jánovi Drevenému, Jozefovi
Renčovi, Erike Mikulovej, Petrovi Fojtíkovi, Jozefovi Krekovičovi, Patrikovi Tordovi, Jane
Klačkovej, Denise Gubániovej,
Jožkovi Lieskovskému, Marike
Priekopovej a v neposlednom
rade aj nemenovaným podporovateľom, sponzorom, aktivistom - bez ktorých by tento
klub nemohol existovať.
Už sa všetci tešíme na jarnú
časť súťaží.
jm
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Zo života Základnej školy v Žemberovciach
V mesiacoch november a
december sme v našej škole
uskutočnili školské kolá súťaží –
technická olympiáda, dejepisná
olympiáda, biologická olympiáda, geograﬁcká olympiáda, Šaliansky Maťko, Pytagoriáda, Vševedko a okresné kolo olympiády
v slovenskom jazyku. Naši žiaci
sa zúčastnili obvodného kola súťaže Šaliansky Maťko s p. učiteľkou Mgr. Vargovou, kde Stanka
Chovanová získala 3. miesto v
3. kategórii. Uskutočnilo sa aj
testovanie pre žiakov 9. ročníka
pod názvom Komparo a Testovanie 5 – 2016 z matematiky a
slovenského jazyka a literatúry
pre žiakov 5. ročníka. Zaujímavou aktivitou boli Imatrikulácie
prváčikov 28.11.2016. Koncom
novembra chlapci a dievčatá
zabojovali aj v športovej súťaži
vo ﬂorbale. Žiaci našej školy sa
opäť zúčastnili ŽPRT, kde predá-

vali svoje výrobky a tiež vystúpili
s pekným programom, s ktorým
privítali Mikuláša v našej obci. V
deň 6.12. 2016 sme mali pripravený pre žiakov výchovný vianočný koncert dvojice Ali a Oli,
ktorí do našej školy prichádzajú
každoročne z Banskej Bystrice
so zaujímavými programami. V
tento istý deň sme aj v škole
privítali Mikuláša. Žiaci 1. stupňa navštívili 7.12.2016 ﬁlmové
predstavenie v kine Junior. V
novembri mali žiaci druhého
stupňa besedy s pracovníkmi
z CPPPaP v Leviciach a tiež pre
rodičov žiakov 8. a 9. ročníka
bolo zorganizované stretnutie
s odborníkmi pri výbere povolania. Tu ponúkame informácie z
niektorých ďalších aktivít, ktoré
zorganizovali pani učiteľky na
našej škole. Ale bližšie informácie získate z web stránky ZŠ s
MŠ Žemberovce �

IMATRIKULÁCIE
28. 11. 2016 pre niekoho celkom obyčajný deň, ale nie pre
našich 18 prvákov. Práve dnes
presvedčili všetkých, že môžu
byť pasovaní za oﬁciálnych
členov ZŠ s MŠ Žemberovce.
Nebolo to celkom jednoduché,
mali splniť pokyny otca Furasa, získať šesť kľúčov, tri indície, uhádnuť heslo k pokladu
a poraziť pevnosť Boyard. V
priebehu súťaže nestratili vytrvalosť a odvahu, žiadnej úlohy sa nezľakli a bojovali podľa
svojho bojového pokriku: „My
sme smelí prváci, múdri sme a
siláci. Ničoho sa nebojíme pevnosť Boyard porazíme. Hej, hej,

hej.“ Po úmornej námahe bola
pevnosť dobitá, poklad získaný a po prečítaní prváckeho
sľubu pasovala pani riaditeľka
Mgr. Marta Čechová žiakov za
prvákov. Triedna pani učiteľka popriala žiakom, aby sa v 1.
ročníku naučili nielen pekne,
písať, čítať a počítať, ale aby
sa z nich stali lepší ľudia, ktorí
vedia, kedy majú hovoriť, kedy
pozorne počúvať, či pomôcť
alebo popýtať o pomoc, pretože jeden múdry muž raz povedal: „Nie je múdry ten, kto
veľa rozpráva, ale ten, kto sa
rozumne pýta, pokojne odpovedá a pozorne počúva.“

Rokfortská stredná škola
čarodejnícka
V noci z dňa 16. novembra do 17. novembra sa
niektorí vybraní žiaci 8. a 9.
ročníka zúčastnili nočnej
školy v téme čarodejníka
Harryho Pottera. Všetko to
začalo prechodom cez nástupište 9 a ¾ a rozdelím
s triediacim klobúkom na
fakulty Chrabromilu a Slizolinu. Žiaci za túto fakultu
súťažili celý večer a zbierali
dôležité body, pretože víťazi získali týždeň neskúšania, nepísania, nerobenia si
d.ú. z predmetu SJL! A kto
vyhral? Po remíze rozhodlo
viazanie kravaty a o neuveriteľný jeden bod zvíťazil
Slizolin. Študenti sa kvaliﬁkovali
pri triedení zŕn, metlobale, zbieraní mandragory, zvládoli šachovú partiu, oslobodili domového
škriatka Tobbyho, vstúpili na
tretie zakázané poschodie a prežili, vyzbierali Horkraxy, čarovným prútikom pričarovali kľúče
a odhalili tajomstvo mysľomisy.
Celý večer sa zavŕšil slávnostným pohostením a kinom – ako
ináč Harry Potter. Touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým
žiakom za výbornú atmosféru,

Dňa 4.10.2016 sme si my,
chlapci zo ZŠ s MŠ Žemberovce, zmerali sily vo futbale
na Coca-Cola CUP v Kozárovciach. Usporiadateľ tohto turnaja bola ZŠ v Kozárovciach.
Počasie nám veľmi neprialo,
bolo chladno a celý čas mierne pršalo. No napriek zlému
počasiu sa nám podarilo dať
jeden gól v prvom polčase a
to konkrétne F. Vlčekovi a v
druhom polčase predviesť
kvalitnú obranu a systém hry
zameraný na spoluprácu. Napriek všetkým našim snahám
sa zápas skončil 5:1 pre Kozárovce, ktoré postupujú do ďalšieho kola. Každým dňom sa
niečo učíme – učíme sa víťaziť
aj prehrávať.
Naši hrdinovia: F. Vlček, L.
Bíreš, M. Bánovský, L. Félis, J.

zapájali sa do hier a zvládli celý
program do skorých ranných
hodín. Neposledná vďaka za
pomoc vo všetkých smeroch
patrí našim bývalým žiačkam
Katke Kristínovej, Kristíne Polákovej, Bianke Szabóovej, ktorá
si priviedla posilu Paťku, pani
zástupkyni Košťúrovej, slečne
Fintovej, mladším žiačkam s
výrobou, pani upratovačkám,
pánovi školníkovi a samozrejme i pani riaditeľke, ktorá akciu
schválila.
Mgr. Vargová

Kristín, M. Števko, M. Patyi, T.
Starý,
M. Košťúr, P. Gunár, P. Sluka,
P. Rusnák.
Uč. TSV PaedDr. Boďová
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OLYMPIÁDA
v anglickom jazyku
Tak také vyrovnané školské kolo olympiády v anglickom jazyku
tu ešte nebolo!!!
Konalo sa 24. novembra a zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka:
E. Kristínová, M. Hamarová, M. Števko, K. Patyiová, A. Bírešová a N.
Klimentová. Olympiáda v AJ je tradične veľmi náročná, takže všetci
súťažiaci si zaslúžia veľkú pochvalu :-)
Umiestnenie:
1. miesto: K. Patyiová, M. Števko
2. miesto: A. Bírešová
3. miesto: E. Kristínová, M. Hamarová
Mgr. Szalinková A.

Darček k Mikulášu
Dňa 6. 12. 2016 sme dostali rannú Mikulášsku nádielku vo
forme nových žiackych lavíc a stoličiek pod názvom GABI, pre
2. A a 6. A triedu. Žiaci dostali rovnako po 8 ks lavíc so 16 stoličkami. Školský nábytok bol ﬁnancovaný z výťažku hodovej
zábavy, ktorá sa konala v septembri tohto roku a od sponzora
PD Žemberovce.
ĎAKUJEME!!!
Mgr. Čechová

ZBER PAPIERA
70 - 80 kg vyzbieraného starého papiera zachráni 1 strom.
Spolu sme zachránili v jesennom
zbere papiera 38 stromov. Nie
je to málo, je to celkom pekný
park. Aaaale, vlani sme zachraňovali oveľa viac! V jesennom
zbere to bolo až 64 stromov (4
455 kg zberového papiera). Takže milí žiaci nezabudnime! Zber
papiera bude mať pokračovanie

aj na jar. Tak zbierajme už teraz,
zachraňujme stromy. Určite ich
dokážeme zachrániť viac. Veď sa
nám to už raz podarilo. A vyhrá
pritom každý zberateľ. Keď to
aj nebude vecná cena, bude to
super pocit, že som pomohol/
pomohla prírode. Ona to potrebuje, zaslúži si to. A pritom to
vôbec nie je také ťažké .

Trieda Množstvo Počet žiakov Víťaz triedy Priemer triedy Poradie tried

MS1 123 kg

16

Gašparová Nina

55 kg

7,7 kg

MS2 49 kg

18

Motková Tamara

34 kg

1,9 kg

1. A 510 kg

18

Kúdela Lukáš

105 kg

28,3 kg 4.

2. A 345 kg

16

Šikeť Matúš

90 kg

21,6 kg 7.

3. A 351 kg

10

Pomothy Dávid

182 kg 35,1 kg 2.

4. A 231 kg

9

Fiťková Soﬁa

84 kg

25,7 kg 5.

5. A 214,5 kg

9

Péter Andrej

135 kg

23,8 kg 6.

6. A 283 kg

15

Balážová Pavlína

135 kg

18,9 kg 8.

7. A 438 kg

9

Mikolaiová Magdaléna 160 kg

48,7 kg 1.

8. A 255 kg

18

Danišová Romana

67 kg

14,2 kg 9.

9. A 276 kg

9

Palaj Martin

124 kg

30,7 kg 3.

Spolu

3 075,5 kg = 38 stromov
Mgr. Liptáková

Obvodné kolo Šaliansky Maťko
Prišli sme, súťažili sme a vyhrali sme. Žiačka 6. A triedy, Stanka
Chovanová, 20.12.2016 zožala na obvodnom kole úspech. Potlačila
trému a predviedla parádny výkon. Získala 3. miesto, a tak postupuje do okresného kola 25. januára 2017. Jej úspech sme hneď aj
oslávili - zašantili sme si na klzisku a zohriali sa pri teplom čajíku.

16. 12. 2016 Vykročili
sme spoza lavíc a ...
... začali sme dávať dušu i
srdce kúsok po kúsku na papier. Žiaci 7. A triedy bojujú v
tomto období s umeleckým
opisom. Kedy bude vhodnejší
moment na prechádzku ak nie
teraz? Vzali sme si len perá a
zošity, zababušili sa do šálov i
vetroviek a išli si potešiť dušu
do prírody okolo nás. Nikto nič
nehovoril iba sme si vychutnávali tú krásu okolo nás, aby
nám neušiel žiaden okamih.
Máme veľa krásnych viet, ale
pár na ukážku Vám napíšeme:
„Zasneženou krajinou kráčam
po bielom koberci.“ Janko Kristín „Zelená sa zrazu premenila

na bielu a stromy i tráva sú ako
posypané cukrom.“ Eva Píšová
„Mrázik ma pošteklil na nose a
rosu cítim v ponožkách!“ Kiko
Valachy „Cítim sa veľmi dobre
keď je sneh na stromoch i strechách.“ Kika Sluková. „Stromy
sú biele ako v rozprávke.“ Matúš Patyi. „Mám pocit čistoty,
pokoja a lásky. Čisté obláčiky
tancujú na oblohe.“ Táňa Bírešová. „Bielu krajinu nám vyčarila zimná kráľovná a náladu
nám naladaila!“ Kika Hunková.
„Mrznúce kvety pomaly klesajú k zemi, aby sa uložili na
zimný spánok.“ Magdalénka
Mikolaiová.
Mgr. Vargová, uč. SJL

4.A Making ﬂowers
„Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži, a ja to
budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a
chápať.“ J. A. Komenský
A v duchu tohto citátu sme postupovali na hodine anglického
jazyka v 4.A. Štvrtáci pre vás pripravili video-návod ako si urobiť z
papiera jednoduchý kvietok. Inštrukcie sú samozrejme v angličtine.
Kliknite na odkaz:http://youtu.be/PFRkTH3dfW4
Mgr. Szalinková A.
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Zbieram, zbieraš, zbierame!
V jeden obyčajný piatok 30.9.
2016 sa neobyčajný tím v zložení
8. A a 9. A s triednymi pani učiteľkami odhodlal zistiť hodnotu
peňazí. Je ľahké míňať, ale aké

je si ich získať? Finančná gramotnosť by sa nemala získavať
len za lavicami v triedach, ale aj
priamo v teréne.
Žiaci od skorého rána až do

obeda oberali hrozno a tým pomáhali PD Žemberovce. Odhodlanie a chuť boli veľké a úspech
nenechal na seba dlho čakať. To,
koľko sa im podarilo nazbierať

a aká skvelá nálada panovala si
môžete pozrieť v našom fotoalbume na stránkach ZŠ s MŠ
Žemberovce.
Za túto príležitosť sa chceme
poďakovať pracovníkom PD
Žemberovce, ktorí nám zabezpečili bezpečný odvoz aj dovoz
a pohostili nás lahodnými pagáčikmi, ktoré nám dodali síl všetky viničné rady pokoriť.
Mgr. Vargová

Okienko našej materskej školy
Mikulášska besiedka
Dňa 6. 12. 2016 sme už po tretí krát pripravili stretnutie s ujom
Mikulášom v telocvični ZŠ. Ujo Mikuláš(Mirko Botík) prišiel medzi
nás s košom plným sladkostí, nechýbal ani anjelik a čertík. Sladkosti
rozdal našim najmenším po krásnom programe plnom básní, piesní
a kolied. V detských očkách zažiarila iskrička radosti z darčeka.

Uja Mikuláša, poprosila pani zástupkyňa, aby otvoril Mikulášsku
tržnicu. V tržnici si deti s rodičmi nakúpili čo sa im páčilo a vyzbierané peniaze putovali do rodičovského fondu. Deťom a rodičom
sa Mikulášska besiedka v telocvični ZŠ veľmi páčila a dúfame, že sa
nám to podarí aj na ďalší rok.
Do výroby darčekov sa zapojili všetci rodičia – ktorým patrí veľká
vďaka.
Osobne sa chcem poďakovať pri organizovaní našej mikulášskej
besiedky. rodine Moravíkovej, Pivarčovej, Mikulovej, Turčokovej
a Priekopovej.

Vianoce v našej materskej škole
Predvianočné obdobie v našej materskej škole sa nieslo
výzdobou vnútorných priestorov, kde to dýchalo snehovými
vločkami, vyzdobeným stromčekom, pečením medovníčkov,
vianočnými piesňami, básňami
ale nechýbali ani ľudové zvyky
a tradície. Veľkým zážitkom pre
našich najmenších bolo vystúpenie predškolákov s biblickým
príbehom o narodení Syna Božieho – Ježiška, ktorý všetkým
ľuďom prináša šťastie, radosť
a spokojnosť. Táto krásna myšlienka sa vniesla do každého srdiečka dieťaťa, ktoré s nadšením
sledovali tento krásny biblický
príbeh. Uvedomili si, že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale aj

o krásnej tradícii akou je narodenie Ježiška.(foto ukážka).
Tradíciou našej materskej
školy sú malí koledníci, ktorí
v tomto predvianočnom období
koledovali nielen v Žemberovciach ale aj v širokom okolí.
Za všetkých zamestnancov
materskej školy a 34 detí sa
s Vami lúčim prekrásnou koledou našich najmenších:
„Šťastie, zdravie , pokoj svatý,
vinšujeme Vám, či ste starí lebo
deti nezáleží nám.....
„Ja som malý vinšovník, zavinšujem ako nik.
Šťastie, zdravie rodine, nech
všetko zlé pominie.“
Mária Máčayová
a kolektív MŠ
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Stolnotenisový turnaj O Žemberovskú makovicu
Konal sa dňa 30.12.2016 od
9,00 hodiny v telocvični ZŠ
s MŠ v Žemberovciach. Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov
rôznych vekových kategórií.
Hralo sa vo vekových kategóriách do 40 rokov a nad
40 rokov každý s každým. O
1.-2. miesto v závere bojovali
hráči, ktorí sa umiestnili na

v Žemberovciach, starosta
obce p. Ing. Ján Kalman, p.
Anna Jarošíková a vedúca
kuchyne ZŠ s MŠ v Žemberovciach p.Marta Halásová.
Prispel aj OÚ v Brhlovciach.
O materiálno-technické zabezpečenie turnaja sa postaral školník ZŠ s MŠ v Žemberovciach p. Dušan Hudík.

1. miestach a o 3.-4. miesto
hráči končiaci na 2. miestach.
Turnaj zahájila p. Mgr. Marta
Čechová, riaditeľka ZŠ s MŠ v
Žemberovciach. O priebehu
turnaja informoval p. Milan
Seneši ako hlavný rozhodca
a Mgr. Eva Senešiová, ktorý
celú súťaž riadili. O ceny pre
účastníkov turnaja sa postarali Obecné úrady v Žemberovciach a Brhlovciach. O
občerstvenie sa postaral OÚ

Víťazom hráčov do 40 rokov sa stal Stanislav Meňuš
a na 2. mieste sa umiestnil
Dušan Poliak mladší. Víťazom hráčov nad 40 rokov
bol Dušan Poliak starší a na
2. mieste sa umiestnil Pavol
Ukrop.
Víťazom turnaja
sa stal po ﬁnálových stretnutiach p. Stanislav Meňus
, na 2. Mieste Dušan Poliak
st., na 3. mieste skončil p.
Dušan Poliak mladší a na

Darčekový obchodík
šperkovnice • hodiny • kuch.doplnky • vázy • obrusy
fotorámy • vankúše • svietniky • obrazy • šálky • dózy a iné
Od MARCA V PREDAJNI OVOCNÉ STROMČEKY.

4. mieste sa umiestnil p.
Pavol Ukrop. Zo žien sa turnaja ako jediná zúčastnila
p. Adriana Krištofová. Za
najstaršieho hráča bol vyhlásený p. Ján Piatrik, za najmladšieho Kristian Valachy.
Všetci hráči boli odmenení
vecnými cenami.
Na záver turnaj vyhodno-

til p. Milan Seneši, p. Ing.
Kalman s p. Jaroší kovou
odovzdali poháre a ceny za
umiestnenie hráčov, ako aj
najstaršiemu a najmladšiemu
hráčovi. P. starosta sa poďakoval účastníkom turnaja za
účasť a turnaj ukončil.
Dňa 30.12.2016 zapísal
Milan Seneši.

Klub jogy v Žemberovciach hľadá cvičiteľku. Cvičilo sa v Zdravotnom stredisku od 18,00 hod.
každú stredu. Nájde sa mladý,
schopný človek, ktorý by nám
predcvičoval? Ohláste sa na čísle
telefónu : 0904 826 783

Tešíme sa našu návštevu.
Obchodík sa nachádza pri zdravotnom stredisku,
SNP 38, Žemberovce
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