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Milí Demandičania!
Čas beží a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako
rok predchádzajúci. Pre niekoho to bol rok
šťastný, pre iného možno menej úspešný.
Rok 2011 je už minulosťou, za ktorou sa dnes
chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať
to, čo predchádzajúci rok priniesol pozitívne,
ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným
či menej šťastným. Každému z nás sa vryl do
pamäti iným spôsobom. Je dobré sa z času
na čas pozastaviť, obzrieť sa. Nahliadnime
do minulosti a zaželajme si, aby sme svoje
chyby dokázali rozpoznať a poučiť sa z nich.
Potom môžeme smelo hľadieť do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom
krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším
ako ten predchádzajúci.
Nástupom do mojej funkcie 28.12.2010
došlo k mnohým zmenám a rozhodnutia
neboli jednoduché. Rok 2011 bol na Slovensku jedným z najťažších po roku 1990. Ako
nový starosta som prevzal obec s neprimeraným dlhom. Dlh obce predstavoval k 1.
januáru 2011 viac ako 155 tisíc eur. Demandice dostali v roku 2011 prostredníctvom podielových daní od štátu na celý rok takmer
o 8 tisíc eur menej, ako bol počiatočný pred-

poklad. Samospráva ostala nedoﬁnancovaná. Napriek ťaživej ekonomickej situácii a splácania úveru sa
nám podarilo znížiť dlh obce o nemalú čiastku oproti roku 2010. Treba podotknúť, že dlh
sme znížili bez úveru a predaja akéhokoľvek
majetku obce. Pri rozhodovaní, akým spôsobom chcem pracovať a stáť v čele obce,
som musel zobrať do úvahy nepríjemný
argument. Patríme do skupiny vážne zadlžených obcí Slovenska. Mal som na výber
dve cesty. Prvú, ktorá sa zdala byť oveľa jednoduchšia a znamenala pokračovať v trende
ďalšieho zadlžovania. Druhá cesta znamenala bojovať s rastúcou zadlženosťou a neefektívnym vynakladaním zverených prostriedkov. Daňou za logicky správnu cestu bol
rad nepopulárnych opatrení, ktoré snáď už
nemusím menovať. Veľmi pozitívne vnímam
prácu môjho zástupcu a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí vecne a zodpovedne
pristupovali k problematike ozdravenia obce.
K dnešnému dňu sme mali 11 zastupiteľstiev,
kde sme okrem uznesení prijali aj 7 všeobecne záväzných nariadení obce. Zodpovedným
prístupom, disciplinovanou účasťou a plným
qvórom poslancov sme mohli schvaľovať
zákony platné na území našej obce. Dňa
30.12.2011 sme jednohlasne zvolili hlavného

Kedves Deméndiek!
Az idő múlik, ismét egy új esztendő küszöbén állunk azzal a reménnyel, hogy jobb és
szebb lesz mint az előző volt. Van aki számára a múlt év szerencsét hozott, mások számára lehetett kevésbé sikeres is. A 2011-es
év már a múlté, ezért értékelhetjük. Mérlegelhetjük, hogy milyen pozitívumokat hozott,
vagy éppen miben volt rosszabb, kevésbé
szerencsésebb mint az előző. Mindannyiunk
számára más szempontból lesz emlékezetes. Jó időnként megállni és visszatekinteni. Tekintsünk mi most vissza a múltba,
s kívánjuk egymásnak azt, hogy elkövetett
hibáinkat felismerjük és okuljunk belőlük.
Aztán bátran nézhetünk a jövőbe azzal a hittel, hogy a következő év szebb, kedvesebb
és minden bizonyára értékekben teljesebb
lesz majd mint az előző.
Hivatalba lépésem után sok, nem egyszerű változás történt. 2011 Szlovákiának egyik
legnehezebb éve volt 1990 –et követően.
Mint új polgármester a község igazgatását
nagy adósággal terhelve vettem át. Ez az
adóság több mint 155 ezer euró. Deménd
község állami adókból való részesedése 8

ezer euróval volt kevesebb, mint a tervezett.
Az önkormányzat költségei fedezet nélkül
maradtak. Ilyen nehéz gazdasági helyzet és
a kölcsön ﬁzetése mellett is azonban sikerült a község adóságát 2010 –hoz viszonyítva nem kis mértékben csökkenteni.
A döntést arról, hogy milyen módon akarok
a falu élén dolgozni ez a kellemetlen tény
igencsak befolyásolta. Szlovákia komoly
adósággal rendelkező községei közé tartozunk. Két lehetőségem volt. Az egyik a további eladósodás. A másik volt a harc az
előző, tehát az eladósodás és a rám bízott
eszközök nem effektív felhasználása ellen.
A helyes út választásáért viszont nem éppen
népszerű intézkedések formájában meg
kellet az árat ﬁzetni.
Pozitívan értékelem a falu képviselői testületének hozzáállását a község gazdaságának fellendítése érdekében. A mai napig
11 képviselői gyűlést tartottunk, amelyek
alkalmával a határozatokon kívül 7 általános
érvényű rendeletről döntöttünk. Felelősségteljes, fegyelmezett és a képviselők hiányzás nélküli részvételével hagyhattuk jóvá

ročník 2.
kontrolóra obce na funkčné obdobie šiestich
rokov.
Dajme si predsavzatie, nech rok 2012 bude
rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a
rokom čistejšej a malebnejšej obce Demandice. Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, ktoré
si každý z nás predstavuje inak. Prajeme si
zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme
na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, v
práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade si prajeme lásku a úctu človeka k človeku. Tak ako sme spoločne privítali
príchod nového roku verím, že sa budeme
stretávať aj pri mnohých ďalších podujatiach.
Pripravujeme pre vás mnoho zaujímavých
akcií kultúrneho, spoločenského a športového charakteru. Radi vás na nich privítame.
Teším sa na aktívnu spoluprácu s cirkvou,
s podnikateľmi a so všetkými organizáciami,
ktoré pôsobia v obci. Za dôležitú považujem
tiež spoluprácu so Základnou školou s Materskou školou . Ako starosta, ale hlavne ako
obyvateľ našej obce, si vám všetkým dovoľujem zaželať dobrú pohodu, spokojnosť,
radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a
osobných úspechov.
Ing. Attila Kürthy, starosta
a község területén érvényes törvényeket.
2011 december 30-án, hat éves időszakra szólóan, egyhangúan választottuk meg
a község ellenőrét.
Fogadjuk meg, hogy ez az év a jobb emberi összetartozás és tisztább Deménd éve
lesz. Már szokássá vált, hogy az év kezdetén sok boldogságot - mely mindannyiunk
számára lehet más - kívánunk egymásnak.
Kívánunk jó egészséget, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy utunkat akadályok
nélkül járhassuk. Sok sikert kívánunk személyes életünkhöz, munkánkhoz. Nem utolsó
sorban kívánjuk egymás szeretetét és tiszteletét. Miként együtt ünnepeltük az Új Évet,
hiszem hogy ugyanúgy találkozni fogunk az
egyéb események alkalmával is. Sok kulturális-, társadalmi- és sportrendezvénnyel
készülünk. Szeretettel várunk mindenkit.
Örülök az együttműködésnek az egyházzal,
a falunkban gazdálkodókkal és szervezetekkel. Szintén fontosnak tartom az együttműködést az alapiskolával és az óvodával.
Mint polgármester, de főleg mint községünk
polgára kívánok Önöknek jólétet, megelégedést, örömöt, jó egészséget és nagyon sok
sikert.
Kürthy Attila – polgármester
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Uznesenia zo 7. riadneho zastupiteľstva OZ – 1. 1. 2012
Uznesenie č. 5
OZ schvaľuje do návrhovej
komisie:
1. Martin Vereš
2. Danica Rybošová
Uznesenie č. 6
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice:
1. Ján Sirota Ing.
2. Milan Kajas Ing.
Uznesenie č. 7
OZ schvaľuje za zapisovateľku Juditu Palčovičovú
Uznesenie č. 8
OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení.
Uznesenie č. 9
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k Návrhu viacročného rozpočtu obce Demandice na
roky 2012-2013-2014.
Uznesenie č.10
OZ schvaľuje Programový
rozpočet obce Demandice na
roky 2012-2013-2014.
Uznesenie č.11
OZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí OZ na rok
2012.
Uznesenie č.12
OZ schvaľuje Plán práce
hlavného kontrolóra na I.polrok 2012.
Uznesenie č.13
OZ schvaľuje VZN č.1/2012
o povinnej školskej dochádzke v ZŠ s MŠ.
Uznesenie č.14
OZ navrhuje nepristúpiť
na mimosúdne vyrovnanie
v predmetnej veci (faktúra
č.VF 2011092 doručená na
obec dňa 25.5.2011) nad rámec dotácie na rekonštrukciu
ZŠ.
Uznesenie č.15
OZ ruší uznesenia č.108,
109,110,111,112,113/2011
z dôvodu zmeny znenia.
Uznesenie č.16
OZ schvaľuje zrušenie
a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva LV č.1093
podľa Geometrického plánu
č.139/2008 zo dňa 4.10.2010

a porovnaním výmery a ceny spoluvlatníckych podielov
podľa LV č.1093 pred rozdelením a po ich rozdelení
podľa Geometrického plánu
č.139/2008 na vyrovnanie
rozdielov v hodnotách týchto
pozemkov na základe Znaleckého posudku č.47/2011,
ktorý určil všeobecnú hodnotu pozemku na 2,48 €, nariaďuje uhradiť Martinovi Balkovi
r.Balkovi a Daniele Balkovej
rod.Urbanovej spoločne a nerozdielne sumu 141,36 €.
Získané parcely po rozdelení podľa Geometrického
plánu č.139/2008
Par.č.207/15 registra C
- záhrada o výmere
145
m² podiel 1/1
Par.č.207/24 registra C
- záhrada o výmere
89
m² podiel 1/1
S p o l u : 234 m²
Pred rozdelením
Par.č.207/1 registra C
zastavaná plocha a nádvoria
2123 m² podiel 1/12 (177
m²)
Rozdiel výmery 234 m²
– 177 m² = 57 m²
Uznesenie č. 17
OZ schvaľuje zrušenie
a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva LV č.1093
podľa Geometrického plánu
č.139/2008 zo dňa 4.10.2010
a porovnaním výmery a ceny spoluvlatníckych podielov
podľa LV č.1093 pred rozdelením a po ich rozdelení
podľa Geometrického plánu
č.139/2008 na vyrovnanie
rozdielov v hodnotách týchto
pozemkov na základe Znaleckého posudku č.47/2011,
ktorý určil všeobecnú hodnotu pozemku na 2,48 €, nariaďuje uhradiť Ladislavovi
Frenkovi r.Frenkovi a Martine Frenkovej, rod.Novákovej
spoločne a nerozdielne sumu
151,28 €.
Získané parcely po rozdelení podľa Geometrického
plánu č.139/2008
Par.č.207/17 registra C
- záhrada o výmere 147 m²
podiel 1/1
Par.č.207/25 registra C
- záhrada o výmere 91 m²
podiel 1/1
S p o l u: 238 m²
Pred rozdelením

Par. č. 207/1 registra C
- zastavaná plocha a nádvoria
2123 m² podiel 1/12
(177 m²)
Rozdiel výmery
238 m²
– 177 m² = 61 m²
Uznesenie č.18
OZ schvaľuje zrušenie
a vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva LV č.1093
podľa Geometrického plánu
č.139/2008 zo dňa 4.10.2010
a porovnaním výmery a ceny spoluvlatníckych podielov
podľa LV č.1093 pred rozdelením a po ich rozdelení
podľa Geometrického plánu
č.139/2008 na vyrovnanie
rozdielov v hodnotách týchto
pozemkov na základe Znaleckého posudku č.47/2011,
ktorý určil všeobecnú hodnotu pozemku na 2,48 €,
nariaďuje uhradiť Jánovi Petruchovi r.Petruchovi a Jane
Petruchovej rod.Dobrovičovej
spoločne a nerozdielne sumu
99,20 €.
Získané parcely po rozdelení podľa Geometrického
plánu č.139/2008
Par.č.207/16 registra C
-záhrada o výmere
139
m² podiel 1/1
Par.č. 207/24 registra C
-záhrada o výmere
78 m²
podiel 1/1
S p o l u : 217 m²
Pred rozdelením
Par.č.207/1 registra C
zastavaná plocha a nádvoria
2123 m² podiel 1/12
(177 m²)
Rozdiel výmery
217 m²
– 177 m² = 40 m²
Uznesenie č. 19
OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností-pozemku
1.par.č.207/5 registra C-zastavané plochy a nádvoria
o výmere 191 m² do podielového spoluvlastníctva
Tomášovi Viglašovi
rod.
Viglašovi nar. 2.10.1984, bytom Demandice č. 455 spoluvlastnícky podiel 1/2
Kristíne Székelyovej rod.
Székelyová, nar. 27.12.1982,
bytom Demandice č. 455 spoluvlastnícky podiel 1/2
za všeobecnú hodnotu pozemku 2,48 € určenú Znaleckým posudkom č.3/2012.
Celková hodnota predávanej

nehnuteľnosti je 473,68 €.
2. Par. č. 207/17 registra C
- záhrada o výmere 147 m²
do podielového spoluvlastníctva
Par.č.207/22 registra C záhrada o výmere 87 m² do
podielového spoluvlastníctva
Tomášovi Viglašovi
rod.
Viglašovi nar.2.10.1984,bytom Demandice č.455 spoluvlastnícky podiel 1/2
Kristíne Székelyovej rod.
Székelyová, nar.27.12.1982,
bytom Demandice č.455 spoluvlastnícky podiel 1/2
za všeobecnú hodnotu pozemku 2,48 € určenú Znaleckým posudkom č.47/2011.
Celková hodnota predávaných nehnuteľností je 580,32
€.
Poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Uznesenie č. 20
OZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností-pozemku
1. par. č. 207/7 registra C-zastavané plochy a nádvoria
o výmere 192 m² do výlučného spoluvlastníctva
Jánovi Melagovi, rod. Melagovi nar.16.5.1951, bytom
Demandice č.434 podiel 1/1
za všeobecnú hodnotu pozemku 2,48 € určenú Znaleckým posudkom č.3/2012.
Celková hodnota predávanej
nehnuteľnosti je 476,16 €.
2. Par.č.207/19 registra C
- záhrada o výmere 142 m²
do výlučného vlastníctva
Par.č.207/20 registra C
- záhrada o výmere 76 m²
do výlučného vlastníctva
Jánovi Melagovi , rod.Melagovi nar.16.5.1951,bytom
Demandice č.434 podiel 1/1
za všeobecnú hodnotu pozemku 2,48 € určenú Znaleckým posudkom č.47/2011.
Celková hodnota predávaných nehnuteľností je 540,64
€.
Poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Uznesenie č. 21
OZ schvaľuje používanie
súkromného motorového vozidla na služobné cesty mimo
okres starostovi obce.
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Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky 2012

2012 - A Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsába történő választások
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať dňa 10. marca 2012.
Miesto konania volieb, okrsok č.1 bude voličom pripravený v sobášnej sieni obecného úradu.
Volebná miestnosť bude otvorená v deň volieb od 07,00 do 22,00 hod. Pre imobilných bude
pripravená prenosná urna, ktorú členovia volebnej komisie dopravia na vopred vyžiadané
adresy našich občanov.
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra 2012 március 10.-én 7.00
órától 22.00 óráig kerül sor. A választóhelység az 1-es számú választókörzetben, a községi hivatal esketési termében lesz. A mozgássérültek , igényüket a hordozható urnára bejelenthetik
a községi hivatalban.
Do okrskovej komisie v Demandiciach pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
boli politickými stranami delegovaní nasledovní občania:
A körzeti választóbizottság tagjai a következők:
-

Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
Sloboda a Solidarita
Právo a spravodlivosť
Strana zelených
Komunistická strana Slovenska
Most – Híd
Ľudová strana HZDS
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
SDKÚ – DS
Smer – sociálna demokracia
Strana Maďarskej Koalície, MKP
Strana živnostníkov Slovenska

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

p. Nemčok Jozef, Ryboš Michal – náhradník
p. Debnárová Mária
p. Viškyová Ivana
Mgr. Régiová Renata, Régi Ernest – náhradník
p. Benčoková Renata
p. Húska Stanislav
p. Tóth Juraj
p. Hajdamárová Katarína
p. Lukáčová Mária
Bc. Homolová Angelika
Bc. Kollárová Eliška
p. Melaga Ján
p. Balla Ľudovít
p. Štutiková Izabela

Ďalšie informácie môžete získať na webovej stránke obce Demandice, alebo priamo na Obecnom úrade počas stránkových hodín.
Közelebbi információk Deménd weboldalán vagy a községi hivatalban.
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O súčasnej hospodárskej kríze, i o jej dôsledkoch
Zamyslenie týchto dní
Pominul čas Vianoc, radosti a veselosti. Čas darčekov, ktorým sa tešili tí
najmenší, deti ale aj ostatná rodina po
sviatočnej štedrovečernej večeri. Rodina viac bola zomknutá v láske, v tichosti, porozumenia, štedrosti. Mnohých
prianí i želaní. Ale na druhej strane boli
aj rodiny, kde tie Vianoce neboli až tak
„štedré a veselé“. V mnohých rodinách
–a nie je ich málo- sviatky pokoja narušil
oznam, že už nie je žiaduci na pracovisku kde pracoval, v zúfalstve, kde vziať
ten nejakí „groš“ na ďalšie prežitie. Nezamestnanosť, sociálne neistoty do budúcna. Možno tá štedrovečerná pohoda
v mnohých rodinách bola poznačená
smútkom zo stratou blízkych v priebehu
roka a smutnejšia, ak išlo stratu človeka
úrazom a ešte horšia dopravnou nehodou.V mnohých prípadoch zavinenou
nezodpovednosťou druhého vodiča, na
ktorú doplatil nevinný človek. A tých je
stále viac a viac, ako nám to približujú
mnohé periodiká, ale hlavne elektronické média. To len tak na okraj „sviatkov
pokoja a lásky“, ako tieto vianočné sviatky vo všeobecnosti vnímame.
Zmena klimatických pomerov na našej
„matičky zeme“ a otepľovanie atmosféry už nám nepripomína zimu, zasnežené
Vianoce, ale skôr iné ročné obdobie, najmä jeseň. A v takejto zmene nášho okolia sa ani nenazdáme a už sú za chvíľu
Hromnice kresťanský sviatok, nazývaný
aj Obetovanie Pána (2.februára) a v katolíckej cirkvi aj Dňom zasväteného života (ľudia, ktorí svoj život zasvätili Bohu
a službe ľuďom - napr. Spoločenstvo
saleziánov Dona Bosca), Dňom očisťovania, ale aj svätením Hromničných
sviečok, ktoré sa zapaľujú pri živelných
pohromách, umieraní človeka a pod. na
odvrátenie prichádzajúceho nebezpečenstva. „Na Gregora (12. marca) pluh
do poľa“, hovorí staré porekadlo. Toto
obdobie je spojené s jarnými prácami,
prácou v záhradách a ani sa nenazdáme, je tu očakávaná Veľkú noc- sviatky
zmrtvych vstania Pána Ježiša.
Spomínam to preto, že, v mojom príspevku rezonuje KRÍZA. Fenomén,
ktorý sa stal dennodennou aktualitou už
spomínaných periodík a elektronických
médií. Ale vrátim sa k tým vianočným
sviatkom. Iste si mnohí pamätajú predvianočne, ale aj povianočné informácie,
že „Priemerná Slovenská rodina minula na darčekoch priemerne 450 Eur
(13.556,00 Slovenských korún). O 100
Eur viac ako v roku 2010, ale keď to porovnávam s mojím súčasným dôchodkom taktiež o 100 EUR viac, ako je ten
môj mesačný. Iste že, i tu sú rozdielne
sumy medzi tými najbohatšími bohatými
i tými chudobnými v darčekoch, penia-

zoch. I životnej úrovni. Ale aj tak, aká
že potom kríza, keď sa nám obyčajným
„hriešinokom“ dostávajú tieto informácie.
I iných súvislostiach by sa mohlo slovo „kríza“ veľmi spomínať. Hlavne tá
hospodárska, kde rezonuje pojem peniaze, mena, v našom prípade EURO
a mimo EU rôzne iné peňažné meny.
Ak sa zamýšľam nad jej vznikom, ťažko povedať, kde sú jej korene. Možno
ten môj pohľad bude trochu subjektívny,
ale vychádza z interpelácii národohospodárov, politikov, ekonómov, analytikov
a neviem ešte od koho. Natíska sa otázka či vznikla pričinením nezodpovedným hospodárením národohospodárov
(Grecko a Portugálsto, už i Taliansko)
v jednotlivých štátoch. Bankárov, ktorí
poskytovali a možno poskytujú nevymožiteľné pôžičky rôznym právnickým
i fyzickým osobám.(Prípad Devín banky
a Agrobanky v našej republike). Podnikateľskou sférou, ktorá i v našej republike možno za „Vatikánsku menu“ dostala do vlastníctva mnohé priemyselné
i poľnohospodárske podniky a postupne
ich zruinovala. Ďalší dlžníci, rôzni podnikatelia, podnikateľské subjekty, ktorí
štátu neodvádzajú rôzne dane, poistné
a mnohé ďalšie príspevky, ktoré plynú
do štátneho rozpočtu. Čierne mzdy, vyplácané mimo zdanenia, len tak na ruku
a potom keď niekto ochorie zistí, že jeho
odmena má dve položky. Tá z ktorej mu
v starobe tvorí dôchodkové zabezpečenie a tá, ktorá mu pomáha „hneď a zaraz“. Stačí si pozrieť internetovú stránku
Sociálnej poisťovne, kde sa nachádza tisíce mien týchto dlžníkov s menšími, ale
aj z vysokými sumami nezaplatených
odvodov tejto inštitúcii. Nečudujme sa,
že nemocnice, starobince a iné scocialne služby hospodária z časti zo stratou
i z týchto dôvodov. Do plejády podnikateľov, dlžníkov, privatizérov nezodpovednými tendrami, odmenami a rôznymi machináciami s ﬁnanciami „nás
všetkých“ nemožno nespomenúť štátnu
správu. Zlé hospodárenie z prostriedkami našich daní, ktoré odvádzame
priamo, alebo nepriamo v podobe DPH
nákupom tovaru, je ďalšou položkou podieľajúcou sa na vzniku už spomínanej
krízy. Počínajúc vládou, jednotlivými ministerstvami, ďalšími inštitúciami štátu,
nevynímajúc krajské a obecné orgány
zvolené z vôle občanov. Počiatky tohto
„zlého“- ak to tak možno nazvať- stavu
siahajú do obdobia, keď na uliciach bolo
počuť „štrngov klúčov“nespokojných
študentov, ku ktorým sa pridali intelektuáli, ostatní občania, v dobrej vôle poraziť
to zlé. Vytúžená sloboda nám doniesla
možno s týmto obdobím pre mnohých
viac zla, ako dobra.
Potom sa nečudujme, že kríza sa

najviac dotkne najširšej vrstvy obyvateľstva.. Aj o tom mi preto nedá napísať
pár riadkov. O tej minulosti, „životnej
úrovne“vtedy a dnes, aspoň na jednom
príklade.
Keď úž píšem o tej kríze v mnohom
sa podieľame ne nej všetci, bez rozdielu. Životná úroveň sa dostala na hranicu
možného. Akosi, hlavne my starší sme
zabudli na obdobie našej mladosti. Mnohí si nespomíname, alebo nechceme
spomenúť na dobu minulú. Obdobie, na
rôzne normy, normatívy, keď hodnota
ľudskej práce sa-tak ako dnes-merala
produktivitou pracovnej sily, výkonom,
ktorý bolo treba vynaložiť na určitý druh
výrobku, či výkonu. Ale to robotník-roľník, či inteligencia mal čierno na bielomna výplatnej páske, ktorá dnešnému
pracujúcemu v niektorých podnikoch
chýba pri preberaní jeho mzdy. Aby som
bol konkrety, žijeme na dedine preto
príklad z bývalého JDR v obci. Jedným
z takýchto ukazovateľov bol zaužívaný v prvopočiatkoch združstevňovania
a nazýval sa pracovná jednotka. „Pracovná jednotka“ ktorú mohol družstevník dostať za smenový čas jeho práce
v družstve. Hodnota tejto jednotky by sa
dala v súčasnosti porovnať z hodením
nižšej centovej mince Eura do klobúka
niektorého žobrajúceho bezdomovca,
postavajúceho niekde pred hypermarketom. Nebyť toho pol hektárika, či doma
vychvaneho prasiatka, z ktorého sa musela odovzdať časť kože-krupón, život
by sa naozaj podobal dnešným bezdomovcom. Ale vždy vedel, koľko dostal,
zaplatil z tejto čiastky poistenie, daň
a iné zrážky, ako mu účtovník vyplatil
čistú mzdu. Mal to na papieri „čierno na
bielom“ a na konci roka podpísal poistovacú kartu zárobku za celé obdobie
s výškou zarobenej mzdy. Natíska sa
otázka je to aj tak dnes u mnohých podnikateľov, zamestnávateľov ? Odpoveď
si musia hľadať, tí u ktorých je občanzamestnanec zamestnaný.
V tom je rozdiel v hodnote ľudskej
práce v minulosti a dnes, i keď ťažko
posúdiť výkon vykonanej práce v minulosti so súčasnosťou. Prekonať tieto disproporcie môže len vláda, parlament. Ale čo už, keď aj tam sedia takí,
ktorí patria do tej skupiny-skupiny starej
gardy poslancov-v mnohých prípadoch
privatizérov, neplatičov, tichých účastníkov v rôznych podnikov, v mnohých
ktorí počas funkčného obdobia prepisujú svoje podniky na rodinných príslušníkov a priateľov.
Nečudujme sa potom, že meno kríza
bude rezonovať v našich mysliach i v
skutočnom živote ešte veľmi dlho. A radový občan bude ten, čo znáša a bude
znášať jej dôsledky.
Jozef Nemčok
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Šťastný (požehnaný) nový rok! Boldog (áldott) Új Évet!
Na začiatku všetkých našich podujatí si my ľudia zvykneme
želať veľa šťastia a úspechov, aby sa nám darilo. Toto sme zabalili aj do novoročných želaní, ako naši predkovia. V čom spočíva
ŠŤASTIE človeka? Azda v hojnosti a bohatstve, pohodlnom živote bez starostí? Alebo v niečom inom? Naši predkovia hovorievali: "Bez Božieho požehnania márne ľudské namáhania!" A je to
pravda. Ani my nemôžeme bez tohto požehnania byť dokonale
šťastní! Ak pochopíme, že naozajstné šťastie je robiť druhých
šťastných, ak pochopíme, že tento čas, ktorý sa nám dáva nie je
samozrejmosťou, ale darom, ak pochopíme, že nestačí len šťastie
priať, ale ho aj uskutočňovať ...tak potom tento rok bude ďalším
krôčikom na ceste za pravým ŠŤASTÍM, ktoré jedine môže urobiť
človeka šťastným a požehnaným už tu na tomto svete.
Mgr. Karol Mede
administrátor farnosti
Včelí úľ. Pre laika možno drevená bednička, v ktorom prebývajú včely, ktoré pre
včelára prinášajú med. Pre mnohých je
včielka obyčajný živočích, ktorý ma žihadlo,
poletuje z kvietku na kvietok a v úle, ktorý
je jej príbytkom a tento med vyrába. Preto
nezaškodí poznať ako v jednej včelej rodine-v úle prebieha život a deľba práce.
Včelí úľ skrýva tajomstvo symbiózy
včelej čeľade-jedného včelstva. Ešte stále mnoho vedeckých výskumov, vedcov,
i praktických včelárov
neobjasnilo mnohé tajomstvá, ktoré v živote
včiel, či už v kultúrnom
prostredí u včelára, alebo v rôznych dutinách stromov u vyletených rojov ukrýva
tento druh živočíšnej ríše. Aký je teda život a poriadok v tej bedničke, ktorú včelár
nazýva včelí úľ?
V úle môže byť len jedna včelia matka-kráľovná, niekoľko desaťtisíc včiel-robotníc, od skorej jari do neskorej jesene
asi tisícka trúdov. Včelia matka-kráľovná,
ktorá je na čele nemôže existovať bez robotníčok a rod by vyhynul bez trúdov.
Je to kráľovstvo v ktorom všetka moc je
v rukách včielok robotníčok, ktoré až do
úmoru pracujú pre svoje kráľovstvo.
Jedinou úlohou mastky-královnej je rozmnožovanie a zachovanie rodu. Vždy z jari
kladie vajíčka, v znáškovom období ich
denne nakladie i dve tisíc. Jej život v úle
je najdlhší. Žije najviac 3-4 roky, niekedy i menej. V tomto kráľovstve je vzorný
poriadok a panuje pokoj. Celý rod, teda
kráľovná, robotníčky i trúdy musia držať
spolu, bez sporov, lebo len tak je možné
zachovávať spoločný rod. Ak niet jedného
z nich, včelia rodina zaniká. Je zaujímavé, že kráľovnú si volia včielky robotníčky,
ktoré z obyčajného včelieho vajíčka pomocou materskej kašičky vychovajú v prípade staroby, alebo straty novú kráľovnú.
Viac panovníčok v úle nemôže byť. Je to
zákon prírody. V úli včielky robotníčky
tvoria najväčšie spoločenstvo a ich počet
je rôzny. Najviac, asi 80 tisíc, niekedy i
viac je v čase znášky. Pracujú bez oddychu a žijú veľmi krátko. Ich život v dobe
rozkvetu, teda od skorej jari do jesene od položenia vajíčka kráľovnou do konca

Minden jelentősebb esemény kezdetén sok szerencsét és
sikert a szokás kívánni, hogy minden jól sikerüljön. Az új évi jókívánságokkal is így vagyunk, s így voltak elődeink is. Miben
rejlik az ember boldogsága? Talán a gazdagságban, gondoktól mentes kényelmes életben? Vagy valami másban? Elődeink mondogatták: Isten segítsége nélkül az emberi erőfeszítés
hiábavaló. És ez így igaz. Mi sem lehetünk Isten áldása nélkül
igazán boldogok! Ha megértjük, hogy az igazi boldogság - boldoggá tenni mást, ha felfogjuk, hogy ez az élet mit kaptunk nem
feltétel nélküli, de ajándék, és ha megértjük, hogy nem elég csak
boldogságot kívánni, hanem a lényeg boldoggá tenni ...akkor ez
az év egy következő lépés lesz előre az igazi boldogság felé,
amely az embert már e földön boldoggá és áldottá teszi.
Mgr. Mede Károly
plébános

života - je najviac 40 dní. Zodraté prácou
zomierajú s poškodeným zdravím mimo
domova svojho úľa, niekde na krásnom
kvete z ktorého chceli zobrať peľ, či nektár.
Ak by nakladali so svojimi silami hospodárnejšie, boli by menej pracovité, ich život
by sa predlžil. V kráľovstve je i niekoľko
lenivých trúdov, ktorých jedinou úlohou je
zachovať rod oplodnením matky. Zdalo by
sa, že je to strážna rota, ktorá ochraňuje
včelí príbytok. Neni to pravda. Preto, že sú

Ich životný cyklus je veľmi zaujímavý.
Včely môžu žiť len v spoločenstve, matka kráľovná, včela robotnica a trúd. Jedna
včielka v dobe znášky v priebehu jednej
minúty navštívi asi 10 kvetov, jej výlet z úľa
a návrat spať trvá v priemere 8-12 minút.
Za jeden deň včielka vykoná 30-40 výletov a navštívi 3000-4000 kvetov pri letovej
rýchlosti asi 60 km za hodinu. Tento rituál denne z úľa vykonáva asi 10.000 včeličiek - lietaviek, ktoré navštívia spolu 3-4
milióny kvietkov. Včela
za potravou lieta z jari
do okruhu 600 m v lete aj 2 – 4 km. Jedno
včelstvo za rok spotrebuje 50-80 kg medu.
Vo včelej rodine, kde starostlivosť včelára
o jeho včelstvá bola zabezpečená počas
celého roka,(jarne prikŕmenie, po vybratí
medu z úľa v auguste doplnenie zásob sirupom cukru a vody, preliečení liekmi bez
antibiotík a iných škodlivých liečiv a ďalšej
starostlivosti) vie jedna včelia rodina v sezóne včelárovi poskytnúť aj 60 kg medu, v
niektorých prípadoch I viac. Za jeden deň
dobré včelstvo pri dobrej znáške-ako je
napr. agát, prinesie do úľa aj 13 kg sladiny-nektáru.
V prírode včela zabezpečuje až 80 %
opelovacej činnosti stromov, ako aj olejnatých rastlín a iných plodín. Bez včiel
by bolo omnoho menej úrody mnohých
rastlín. Ich pracovný čas je neobmedzený. V hlavnej znáške začínajú pracovať už
okolo 4 hodiny rannej a ich pracovný čas
je i 17 hodinový. Odpočinok v podstate
nepoznajú. Včela usína iba v čase úplného vyčerpania a to vo dne, alebo v noci,
na 10-20 minút. V tomto pracovnom nasadení včielka žije 15-20 dní. Pre zachovanie rodu zimu prežijú len včeličky, ktoré
sa liahnu na konci leta a začiatku jesene,
nezaťažené prácou.
Taký je život v stručnosti v domčeku
menom úľ, ktorý sa pomáli vytráca z našich záhrad. Keď si vložíme do úst lyžičku,
krásneho žltého, panenského medu, spomeňme si na včelu medonosnú, ktorá nám
tento produkt živej prírody, bez rôznych
prísad, konzervačných látok a iných škodlivým, svojou usilovnou prácou dopriala.
Jozef Nemčok

Karaľovstvo s kráľovnou medu
svojím telom silnejší a mohutnejší mnohí
si myslia, že sú to vojaci tohto kráľovstva.
Preto, že sú bez zbrani – nemajú žihadlá,
nemajú sa čím brániť. Ich život začína na
jar a končí i končiacim letom. V podstate
sú to darmožráči, ktorých včielky robotnice
na konci leta povyhadzujú z úľa a v biede
musia zahynúť. Zaujímavosťou tohto včelieho kráľovstva je i rojenie. Tento moment
vznikne vtedy, keď v kráľovstve nastane
preľudnenie a príbytku v úle vznikne nedostatok miesta.
Kráľovstvo opúšťa kráľovná – matka
s množstvom robotníčok i trúdov. Na jej
miesto nastupuje dcéra, ktorá sa vyliahla
a bez predošlých titulov a zaujme miesto
novej kráľovnej. Je zaujímavé, že táto
udalosť sťahovania je v dobe, keď v úle je
blahobyt, plásty s medom sú preplnené,
nieto miesta pre nové potomstvo a včelár
neumožní včielkam robotníčkam pracovať.
Ak by im zobral pár plástov z medom, niekoľko robotníčok by presťahoval k slabším
príbuzným –slabším včelím rodinám- toto
sťahovanie by sa pravdepodobne neuskutočnilo.
Včielky sú vzorom pilnosti, majú dobrú
deľbu práce sú veľmi poriadkumilovné.
Včielky robotnice majú dobrú náladu, keď
sú nasýtené, to je v dobe znášky nektáru
a peľu. Vtedy neštípu, nemajú dôvod pichať žihadlo. Zaujaté svojou prácou ich
nevyruší ani včelárov zásah do ich života.
Ich nálada je zlá, keď v prírode nieto nektáru a peľu. Vtedy sú zlostné, lebo nemajú
zabezpečenú prácu a boja sa o svoje zásoby, aby im ich niekto nezobral.
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Malí reportéri v našej škole
Našich žiačikov – prvákov
sprevádza celý školský rok
Deduško Večerníček Šírou
ríšou rozprávok. S Guľkom
Bombuľkom, Tromi prasiatkami, Snehulienkou, Popoluškou
a inými bytosťami sa naučia
čítať, písať, počítať.
Ako druhákov ich už skutočným životom sprevádza
Adamko. Okrem nakupovania v „skutočnom“ obchode
so „skutočnými“ peniazmi, ich
uvádza aj do „skutočnej“ práce reportérov. Preto sa žiaci
2. triedy po dôkladnej príprave
a tréningu v schopnosti viesť
správne rozhovor, komunikovať s osloveným subjektom,
rozhodli každej pani učiteľke
položiť otázku: Ako sa Vám
pracuje na našej škole?
S mikrofónom v ruke zistili:
Pani učiteľka Denisa Petríková: V škole pracujem prvý
rok. Pracuje sa mi veľmi dobre, pretože máme školu, ktorá
je veľmi dobre technicky vybavená.
Pani učiteľka Mária Vavreková: Tento školský rok je pre
mňa veľmi významný. Učím
na
ZŠ s MŠ v Demandiciach
prvý rok. Som triedna p. uč. 3.
triedy, ale učím aj v iných ročníkoch. Žiaci, ktorí navštevujú
túto školu, sú šikovní, usilovní,
pracovití a radi sa vzdelávajú.
To im umožňuje kvalitné materiálne i technické vybavenie školy. Pani učiteľky majú
k dispozícii vlastný notebook,
v každej triede je interaktívna
tabuľa, vyučovací proces žiakov skvalitňujú odborné učebne a pomôcky.
Pani učiteľka Anetta Balogová: V tomto školskom roku
som nastúpila na túto školu.
Milo ma prekvapila skutočnosť, že každý pedagóg má
možnosť používať svoj vlastný
notebook,
každá trieda je vybavená
interaktívnou tabuľou, žiaci
využívajú pri svojej práci bežne internet, výbornú webovú
stránku Bezkriedy. Tu môžu
prezentovať svoje projekty,
práce a pani učiteľky im pripravujú školské úlohy na doplnenie vedomostí z daného predmetu zaujímavou formou. Pre
vyučujúce je nezaplatiteľná
možnosť používania virtuálnej

knižnice, odkiaľ čerpajú informácie a sú v kontakte s inými
školami a pedagogickými pracovníkmi. Za tieto vymoženosti vďačíme výbornému vedeniu
školy.
Pani učiteľka Zuzana Sádovská: Na ZŠ v Demandiciach učím už tretí rok. Na tejto
práci je najlepšie, že máme širokú možnosť využitia IKT, čo
uľahčuje a zefektívňuje prácu
so žiakmi. Učiteľský kolektív je
veľmi dobrý, ale aj nepedagogickí pracovníci – pán školník,
pani upratovačky, sú veľmi milí
a ochotní pomôcť. Máme skutočne veľmi príjemné pracovné prostredie. Žiaci nie vždy
spolupracujú, vyparatia všeličo
a robia si zle. To sme síce robili
aj my, keď sme boli v ich veku,
ale bolo to miernejšie. Niekedy
sa mi však zdá, že my sme si
svojich učiteľov vážili viac ako
dnešní mladí ľudia.
Pani učiteľka Frederika Ferenczová: Naša škola je výnimočná, tento rok sa nám podarilo mnoho významných vecí.
Ako vyučujúca anglického jazyka som hrdá na našu novú
intermediálnu učebňu, ktorá
je skutočne nadštandardne
vybavená interaktívnou technikou. Žiakom sa veľmi páčia
aj supermoderné lavice s laptopom a mikrofónom. Okrem
iného sme zapojení aj do významného projektu Comenius
a projektu E-Twinning, ktoré
nám umožnia vycestovať do
Talianska a do Švédska.
Pani učiteľka Jana Škriniarová: Pracujem na tejto škole
ôsmy školský rok a som rada,
že pracujem práve tu. Pani riaditeľka nám pripravuje veľmi
kvalitné podmienky a skrášľuje nám tým prácu a veľmi ju
obohacuje.
Pani učiteľka Soňa Balážová: Pracujem tu od roku 1991,
takže je to už vyše 20 rokov.Je
radosť pracovať práve na tejto
škole. Sme výborný kolektív na
čele s pani riaditeľkou a pani
zástupkyňou. Chvalabohu musíme sa stále vzdelávať, učiť,
zdokonaľovať sa v práci s neprašnými keramickými tabuľami, s tabuľami na ktoré píšeme
prstom, na ktorých si prezeráme rôzne obrázky, ﬁlmy, videá.
Je to však nádherný pocit, keď
na stretnutiach s inými kolega-

mi môžeme rozprávať o vymoženostiach našej školy.
Pani učiteľka Mária Dobeková: Učím na tejto škole 6 rokov
v špeciálnej triede. Žiaci majú
krásne prostredie, pomôcky,
počítače. Treba vyjadriť vďaku,
obdiv celému vedeniu, že všetky deti majú vytvorené rovnako kvalitné podmienky. Vďaka
patrí všetkým pedagogickým
i nepedagogickým zamestnancom.
Najobsiahlejšiu
„spoveď“
získali druháci od pani učiteľky
Adriany Vavríkovej: Mnoho ľudí
mi kladie otázku, prečo cestujem takú diaľku, teda 86 km
každý deň, práve do tejto školy, prečo si nehľadám učiteľské
miesto bližšie k bydlisku. Ale ja
tu pracujem už 7 rokov. Nikdy
by som si nebola pomyslela,
že budem prežívať také krásne pracovné chvíle práve vo
veku 54 rokov, 8 rokov pred
dôchodkom. Stačí, keď sa
priznám zo zlého pocitu pred
dlhším voľnom alebo prázdninami. Je mi tu proste veľmi
dobre, cítim sa ako doma. Je
veľmi príjemné keď cestou od
autobusu po školu stretávam
ľudí z obce a vidím ich milý,
úprimný úsmev a pozdrav. Pri
bráne školy naši malí a väčší žiaci s úsmevom povedia:
Dobré ráno, ako ste sa vyspali,
pani učiteľka? Vo vestibule víta
pán školník a v zborovni úctivé
mladé i staršie kolegyne. Sme
veľmi dobrý kolektív a myslím
si, že to záleží najmä na vedení školy – dve ambiciózne, aktívne ženy v rovnakom veku,
riadia školu tak, že vybavenie
školy sa môže prirovnať máloktorej škole na Slovensku.
Každý vyučujúci má svoj NB,
žiaci pracujú s PC. Vo všetkých
triedach sú interaktívne tabule,
na škole už nevieme čo je krieda. Každoročne v marci sa
pravidelne všetci zamestnanci
stretávame na Deň učiteľov
na rôznych akciách, máme
možnosť relaxácie – masáže,
kúpele, bowling, samozrejme
spojené s výborným jedlom.
Naše vedenie je síce prísne,
ale obe sú milé a ľudské. Sú
vzorom pre začínajúcich učiteľov, pretože im dávajú možnosť profesionálne rásť. Ďakujem všetkým, pani kuchárkam,
pani upratovačkám, všetkým

s ktorými mám možnosť spolupracovať.
Pani vychovávateľka Eliška
Kollárová: Do školy v Demandiciach som chodila aj ja, až
8 rokov. Teraz v nej pracujem
ako vychovávateľka v ŠKD.
Škola je veľmi pekná, ako
zvonka, tak aj zvnútra, všetko
je vynovené, farebná fasáda,
ktorá upúta na prvý pohľad.
Škola má nové a moderné
vybavenie, interaktívne tabule, nová jazyková učebňa, do
ktorej žiaci chodia s nadšením.
A najväčšie plus školy sú super
učitelia a personál, vynikajúce
kuchárky, ktoré pre nás denne
vyvárajú chutné obedy.
Pani riaditeľka Viera Poliaková: Je našou povinnosťou
vytvárať kvalitné pracovné
prostredie tak pre žiakov, ako
aj pre pedagógov. Aj v tomto
roku sme obohatili kabinety
o nové učebné pomôcky, o nové vzdelávacie softvéry, zamerali sme sa na odbornú učebňu
fyziky a chémie a učebňu cudzích jazykov, v ktorých sa už
tiež vyučuje interaktívne. Nové
podmienky pre rozvoj telesnej
výchovy si vyžadujú podporu nových športov, ako napr.
pozemný hokej. Takže naši
žiaci to už majú umožnené.
Keďže materská škola je už
naša, starostlivosť o ňu prešla
na nás. Jednoducho si vzájomne pomáhame. Materskej
škole sme prepožičali jednu
interaktívnu tabuľu k vzdelávaniu, dataprojektor a notebook, z čoho p. učiteľky vytvorili
informatický edukačný kútik,
ktorý majú využívať vo vzdelávacom procese predškolákov.
Tak ako základná škola, aj materská škola vo svojom školskom vzdelávacom programe
sa zameriava na informatickú
výchovu a výchovou k zdraviu,
preto im vytvárame vhodné
podmienky. Aj ich interiér bude
doplnený novým školským
nábytkom, zónou oddychu
a relaxácie, súpravou telocvičného náradia pre interiérové
podmienky. Ide nám o to, aby
sa deti materskej školy v tomto
prostredí cítili dobre, aby nebolo ťažké ranné lúčenie od
rodičov. // (Našťastie sme boli
dvaja pri mikrofóne a mohli sa
striedať, pretože p.riaditeľka
s nami viedla dlhý rozhovor.)
Keďže sa táto práca reportérov druhákom veľmi zapáčila, pokračovali v interviu aj
doma. Získavali odpovede na
(Pokračovanie na 7. str.)
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Malí reportéri v našej škole
(Dokončenie zo 6. str.)
otázku: Čo sa Vám na našej
škole páči? Pre obsiahlosť
však uvádzame len niekoľko
z odpovedí.
Mamička žiačky Hanky Verešovej, 2. ročník, Lucia Verešová: Každé ráno nosíme našu
dcéru do demandickej školy.
Je pekná, vynovená zvonka
i zvnútra. Deti majú pekné triedy s dobrým vybavením. Páči
sa nám aj počítačová učebňa
a multifunkčné ihrisko. S pani
učiteľkami sme tiež spokojní. Každý deň učia naše deti
písať, čítať, počítať, spievať,
kresliť, cvičiť,...Sme radi, že
takúto dobrú a peknú školu

„Psičkári záchranári“ takto volajú členov Špeciálnej kynologickej záchrannej
služby- Slovakia, keď sa
niekde objavia.
Áno sú to predovšetkým
„psíčkári“ ktorí cvičia štvornohých miláčikov a nezištne pomáhajú ľuďom pri
rôznych mimoriadnych situáciách.
Vážení spoluobčania dovoľte mi aby som bližšie
predstavil Špeciálnu kynologickú záchrannú službu
Slovakia (ŠKZS), poslanie
a činnosť tejto organizácie.
ŠKZS- Slovakia založil p.
Alexander Berek v r. 2006
ktorý celý život odpracoval
v PZ v odbore služobnej
kynológie. Tieto dlhoročné
skúsenosti teraz využíva
pri výcviku svojich psov na
záchranné účely. Na Slovensku (ale aj v susedných
štátoch) sú jedinečný tým,
že len psy v ŠKZS- Slovakia sú cvičení na tzv. dvojpach, to znamená na vyhľadávanie živých, ale aj
mŕtvych. ŠKZS- Slovakia
má momentálne 27 členov
z toho 15 členov tvorí výjazdovú skupinu. Máme 7
psov z toho 5 sú pripravení
k okamžitému nasadeniu
do pátracej akcie a dvaja
mladí psí
kovia sú v štádiu výcviku.
Ako som v úvode uviedol

máme práve v našej obci.
Mamička žiaka Mareka
Baču, 2. ročník, pani Kováčová: Páči sa mi, že sa pani
učiteľka veľmi dobre venuje
deťom, keďže máme možnosť
porovnania so školou, do ktorej
Marek chodil v minulom období, kde bolo omnoho viac detí.
Starostlivosť na Vašej škole je
dôkladnejšia a deti sú omnoho viac zapájané do rôznych
projektov. Marek je veľmi spokojný s odmeňovaním (formou
hry) za jeho výkon. Do školy sa
vždy teší.
Mamička žiačky Lenky Rybošovej, 2. ročník, Danica Rybošová: Najviac sa mi na ZŠ

Demandice páči: nízky počet
žiakov v triede, riadenie školy
vedením, veľmi dobrý prístup
učiteľov k deťom, možnosť
záujmových krúžkov, bezprašnosť tried, modernizácia školy,
možnosti poobedňajšej družiny
s kreatívnou pani vychovávateľkou ako vlani, tak aj novou,
perfektná pani triedna učiteľka
s veľmi dobrými skúsenosťami
a veľkou silou ísť stále s dobou
dopredu, perfektná školská jedáleň s veľmi dobrou stravou.
Jednoducho povedané: Na
stupnici 1 – 10, dostane táto
škola najvyšší počet bodov
10.
Mamička Filipa Ďurčova, 2.

Záchranári
v prvom rade sme psíčkári, až potom záchranári.
To znamená že každý člen
ŠKZS- Slovakia absolvoval
školenie- kurz prvej pomoci a vlastní eurocertiﬁkát
o poskytovaní pred lekárskej prvej pomoci. Ďalej
máme medzi sebou člena,
ktorý absolvoval letecký
kurz a máme aj potápača. Ostatní členovia majú
rôzne iné úlohy a funkcie.
Hlavným poslaním ŠKZSSlovakia je:
• Vyhľadávanie
nezvestných osôb za
pomoci špeciálne cvičených psov
• Vyslobodzovacie práce po nájdení nezvestnej osoby
• Vyhľadávanie utopených osôb za pomoci
špeciálne cvičených
psov
• Poskytovanie pred lekárskej pomoci
• Pomoc pri evakuácii
obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach
• CANISTERAPIA
liečenie ľudí pomocou
psa ... terapia pre ťažko mentálne a fyzicky

postihnutých ľudí
• Účasť na spoločenských akciách (ukážky a iné.)
• Každoročne organizuje medzinárodné sústredenie psovodov
a psov záchranárov
• Spolupracuje s ostatnými záchranárskymi
a inými organizáciami
(PZ, HaZZ)
• Vykonáva kynologicko poradenskú činnosť
Členovia ŠKZS - Slovakia sa skutočne nenudia,
len v roku 2010 majú na
„konte“ 97 pátracích akcií,
niekoľko v zahraničí, napr.
ekologická katastrofa v Kolontári (v Maďarsku- červené bahno), pátranie po
nezvestnej Aničke v Prahe. V roku 2011 vykonali
61 pátracích akcií z toho
5x v Maďarsku a 1x v ČR.
Jedného starčeka sa podarilo nájsť živého a zdravého, dve osoby sa vrátili domov a siedmych hľadaných
nezvestných sme našli bohužiaľ mŕtvych. Mnohokrát
nás požiadajú o pomoc pri
prehľadávaní vodných tokov, kde je podozrenie že
hľadaná osoba je vo vode.

ročník, pani Ďurčová: Na základnej škole v Demandiciach
sa mi veľmi páči, že deti majú
vytvorené pekné podmienky
na vzdelávanie. Páči sa mi
prostredie, v ktorom sa učia,
krúžky, v ktorých rozvíjajú
svoje schopnosti. Páči sa mi,
že sa deti v triede snažia pomáhať slabším a vzájomne si
pomáhajú. Veľký obdiv majú aj
pani učiteľky, ktoré vedia deti
aj pochopiť, ale aj naučiť a pripraviť na veci dobré aj zlé, ktoré môžu na ne číhať, keď vyjdú
von zo školy.
Možno, že po tejto príjemnej
skúsenosti s úspešnou prácou
reportéra si raz v časopise, novinách, prečítame, alebo v Televíznych novinách pozrieme
príspevok práve niektorého
z terajších druhákov. Tešíme
sa na to.

Náš špeciálne vycvičený
pes označí miesto, kde
cíti ľudský pach, avšak ďalej prípad preberá polícia
s hasičmi a telo vytiahnu
až o niekoľko dní neskôr,
napr. po ustálení vodnej
hladiny alebo inej prekážky.
Bližšie informácie o našej
organizácii ako aj bohatú
fotogalériu o pátracích akciách môžete nájsť na našej webovej stránke www.
reseueberek.sk
Na záver mi ešte dovoľte
jednu veľmi dôležitú informáciu. NAŠE SLUŽBY SÚ
BEZPLATNÉ!!!
ŠKZS- Slovakia nikdy
nepožiada peniaze od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby. Bolo by to
predsa neetické a nemorálne. Takže, keď sa vám stane že sa rodinný príslušník
nevrátil domov a neviete
o ňom kde sa môže nachádzať netreba sa báť kontaktovať políciu, alebo aj
nás na tel. číslach:
0918 066 911,
0905 253 238,
0907 428 672
NON- STOP
24 hodín denne!
S pozdravom
Pavel Penicska ml.
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Silvestrovská zakáľačka sa podarila
Demandice 31.12.2011
Vynikajúci nápad Tomáša Viškyho sa podaril zrealizovať. Vďaka zanieteným nadšencom – vynikajúcich ľudí, sponzorov a starostu obce zakáľačka zožala veľký úspech. Verejná zakáľačka
prilákala zvedavcov a mnoho divákov, veď v dnešných neľahkých časoch to nie je každodennou udalosťou. Na fantastických
výrobkoch si pochutilo mnoho občanov. Klobásky, jaternice, pečené mäsko, kapustnica veru nestihli ani vychladnúť, všetko sa
minulo a kto prišiel neskoro, mohol iba v tichosti závidieť tým, čo
sa do sýtosti najedli výborných domácich špecialít.
„Toto podujatie sa už plánovalo dávnejšie. Návštevnosť bola
dobrá, reakcie výborné a podľa môjho názoru sa z tohto prvého
ročníka vytvorí tradícia aj pre nasledujúce roky“, dodal starosta
obce Ing. Attila Kürthy

Spoločenská rubrika

Narodili sa
Dávid Štefánek 07. 1. 2012
Tímea Moravíková 13. 1. 2012

Opustili nás
Magdaléna Ukropová, 79 ročná 22. 1. 2012
Ladislav Gergely, 81 ročný 6. 2. 2012
– regionálny štvrťročník prinášajúci informácie zo života obce pre širokú verejnosť. Zodpovedný redak-
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