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Životodarná voda Kľakovského potoka a jej prítoky
Župkovský a Pecniansky potok po stáročia sledujú životy a
osudy ľudí našej dediny. Raz pomaly srdečne rozdávajú svoje
bohatstvo, inokedy ukazujú svoju dravosť a silu. Takto plynú
aj dni v našej malebnej dedinke. Aj my, obyvatelia obce sme
ako tie potoky – raz plynú naše dni pokojne, pomaly a raz
rýchlo naplnené tvrdou prácou. Žijeme v zložitej dobe, ktorá
od každého z nás vyžaduje plné nasadenie a možno aj
nadľudské úsilie. Mnohí obyvatelia obce sú skúšaní stále
zvyšujúcimi sa nárokmi dnešných dní a musia riešiť
problémy, ktoré vyžadujú silu, trpezlivosť, odriekanie a
svedomitú prácu. Uprostred týchto dní, ktoré sa spájajú do
rokov je potrebné sa aj zastaviť, hodnotiť. O to sa pokúsime
v našom prvom vydaní Župkovského Ohlasu, oboznámiť Vás
čo najviac o dianí v našej obci, o práci obecného
zastupiteľstva, obecného úradu, ZŠ s MŠ, spoločenských
organizácií a športu.
Ing. Ján Tomáš, váš starosta

Pohľad na zrekonštruovanú Základnú školu s Materskou školou Župkov a novopostavené Bytové domy.
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Z histórie obce...
Prvá zmienka o Župkove sa datuje do roku
1674. V tej dobe patrila vtedy len osada pod
Revištské panstvo. Preto sa aj veľká časť dejín
obce spája s ním.
Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 380
m, chotáre sú vo výške 300 – 880 m n. m.. Tiahne
sa v povodí Kľakovského potoka, ktorý preteká
rovnomennou dolinou. V dnešnom ponímaní ho
situujeme do Banskobystrického kraja, do okresu
Žarnovica.
Prvý doložený názov obce pochádza z obdobia
novoveku a to z roku 1808. Je to Zubkowa,
v maďarskom jazyku Zsupkó. V rokoch 1877 –
1882 to bol Zsupkóv, 1892 – 1913 Erdösurány,
1920 Žubkov a od roku 1927 stále Župkov. Názvy
miestnych častí obce sú zachované z minulosti,
z akej hlbokej nevieme, lebo sú dochované ústne.
Ustálené pomenovania sú: Angletovci, Barinka,
Debnárovci, Dolné Pecno, Faktúrová, Frtálov
vrch, Horné Pecno, Horný Župkov, Juholtovci,
Pálč, Šimonovci, Šurianskovci a Tŕň.
Najstaršie dejiny obce
Prvá zmienka o Župkove pochádza z roku
1674. Nemohol však vyrásť len tak cez noc.
Chotárne územie, na ktorom sa dnes rozprestiera,
má hlbšie dejiny. Významnú úlohu tu hral fakt, že
v blízkosti viedla cesta – „via“. Bolo len otázkou
času, kedy začne výstavba pevných kamenných
hradov pozdĺž tejto dôležitej komunikácie (dnes
túto komunikáciu „nahradila“ novovybudovaná
diaľnica). So stavbou hradov sa začalo v druhej
polovici 13. storočia. V tomto období bol
postavený aj Revištský hrad. Pri ohraničovaní
územia budúceho hradného panstva Revište roku
1228 sa spomína územie Revišťa ohraničené
vodnými tokmi, a to Kľakovským (v listine
uvedeným ako Hrabičovským), Lukavickým
a Revištským potokom. Listina bola vlastne
kúpno-predajnou zmluvou. Oblasť si kúpil komes
Leutsch. V tejto listine sa spomína územie
Hrabičova a spomína sa aj Brod ako Brisnebrod.
Z týchto názvov vyplýva – ide o stromy hrab
a breza - , že v údolí Kľakovského potoka sídlili
obyvatelia slovanského, alebo lepšie povedané
slovenského pôvodu. V katastri dnešného
Župkova je aj časť územia Brodu spomínaného
v listine. V období okolo roku 1237 už existovala
cesta z Oslian cez Veľké Pole do Žarnovice.

Existencia tejto cesty úzko súvisí s oblasťou
dnešnej obce Župkov, keďže dnes sa na ňu pripája
vozovka spájajúca obce Kľakovskej doliny. Je
predpoklad, že sa v minulosti konskými alebo
inými povozmi prevážalo drevo a uhlie práve
z regiónu Kľakovskej doliny po tejto ceste.
Stredoveký vývoj Župkova teda úzko súvisí
s hradným
panstvom
Revište,
prvýkrát
spomenutého v prameni v roku 1331 počas jeho
držby u bána Jána. Hrad často striedal majiteľov.
V prvej polovici 14. storočia ho mala v rukách
rodina Komorociovcov. Toto panstvo panovník
Ľudovít I. v roku 1352 daroval magistrovi
Vesezosovi. V roku 1355, keď dostala privilégiá
Nová Baňa, boli určené hranice mesta
s revištským panstvom, ktorému na juhu patrila
Žarnovica, Voznica a Rudno. V roku 1388 bolo
panstvo s hradom vo vlastníctve kráľovnej Márie,
manželke Žigmunda, ktorá ho darovala aj so
Žarnovicou magistrovi Frankovi. Hrad sa neskôr
vrátil medzi kráľovské majetky. Panovník
Žigmund 3. júla 1391 vymenil celé panstvo hradu
Revište s temešským županom Ladislavom zo
Šaroviec za tri podobné majetky v Nitrianskej
stolici.
Aj 15. storočie bolo poznamenané striedaním
vlastníkov – bol daný ako záloha šľachte alebo ho
vlastnili uhorské kráľovné. Od roku 1479 sa dostal
hrad a panstvo Revište z kráľovského majetku pod
vládu rodiny Dóciovcov z Veľkej Lúče. Tí
vlastnili panstvo až do roku 1647 podobne ako aj
Šášovský hrad a viacero hradov na strednom
Slovensku. Po vymretí rodu Dóciovcov (1647)
hrad striedal majiteľov a v roku 1672 po nariadení
viedenskej komory hrad aj s panstvom prešli pod
správu banskoštiavnickej komory.
V roku 1626 patria pod Revišský hrad aj Horné
Hámre. O pár rokov neskôr v 1674 už máme
presný súpis dedín patriacich k panstvu Revište
a to: Vyhne, Bukovina, Dolné a Horné Hámre
s osadami Župkov, Hrabičov, Kostrý vrch (dnes
Kostivrch), Horná a Dolná Ždaňa, Píla, Kopanica,
Voznica, Rudno a zemepanské mesto Žarnovica.
Prvá zmienka o našej obci ju pričleňuje k Horným
Hámrom. Podrobnejšie písomné údaje sú známe
z portálneho súpisu Horného okresu z roku 1656.
Hovorí sa v ňom, že v Horných Hámroch
zahrňujúcich aj osady bolo 16 sedliakov a 18
želiarov. Ďalší súpis obyvateľov Kľakovskej
doliny pochádza z roku 1674, z obdobia, kedy
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panstvo Revište prevzala banská komora (1662).
Jeho vykonanie malo prozaický dôvod:
banskoštiavnická komora potrebovala poznať stav
prevzatého územia, počet poddaných, veľkosť ich
majetku, aby im mohla vyrubiť daň (peniaze alebo
naturálie) a tiež určiť ich robotné povinnosti.
V osade Župkov žili vtedy 4 sedliaci, ktorí
hospodárili na 2 a 3/8 sedliackej usadlosti.
Obyvateľstvo sa živilo ťažbou dreva a jeho
spracovaním a pálením uhlia. Vysoký počet
záprahového dobytka svedčí o tom, že obyvatelia
sa v tomto období (po roku 1656) zaoberali aj
povozníctvom, najmä odvozom drevnej hmoty
a dreveného uhlia nielen pre potreby komory, ale
pravdepodobne aj pre seba. Od dreva vyťaženého
na území Kľakovskej doliny v druhej polovici 17.
storočia bola závislá banská komora. Vlastniť túto
oblasť bola výhra. Veď nie nadarmo bola
v minulosti označovaná ako kráľovstvo lesníctva,
drevárstva, uhliarstva, povozníctva a poľovníctva.
V 17. storočí prebiehali stavovské povstania.
Kľakovskú dolinu zasiahlo najmä povstanie
Imricha Tököliho. Jeho vojská sa prehnali
stredným Pohroním a boli ubytované v obciach
Tekovskej stolice, do ktorej sa priraďovala aj
Kľakovská dolina. V Horných Hámroch boli
ubytovaní v roku 1673 ich protivníci, vojaci
z cisárskeho vojska. Počas povstania sa vykonal
opäť súpis obyvateľstva: Župkov vtedy mal už 18
sedliakov. Stavovské povstania a turecké vojny
mali silný vplyv na obyvateľstvo i na jeho
hospodársku silu. Banskoštiavnická banská
komora nebrala na nič ohľad, a tak sa dlh z dane
vyšplhal na úctyhodné číslo 11 733 zlatých, dnes
by mal 1 zlatý kremnický dukát hodnotu asi 114
euro podľa dnešnej ceny zlata. V dnešnom
ponímaní by dlh mal hodnotu 1 337 tisíc euro.
Táto skutočnosť mala nepriaznivý vplyv na
hospodárstvo dedín. Takisto museli odviesť
naturálie a odrobotovať svoje povinnosti, ktoré
zahrňovali napr. práce so senom.
Od roku 1715 obce Kľakovskej doliny patrili pod
Horné Hámre. Počet sedliakov opäť narástol na
číslo 37. V doline sa nachádzali aj 4 mlyny. Vplyv
na obyvateľstvo Župkova malo vybudovanie hút
v dnešnej Žarnovickej Hute v roku 1739. Okrem
tradičných zamestnaní(uhliarstvo, drevorubačstvo,
povozníctvo a sedliactvo) sa ľudia mohli uchytiť
ako baníci. Huta závisela od dodávok dreva
a uhlia čo zvýšilo jeho produkciu v regióne.
Začala sa využívať vodná doprava, ktorá bola
najlacnejšia. Tiež sa zvýšila produkcia uhlia.
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Uhliari boli dokonca ako aj iní pracovníci baní
( napr. i drevorubači ) oslobodení od daní (zákon
panovníka Ferdinanda I. z roku 1560).
Uhliarov neodvádzali do vojska. Intenzívnejší
rozvoj uhliarstva zaznamenávame po výstavbe
spomenutej huty. Choroba, ktorá sa prehnala
dolinou v roku 1810 rapídne znížili počet
uhliarov. Aj produkcia dreva a uhlia bola
obmedzená. Uhliarstvo bola náročná a zle platená
práca (v roku 1774 za jednu mieru uhlia dostali 8
grajciarov; v roku 1801 iba 4 a štvrť grajciara), a
aj napriek všetkým výhodám, ktoré prinášalo ho
vykonávalo čím ďalej menej ľudí. Ich počet
závisel aj od dopytu po uhlí. Nedostatok financií
spôsobil, že uhliari nemali za čo prenajímať
drevorubačov. Banský magistrát musel do
žarnovickej huty dodávať uhlie. Richtári dedín
Horné Hámre, Píla, Rudno a Kľak museli sľúbiť,
že drevorubači sa po žatve vrátia do práce
v lesoch. Drevorubači sa vrátili, ale boli
nespokojní s mzdou a chceli prácu v lese nechať,
ak im ju nezvýšia. Stalo sa tak – za štvorcovú
siahu dreva dostali 30 grajciarov namiesto
pôvodných 24. Dedinčania boli podľa urbára
zaviazaní vykonávať rôzne povinnosti voči
panstvu, najmä drevorubačstvo.
Podrobnejšie
informácie
o drevorubačstve
obsahuje popis o revíre banskoštiavnickej komory.
Vypracovaný bol v rokoch 1763 – 1765. Pre Kľak
a Horné Hámre bola vytvorená aj mapa lesných
komplexov. V revíre Horné Hámre sa lesná plocha
vykazovala na 2 860 000 siah, čo je približne
1 028 hektárov. Lesné hospodárstvo zastrešoval
Lesný úrad v Banskej Štiavnici. V roku 1870 sa
presťahoval do Žarnovice. Lesné úrady boli
v roku 1880 zrušené, ale žarnovický v zmenenej
forme prežil. Môžem predpokladať, že oblasť bola
pre lesné hospodárstvo neobyčajne výhodná. Úrad
mal v Kľaku dvoch lesných majstrov, piatich
horárov, správcu drevoskladu, pisára, ktorý
dozeral na pálenie uhlia a pracovníkov úradu.
Vplyv na lesné hospodárstvo malo vybudovanie
parnej píly v roku 1876 v Žarnovici. Situácia si
žiadala rozšíriť cestu spájajúcu Žarnovicu
s Veľkým Poľom. Drevo sa opäť dostalo na
výslnie.
V roku 1864 sa predávali práva, ktoré dovtedy
malo Revištské panstvo. Horné Hámre získali
horáreň, Župkov a Hrabičov právo výčapu
a Hrabičov aj mlyn. Mlyny už stáli aj v Župkove
a Horných Hámroch. V Hámroch stál aj pivovar.
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V roku 1831 našli zaujímavú rudu aj v Župkove.
Podarilo sa to A. Wehrlemu, ktorú vykonal aj jeho
chemickú analýzu. V celom Uhorsku (dnešné
štáty: Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, časť
Chorvátska a Srbska) išlo o tretí nález tetradymitu,
ale župkovský bol považovaný za najčistejší.
V dnešnej dobe je známy len „ten náš“ a švédsky
tetradymit.
V oblasti pôsobili aj remeselníci. V Horných
Hámroch pracovali napr. šindliari, už spomenutí
uhliari, ťažil sa tu aj kameň pre potreby huty.
V Horných Hámroch v roku 1715 stáli tri píly.
Naša obec v jej najstarších dejinách spojená
s drevorubačstvom. Veľa ľudí vlastnilo aj povozy.
Využívané boli aj rozsiahle pasienky, keďže sa vo
veľkom choval dobytok a iné hospodárske
zvieratá. Župkov bol tradičná dedina ako každá
iná, taká aké poznáme z filmov či rozprávok.
Výnimočnou
ju
robilo
i robí
nálezisko
tetradymitu.
Novším dejinám Župkova sa budem venovať
v budúcom čísle.
Katarína Stredáková

REKREAČNÁ CHATKA
CHALMOVÁ
Po minuloročných záplavách v Chalmovej
obec Župkov zrenovovala obecnú chatku.
Chatka je štvormiestna s malou kuchynkou
so základným vybavením ( mikrovlnná
rúra,
varič,
kanvica,
chladnička)
a s vonkajším posedením.
V Chalmovej sa nachádzajú dva vonkajšie
bazény – plavecký a detský a dva kryté
rekreačné bazény, ktoré sú postavené
priamo
na
termálnych
prameňoch.
Termálna voda priamo do nich vyviera.
Voda má blahodarný vplyv na regeneráciu
síl, pozitívne pôsobí na pohybové
ústrojenstvo. Vyhľadávaná je pre svoje
liečivé účinky po úrazoch a zlomeninách.
Zloženie vody je sodík, draslík, horčík,
vápnik, fluór a iné minerály.
V areály si môžete zahrať futbal, volejbal,
nachádza sa tu aj sauna.
Aj tento rok sa môžu naši občania prihlásiť
na rekreáciu do Chalmovej na Obecnom
úrade v Župkove. Voľné termíny sú už len
na august. Cena: 13€/noc.
Eva Repiská
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OSLAVY DŇA MATIEK
V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo
u pánov od rána do večera veľa detí bez nároku na
voľno. Jedine v štvrtú nedeľu počas
veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo
žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov
k svojim matkám na jeden deň. Tejto nedeli sa
začalo hovoriť „ Nedeľa matiek.“ Do povedomia
sa tento sviatok dostal až na prelome 18. a 19.
storočia vďaka Američanke Anne Marie
Jarvisovej. V roku 1907 jej zomrela milovaná
matka a odvážna Anna Marie začala viesť
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám.
Podarilo sa. V roku 1914 podpísal prezident USA
Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu, ktorá
ustanovovala sviatok Dňa matiek na druhú nedeľu
v máji. Väčšina krajín vo svete si osvojila
rovnaký deň.
Obce Župkov, Hrabičov a Horné Hámre sa tento
rok dohodli na spoločnom usporiadaní osláv Dňa
Matiek, ktoré sa uskutočnili 8. mája 2011
v priestoroch Spoločenského domu v Župkove.
Osláv sa zúčastnilo mnoho mamičiek ale aj iných
občanov. V zábavno – hudobnom programe
„Usmejte sa na nás“ vystúpila hudobná skupina
Eminent, ktorá má za sebou vystúpenia doma i
v zahraničí napr. v Španielsku, Kanárskych
ostrovoch, Rakúsku, Českej republike, kde
účinkovali v spoločnom programe so skupinou
OLYMPIC.
Program bol bohatý na vtipy, piesne, imitácie
slovenských aj českých umelcov, ktoré imitoval
známy imitátor Stano Repka.
Eva Repiská

Miestny dozorný výbor COOP Jednota,
spotrebné družstvo pozýva svojich členov,
ale aj ostatných občanov na celodenný
zájazd na kúpalisko do PODHÁJSKEJ.
Odchod autobusu bude dňa 30.7.2011
o 8.00 hod.
Cestovné je zdarma. Účastníci si hradia len
vstupenku na kúpalisko (6 Eur).
Prihlásiť sa môžete u p. Rudolfa Repiského
č.d. 24 na telefónnom čísle: 0907 315 908.
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Vývoj nezamestnanosti v regióne Žarnovica
K 31.3.2011 bola miera nezamestnanosti v obci Župkov viac ako 27%ná. V praxi to znamená, že bez
práce je v obci Župkov viac ako 100 občanov. Naša obec sa tak zaradila na nelichotivé 4. miesto v počte
nezamestnanosti v žarnovickom regióne. Najhoršie je na tom obec Píla, ktorú trápi viac ako 50%ná nezamestnanosť z počtu obyvateľov 145. Druhé miesto patrí obci Kľak s viac ako 28%nou nezamestnanosťou.
Viac ako 28% nezamestnaných obyvateľov je tiež v obci Veľké Pole. Vysoká nezamestnanosť v tejto obci je
spojená aj so slabou možnosťou dochádzky občanov do okolitých obcí a miest. Najlepšie sú na tom obce Horné Hámre a Voznica, kde miera nezamestnanosti neprekračuje 20%.

Poradie

Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žarnovici najviac nezamestnaných v okrese Žarnovica je občanov vo veku od 35 do 49 rokov. Podľa stupňa vzdelania prevláda nezamestnanosť občanov
s výučným listom (OU bez maturity)
Stav
DECEMBER 2010
MAREC 2011
a
so
základným
vzdelaním.
obyv.
V Žarnovickom regióne je z počtu
Územie
Počet
k 31.12. Počet
MN
MN
obyvateľov 12 582 nezamestnaných
UoZ
UoZ
2010
1 393 obyvateľov, čo je viac ako
1.
Píla
35
50,00
145
36
52,17
23%.
2.
Kľak
31
27,68
231
32
28,57
Nezamestnanosť oproti roku 2010
3.
Veľké Pole
53
25,24
422
57
28,22
mierne klesla, ale stále je veľmi vy98
28,24
4.
Župkov
821
104
27,30 soká. Občania tak hľadajú iné alter5.
Ostrý Grúň
63
23,16
571
65
23,90
natívy ako si privyrobiť. Niektorí
6.
Hodruša - Hámre
267
25,43
2 180
242
23,34
odchádzajú za prácou do väčších
miest alebo zahraničia, iní pracujú
7.
Žarnovica
695
6 335
23,00
683
22,79
aspoň
na dohodu. V letných mesia8.
Hrabičov
63
21,65
588
63
22,03
coch nezamestnanosť zvyčajne klesá.
9.
Voznica
61
20,00
648
59
19,41
Je to ovplyvnené sezónnou prácou,
10.
Horné Hámre
54
17,25
641
52
16,99
ktorú využívajú vo veľkom aj naši
Región Žarnovica
12 582
1 420
23,70
1 393
23,35
občania.
Spracovalo: oddelenie informatiky, analýz a štatistického zisťovania
UoZ – Uchádzač o zamestnanie
MN - %tuálny podiel miery nezamestnanosti

Eva Repiská
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Príspevky žiakov Základnej školy s materskou školou Župkov
Boli sme vo Viedni!
Grandiózne, hlavné a najväčšie mesto Rakúska.
Pýcha dynastie Habsburgovcov. Monumentálne
budovy v centre mesta, svetové múzeá naplnené
pokladmi, biele kone ťahajúce koče turistov,
zrkadlové siene palácov, slávne orchestre a
anjelské
chlapčenské
zbory
hrajúce
v
prepychových koncertných sálach. To všetko je
Viedeň. A my sme túto nádheru mali možnosť
spoznať na jazykovom pobyte v týždni od 23. do
29. mája.
V pondelok sme odchádzali o desiatej z vlakovej
stanice v Žarnovici. Cestovali sme približne tri
hodiny pokým sme prišli na hlavnú stanicu do
Bratislavy.
Tam bol veľký
zhon, pretože
v tom
čase
nám
mal
odchádzať vlak
do
Viedne.
Našťastie sme
ho stihli, lebo
naša
sprievodkyňa
Janka
požiadala
výpravcu
vlaku, aby na nás počkali. Cesta nóbl vlakom
trvala asi hodinu. Vystúpili sme na stanici
Simmering, skadiaľ sa prestupuje na metro. Po
menšom upozornení od pani učiteľky Andokovej
o cestovaní vo vlaku, v metre a MHD sme šli na
metro. (Simmering je konečná stanica metra U3.
Opačná stanica k nej je Ottakring. Vo Viedni
existuje 6 tratí metra). Vystúpili sme na
Westbahnhof, skadiaľ sme to mali len päť minút
peši na náš hostel (Happy Hostel), ktorý je na ulici
Kurzgasse. Vybalili sme sa a hneď sme šli do
mesta obzrieť si pamiatky.
V utorok sme celý deň chodili po pamiatkach vo
veľkomeste. Okolo obeda sme si išli kúpiť
zmrzlinu, no prv ešte Noodle, ktoré nájdete vo
Viedni na každom kroku. Síce bol len utorok no
nohy nás boleli až dosť. Každý večer sme sa stretli
vždy na inej izbe v hosteli a zreferovali sme si
celý predchádzajúci deň. V tento deň sme
navštívili Schönbrunn, letné sídlo Márie Terézie,

spolu s okolitými parkmi a samozrejme aj so
ZOO. Večer sme prešli k Dunaju, kde sme si
zaskákali na trampolínach...V stredu sme tiež
navštívili pamiatky, komunikovali s Rakúšanmi
a snažili sa rozšíriť si svoju slovnú zásobu. Pokým
sme sa rozhovorili bol už aj štvrtok. V tento deň
sme boli vo vynikajúcej reštaurácii s menom
Running Sushi, kde vedľa vás prechádzajú
pohyblivé pásy, na ktorých je jedlo ( chobotnice,
ustrice, sushi, krevety, ale aj vyprážané banány
s medom, kokosové mlieko atď.). Potom sme si
oddýchli na eskalátoroch v tom istom komplexe.
O pol hodinu sme sa presunuli do Pratra, čo je
najväčší zábavný park v strednej
Európe. Dostali sme prísny zákaz ešte
hodinu a pol ísť na kolotoče, kvôli
našim žalúdkom. Ale potom sme sa
vyjašili
takmer
všetci
na
neuveriteľných kolotočoch, horských
dráhach alebo autíčkach. Tento deň
bol vynikajúci. V piatok sa nám
počasie trošku zhoršilo. Ale doobeda
nám ešte svietilo slniečko, čo sme
využili na ďalšie chodenie po
zaujímavostiach. V sobotu nám už
pomaly dochádzalo, že pobyt vo
Viedni sa chýli ku koncu. Záver
prekrásneho týždňa sme ukončili prechádzkou po
nočnej
Viedni
a zmrzlinou
vo
veľkom
vydlabanom ananáse s kopcom ovocia a zmrzliny.
Neskoro večer sme sa vrátili ,,domov,, na hostel.
Posledný deň, v nedeľu, sme si dovolili trochu
prispať, pretože sme sa mali z hostela vysťahovať
do desiatej. A tak aj bolo. Išli sme opäť na
Westbahnhof, ale teraz už opačným smerom na
Simmering. Blízko tejto stanice sa nachádza
najväčší cintorín v strednej Európe. Je tu vyše
milióna hrobov zakomponovaných do krásneho
parku, v ktorom cítiť pokoj. Z tadiaľ sme sa
presunuli na vlakovú stanicu a hor sa domov!
Domov nás čakal o piatej na železničnej stanici
v Žarnovici. Na záver tohto krásneho pobytu,
s plnou hrsťou krásnych spomienok chcem za celý
kolektív poďakovať pani učiteľkám Andokovej
a Bištuťovej, sprievodkyniam Janke a Danke
a všetkým, ktorí sa podieľali na tom aby sme toto
všetko mohli zažiť.
Patrik Erižiak
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Na výlete v Prahe
Karlův most, Pražský orloj, Chrám sv. Víta, Petřín, Václavské námestie, Loreta, pražská ZOO, ... To sú názvy,
ktoré veľa ľudí pozná iba z obrázkov v učebniciach, z internetu alebo z televízie. My sme však, hlavne vďaka pani
učiteľke Andokovej, mohli tieto miesta vidieť.
Cesta do Prahy trvala približne osem hodín aj s čakaním na vlak. Nám však ubehla rýchlo. Ani sme si to neuvedomili
a všade okolo sa ozývalo : „Praha hlavní nádrží”. Hneď ako p. Andoková a p. Jakúbek vybavili lístky na cestu
električkou vybrali sme sa do kláštora kapucínov.( Po
ceste nastali mierne komplikácie.) V kláštore nás už
čakal brat Jozef, ktorému sme odovzdali darčeky v
podobe slovenských „špecialít”. Potom nám brat Jozef
poukazoval časť z kláštora zoznámil nás z jeho z
históriou. Večer sme si obzreli Hradčany. Na druhý deň
sme videli Chrám sv. Víta, výmenu stráži pri
prezidentskom paláci, išli sme po Zámockých schodoch,
cez Karlův most, uvideli slávny Orloj, boli sme na
rozhľadni Petřín odkiaľ bolo vidieť celú Prahu a ešte
veľa iných vecí. Večer sme si dokonca v kláštore aj
opekali. V pondelok sme išli loďou do ZOO a nakoniec
na Václavské námestie. V kláštore sme si už len pobalili
veci a išli spať. Ráno sme sa rozlúčili s bratom Jozefom
a pobrali sa domov. Na hlavnú stanicu sme cestovali
dokonca aj metrom. No a do Žarnovice sme dorazili už
o tretej. Verím, že všetkým sa výlet páčil a týmto článkom by som chcela v mene celej našej triedy poďakovať p. u.
Andokovej a p. u. Jakúbekovi za všetko čo pre nás spravili.
Barbora Palatínusová

Hrušov
4. mája, v stredu, sme zo školy šli na výlet
na hrad Hrušov pri Skýcove. Po piatej hodine sme
nasadli do obecného autobusa a vyrazili. Cesta
trvala hodinku. Keď sme prišli do Skýcova,
vystúpili sme z autobusu a vykročili sme na hrad.
Išli sme krásnou krajinou, zelené lúky sa vlnili vo
vetre, nad nami bola krásna modrá obloha a lesy
vyzerali, akoby sa nikde nekončili. Na ceste sme
našli spadnuté hniezdo a škrupinku z vtáčieho
vajíčka. Spomedzi stromov sa vynoril hrad
Hrušov, užasnuté deti hneď vyťahovali mobily
a fotili ako divé. Potom sme si šli prezrieť hrad.
Pani učiteľky dávali pozor, aby žiadne dieťa
nespadlo z vysokých múrov. V hrade sme videli
drevené rámy okien, cisternu na vodu, navôkol
nás nádhernú krajinu, jadrovú elektráreň
v Mochovciach a dedinu Skýcov sme mali ako na
dlani. Pod hradom bola veľká lúka, na ktorej stojí
pamätník T. G. Masaryka.

Deti sa naháňali a niektoré si ľahli do trávy
a oddychovali. Cesta k autobusu nám prešla
rýchlo. Cestou domov sme sa zastavili pri vodnej
nádrži v Uherciach. Výlet sa všetkým páčil.

Pánovi šoférovi ďakujeme, že nás bezpečne
dopravil tam a naspäť.
Petra Betková
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Londýn
Londýn je hlavné a najväčšie mesto Anglicka i Spojeného kráľovstva. Je to tiež najväčšie mesto a
metropolitná zóna v Európe. Leží na juhovýchode krajiny pri ústí rieky Temža. Londýn je spoločne s
mestami New York, Tokio a Paríž označovaný ako jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta. Londýn je
domovom mnohých inštitúcií s medzinárodnou
pôsobnosťou. Nachádza sa v ňom veľa dôležitých inštitúcií
a
kultúrnych
ustanovizní,
vrátane
celosvetovo
známych divadiel, múzeí, koncertných siení, palácov a
ďalších. Do tohto mesta sme sa v rámci projektu „Moderná
škola v mikroregióne Kľakovská dolina“ vybrali my, žiaci
župkovskej školy, na týždňový jazykový pobyt.
Vyrazili sme 28. mája zo Žarnovice. V Bratislave sme
museli prestupovať na medzinárodnú linku. Naša trasa
viedla cez Viedeň, Linz, Aachen, Antwerpen, Brusel,
Gent, Lille, Dover až do nášho cieľa – do Londýna.
Z Francúzska do Veľkej Británie sme sa prepravili
pancierovaným vlakom cez tunel popod Lamanš. Do
Londýna sme dorazili až večer. Na Victoria coach station nás čakala Petra Jakúbeková aj s pani učiteľkou
Tomášovou, ktorá cestovala lietadlom. Metrom sme s jedným prestupovaním prišli na zastávku Hendon
Central, kde bol náš hostel, v ktorom sme sa vybalili, porozhliadali sa po okolí a išli sme spať. Na ďalší deň
nás čakalo veľa chodenia. Pozreli sme si Big Ben, Londýnske
oko, Buckingham Palace, Westminsterské opátstvo, v ktorom sa
konala kráľovská svadba, Katedrálu sv. Pavla, a Trafalgar
square.
Nasledujúci deň sme cestovali vlakom do Oxfordu, kde sme si
pozreli univerzitu, knižnicu, kostol, z ktorého veže bol výhľad na
celý Oxford a oxfordský hrad. V Oxforde sme aj nakupovali.
V stredu nás čakala cesta do školy, v ktorej učí Petra
Jakúbeková, ktorá je v londýnskej časti Northolt. Petra nás
povodila po celej škole. Potom nás priviedla do svojej triedy, kde
sme sa rozdelili na štyri skupiny a robili sme projekty na témy:
London sights, Shopping, Oxford sights a What I liked the best
in England. Počas práce na projektoch sa na nás prišla pozrieť
školníkova dcéra so svojím kamarátom. Tak sme s nimi prehodili
zopár slov. Po dokončení projektov sme sa presunuli do
kuchynky, kde sme si pripravili vifonky, ktoré sme si priniesli
z hostela. Zo školy sme šli autobusom do Richmondu, kde sme
boli na prednášku, aby sme si vypočuli čistú angličtinu a odtiaľ
metrom domov. Na ďalší deň sme išli do všetkými očakávaného
Múzea voskových figurín Madame Tussauds. Stretli sme veľa známych ľudí, napríklad Baracka Obamu,
pápeža Jána Pavla II., anglickú kráľovnú Alžbetu II., Davida Backhama, Britney Spears, Charlieho
Chaplina, otca hororu Alfreda Hitchcocka, Jennifer Lopez, Fidela Castra, Shreka, ale aj negatívne postavy
z histórie ako Adolfa Hitlera alebo Saddáma Husajna. Potom sme sa presunuli k Tower Bridge, ktorý sme si
pozreli aj zdvihnutý. Odtiaľ sme prešli na Greenwich, kadiaľ prechádza nultý poludník, ktorý bol vyznačený
na zemi. Večer sme si už len zbalili posledné veci a išli sme spať. Na ďalší deň nás čakalo vstávanie
o štvrtej. Čakala nás dlhá cesta domov. Trasa sa čiastočne zmenila, nešli sme cez Antwerpen ale cez Liege.
V Londýne sa nám všetkým veľmi páčilo.
Maroš Betko
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Klub dôchodcov
Jednota dôchodcov Slovenska – JDS je občianske
združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy
slovenských dôchodcov. Dnes združuje viac ako
70 000 členov. JDS poskytuje svojim členom
sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc
v rámci svojich možností. V Župkove združuje
Jednota dôchodcov 37 členov, jej predsedom je
Emil Barbora. Členovia sa stretávajú 2-3 krát do
roka.
Keďže v našej obci nemali dôchodcovia svoj
vlastný priestor, stretávali sa v zasadacej miestnosti
Obecného úradu. Po čase sa začalo uvažovať
o miestnosti, ktorá by slúžila výlučne pre ich
potreby. V tom čase nebola už dlhšie využívaná
miestnosť bývalej Školskej družiny, ktorá sa nachádza vedľa Školskej jedálne a patrí Základnej škole
s materskou školou Župkov. Netrvalo dlho a nápad sa premenil na skutočnosť. Miestnosť sa
zrekonštruovala,
vymaľovala
a zariadila.
V decembri 2010 ju starosta obce Ing. Ján
Tomáš slávnostne otvoril a odovzdal Klubu
dôchodcov.
Spomínané priestory slúžia tiež speváckemu
súboru Studienka, ktorý tu pravidelne nacvičuje
spev ľudových piesní. Studienka vystupuje na
kultúrnych podujatiach a tiež reprezentuje obec
na rôznych speváckych súťažiach. Naši
dôchodci sa tak aktívne zapájajú do diania
v obci.
Eva Repiská
Foto: Lýdia Melišová

Župkovský bazár
Obec Župkov na svojej web stránke www.zupkov.sk vytvorila na podnet občanov rubriku s názvom
Župkovský bazár.
Ide o fórum, kde môžu občania svoje veci inzerovať t.j. ponúkať na predaj alebo sa zaujímať o kúpu iných
vecí. Do bazáru môže byť vložená ľubovoľná súkromná inzercia. Inzercia Vám dáva možnosť ponúknuť
k predaju predmety, ktoré už nepotrebujete. Inzerovať možno autá, motorky, zvieratá, počítače, mobily,
oblečenie a rôzne iné veci. Inzeráty sú zdarma, takže neváhajte a využite možnosť kúpy a predaja
prostredníctvom Župkovského bazára.
MAJITELIA KOLIBY RIEČKY

OBEC ŽUPKOV VÁS POZÝVA

ĎAKUJÚ

NA HODOVÚ ZÁBAVU SO SKUPINOU
PROFIL,

VŠETKÝM OBČANOM, KTORÍ SA
PODIELALI NA ZÁCHRANNÝCH
PRÁCACH PRI HASENÍ POŽIARU
NA KOLIBE.

KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 6.8. 2011
NA BETÓNOVOM IHRISKU V ŽUPKOVE.
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Michaela Tonhauserová
Lukáš Haffera
Simona Šurianska
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Navždy nás opustili:
1.1.2011-30.6.2011

V Jozef Mádel č.d. 212
V Elena Serulová č.d. 3
V Mária Hósová č.d. 97
V Hermína Repiská č.d. 202
V Mária Podskalková č.d. 141
V Margita Repiská č.d. 119

Župkovčania v Lurdoch
Lurdy je prekrásne pútnické miesto, ktoré už vyše 150 rokov navštevujú pútnici z celého sveta. Viera v zjavenie Nepoškvrnenej Panny Márie prilákala na púť aj veriacich
z Horných Hámrov a Župkova. Strávili sme tu nádherné
chvíle pri modlitbe ale aj obdivovaním prekrásnych stavieb
bazilík, ktorých je v Lurdoch niekoľko. Zároveň sme sa
zúčastnili aj Ružencového sprievodu so svietiacimi sviečkami, vďaka ktorým nadobudla procesia čarovný pocit spojenia v modlitbe a medzinárodnej svätej omše v Bazilike
Pia X. Niektorí absolvovali aj kúpeľ vo vode
z Massabiellskeho prameňa, ktorý nevysvetliteľne uzdravil
už 7000 ľudí. Iba 68 z nich uznala cirkevná autorita za zázračné.
Každý sem prišiel prosiť alebo ďakovať, a tak pevne verím, že Panna Mária vypočuje naše nádeje.
Zároveň sme navštívili aj kniežací miništát Monako, kde sme zazreli aj jeho terajšie knieža Alberta II. Zážitkom bol pohľad na mesto vybudované v skalách a prístav plný luxusných lodí. Každý turista, ktorý navštívi Francúzsko, neobíde jeho hlavné mesto, Paríž.
V ňom sme si prezreli honosný chrám známy z románu V.
Huga, Notre Dame. Najmä ženské osadenstvo upútali prekrásne Luxemburgské záhrady a Záhrady Tuillerie. Samozrejmosťou bola návšteva komplexu Louvre, i keď vo
vnútri sme neboli a dominanta Paríža Eiffelova veža, ktorá
nesklamala ponúkaným výhľadom na svoje mesto. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj plavba po Seine. V Paríži
ako v bývalom Napoleonovom meste sa nedá obísť jeho
Víťazný oblúk. Nemohli sme sa vyhnúť prechádzke po
najznámejšej parížskej ulici Champs´ Elysées.
Na námestí Concorde – Spravodlivosti, kde stála po francúzskej revolúcii gilotína a popravili tu aj francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. s manželkou Máriou Antoinettou, sme plný nových krásnych a nezabudnuteľných zážitkov nastúpili do autobusu a vydali sme sa na cestu
domov.
Katarína Stredáková
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PRESTAVBA POŽIARNEJ ZBROJNICE NA ŠTYRI BYTOVÉ JEDNOTKY
Obec Župkov bola vlastníkom nevyužívanej
budovy Požiarnej zbrojnice. Budova bola prázdna,
nevyužívala sa okrem jednej miestnosti, ktorá bola
v prenájme. Z vlastných zdrojov obce by sa
rekonštrukcia budovy nedala realizovať. Obec
navrhla prestavbu na štyri bytové jednotky s tým, že
budovu odpredá súkromnej firme. Firma budovu
prerobí na byty a po kolaudácii v roku 2011 obec od
firmy odkúpi objekt späť. Obec Župkov na základe
vypracovaného znaleckého posudku, znalcom
v odbore stavebníctvo p. Ing. Máriou Vankovou,
odpredala v roku 2010 bývalú Požiarnu zbrojnicu

bez pozemku, stavebnej firme SimKor s.r.o., konateľ
Ing. Korgo, Trate mládeže 9/A, Banská Štiavnica.
Predajná cena v zmysle znaleckého posudku sa
stanovila na 28 000 €. Obec by na prestavbu budovy
nedostala úver, ale na kúpu objektu je taká možnosť.
Požiada preto Štátny fond rozvoja bývania - ŠFRB
o úver na kúpu objektu. Byty budú dvojizbové s
nájomným charakterom. Do prenájmu sa môžu
odovzdať až pri odkúpení do vlastníctva obce.
Obecné zastupiteľstvo tento návrh jednoznačne
schválilo dňa 23.novembra 2010.
Eva Repiská

POTRAVINOVÁ POMOC PRE OBČANOV
Program dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike
V tomto roku sa slovenská republika prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci
pre najodkázanejšie osoby. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im
budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká
múka a bezvaječné cestoviny.
Poberatelia pomoci sú deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách; deti v domovoch sociálnych
služieb pre zdravotne postihnuté deti; obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
deti v náhradnej rodinnej starostlivosti; fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke; osoby na hranici životného minima; poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305,00 EUR
Potraviny budú dodané v skupinových obaloch po 10 Kg. Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej
hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca preukáže
platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
· v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti predloží k nahliadnutie rozhodnutie súdu;
· fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
· osoby na hranici životného minima predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny;
· poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR predložia
k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne
o výške poberaného dôchodku;
Príjemca svojím podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej
predávať. Potraviny budú v Slovenskej republike distribuovať dve charitatívne organizácie:
Potravinová Banka Slovenska, o.z. a Služby Božieho Milosrdenstva, n.o.,
Charitatívne organizácie budú spolupracovať pri distribúcii potravín s ďalšími organizáciami, spolkami,
obcami, úradmi. Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v jednotlivých obciach budú oznámené
prostredníctvom charitatívnych organizácií.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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I
I

ZBEROVÝ KALENDÁR ŽUPKOV 2011
Separovaný odpad + komunálny odpad

I
I
I
I
I

Mesiac

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Separovaný odpad

Komunálny odpad kukanádoby

Deň

Dátum

Každá párna streda v mesiaci

Január

piatok

7.1.2011

12.1.2011

26.1.2011

Február

piatok

4.2.2011

9.2.2011

23.2.2011

Marec

piatok

4.3.2011

9.3.2011

23.3.2011

Apríl

piatok

8.4.2011

6.4.2011

20.4.2011

Máj

piatok

6.5.2011

4.5.2011

18.5.2011

Jún

piatok

10.6.2011

1.6.2011

15.6.2011
29.6.2011

Júl

piatok

8.7.2011

13.7.2011

27.7.2011

August

piatok

5.8.2011

10.8.2011

24.8.2011

September

piatok

9.9.2011

7.9.2011

21.9.2011

Október

piatok

7.10.2011

5.10.2011

19.10.2011

November

piatok

11.11.2011

2.11.2011

16.11.2011
30.11.2011

December

piatok

9.12.2011

14.12.2011

28.12.2011

Júl 2011
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DANE A POPLATKY ZA ROK 2011
DAŇ ZO STAVIEB

DAŇ ZA PSA
Za psa držaného v rodinných domoch
Za psa držaného v bytových domoch

4,00 €
33,00 €

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
0,040 €

Od dane za psa sa oslobodzujú psy na samotách.
A to: Jozef Farkaš, Župkov č. 47, Ján Oslanec č. 64,
Peter Repiský č. 175, Miroslav Šimun č. 176,
Ľudmila Sláviková č. 200, Mária Smeláková č. 226,
Rudolf Hoffman č. 227 a Anton Kosťov č. 228.

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
0,120 €

Od poplatku za psa je oslobodený iba jeden pes a to
v prípade, že daňovník má vyrovnané všetky daňové
náležitosti voči obecnému úradu. V prípade vlastníctva
viacerých psov, za tieto sa platí stanovená daň.

Samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na
tieto účely postavené mimo byt. domov
0,160 €

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
zariadenia na poskytovanie služieb
1,700 € / hod.
Za prechodné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie
predajného zariadenia
1,700 € / hod.
Za umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu,
stavebného zariadenia a iných materiálov
0,035 € /m²/ deň
Za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
paušálnou sumou
20,000 €
Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva za účelom
umiestnenia plechovej, montovanej a skladacej garáže,
paušálnou sumou
17,000 €/ rok

DAŇ ZA UBYTOVANIE
sadzba dane je

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
0,040 €

0,330 € /osoba/noc

Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
0,800 €
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
0,800 €
Ostatné stavby

0,040 €

Byty v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo
nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby
0,040 €

POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTO
1 – 10 rok
11 – 20 rok
21 – 25 rok
26 – 30 rok
31 – 40 rok

3,31 €
5,31 €
1,99 €
1,99 €
3,31 €

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Za jeden predajný automat a rok, ak počet druhov tovaru, ktoré
automat ponúka je menšie alebo rovné 10
40,00 €

sadzba dane je

Za jeden predajný automat a rok, ak počet druhov tovaru, ktoré
automat ponúka je väčšie ako 10
80,00 €

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
sadzba dane je

120,00 €/ rok

0,0319 € /os/deň

O 50% sa sadzba znižuje poplatníkom, ktorí bývajú na
samotách. A to sú rod. domy so súpisnými číslami:
66, 175, 176, 200, 226, 227, 228 ,
a tiež študentom denného štúdia na stredných a vysokých
školách, ktorí bývajú v internáte alebo v prenájme a v obci
majú trvalý alebo prechodný pobyt.
64% tné zníženie majú fyzické osoby – podnikatelia

DAŇ Z POZEMKOV
Druh pozemku
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávnaté porasty
záhrady
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy okrem stavieb. pozemkov
lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy

Zákonom určená hodnota
0,2443
0,0209
1,3200
1,3200
13,2700
1,3200
-

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

Ročná sadzba dane
0,90%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
6,00%

Jún 2011
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Vážení občania,
niektorých z Vás sme v mesiaci Apríl a Máj požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý sa týkal našej
obce. Zaujíma nás Váš názor ako vnímate našu obec, čo Vám chýba a čo by sa podľa Vás dalo vylepšiť.
Dotazník vyplnilo celkovo 80 občanov, z toho 49 žien a 31 mužov. Tu sú výsledky dotazovania:
1. Čo považujete za najväčší prínos pre obec v rámci hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za
posledné obdobie:
vyjadrilo sa
bez vyjadrenia

-

100%
0%

rozvoj bytov
rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou
rekonštrukcia potravín COOP Jednota
internetová sieť
klub dôchodcov
otvorenie potravín – Večierka Riečky
iné

2. Aké podujatia Vám v obci chýbajú
kultúrne
športové
kultúrne aj športové
žiadne

32%
16%
29%
23%

3. Aké služby z hľadiska cestovného ruchu Vám v obci chýbajú
ubytovacie zariadenia
stravovacie zariadenia
športové zariadenia
turistické a cykloturistické chodníky

8%
4%
42%
46%

4. Realizáciu, ktorého projektu by ste v najbližšom čase privítali
vyjadrilo sa
bez vyjadrenia

-

rekonštrukciu ciest v obci
otvorenie potravín v Hornom Župkove
realizáciu cykloturistických chodníkov
zriadenie Centra voľného času
realizáciu športových podujatí
iné (fitnescentrum, bazén)

94%
6%

Župkovský Ohlas
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5. Ako sa zapájate do diania obce
aktivity

často

zriedkavo

vôbec

sledujem aktuality na web stránke

27%

48%

25%

zapájam sa aktívne do života cirkvi

30%

39%

31%

zúčastňujem sa na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva

0%

5%

95%

navštevujem starostu so svojimi
návrhmi a problémami

8%

32%

60%

zúčastňujem sa volieb do samosprávy

49%

22%

29%

zúčastňujem sa na podujatiach
organizovaných v obci

38%

52%

10%

spokojný

nespokojný

48%
34%
70%
65%

6%
2%
16%
8%

6. Ako ste spokojný s vybranými službami v obci
Vybrané služby
ponuka obchodov a služieb
školstvo - kvalita, dostupnosť
sociálna starostlivosť
verejné priestranstvá a obecný rozhlas

veľmi
spokojný
46%
64%
14%
27%

7. Čo považujete za najväčšie priority rozvoja obce
pracovné príležitosti obce
záujem občanov o dianie v obci a informovanosť
dostupnosť bývania
kvalita životného prostredia
možnosti športu a kultúry
rozvoj cestovného ruchu

32%
8%
26%
17%
13%
4%

8. Ako hodnotíte rozvoj obce za posledných 5 rokov
veľmi pozitívne
pozitívne
negatívne

45%
55%
0%

9. Váš názor na kvalitu života v obci
veľmi dobrá
dobrá
uspokojivá

30%
60%
10%
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ŠPORT
Tabuľka aktuálneho umiestnenia 2010/2011
1.trieda dospelí
Poradie

Mužstvo

Gólový stav

Body

1

Repište

76:30

53

2

Horná Ves

62:47

44

3

Voznica

50:39

44

4

Bzenica

52:45

43

5

Kremnica

57:47

41

6

Župkov

61:51

40

7

Tekovská Breznica

38:58

39

8

Vyhne

41:46

38

9

Kosorín

48:54

35

10

D. Ždaňa "B"

44:51

34

11

Lovča

40:54

31

12

Slaská

46:49

29

13

Brehy

32:36

28

14

Rudno n. Hronom

22:62

20

SÚPISKA HRÁČOV
TJ Partizán Župkov:
Brankári:

1. Vozár Vladimír
2. Tonhauser Pavol

Obrancovia: 3. Belan Roman
4. Vallo Rudolf
5. Borgula Milan
6. Stribula Pavol
7. Jelínek Rafael
8. Hós Andrej
Stredopoliari: 9. Eržiak Slavomír
10. Rendla Ľuboš
11. Boledovič Juraj
12. Le Roman
13. Kunský Ivan
14. Sartoris Pavol
Útočníci:

15. Hric Matej
16. Bara Marek
17. Repiský Rudolf
18. Romanec Adam

Repiský Michal, Hric Andrej, Kosťov Štefan,

Vážení čitatelia, v rukách držíte prvé číslo našich obecných novín. Tieto noviny sú nepredajné, distribúcia
je zdarma do každej domácnosti v obci Župkov. Dávame aj Vám priestor na vaše tipy, podnety, nápady,
príspevky, návrhy. Príspevky posielajte na e-mailovú adresu zupkov@zupkov.sk alebo ich môžete
doniesť osobne na Obecný úrad v Župkove. Anonymné príspevky nebudú zverejnené. Redakčná rada si
vyhradzuje právo na úpravu článkov. Príspevky nie sú honorované.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
redakčná rada
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