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KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA NA
NAJBLIŽŠIE OBDOBIE
12.5.2019 Deň matiek
24.5.2019 Triatlon Ľ. Štúra
2.6.2019 Deň detí pod záštitou
poľovníkov
22.6. 2019 Jánska vatra
28.6.2019 Žiak roka

Na slovíčko pán starosta

Pán starosta, cez FB stránku sa
ešte začiatkom marca
dostala
medzi občanov informácia o pripravovanom otvorení stomatologickej ambulancie v našej obci.
Aby sme hodnoverne informovali aj
občanov, ktorí nie sú používateľmi
sociálnych sietí, prosím o objasnenie v akom štádiu, resp. aké sú
konkrétne dohody z rokovaní
ohľadne zubára v Žemberovciach.
Áno môžem potvrdiť, že táto informácia je pravdivá. Od začiatku
marca sa pravidelne stretávam
s MDDr. Černákom – stomatológom a pripravujeme zria
denie stomatologickej ambulancie
u nás v obci v zdravotnom stredisku.
V rámci prvých stretnutí sme spolu s
p. doktorom a poslancami obecného zastupiteľstva riešili otázku
kde presne, v ktorých miestnostiach, by sme mohli ambulanciu
zriadiť. Tu bolo potrebné dospieť
k spoločnému prieniku podľa potrieb p. doktora a tiež reálnych
možností nášho zdravotného strediska. Vzhľadom na potreby
a spoločné vízie o budúcej stomatologickej ambulancií sme sa
dohodli, že táto bude v bývalých

priestoroch
zubnej ambulancie a tiež v priestoroch klubu dôchodcov. Iná možnosť, v
iných priestoroch nebola reálne
možná, pretože výsledná stomatologická ambulancia, ktorú
spoločne
pripravujeme
tieto
všetky priestory naozaj potrebuje.
Bude to moderná ambulancia
s recepciou, až troma ordinujúcimi zubármi súčasne a moderným
technickým vybavením na vysokej
úrovni. Takže spoločne s poslancami OZ sme začali riešiť výmeny
priestorov a to tak, že klub dôchodcov sťahujeme v rámci zdravotného
strediska do nových priestorov, kde
bola doteraz posilňovňa a kancelária. Tieto priestory sme prerobili, nanovo vymaľovali a upravili
čiže v konečnom dôsledku klub
dôchodcov bude mať spoločenskú
miestnosť väčšiu ako doteraz, o niečo
menšiu, ale zato novo prerobenú
kuchyňu a tiež vlastné tri toalety.
Spomínanú posilňovňu sme
presťahovali do kultúrneho domu.
Priestory budúcej zubnej ambulancie si kompletne na vlastné náklady p.
doktor prerobí a upraví podľa svojich
potrieb, takže obec to nebude nič stáť.
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Pár slov s poslancami
Prečo separovať odpad?
Z podujatí v obci
Slová duchovných
Čím žijú naši najmenší
Ako sa darí školákom
Dôchodcovia nezaháľajú
Úspechy nášho FK

Aktuálne je už pripravené aj znenie zmluvy o nájme, ktorú ešte
schváli OZ.
Funkčná stomatologická ambulancia bude od 1. septembra 2019.
Na záver môžem spomenúť,žejednou
z podmienok pri našich rokovaniach s p. doktorom bolo, že
príjme za svojho pacienta každého
obyvateľa obce a tiež aj občanov,
ktorí pracujú v našej obci a bude
tiež pravidelne kontrolovať zúbky deťom v našej základnej škole.
Som presvedčený, že budúca zubná ambulancia, na takejto vysokej
úrovni ako sa pripravuje je správny
krok pre samotnú obec a hlavne
pre jej obyvateľov, ich potreby a že
aj takto sa zdvihne úroveň našej
obce v regióne a v budúcnosti to
môže prispieť k naplneniu zdravotného strediska ďalšími lekármi,
alebo zdravotníckymi službami
čo by sme isto všetci privítali.
2. Už viac rokov naši spoluobčania
poukazujú na problematiku zarastania potoka Šurda, predovšetkým
za ulicou Viktora Naďa. Vieme, že
patrí do správy Povodia Hrona. Čo
v tejto veci môže obec podniknúť ?
O uvedenom probléme viem.
V mesiaci február mi o tomto probléme vraveli aj niektorí
pokračovanie na str. 3
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ZOMREL ČESTNÝ OBČAN ŽEMBEROVIEC
Tak ako je každý človek jedinečný
a výnimočný, tak je výnimočný
aj jeho životný príbeh. Som nesmierne rada, že som mohla spoznať
aspoň kúsok životného príbehu
pána Istvána Semberyho, s ktorým
sme sa v marci boli rozlúčiť na cintoríne v Balašských Ďarmotách.
Keď ma v marci roku 2007 ako
vtedajšiu starostku obce navštívil starosta maďarskej obce Pilisszántó a
navrhol nám cezhraničnú spoluprácu
a podpísanie Priateľskej zmluvy, milo
ma prekvapilo zistenie, že v tejto obci
žije potomok šľachtickej rodiny Semberyovcov, ktorá v dávnej minulosti
vlastnila žemberovský kaštieľ. István Sembery vyštudoval záhradnú
architektúru a celý život pracoval
ako hlavný architekt výsadby zelene
v Budapešti. Bol to nesmierne múdry
a vzdelaný človek. Často sme hovorili
o spoločných dejinách. No neboli to
nudné debaty, vždy vedel tému odľahčiť
a povedať to, čo sa v učebniciach či encyklopédiách neuvádza. Bol skúsený
ovocinár, záhradkár, krajinotvorca.
Jeho cit pre vkus bolo vidieť v každom
kúsku jeho záhrady a domu. Aj po
skončení môjho volebného obdobia
som ho párkrát navštívila u nich doma
v Pilisszántó. V roku 2008 sa nezištne
ponúkol, že vypracuje plán výsadby na

pozemku pod katolíckym kostolom v
Žemberovciach. Zo štyroch starostlivo
ručne nakreslených plánov výsadby, bol
farskou radou jeden vybratý a ten sa v
roku 2010 svojpomocne v spolupráci s
farníkmi aj začal realizovať. No výsadba
parku nie je ani z polovice dokončená.
Za tento jeho prínos pre obec - za
skrášlenie okolia historickej stavby kostola mu bolo vtedajším obecným
zastupiteľstvom v roku 2010 udelené
Čestné občianstvo obce Žemberovce.
Pri prvom našom stretnutí mi daroval
osobný dar - nádhernú kovanú ružu.
Povedal, aby naše spoločné priateľstvo
vytrvalo dovtedy, kým táto ruža nezvädne. Bohužiaľ, život je nielen o živote,
ale je aj o smrti, ale ja som presvedčená,
že aj teraz vo večnosti pomáha tvoriť
a upravovať nebeské záhrady, ktoré
rád komponoval po celý svoj život.
Česť jeho pamiatke!
Ing. Jana Staňová, bývalá starostka obce.

Pán Sembery s manželkou Kristínou

Za to všetko , čo už vieme,s láskou Vám dnes ďakujeme!
28. marec, Deň učiteľov.

STÁL E KOM ISIE

Komisia finančná, správy obecného
majetku a bytov
predseda: Ján Gímeš
členovia: Peter Seneši, Ing. Janka
Ukropová, Kristína Bárczyová, Terézia Žigmundová, Katarína Baranová
Komisia výstavby, územného plánovania a výkon výberových konaní
predseda: Tomáš Šesták
členovia: Peter Seneši, Alexander
Ťapaj, Ing. Pavol Poliak, Bc. Anna
Jarošíková
Komisia kultúry, školstva, mládeže,
športu a sociálnych vecí
predseda: Martin Šedivý
členovia: Jaroslav Mikula, Alexander
Ťapaj, Peter Seneši, Mariana Mikulová, Kristína Bárczyová, Gabriela Šestáková, Eva Bošiaková, Milan
Dekyšský, Miroslav Botík, Katarína
Baranová, Ing. Karol Birčák, Ing.
Erika Moravíková, Eva Alföldiová,
Ľuboš Široký, Erika Mikulová
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia
predseda: Jaroslav Mikula
členovia: Daniel Bešina, Martin
Šedivý, Jana Vrecníková
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
predseda: Miroslav Miedzga
členovia: Peter Seneši, Ján Gímeš

ROZDELENIE
POSLANECKÝCH OBVODOV
PODĽA ULÍC
Ján Gímeš
ul. Červenej Armády
Peter Seneši
ul. Mjr. Daniela Gondu
Miroslav Miedzga
ul. Na Hôrke
Alexander Ťapaj
ul. SNP
Martin Šedivý
ul. Viktora Naďa
Tomáš Šesták
ul. Športovcov
Jaroslav Mikula
ul. Budovateľov a Osloboditeľov
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uviedla v otázke, keďže je potok
Šurda v správe Povodia Hrona, ja
som ihneď dňa 13. 02. 2019 poslal
na správu povodia Hrona žiadosť o
prečistenie tohto odvodňovacieho
kanála, ku ktorej som priložil aj
fotografie z ktorých je zrejmé, že
je Šurda zarastená a znečistená.
Dňa 14. 03. 2019 sme dostali na našu žiadosť z povodia
Hrona odpoveď že (citujem):
„ Správca toku neeviduje žiadnu
povodňovú situáciu na uvedenom
úseku a má za to, že kapacita koryta
je postačujúca. Správca toku vykonal
v rámci cyklickej údržby v roku 2018
kosbu na vodných tokoch Ulička,
Žemberovský potok a zdrž VT
Žemberovský potok nachádzajúci
sa v k. ú. Žemberovce. Správca toku
konštatuje, že nedodržaním ochranného pásma vodného toku je kosba a
údržba toku mechanizmami v pred-
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metnom úseku značne sťažená a na
ručnú údržbu nemá správca toku
dostatok voľných kapacít. V minulom
období sme ponúkli obci možnosť
údržby vodného toku formou
refinancovania nákladov na údržbu
vodného toku vlastnými kapacitami na čo obec nepristúpila.
Záverom dodávame, že Slovenský
vodohospodársky podnik zaradí
prečistenie a kosbu vodného toku
Žemberovce do plánu a k realizácii
pristúpime po zohľadnení stupňa
naliehavosti, našich finančných
možností a voľných kapacít.“
Vzhľadom na túto odpoveď som
telefonoval na povodie Hrona a
riešil som možnosť, ktorú uviedli aj
vo svojej odpovedi a to prečistenie
Šurdy
formou
refinancovania
s
použitím
vlastných
kapacít, resp. využitím vhodnej
firmy, ktorá by nám teda Šurdu
vyčistila a následne túto prácu by

nám povodie Hrona preplatilo.
S povodím Hrona som predbežne
dohodnutý, že akonáhle dostane
finančné prostriedky na tieto
čistiace aktivity, tak budeme spolu konkrétne v tejto veci ďalej
jednať a riešiť konkrétne možnosti
a detaily.
Na záver mojej odpovede
chcem povedať, že sa len tak ľahko pri
riešení problémov v obci nevzdávam
a snažím sa veci riešiť čo najrýchlejšie.
Ako posledný príklad uvediem, že rovnako v mesiaci január
bol na ObÚ oznámiť občan, že firma,
ktorá stavala na viniciach telefónny
vysielač zničila časť viničnej cesty a
majitelia sa nevedia vozidlami dostať
ku svojim viniciam. Opäť som uvedenú vec nahlásil na tejto firme, vyhotovil som fotografie a v tomto čase
je už viničná cesta opäť prejazdná.
S

úctou

Váš

starosta

PRÁVNE PORADENSTVO V ŽEMBEROVCIACH
TERMÍNY : 10.4 - 15.5 - 05.06. 2019
BEZPLATNE - Vždy jednu stredu v mesiaci od 15:00 - 17:00 na ObÚ v Žemberovciach (nahlásiť sa
môžete cez FB alebo na Obecnom úrade) - nechajte si poradiť s Vašim problémom od odborníka
“Spracovanie právnych analýz pre občanov obce týkajúcich sa občianskoprávnych
a
rodinnoprávnych vzťahov, možných
postupov
riešenia životných situácií z právneho hľadiska, posúdenie
úspešnosti prípadných súdnych sporov
občanov
v oblasti občianskeho, rodinného, dedičského práva”
EKO - BRIGÁDA 6.4.2019

Ďakujem Vám všetkým, malým aj veľkým, ktorí aj napriek trochu “mokrému” počasiu urobili pekný kus roboty v okolí našej školy (vyzbierané odpadky, lístie a staré konáre a namaľované zábradlie s bráničkou).
Starosta
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Viacero takýchto skládok odpadu nájdeme v okolí
V piatok 7.4.2019 som
Žemberoviec (Čankovská cesta, Čelien, Kanka a Pod
s mojimi priateľmi,
Vŕškom). Je to nepochopiteľné. Veď odpadky stačí
primátorom a vicedať do “ kuka-nádoby “ a vyložiť pred dom.
Kto
primátorom
Levíc
má
ten
čas
a
energiu
voziť
ich
niekam
do
lesa?
riešil možnosti doKaždopádne sú medzi
budovania
kananami aj takíto jedinci.
lizácie v našej obci
V predmetnej záležitoskrze
Západoslovsti už boli zo straenskú vodárenskú spoločnosť. Je to beh na
ny starostu podané
dlhé trate, ale bez začatia cieľ nedosiahneme.
2 trestné oznámenia.
			
starosta

Opýtali sme sa “nováčikov” v našom OZ.
p. Tomáš Šesták
S akými cieľmi ste vstupovali do
komunálnej politiky?
Hlavne som sa chcel angažovať
a aj svojou mierou prispieť
k skvalitneniu života v obci.
Ste predsedom komisie výstavby,
územného plánovania a výkon
výberových konaní. Na čom chcete v
komisii prioritne zapracovať?
Prioritne sme zatiaľ prejednávali všetky
žiadosti od občanov,ktoré spadajú do
oblasti nášho poradného hlasu, keďže
sme len na začiatku,čaká nás viac práce
v budúcnosti , intenzivne sa začneme
venovať prerábke pre zubného lekára,
riešiť kritický stav evanjelickeho domu
smútku,premiestnenie autobusovej zastávky a naďalej byť ako komisia nápomocná obecnému zastupiteľstvu a starostovi pri riešení otázok, ktoré budú
v budúcnosti. Samozrejme aj riesiť
výberové konania podľa potreby obce.
Voľný čas, to je dnes najcennejšia
devíza. Ak nejaký máte, prezraďte
nám, ako ho radi trávite?
Čo patrí medzi vaše záľuby?
Najlepšie využitým časom je pre
mňa čas strávený s mojou rodinou,

priateľmi, rôzne výlety a aktivity s
deťmi, ale mojim veľkým koničkom
je aj moja práca, ktorej sa veľakrát aktivne venujem aj po pracovnej dobe.
p. Miroslav Miedzga
Čo vás viedlo k tomu ísť do komunálnej politiky? Bolo to niečo čo ste
zvažovali dlhšie, nejaká konkrétna
udalosť, alebo moment, ktorý vás
presvedčil?
Žemberovčanom som už takmer
trinásť rokov, preto mi dianie v obci
ani jej smerovanie do budúcich rokov nie je ľahostajným. To bol jeden
z dôvodov prečo som sa rozhodol do
komunálnej politiky v obci vstúpiť.
Okrem iného ma mnoho občanov v
obci oslovilo, aby som kandidoval v
ostatných komunálnych voľbách. Som
rád, že som tak urobil a týmto sa chcem
poďakovať všetkým spoluobčanom,
ktorí ma vo voľbách podporili svojim hlasom. Budem pracovať v
prospech obce a nás všetkých.
Ako na rozhodnutie kandidovať reagovalo vaše okolie, rodičia a priatelia?
Bol aj niekto, kto vás odhováral?
V mojom rozhodnutí kandidovať

Blahoželanie
Ku krásnemu
životnému jubileu
p. Márii Širokej blahoželáme,
a prajeme do ďalších rokov
predovšetkým dobré zdravie.

za poslanca obecného zastupiteľstva
ma podporovala nielen rodina, ale i
mnoho priateľov, známych a občanov
Žemberoviec. Je pravdou, že s takouto bohatou podporou sa mi do komunálnej politiky vstupovalo veľmi
dobre. Pevne verím, že dôveru,
ktorá mi bola prejavená nesklamem.
Voľný čas, to je dnes najcennejšia
devíza. Ak nejaký máte, prezraďte
nám, ako ho radi trávite?
Čo patrí medzi vaše záľuby?
Tak ako väčšina ľudí dnes, i ja mám
voľného času veľmi málo, nakoľko
mám časovo náročné povolanie. Ak
mám chvíľu voľného času, trávim
ho predovšetkým s rodinou, mojou
veľkou záľubou je i šport. Som aktívnym členom stolnotenisového klubu
v Žemberovciach, stal som sa členom
výboru OFK Družstevník Žemberovce.
Rád navštívim dobrý futbalový zápas, ale nepohrdnem i kvalitným
zážitkom z basketbalového zápasu.
Ďakujem
za
prejavený
záujem a prajem všetkým čitateľom
Žemberovského echa veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Za odpovede ďakuje dac
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Fašiangy, fašiangy.

Na svoje si počas soboty
2.3.2019 prišli všetci obyvatelia
Žemberoviec. Pestrý sprievod masiek a krojovaných dievčat pod vedením Miroslava Botíka, spolu s
hudobným doprovodom, vrátil do
našej obce zvyk fašiangových sprievodov. Samozrejme nechýbala ani
tradičná zabíjačka, ktorá od skorých
ranných hodín prebiehala pred budovou zdravotného strediska.
Ženy z miestneho klubu dôchodcov pripravili pre masky a pozvaných hostí chutný obed. Kapustnicu s dvoma kotlami mala pod
palcom pani starostová Kristínka

Večer fašiangy pokračovali
zábavou v kultúrnom dome. Do
tanca hrala skupina DUO RYTMUS z Oslán. Zábava trvala do
skorých ranných hodín. Pre hostí a
domácich boli pripravené švédske
stoly, na ktorých sme mohli nájsť
zabíjačkové špeciality.
O polnoci bola zábava na chvíľu
prerušená, nakoľko prišlo na
tradičné pochovávanie basy, za pomoci predsedkyne SPOZu p. Eriky
Mikulovej, Veroniky Birčákovej a
Ľubomíra Širokého.
Potom
pán starosta povolil
pokračovať v zábave.

Barczyová a jej pomocníčky Evka
Bošiaková, Erika Moravíková a
Gabika Šestáková. Chutné klobásky
a jaternice pripravili páni Jaroslav
Mikula, Karol Birčák, Braňo Bošiak,
Milan Dekyšský a Martin Šedivý.

Touto cestou by som sa chcela
poďakovať všetkým sponzorom a
ostatným ľuďom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k realizácii
tohtoročných fašiangov.
M.B.

ČIN HODNÝ NASLEDOVANIA
Bianka Szabóová,
spolu s Luckou Holkovou
25.3.2019
vyzbierali
za vrece odpadkov
v blízkosti detského ihriska.
Dievčatá môžu byť krásnym
príkladom aj pre mnohých dospelých.
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Vážení občania,
priatelia krajšieho a
čistetejšieho životného
prostredia!
Asi viete, čo je Združenie obcí
pre separovaný zber TATIAR?
Už z názvu vyplýva, čím sa zaoberáme, čo robíme. Pravdepodobne
aj vo Vašej obci odvážame tuhý komunálny odpad (TKO) a zbierame
separované zložky odpadu. Teraz
máme na starosti odvoz TKO z 13
obcí a separujeme odpady z 18 obcí.
Som
novovymenovaný
riaditeľ
tejto našej spoločnosti a volám
sa
Rastislav
Hajko.
Prečo
sa
Vám
prihováram?
Vo funkcii som od 9.1.2019 a Vy ste
zmenu zrejme nepostrehli. Úplne chápem. Máme každý dosť svojich starostí. Ale niektorí ste problémy tušili,
lebo niekedy neboli odvezené smeti,
inokedy separované zložky, alebo bol
pričasto menený termín zvozu. To, čo
sme mali odvážať, tak sme neodviezli
načas, alebo vôbec. To, čo ste Vy tušili,
ja to už aj vidím a som splnomocnený dané problémy riešiť. Žiaľ, naša
spoločnosť sa nachádzala v klinickej
smrti. Po zmapovaní situácie som bol
prinútený situáciou zvolať Správnu
radu a s jej pričinením sme koniec
minimálne oddialili. Každá obec,
ktorá má záujem na ďalšej činnosti
TATIARU, prispela svojím príspevkom. A zato Vám Všetkým ďakujem.
Nie preto, aby sme mali 2 mesiace
na výplaty a prevádzkové náklady.
Ale preto, aby sme mali spoločnosť ,
ktorá sa bude systematicky, pravidelne a s láskou starať o naše životné
prostredie. S Vašou
pomocou! A to, že to
myslím vážne, svedčia
nasledovné
kroky.
Za prvé, na stránke
www.tatiar.sk v kontaktoch okrem emailu
bude mobilný kontakt, na ktorom vybavíme všetky Vaše
podnety a pripomienky.
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(Pokiaľ možno v pracovnom čase.)
Za druhé, museli sme núdzovo
prepracovať zvozový harmonogram
z dôvodu maximálnej efektivity. To
znamená, že väčšinou jázd je navrhnutých s obojstranným vyťažením
(aj smerom na skládku, aj naspäť).
Toto opatrenie má ušetriť 25% prevádzkových nákladov na zvoz. Avšak,
jeho nedostatkom je, že zvozy nie
sú opakujúce sa v ten istý deň o 2
týždne, tak ako ste boli zvyknutý.
Za tretie, od 1.1.2019 je účinný
zákon č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Cieľom
tohto zákona je stimulovať ľudí za
obmedzenie produkcie odpadov
uložených na skládku a zároveň
zvýšiť výrazne úroveň separovania
odpadov. V prípade, že budeme k
separovaniu ľahostajní, poplatky za
neseparovanie budú násobne rásť.
Pravdepodobne ste zaznamenali na
úradnej tabuli , prípadne internetovej
stránke Vašej obce zverejnenú úroveň
separovania Vašej obce za rok 2018 a
k tomu prislúchajúci poplatok na rok
2019. Ten sa zvýšil od 1.3.2019 z 5, €/
tona na 7-12 €/tona v našich obciach.
Ak sa úroveň separovania nezmení,
v budúcom roku stúpne poplatok na
12-24 €/tona. Iba v prípade separovania nad 60 % bude poplatok 8 €/tona.
Prognóza rastu celkovej ceny TKO
za úroveň separovania od20-30%.
Táto prognóza bude platiť len
v prípade, ak nebude rásť cena
úložného a cena za odvoz.
A všetci vieme, že ceny rásť budú,
pretože rastie cena práce. Čiže rast
cien za TKO sa netýka toho, kto
kvalitne separuje a má len mizivé %
TKO. A ako zabrániť rastu poplatku?
Tu sú 2 základné možnosti.

1. do TKO nehádžeme biologicky
rozložiteľný odpad. Bioodpad kompostujeme v záhradách niekde na konci pod orechom. Orechové listy obsahujú juglon – patrí medzi najsilnejšie
prírodné fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí huby a plesne), insekticídne (ničí/odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí baktérie a vírusy) účinky.
2. do TKO nehádžeme žiadny
mokrý, ani inertný materiál (kamenivo z dvora),stavebnú suť a sklo.
-výrazne tým stúpa hmotnosť odpadu a platí sa za tonu, nie objem.
Za štvrté. Momentálne sme v období stabilizácie. Dávame do poriadku zvozové vozidlá, stabilizujeme personálnu základňu,
odstraňujeme zistené nedostatky z
kontroly Inšpektorátu práce Nitra.
Pravdepodobne sa s týmito úlohami
budeme trápiť do konca roku. Avšak,
nato aby sme si plnili svoju úlohu zodpovedne, potrebujeme vyriešiť technologické a organizačné dlhy z minulosti.
Čo to je?
Žiaľ, naša spoločnosť za obdobie svojej existencie nadobudla priestory,
ktoré sú už po životnosti a zvozové vozidlá tiež nie sú najmladšie. Napriek
tomu cieľ je identifikovať pôvodcu
a množstvo odpadu. V spolupráci
z obcami a poľnohospodárskymi
družstvami sme začali vážiť jednotlivé obce a tým dochádza k spravodlivému rozdeleniu množstva
TKO podľa produkcie obcí.(Niekedy
sú v jednom aute smeti zo 6 obcí).
Nato, aby sme ešte lepšie zmerali
jednotlivé obce v produkcii odpadu, je potrebné zakúpiť prenosnú váhu do 30 t, váhu do 1000
kg na váženie množstva
separátov, GPS do zberového vozidla a
vysokozdvižný vozík. Predpokladám, že do konca roku by sme
mohli mať túto techniku zakúpenú.
Dúfam, že som Vás týmito riadkami neznechutil a že spolu sa postaráme o zdravšie a čistejšie prostredie.
Súctou
kolektív pracovníkov
Združenia obcí pre separovaný zber
TATIAR

-7-

Žemberovské echo

PRIVÍTALI SME PANI FARÁRKU
Prvá tohtoročná marcová
nedeľa sa v našom evanjelickom cirkevnom zbore niesla
na krídlach nových začiatkov.
Po takmer roku, kedy bol
náš cirkevný zbor administrovaný p. farárkou Laukovou z Pukanca, sme mohli
v našom chráme Božom
slávnostne a s radosťou
privítať našu novozvolenú
zborovú farárku Mgr. Svetlanu Dočkalovú, ktorej som
pre ŽE položila pár otázok.

čase, aj ako vedúca mládeže.
To všetko sa dialo v mojom
rodnom cirkevnom zbore
vo Vranove nad Topľou.
Vysokoškolské
vzdelanie
som absolvovala v Bratislave
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Počas piatich rokov
štúdia som mala možnosť
v rámci praxe navštíviť viacero cirkevných zborov na
Slovensku , bola som aktívna v speváckom zbore,

1.Aká bola Vaša doterajšia
služba v ECAV na Slovensku, kde ste pôsobili, aké boli Vaše štúdiá?
Byť v službe v cirkvi nie je
obmedzené iba na službu
farára. Moja služba preto
začala dávno pred tým, ako
som nastúpila na štúdium
teológie a môj príbeh v
podstate nie je ničím fantastický ani zaujímavý. Čo
na tom môže byť zaujímavé,
je Božie pôsobenie, ktoré
dúfam, aj cezo mňa vidieť.
Vyrastala som v kresťanskej
rodine, a preto bolo pre mňa
vždy samozrejmé žiť vo viere v Pána Boha. Pravidelne
som chodievala do kostola
na služby Božie, na detskú
besiedku,
konfirmačnú
prípravu, neskôr na dorast a
na mládež. Keď prišiel ten
čas, začala som pomáhať
pri výučbe besiedky, slúžila
som ako vedúca dorastu, po

fakultnom časopise i rádiu.
Po ukončení štúdia a
úspešnom absolvovaní kaplánskych skúšok som bola
vyslaná do služby ako seniorálna kaplánka Liptovsko-oravského seniorátu so
sídlom v Liptovskom Ondreji. Tam som strávila rok,
počas ktorého som sa nesmierne veľa naučila, zažila,
vyskúšala a prijala som
mnoho Božieho požehnania.
Ďalším pôsobiskom na ktoré
som bola vyslaná bol cirkevný
zbor Svätý Kríž – Lazisko, kde
som pôsobila od júna 2015 až
do môjho príchodu sem, do
Žemberoviec. Aj toto obdobie mi veľa prinieslo. Znovu
som nabrala nové skúsenosti, napríklad, čo všetko je
potrebné pri starostlivosti o
národnú kultúrnu pamiatku.
Pán Boh nás vodí po tých
najlepších, po svojich cestách. Verím, že to bolo práve

Božie pôsobenie, ktoré ma
teraz priviedlo sem a dúfam, že aj moje tunajšie pôsobenie bude požehnaním
– pre mňa osobne, no hlavne
pre všetkých, ku ktorým
som bola poslaná slúžiť.
2.Kde sa vo Vás vzala
túžba stať sa farárkou?
Každý sa pýta túto otázku
:). Chápem to, veď predsa
byť farárkou nie je úplne
bežné povolanie. Dokonca
už počas štúdia nám jeden
pedagóg vravel, že si máme
pripraviť odpoveď na túto
otázku, lebo sa nás ju stále
budú pýtať. A predsa, ťažko
sa odpovedá, lebo povolanie do služby pre mňa
neprišlo naraz, v momente,
ale bol to dlhodobý proces.
Preto je aj odpoveď možno
nejednoznačná a zdĺhavá,
ale predsa sa o to pokúsim:
Každý, kto je v postavení
v službe ľuďom cíti v sebe
určité povolanie pomáhať a
pracovať pre iných. Takéto
povolanie som cítila aj ja.
Verím, že to bol skutočne
Boží hlas, ktorý ma volal, aby
som Jemu slúžila. Nebol to
veľký zážitok, obrovské obrátenie, ako prežil apoštol
Pavel, keď sa mu na ceste
zjavil Pán Ježiš. Život vo viere bol pre mňa prirodzený,
odmalička
vštepovaný.
Preto mi bolo aj rovnako
prirodzené odpovedať na
Božie volanie, a ísť pôsobiť
v službe ako farárka.
3.Spomínate si na svoju
prvú kazeň? Bol to stres?
Neviem, čo môžem označiť
ako svoju prvú kázeň. Ako
vedúca mládeže som vyrozprávala rôzne výklady,
príhovory a svedectvá. Aj ako
študentka som pripravovala
a prednášala viaceré kázne,
či už v rámci prednášok,
fakultných služieb Božích,
alebo povinnej Vianočnej
a Veľkonočnej výpomoci.
Spomínam si ale na moju
prvú kázeň po ordinácii

(vysvätení za evanjelického
kňaza). Tú som predniesla
vo svojom rodnom cirkevnom zbore v 6. nedeľu po
Svätej Trojici. Nebola som
ale nervózna, lebo som cítila
veľkú podporu všetkých naokolo. Nikto nečakal, kedy
spravím nejakú chybu, alebo
trapas. Chrám bol vtedy plný
tých, ktorí chceli počúvať
Božie slovo a tešili sa z toho,
že je v našej cirkvi nový
služobník. Vtedy som cítila
uistenie, že som sa správne
rozhodla pre službu v cirkvi.
4.Čomu by ste chceli v prvom
rade venovať pozornosť na
svojom novom pôsobisku?
Myslím, že sa nedá v cirkvi
venovať niečomu prvorado, potom druhorado,
atď. Cirkevný zbor zahŕňa
veľa oblastí, preto sa mnohým veciam treba venovať
naraz. Som preto veľmi
vďačná, že je tu aj veľa pracovníkov, pomocníkov, ktorí
chcú tiež slúžiť v našom
cirkevnom zbore a verím, že
spoločne aj hojne zvládneme.
Tento zbor bol v minulosti
veľmi živý a aktívny, pracovalo sa s deťmi, mládežou
aj s dospelými, chystali sa
rôzne akcie. Verím, že sa
nám s Božou pomocou,
podarí obnoviť aspoň časť
týchto prác, aby si každý vedel nájsť svoje miesto, svoju
oblasť záujmu v našej cirkvi.
Ďakujem za rozhovor,
a želám našej milej pani
farárke, aby sa jej v našom
cirkevnom zbore dobre pracovalo a v našej obci spolu
s nami dobre žilo. (dac)
Slávnostná inštalácia
zborovej farárky
Mgr. Svetlany Dočkalovej
sa uskutoční
dňa 11.mája 2019
o 10,00 hod.
v evanjelickom chráme
Božom, za prítomnosti brata biskupa ZD
a seniorky DNS.
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
MAREC -MESIAC KNIHY
,, Kto nemá rád knihy - nemá
rád múdrosť“, touto múdrou
vetou privítala pani Danišová naše deti
z materskej školy v obecnej knižnici.
Cieľom našej návštevy v knižnici

Návšteva detí z MŠ
u pána starostu.

bolo predstaviť deťom knihy, ktoré sa
nielen predávajú, ale aj požičiavajú.
Deti pani Danišovej priniesli darček
- záložky, ktoré vlastnoručne vyrobili a ktorým sa teta knihovníčka veľmi
potešila. Predstavila im priestory
obecnej knižnice, porozprávala,
ako si môžu založiť čitateľský preukaz, vypožičať si knihu a ako sa
správať ku knihám, netrhať z
nich strany a neničiť knihy.
,,Veď kniha je aj priateľom človeka,
ktorá nielen vzdeláva, ale aj zabáva.“
Deti mali možnosť prezrieť
si
pripravené
rozprávkové
knižky a porozprávali, aká je
ich najobľúbenejšia rozprávka.
Na záver našej návštevy v knižnici sme
Deti z materskej školy – naši
predškoláci, v rámci týždennej témy
,,Moja obec“ navštívili 7. marca
2019 obecný úrad v Žemberovciach.
Pán starosta PhDr.
Slavomír Bárczy MBA
milo privítal deti vo
svojom úrade, kde im
spolu s pani Bc. Annou
Jarošíkovou predstavil
vynovené
priestory
obecného úradu a
oboznámil ich s prácou
starostu. Šikovné deti
pohotovo odpovedali

sa tete Danišovej poďakovali a pozvali sme ju do našej materskej školy,
aby v rámci interného projektu ,,Rozprávka putuje“ prečítala
deťom
peknú
rozprávku.
Za MŠ, Mgr. B. Siekelová

na otázky týkajúce sa našej obce.
Radosť deťom urobilo pripravené
občerstvenie a milý darček od pána
starostu. Aj naše deti priniesli darček,
ktorý sami vyrobili, bol to erb našej
obce Žemberovce. Z návštevy obecného úradu sa deti úprimne tešili a
nadobudli veľa nových poznatkov.
Touto cestou sa chceme poďakovať
pánovi starostovi a zamestnancom obecného úradu za prijatie. Želáme Vám veľa trpezlivosti a úspechov v pracovnom živote.
Mgr. Blanka Siekelová

ZO ŠKOLSKÝCH L AVÍC
Klimentová Liana, Veronika Seteyová, Vozáriková Lilien, Wohlandová
Kristína reprezentovali svoju školu
v športovej súťaži vybíjaná žiačok.
Žiačky si zmerali sily s družstvami
Dňa 29.4.2019 žiačky ZŠ v zo škôl: ZŠ Ul. sv. Michala 42
Žemberovciach: Sofia Zacha- Levice, KSŠ sv.V.dePaul Saratovská
rová, Hanka Miháliková, Bianka 87 Levice, ZŠ s MŠ Kozárovce 927,
				
Šeligová,			
Sofia Muráňová, Natália
CZŠ sv. Pavla Nová Dedina 97,
Pavčová, Nina Repáňová, Vivien Nová Dedina a skončili na 5.mieste.
Halabuková, Natália Halabuková,
PaedDr. Boďová

VYBÍJANÁ ŽIAČOK
ZÁKLADNÉ KOLO
ŠK. R. 2018/2019

-9-

Žemberovské echo

GYMNASTICKÝ
ŠTVORBOJ

V dňoch od 25.3.až 27.3.2019
sa naši žiaci a žiačky ZŠ s MŠ V
Žemberovciach zúčastnili okresnej
gymnastickej súťaže: majstrovstvá v
gymnastickom štvorboji. Do súťaže
sa zapojili 4 päťčlenné družstvá.
V kategórii A žiačky súťažili: Sluková Sofia 21.miesto, Želinská Izabela 34.miesto, Verešová Tamarka
29.miesto, Barcíková Júlia 32.miesto,
Gašparová Nina Liliana 33.miesto.
Družstvo získalo 7.miesto. V kategórii B žiačky súťažili: Siekeľová
Dominika, Siekeľová Dianka 35.miesto, Trhanová Vaneska 40.miesto, Hal-

abuková Natália 37.miesto, Veronika
Stará 34.miesto, Danišová Radka
44.miesto. Družstvo získalo 8.miesto.
V kategórii C chlapcov súťažili: Lukáš
Hunka 6.miesto, Valachy Kristián
18.miesto, Matúško Sluka 15.miesto,
Kristián Rusnák 11.miesto, Adam
Tichý 17.miesto. Družstvo získalo
4.miesto. V kategórii C dievčatá
súťažili: Táňa Bírešová 27.miesto,
Kristína Hunková 29.miesto, Júlia
Krištofová 34.miesto, Martina Pilková
28.miesto, Nina Kristínová 21.miesto.
Družstvo získalo 6. miesto. Súťažili
v štyroch disciplínach a to: akrobacia, gymnastická zostava na hrazde,
preskok cez kozu, chlapci mali šplh
a dievčatá gymnastickú zostavu na
lavičke. Všetci súťažiaci sa držali

statočne poctivo sme nacvičovali a svoje prvky odcvičili najlepšie ako vedeli.
Najlepšie zo súťažiacich jednotlivcov
sa umiestnil Lukáš Hunka na 6.mieste.
Gratulujeme
Nabrali sme skúsenosti a tešíme sa orok.
			
PaedDr.
Boďová

EXKURZIA V BRATISL AVE
Dňa 4.4.2019 sme sa s našimi siedmakmi zúčastnili exkurzie vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Nadviazali sme tak na učivo o vode, ktoré
sa preberá práve v tomto ročníku na
chémii. V múzeu sme absolvovali
prednášku o príprave pitnej vody, o
čistení vody v čistiarňach odpadových
vôd, pozreli sme si aj 3D film, ktorý
bol venovaný práve tejto téme. Mali
sme možnosť prezrieť si rôzne
technické zariadenia ako napr.
meracie prístroje, hydranty,
časti potrubí a iné technické
pamiatky.
Po vzhliadnutí expozície sme
sa presunuli na ostrov Sihoť,
kde sa nachádza vysunutá expozícia Vodárenského múzea.
Pozostáva z prvej elektrickej
čerpacej stanice, ktorá bola
postavená v rokoch 1910-1912
v podzemí secesného zámočka,
tunela, ktorý vedie z čerpacej stanice
popod Karloveské rameno Dunaja a
prvej studne postavenej v roku 1884.
A keďže 4.4.1945 bola oslobodená
Bratislava spod fašistickej okupácie,
tak sme zvyšný čas využili na návštevu
známeho pamätníka Slavín, pri ktorom je pochovaných 6 845 sovietskych
vojakov padlých pri oslobodzovaní
Bratislavy a okolia. V čase našej
návštevy sa práve konali oslavy, a tak
naši žiaci mali možnosť

vidieť slávnostné zhromaždenie pri
príležitosti kladenia vencov a vypočuť
si aj časť príhovorov najvyšších
štátnych predstaviteľov.
V rámci Bratislavy sme sa presúvali električkami a autobusom č. 147.
Jazda týmto miniautobusom sa nám
veľmi páčila, lebo pán vodič predvádzal naozaj adrenalínovú jazdu do
kopcov pod Slavínom.

Slavín, pretože sme videli príhovor
predsedu vlády SR. Potom sa mi
najviac páčila cesta „autobusom“ č.
147.“
Adamko: „Najviac sa mi na exkurzii
páčilo: výlet a výhľad zo Slavína, jazda
električkou a Vodárenské múzeum.“
Sofi: „Na exkurzii sa mi najviac páčilo
Vodárenské múzeum a cesta autobusom 147.“
Aďko. „Najviac sa mi na exkurzii ľúbil
Slavín.“
Maťko: „Najlepšie bolo na výlete, keď
sme išli natlačení v malom autobuse.“
Andrejko: „Na výlete sa mi páčilo
Vodárenské múzeum, jazda autobusom a električkou.“
Mgr. Jana Liptáková

A čo o exkurzii povedali naši žiaci?
Tomi: „Mne sa páčilo, keď sme išli
električkou cez tunel.“
Hanka: „Páčila sa mi cesta miniautobusom č. 147, v ktorom sme sa
premiestňovali na Slavín.“
Viki: „Na exkurzii sa mi páčilo, keď
sme sa mohli voľne pohybovať po
Vodárenskom múzeu. Taktiež sme
mali možnosť vidieť Bratislavu zo
Slavína, kde sme sa aj odfotili.“
Kristínka: „Mne sa najviac páčil
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DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY

Rozprávky sú krásna vec, od začiatku po koniec.
Barborke ich číta mama, z knižky, čo je maľovaná.
Princezné a páni králi, ktorých sme sa všetci báli.

Možno nežijeme v rozprávkovom svete, ale napriek tomu sa snažíme robiť všetko pre to, aby naši žiaci
zažili aspoň kúsok zo sveta radosti a dobra. V tomto duchu sa nieslo tematické vyučovanie pod názvom „ROZPRÁVKOVÝ DEŇ“ pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky dňa 15.3. 2019 v 1. až 4. ročníku.
V tento krásny deň sa žiaci na chvíľu premenili na rozprávkové bytosti – princezné, zbojníkov, čertov, čarodejnice, zvieratká a ponorili sa do sveta plného fantázie, zábavy, ale aj poznania. Učili sa počítať s Jankom Hraškom, na slovenskom jazyku pomáhali rybárovi chytať zlatú rybku, počas hodín telesnej výchovy si zatancovali na kráľovskom bále. Vo
4. ročníku aj s dvanástimi mesiačikmi pomáhali Maruške nájsť v zime v lese jahody a fialky, spoznali s rozprávkárom
Pavlom Dobšinským, že v rozprávkach vždy dobro zvíťazí nad zlom a spoločne dokázali poraziť zlú Holenu a macochu.
						
Slavka Kothajová
						

Ve ľ k á n o c , d ô v o d n a r a d o s ť .
Veľkonočné sviatky sa málokedy spájajú s radosťou.
Skôr na Vianoce si zvykneme priať radostné Vianočné
sviatky, pretože Vianočné obdobie je časom radosti a veselosti. Ano, máme sa radovať, na Vianoce máme dôvod na radosť, pretože prišiel a stále
prichádza na tento svet Boží Syn Ježiš Kristus.
Ale na Veľkú Noc máme ešte väčší dôvod na radosť,
pretože ten istý Boží Syn, ktorý sa narodil, prišiel na
svet, aj zomrel, tak isto, ako zomiera každý človek. No neostal mŕtvy ležať v hrobe, ale
vstal zmŕtvych. A to je dôvod
na najväčšiu radosť v živote
človeka. Pretože každý človek má
prirodzene strach pred smrťou,
ale Ježišovo zmŕtvychvstanie
nám dodáva istotu, že smrťou
človek prechádza do ďalšieho,
večného života, ktorý bude
rovnako reálny a skutočný,
ako tento súčasný pozemský.
A ak sa dostaneme v tom večnom živote do neba,
tak to bude večný život naplnený ideálnym šťastím,
radosťou, pokojom, večnou blaženosťou a ďalšími
peknými vecami, o ktorých ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo čo Boh pripravil pre tých, ktorí
ho milujú v tomto súčasnom, pozemskom živote!

Veľkonočné udalosti, ktoré Ježiš prežil na konci
života, sa netýkajú iba našej večnej budúcnosti, ale
aj súčasného pozemského života, ktorý momentálne
prežívame. Ježiš prežil veľa bolesti a utrpenia, tak isto
ako niekedy prežívame aj my. Aj keď na konci Ježišovej
krížovej cesty bol kríž, ale bolo tam aj zmŕtvychvstanie
a víťazstvo. Ježiš sa svojou bolestnou cestou a
utrpením úplne stotožnil s našim bolestným životom,
no prináša nám do života aj
víťazstvo, nádej na záchranu,
či riešenie. Lebo je v našom
živote prítomný ako živý,
zmŕtvychvstalý stále s nami.
To je dôvod na radosť, aj keď nás
niekedy viac napĺňajú smútky,
strachy a bolesti. O všetkom
tomto Ježiš vie, vie o našej
krížovej ceste a utrpení, ale nás
isto vedie k slávnemu víťazstvu.
Nech vás skutočnosť Ježišovho
zmŕtvychvstania napĺňa istotou o Ježišovej prítomnosti vo vašom živote a nech
vás to aj napriek všetkému, čo momentálne prežívate,
napĺňa radosťou a pokojom, že nie ste na to všetko sami.
Jozef Poliak
adm. farnosti
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Klub dôchodcov informuje
MEDZINÁRODNÝ
DEŇ ŽIEN

Fašiangy aj v klube dôchodcov.

Ako ten čas letí...pracuje proti nám.
Ale v klube dôchodcov čas letí akosi rýchlejšie. Opäť sme sa stretli pri
príležitosti sviatku všetkých žien sveta. Zopakovali sme si dôležitosť tohto
sviatku, prečítali básničku. Privítali sme zástupcu starostu,ktorý nám
poprial k sviatku a priložil k slovám
krásny kvietok. Pani Marta Hamarová
zaspievala zopár piesní. A veru sme si
i spolu zaspievali...Občerstvením a dobrou kávičkou sme ukončili príjemné
popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí

Sobotné ráno 2. marca 2019
pred zdravotným strediskom, i
napriek chladu, bolo veselé. Máme
Fašiangy v obci....A hneď sa začalo
pracovať. Pod kotlami sa rozhorelo,
vzduch sa oteplil. V kotloch začalo
vrieť. V priestoroch klubu sa pripravovali zabíjačkové špeciality
na predaj, ozdobovali stoly pre
fašiangový sprievod a návštevy.
Prítomnosť nášho starostu,
primátora, viceprimátora Levíc

si na sviatok žien spomenuli, ktorí nezabudli na svoje manželky, matky, babky, starké, sestry, dcéry, priateľky...Majme na pamäti sviatok MDŽ, ktorý patrí
len a len ženám. Všetkým ženám sveta...

a starostu Bátoviec vniesla do
priestorov klubu závan dôležitosti.
Že i
napriek
vyššiemu
veku, členky výboru klubu zastanú i tak náročnú prácu.

Výbor KD

Variť, piecť, obsluhovať hostí, občas
sa i porozprávať, slušne privítať
hostí je pre seniorky stále hračkou
a samozrejmosťou. Ale umývať
tri hodiny riad, tak to je odvaha...
I touto cestou by som chcela
„svojim koťatám“ poďakovať za heroickú prácu. Úsmev, dobrá nálada
je stále našim hnacím motorom.
Za KD Baranová

OZNAM

Výbor klubu dôchodcov oznamuje všetkým členom i občanom
Výročná členská schôdza obce, že od mája bude Klub
Klubu dôchodov Žemberovce. dôchodcov Žemberovce v iných,
upravených priestoroch zdraV sobotu 30. marca bolo pracovné votného strediska. Bližšie instretnutie členov klubu dôchodcov. formácie u predsedníčky KD.
Stretli sme sa kvôli informáciam
ohľadne činnosti klubu dôchodcov
za rok 2018, čerpaní finančných
prostriedkov za
rok 2018.
Ďalšie informácie boli o zmene
priestorov klubu a zvýšenia
členského príspevku. Aj keď
počasie skôr lákalo do záhrady,
na prechádzky, účasť bola úžasná.
Ďakujeme všetkým za prejavenú
dôveru a svoje názory.
(kaba)

Staré naše dobré recepty
Slepý paprikáš
1 kg zemiakov
1 PL masti
2 menšie cibule
1 ČL soli / alebo podľa chuti /
čierne korenie
červená paprika
Na masti opražíme do zlatista cibuľu,
osolíme, pridáme na kocky pokrájané
zemiaky a popražíme. Pridáme korenie a červenú papriku. Všetko zalejeme
vodou a varíme do mäkka. Vodu dáme
opatrne, aby paprikáš nebol riedky,
poprípade hustý. Všetko tak akurát.
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OFK Družstevník Žemberovce
AJ DORAST
UŽ VYHRAL
V sobotu 20.apríla nastúpili dorastenci doma
v boji o 2.miesto proti
Slavoju Pohronský Ruskov. Začali sme v zostave: Slosiar – Šeliga,
Dolníček, Sabala, Gajdoš
– Melicher, Kristín, Szabó, Bíreš, Váczi – Vlček.
V II.polčase striedal Fiflík. Do zostavy sa vrátil
Szabó, po operácii nastúpil aj Fiflík. Za letného
slnečného počasia nastúpil náš tím s chuťou
a už do polčasu sme
viedli 4:1, keď po dva
góly dali Szabó a Vlček.
Potešitelné je, že Vlček
si opäť obul strelecké
kopačky a Szabó ukázal,
že vie hrať na každom
poste. V II.polčase dokonal Erik Szabó svoj
hattrick, aj súper zvýšil
aktivitu, ale víťazstvo 5:3
sme si nedali zobrať. Po
dlhšom čase bolo vidieť,
že do mužstva sa vrátil
bojovný duch a radosť
z hry. Po zápase sme sa
opäť dostali v tabuľke
na 2.miesto o 2 body
pred nášho súpera. Verme, že aj budúci týždeň
bude mať tím dostatok
hráčov, vyzdravie po
zranení Šikeť a príde aj
Valo. V sobotu 27.apríla hráme opäť doma
proti Slovanu Šahy.
Hneď popoludní hralo
naše žiacke družstvo
v
Leviciach
proti
najsilnejšiemu mužstvu
Žemberovské echo

súťaže KŠK Juventus a prehralo 0:13.
Pozoruhodné
je,
že brankár Turčok
zneškodnil
súperovi
pokutový
kop.

VYŠIBALI SME
NOVÚ DEDINU
Na veľkonočnú nedeľu
sme privítali doma
nášho odvekého rivala
ŠK Nová Dedina. Ešte
pred začiatkom stretnutia si prítomní uctili
minútou ticha pamiatku
Daniela Gábriša, nášho
dlhoročného hráča, trénera i priaznivca, ktorý v
týždni vo veku 82 rokov
zomrel. Už naša zostava
obsahovala
niekoľko
zaujímavých mien: Slosiar – Szabó, Čík, Slúka, Levák – Mazúch,
Meňhard, Petráš, Varga – Mikula, Klačko.
V 37.min zraneného
h r a j ú c e h o
trénera Petráša (prajeme mu skoré uzdravenie) striedal Tóth
a v II.polčase prišiel na
ihrisko navrátilec po
dlhom čase – Patrik
Busai. V závere odprevádzal potlesk divákov
dvojgólového
strelca
Mikulu (v 22. a 31.min),
keď ho nahradil Gajdoš.
V 88.min pridal svoj
tradičný gól Klačko a
vyhrali sme 3:0. Svoju
(úspešnú) premiéru si
odbil v drese A – mužstva
brankár Patrik Slosiar.

Spoločenská

Po dlhom čase (aj po
rubrika
prvý raz na jar) nastúpili Meňhard a Busai.
Povedali si „ áno“
V našom drese sa dnes
9.3.2019
Silvester
Torda
a Ivana Rusnáková
po včerajšom zápase v
doraste ukázali aj traja
Narodili sa
dorastenci (Slosiar, Sz16.12.2018
abó a Gajdoš). Aj o tom
Martin
Repáň
je úloha nášho dorastu.
rodičom Petrovi a Erike
Súper to nebol vôbec ľahký. Bol seba11.04.2019
vedomý (niekedy až
Dominik Král
moc…), ale my sme
rodičom Martinovi a Eliške
svedomito bránili. Ob14.04.2019
rana hrala obetavo, zaJán Sluka
stavila niekoľko striel na
rodičom Jánovi a Darine
bránku a pomohla Slosiarovi zachovať si pri
Opustili nás
prvom štarte za dospelých čisté konto (samo22.03.2019
zrejme, aj jeho zásMichal Lieskovský
luhou…). Pochvalu sme
vo veku 72 rokov
už vyslovili Mikulovi, ale
všetci čo nastúpili išli na
14.04.2019
Margita
Skaličanová
doraz. A o tom väčšinou
vo
veku
90 rokov
úspešný futbal je. Aj
preto odmenili domáci
18.04.2019
priaznivci náš tím po
Daniel Gábriš
zápase veľkým potlesvo veku 81 rokov
kom. V tabuľke sme aj
po 22.kole na 4.mieste
so 43 bodmi. Ostatné
výsledky v tomto kole:
S P OM Í NA M E
Hr.Kľačany – Lok 1:1,
Tlmače – P.Ruskov DOPRACOVALI USILOVNÉ RUKY,
STÍCHLO NAVŽDY
2:1,
P.Vozokany
–
PREDOBRÉ SRDCE.
N.Tekov 1:0, Hr.Kosihy
OČAMI UŽ NEPOZRIE,
– St.Tekov 1:1, Kalná
ÚSMEVOM NEPOTEŠÍ,
B – Jur 2:1, H.Vrbica –
MELODICKÝM HLASOM
Želiezovce 0:4, Čajkov
NEPREHOVORÍ.
– H.Túrovce 2:2. Na DŇA 15. APRÍLA UPLYNUL ROK,
1.mieste v tabuľke sú AKO NÁS TRAGICKY OPUSTIL
NÁŠ DOBRÝ PRIATEĽ
Želiezovce. V budúDUŠAN HUDÍK
com kole hráme opäť
JEHO ĽUDSKOSŤ A OCHOTA
doma proti SlovaKAŽDÉMU POMÁHAŤ,
nu Plavé Vozokany.
NÁM NESMIERNE CHÝBA.
Za OFK
J. Marko

VENUJME MU
TICHÚ SPOMIENKU!
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