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Slovo na úvod
V ianočné ozdoby sú už
odložené v krabiciach, vôňa
ihličia, vanilky a medu sa pomaly vytráca z našich domácností. Vianoce sú za nami, je
tu Nový rok 2015.
Čo nám prinesie?
Začíname ho plní očakávania, mnohí si dávame rôzne
predsavzatia, ktoré väčšinou
zostanú aj tak len v rovine
priania. Postupne sa na ne
zabudne alebo sú neuskutočniteľné z rôznych dôvodov,
život si to aj tak zariadi po
svojom.
Čo sa však dá ľahko uskutočniť, kedy nás život ani
žiadne nepredvídané okolnosti neprekvapia, čo ani nestojí
žiadne peniaze ani nadmernú
námahu.
Čo je to?
Láskavé a dobré slovo.
Nechajme prehovoriť svoje
obyčajné ľudské srdce. Nečakajme na Vianoce, kedy je
lásky a pochopenia viac ako
inokedy. Ako by si ľudia chceli
počas týchto sviatkov vynahradiť to, čo neurobili alebo
premeškali za celý uplynulý
rok.
Veď stačí tak málo – vypnúť počítač, televízor, nájsť
si čas na rozhovor. Ukázať
vľúdnu tvár aj tomu, ktorého
„nemusíme“.
Vysloviť dobré slovo vždy
vtedy, keď je na to čas a príležitosť, neodkladať, neváhať,
aby sa nestalo, že príležitosť
sa pominie a nevráti sa viac.
Nečakajme na budúce
Vianoce. Nech vôňa medu,
vanilky a čaro toho čo robí
Vianoce Vianocami zostane
v našich domovoch.
Počúvajme hlas srdca,
to všetkým ľuďom
dobrej vôle
želá
Mariana Danišová

Vážení spoluobčania,
nestačili sme sa ani poriadne
obzrieť a opäť je tu Nový rok.
Je tu obdobie v ktorom bilancujeme, čo z našich predsavzatí
a zámerov sa nám v našej obci
v uplynulom roku 2014 podarilo zrealizovať.
Je to začiatok nových plánov,
predsavzatí a určenie si nových
cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2015 chceli
uskutočniť v súkromnom i pracovanom živote.
Uplynulý rok 2014 bol z pohľadu samosprávy rokom ťažkým, ale aj úspešným. Podarilo
sa nám zrealizovať viaceré kultúrno-spoločenské a športové
podujatia za úzkej spolupráce
poslancov OZ, spoločenských
a záujmových organizácií v našej obci.
V oblasti investícií sa nám
podarilo preinvestovať celkovo 171 900 eur na nasledovné
akcie:

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia, oprava strechy ZŠ,
oprava sociálnych zariadení
MŠ, oprava pergoly a prezuvárne ZŠ, oprava kanalizácie
v jedálni ZŠ s MŠ, položenie
dlažby v domoch smútku, výmena vstupných dverí na KD,
oprava vonkajšieho balkóna
a výmena dverí na KD, drobné
opravy majetku obce, oprava
výtlkov miestnych komunikácií, nová autobusová zastávka
na ul.Mjr.Gondu, detské ihrisko
MÁČIK.
Do budúceho obdobia zostáva hlavným zámerom dobudovať celoobecnú kanalizáciu, ale
pripravení sme aj na podávanie
projektov na nové programové
obdobie 2014 – 2020.
Využívam túto príležitosť
poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej
obce a obohateniu jej kultúrneho, športového a duchovné-

ho života, pretože budúcnosť
obce je hlavne v rukách jej občanov.
Koncom roka 2014 si občania
obce v komunálnych voľbách
zvolili nové zloženie orgánov
miestnej samosprávy na obdobie najbližších 4 rokov. Odstupujúce OZ nasadilo vysoko
latku štandardu postupov pri
riešení samosprávy obce. Pevne
verím, že aj novozvolené OZ si
osvojí overené postupy riešení
neľahkej situácie samosprávy
v prospech občanov.
Želám všetk ým občanom
obce Žemberovce v mene svojom, poslancov OZ a pracovníkov obecného úradu veľa
zdravia, šťastia, lásky trpezlivosti a porozumenia pri riešení
všetkých problémov, ktoré si
pre nás rok 2015 pripraví. Som
presvedčený, že spoločným úsilím to dokážeme.
Váš starosta
Ján Kalman
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach, konaného
05.12.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.10.2014

Uznesenie č. 57/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

schvaľuje
poskytnutie dotácie na rok 2015
v sume 500 eur pre Evanjelickú cirkev a.v. cirkevný zbor Žemberovce
prítomní : 7 hlasovanie: za: 6
proti: 1 zdržal sa: 0

berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Ján Šinkovič, Martin Šedivý
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva doplnený o bod – žiadosti od občanov, podnikateľov a
obce
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Ing. Michal Macho,
členovia: Katarína Baranová, Eva
Kolenová
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 58/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení zo

Uznesenie č. 59/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

Uznesenie č. 60/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
poskytnutie dotácie na rok 2015
v sume 500 eur pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť Žemberovce
prítomní : 7 hlasovanie: za: 6
proti: 1
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 61/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
poskytnutie dotácie na rok 2015
v sume 7.900 eur pre Obecný futbalový klub Družstevník Žemberovce
prítomní : 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 62/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
kalendárium podujatí na rok 2015
s doplnením o bod Jánska vatra
v mesiaci jún 2015
prítomní : 7 hlasovanie:
za: 5

proti: 0 zdržal sa: 2
Uznesenie č. 63/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
rozpočet obce na rok 2015
berie na vedomie
rozpočet obce na roky 2016 a
2017
- stanovisko HK obce k rozpočtu
na rok 2015-2017
- stanovisko ﬁnančnej komisie
a SOM k rozpočtu obce na roky
2015-2017
prítomní : 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 64/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.5/2014 – kontrola čerpania nákladov na organizovanie kultúrnych podujatí – položka
637 002
Uznesenie č. 65/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.6/2014 – kontrola výberu príspevkov od zákonných
zástupcov dieťaťa a žiaka v ZŠ s MŠ
Žemberovce
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo

s informáciami starostu obce
- o tom, že neevidujeme žiadne
faktúry po lehote splatnosti
- o výške podielových daní
- o komunálnych voľbách
15.11.2014
- o ustanovujúcom zasadnutí OZ,
ktoré sa bude konať 12.12.2014 v kinosále KD
- o projekte rekonštrukcie šatní,
na ktorú sme dostali dotáciu 7 tisíc
eur z úradu vlády a musia byť zúčtované do 30.4.2015
- o podaných žiadostiach na environmentálnom fonde (rekonštrukcia
budovy OcÚ, kanalizácia)
- o zrealizovanej oprave výtlkov
- o uskutočnených Žemberovských predvianočných remeselníckych trhoch 29.11.2014
- o medzinárodnej súťaži sokoliarov 3.12.2014
- o plánovanom stolnotenisovom
turnaji o Žemberovskú makovicu
dňa 27.12.2014
- o vyhlásení referenda na ochranu rodiny 7.2.2015
- o vymenovaní inventarizačnej
komisie
- o ankete občianskeho združenia
MAS Pod Slovenskou bránou
- o uhradení všetkých zdedených
podlžností
- s ocenením práce poslancov, poďakovaním za aktivitu, zodpovedný
prístup a to, že vydržali v nezmenenom zložení 4 roky
Ing. Ján Kalman v.r.
starosta obce

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014
meno a priezvisko kandidáta na starostu obce

počet získaných hlasov

politická strana alebo nezávislý kandidát

Ing. Ján Kalman

285

SMER-SD

Ján Šinkovič

163

nezávislý kandidát

Dušan Baran

65

KDH

Mgr. Richard Meňhart

39

nezávislý kandidát

Ján Kubalák

29

nezávislý kandidát

Ing. Miroslav Gráner

20

7 STATOČNÝCH

Peter Vašek

10

nezávislý kandidát

meno a priezvisko kandidáta na poslanca OZ

počet získaných hlasov

politická strana alebo nezávislý kandidát

Ján Tichý

317

SMER-SD

Jaroslav Mikula

307

SMER-SD

Ing. Karol Birčák

306

SMER-SD

Katarína Baranová

292

SMER-SD

Eva Kolenová

277

KDH

Alexander Ťapaj

260

KDH

Martin Šedivý

244

SMER-SD

Milan Dekyšský

240

SMER-SD

Ivan Kúdela

214

SNS

meno a priezvisko náhradníka za poslanca

počet získaných hlasov

politická strana alebo nezávislý kandidát

Martin Hamar

213

SMER-SD

Ľuboš Krátky

157

nezávislý kandidát

Peter Vašek

120

nezávislý kandidát

Ing. Miroslav Gráner

109
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenie OZ č.1
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí

Uznesenie OZ č.5
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí

berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková

berie na vedomie
vystúpenie novozvoleného starostu

Uznesenie OZ č.2
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
berie na vedomie
výsledky voľby starostu a volieb
do obecného zastupiteľstva
Uznesenie OZ č.3
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
konštatuje, že
- zvolený starosta obce Ing. Ján
Kalman, zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
Uznesenie OZ č.4
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
konštatuje, že
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
1. Katarína Baranová
2. Ing. Karol Birčák
3. Milan Dekyšský
4. Eva Kolenová
5. Ivan Kúdela
6. Jaroslav Mikula
7. Martin Šedivý
8. Ján Tichý
9. Alexander Ťapaj

Uznesenie OZ č.6
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 9 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie OZ č.7
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
poveruje
poslankyňu Katarínu Baranovú,
ktorá bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie OZ č.8
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí

Najkrajšie jablko roka 2014
Pri príležitosti konania predvianočných remeselníckych žemberovských trhov, ktoré boli dňa
29.112014 usporiadal Slovenský
zväz záhradkárov druhý ročník
súťaže o najkrajšie jablko.
Súťaže sa zúčastnili aj nečlenovia zväzu záhradkárov a spolu
sme vystavovali päťdesiat vzoriek jabĺk. Laickí návštevníci, ktorých bolo 390, hodnotili krásu
jablka pohľadom, ochutnať ho
nebolo možné,
i keď boli pripomienky že by ho
chceli aj ochutnať, ale to možno
nabudúce.
Najkrajším
jablkom sa stalo
jabĺčko „ IDARET“,
ktoré dopestoval
Milan Seneši a získalo 66 hlasov,
druhé najkrajšie
s počtom hlasov
50 priniesol Jozef
Vojteššák a tretie
so 48 hlasmi venovala do súťaže

Mária Kajáneková.
Iné, nesúťažné jabĺčka mohli
návštevníci trhov ochutnať v jablčníkoch, ktoré napiekli žemberovské gazdinky. Som rád, že
k tým ôsmim vlaňajším ženám sa
pripojili ďalšie tri, ktoré nám sortiment koláčov rozšírili. Niektorí
hostia si toto podujatie pamätali od vlani, opäť sa k nám vrátili,
ohodnotili naše jabĺčka , ochutnali
a pochválili naše koláčiky a ktorí

volí
návrhovú komisiu v zložení: predseda - Ivan Kúdela
členovia – Ján Tichý a Martin Šedivý
ukladá
návrhovej komisii
a) sledovať priebeh rokovania,
predkladané návrhy a obsah diskusie
b) predkladať k prerokúvaným
bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení, tak aby
sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele
prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie OZ č.9
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
volí
mandátovú komisiu v zložení:
predseda – Katarína Baranová, člen
– Milan Dekyšský
ukladá
mandátovej komisii
a) overiť doklady o zložení sľubu
zvoleného starostu a novozvolených poslancov
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu
alebo poslanca a to na základe nimi
predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva
prítomní : 9
hlasovanie: za: 9

mohli si pripili aj výbornou jabĺčkovicou, ktorou sa pochválili naši
páleničiari. A keďže sme mali poskytnutý väčší priestor pre túto

akciu, rozhodli sme sa
ho vyplniť skromnou
slovenskou izbou, drevenými vinohradníckymi pomôckami, ktoré
sa používali pri oberačkách hrozna. Bolo to
niečo nové a myslím si,
že sa to ľuďom páčilo.
Zberatelia starožitníctva si chceli niektoré
vystavené kusy odkúpiť,

proti: 0 zdržal sa: 0
OZ berie na vedomie
správu mandátovej komisie
Uznesenie OZ č.10
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
volí
komisiu na ochranu verejného
záujmu v zložení: predseda – Ing.
Karol Birčák,
členovia: Eva Kolenová a Ján Tichý
ukladá
komisii na ochranu verejného
záujmu
a) v zákonom stanovených lehotách vyhodnotiť majetkové priznanie vedúceho zamestnanca, či jeho
majetkové pomery nepresahujú súhrn jeho platových pomerov a iných
vyčíslených príjmov
b) podať o výsledku svojich zistení správu zasadnutiu obecného
zastupiteľstva
prítomní : 9
hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie OZ č.11
Obecné zastupiteľstvo na svojom
ustanovujúcom zasadnutí
schvaľuje
plat starostu obce Ing. Jána Kalmana vo výške 1.844 € mesačne
s účinnosťou od 12.12.2014
prítomní : 9
hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Ing. Ján K a l m a n v.r.
starosta obce

ale my si dedičstvo našich otcov
nepredáme, veď aj oni to zachovali pre nás.
C h c e l b y s o m p o ďa k o va ť
všetkým, ktorí pomohli
zorganizovať
a uskutočniť
túto akciu:
Pestovateľom za jabĺčka, ženám
za jablčníky,
škôlke za kresb y, k t o r ý m i
zútulnili steny miestnosti,
samozrejme
všetkým návštevníkom
trhov, aj Mikulášovi, čertovi a anjelikovi, ktorí nás tiež poctili svojou návštevou. Osobitne ďakujem
svojej manželke Gitke, ako to všetko zaranžovala a nezabúdam aj
na svojich kolegov záhradkárov,
ktorí sa počas celého dňa venovali
návštevníkom.
Verím, že aj v budúcom roku
sa nám podarí pripraviť podobná
akcia.
Alexander Ťapaj
predseda záhradkárov
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Život na našom poľnohospodárskom družstve
FO Selec – Príprava na
novú sezónu 2015
V súčasnom období sa chovatelia oviec na celom Slovensku
pripravujú na zahájenie novej
ovčiarskej sezóny a to kotením
oviec. Ináč tomu nie je ani u nás.
Prípravy sú v plnom prúde a už
koncom mesiaca január očakávame prvé narodené jahňatá.
Tak ako aj po minulé roky, aj
v tomto roku očakávame viac
ako 1100 kusov narodených jahniatok.
Rok 2014 bol pre chovateľov oviec aj vďaka
častým a výdatným
zrážkam, ale najmä
vďaka dlhoročnej svedomitej a zodpovednej
práci ľudí pri ovciach
mimoriadne priaznivý.
Odzrkadlilo sa to aj na
rekordnej produkcii
ovčieho mlieka. V roku
2014 naše ovce vyprodukovali historické maximum a to 55 373 litrov
mlieka, čo je zlepšenie
oproti predchádzajúcemu roku o 4468 litrov.
V súčasnosti sa náš chov
oviec vo vyhodnotení s pomedzi
všetkých šľachtiteľských chovov
plemena cigája na Slovensku nachádza na 3. mieste s najvyšším
počtom hodnotených zvierat
906 kusov bahníc a s najvyšším
percentom plodnosti a to až
139,2 % čo znamená, že na 100
okotených oviec pripadá 139 narodených jahniat.
Aktuálne sa na našich farmách
chová spolu 1344 kusov oviec
vrátane mladých i plemenných
baranov. Dúfame, že aj rok 2015
k nám bude aspoň taký priaznivý ako ním bol rok 2014.

Zveľaďovanie
a rekonštrukcia maštalí
na FD Selec
Chovatelia mliečnych kráv využívajú mnoho nástrojov k tomu, aby ovplyvnili úspešnosť
a prosperitu svojich fariem. Tak
sa riadime aj my. Pre zlepšenie
podmienok chovaných zvierat
postupne rekonštruujeme pôvodné maštale. Jedna maštaľ
je po kompletnej rekonštrukcii
pri ďalších dvoch rekonštrukcia postupne prebieha. Zväč-

šili sa okná na jednej z dvoch
maštalí a v decembri 2014 boli
vymenené svetlíky , čo pomôže
priestory ešte viac presvetliť a
prevzdušniť. Zakúpili sa taktiež
aj tzv. obojky, ktoré sa uviedli
do prevádzky koncom decembra a majú za úlohu sledovať
a zaznamenávať pohybovú aktivitu a zdravotný stav kráv cez
počítač. Oceňujeme to najmä
u kráv v popôrodnom období,
kedy sú zdravotné problémy
najčastejšie. No nie len nová
technológia a výdobytky mo-

dernej doby prinášajú
zvieratám pohodu, ale
aj prístup ošetrovateľov
v tom zohráva dôležitú
úlohu. To, že sa so zvieratami zaobchádza dobre,
nám ukazujú aj samotné
zvieratá svojím kľudným
správaním. V prítomnosti
človeka sú pokojné, zvedavé a viaceré sa nechajú
pohladkať, ba si pohladenie priam vynucujú.
Vďaka týmto fakto-

rom, ale aj kvalitnej krmovinovej základni, ako sú kukuričná
siláž a lucernová senáž ktoré
sa vďaka priaznivému počasiu

hujeme historicky najvyššiu produkciu mlieka. Priemer mlieka
za deň na všetky dojace kravy
je 28 litrov. V okresnom rebríč-

podarili v tomto
roku vyrobiť na
vysokej úrovni sa
nám dnes kravičky
odvďačujú s vysokou produkciou
mlieka. Za rok 2014
sme odovzdali do
mliekarni 2 610
361 litrov mlieka.
V súčasnosti dosa-

ku v produkcií mlieka sa nachádzame na prvom mieste. Naše
najlepšie kravy denne nadoja aj
65 litrov mlieka. Najstaršia krava
v tomto roku oslávi 14 narodeniny. Za priemernú laktáciu nám
dala 8093 litrov a za celý svoj život vyprodukovala 81 638 litrov
mlieka a dala nám 12 teliatok.
Máme tu aj kravičky rekordérky napríklad krava, ktorá bola
dlhodobo najlepšou
kravou v okrese. Za
jednu laktáciu vyprodukovala v priemere
12 244 litrov a za
celý život 72 645 litrov mlieka. O mesiac
má priviesť na svet
už svoje 7 teliatko.
Je to obľúbené zviera aj medzi zamestnancami, nakoľko je
veľmi priateľská.
Každý rok sa konajú rôzne akcie,
kedy k nám prichádzajú deti zo škôl
a škôlok, ktoré
sú zvedavé kde a
v akom prostredí
kravička žije. No
najväčší úspech pri
takýchto akciách
vždy zožnú naši
najmladší obyvatelia farmy a to sú
teliatka.
Pevne veríme, že
nám budú okolnosti a počasie priať aj
naďalej a budeme
sa neustále zlepšovať a posúvať ďalej.
Za PD Monika
Rusnáková
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Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO?
Prvá otázka: 1. Súhlasíte s tým,
aby sa manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
V našom živote existujú zákony a veci, ktoré si my nemôžeme
vybrať, podľa svojej ľubovôle,
ale sú nám vopred dané. Nikto
z nás si napr. nemohol vybrať
či sa narodí ako muž alebo ako
žena. Rovnako si nikto z nás nevybral svojich rodičov, najbližšiu
rodinu a prostredie, v ktorom
vyrastal. Manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou je
takou formou zväzku, ktorá je
tu daná samotnou prirodzenosťou osoby.
To, že som mužom alebo ženou nemôžem zmeniť, ale môžem jedine prijať. Dvaja muži či
dve ženy nie sú schopní vytvoriť
hlbokú jednotu tiel. Preto ani
„láska“ vyjadrená medzi nimi
telesne nie je prirodzenou láskou a preto nie je v skutočnosti
láskou, lebo láska v manželstve
medzi mužom a ženou je zameraná na vznik nového života. To
je jeden z podstatných cieľov
manželstva. Avšak z manželstva medzi osobami rovnakého
pohlavia, nikdy nevznikne nový
život, preto ani láska v takomto
zväzku nie je prirodzenou lás-

kou, lebo láska sa má dávať
a má dávať život.
Druhá otázka: 2. Súhlasíte
s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie
(adopcia) detí a ich následná
výchova?
Človek nemá právo na iného
človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú
právo mať dieťa. Nikto si nemôže nárokovať právo na inú osobu. Nemôžem povedať: „Mám
právo mať dieťa a kúpiť si ho,
tak ako mám právo mať chlieb
a kúpiť si ho.“ Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby môžeme
prijať jedine ako dar.
Nie rodič má právo na dieťa,
ale dieťa má právo na rodiča.
A nie na hocijakého rodiča, ale
na takého, resp. takých rodičov,
v ktorých blízkosti bude vyrastať v psychicky a emocionálne
zrelú osobnosť. Dieťa má právo
byť milované láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou
matky. Každé dieťa má právo na
takúto lásku. Žiaľ osoby rovnakého pohlavia nie sú schopné
dať dieťaťu takúto lásku.
Tretia otázka: 3. Súhlasíte
s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti,
staré dievky plačú, že sa nevydajú ... .“
Svadobné zvyky v Žemberovciach
Príde čas, keď človeku zostanú už len spomienky. Najmä, keď
odíde navždy zo života milovaná
osoba.
Vtedy berieme do rúk staré fotograﬁe a hľadáme podobu nám drahej tváre. Hľadáme v pamäti momenty, okamihy z minulosti, ktoré
sme spolu prežili, ktoré ho vrátia
späť do života aspoň takto.
Návraty do rokov mladosti sú
vždy tie najkrajšie – sú radostné
a plné šťastia. Pomyslí si vtedy
mladý človek, že sa mu o 46 rokov
obráti svet naruby?
Veru nie!
Aj moje pohľady do minulosti sa
začínajú tam, kde sa začali najkrajšie roky môjho života. Čiže stretnutie s človekom, ktorého som ľúbila
a potom svadba.
Sú Vianoce o niekoľko dní príde
Nový rok a po ňom fašiangy – obdobie radosti a veselia. Tento rok
budú krátke.
V období fašiangu a na jeseň sa
na dedine zvykli konať svadby. Aké

boli svadby v Žemberovciach v dávnej minulosti?
Koho sa opýtam?
Spomínam na tú moju v novembri 1968, ale je niekto ešte starší,
kto má o niekoľko desaťročí staršie
spomienky. Deväťdesiatročná čerstvá jubilantka teta Nemcová to
bude vedieť najlepšie.
Takto si na svadobné zvyky
v Žemberovciach zaspomínala:
Najsamprv boli „konačke“, tie
predchádzali každej svadbe. Do
domu nevesty prišiel ženích s rodičmi a so starejším. Tu sa pokonali
– dohodli o svadbe. Dohodli termín
svadby, kde budú mladí bývať, aké
veno nevesta dostane. Nevesta
dostala od budúcich svokrovcov
peniaze na svadobné šaty. Konačky boli vlastne zásnuby – „vera“.
V tom čase nebolo zvykom dávať si
prstene a obrúčky, dávali si to len
tí, ktorí chceli. Po konačkách sa išlo
na faru spísať ohlášky.
Ohlášky prečítal farár po tri nedele na omši. Hovorilo sa tomu

xuálna výchova, ktorá v mene
lásky bude všetko dovoľovať.
A ak rodičia, alebo ich dieťa
odmietnu navštevovať hodiny
takejto sexuálnej výchovy, budú
rodičov zatvárať do väzenia,
pretože zanedbali povinnosť
školskej dochádzky.
Jozef Poliak
adm. farnosti

či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samy nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Rodičia majú prvotné, neodňateľné a prednostné právo
voliť druh vzdelania pre svoje
deti a to v duchu svojho
morálneho a náboženského
Modlitba za Slovensko
presvedčenia.
O čo tu vlastne ide? Ide
o presexualizovanie ce- Viem jedno hniezdo.
lej spoločnosti, aby deti Rád ho mám.
už od detského, mladého V ňom ako v Božej sieti
veku boli sexuálne aktívne. je mnoho otcov, mnoho mám
Z toho vyplýva, že vlastníci a mnoho, mnoho detí.
pornograﬁckého priemyslu týmto majú postarané To hniezdo uvil Stvoriteľ.
o svoju budúcnosť, rovna- A sám aj určil, komu:
ko antikoncepčný priemy- koho tam pozve prebývať
sel sa nebude musieť obávať do človečieho domu,
o svoje zisky a tým lekárom, kto si bude smieť odomknúť
ktorí zabíjajú ešte nenaro- i zamknúť jeho bránu,
dené deti, potečú obrovské kto pluhom krájať ako chlieb
peniaze. Za všetkým sú dve zem, Bohom darovanú.
veci: peniaze a šťastie zredukované na pôžitok a roz- Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
koš.
A preto v mene tejto „vý- vystlané mäkkou vravou mám
chovy“ budú deti už v ma- a mozoľami otcov.
terských škôlkach intímne
spoznávať svoje telo a telo Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
toho druhého. V školách sa Stráž nám ho neustále.
budú žiaci učiť, ako navlie- Ach, aspoň Ty ho , Veľký, chráň,
kať kondómy, ako užívať keď si ho stvoril malé.
hormonálnu antikoncepciu,
(Milan Rúfus, Modlitbičky)
či vibrátor. Bude to taká se„zhodiť z kancľa“. Na tretej ohláške
sa mladí ukázali v kostole – predstavili sa prítomným. Na svadbu
zvolávali družbovia od mladého
zaťa, aj od mladej nevesty. Každá
strana svojich. Ak nebolo svadobčanov veľa hostili sa spolu v jednej
domácnosti, ak ich bolo viac, tak si
hostil každý svojich.
Tancovalo sa v krčmách, lebo
vtedy kultúrny dom v dedine nebol. Do tanca hrávali Jalakšovský
cigáni.
Dary dostávali novomanželia
zvyčajne užitočné veci, vhodné do
domácnosti.
Predo dvermi domu, kde priviedli
mladých manželov sa tradične aj
vtedy rozbíjali taniere – črepy pre
šťastie a nevesta musela preukázať
svoju šikovnosť pri ich zametaní.
O polnoci sa nevesta prezliekala
zo svadobných šiat a následne ju
čepčili.
V Žemberovciach sa čepiec nevesty volal „forgov“. Bol to plátený
čepiec zdobený čipkou a ružičkami.
Hostina pozostávala z varenej
a pečenej hydiny, z bravčového, teľacieho a baranieho mäsa. Podávala
sa slepačia polievka aj ludaš kaša.
Kysnuté koláče, štrúdle, ale aj zá-

kusky – orechové štangle, trubičky
a iné pečivo.
O vlastnej svadbe, ktorá prebiehala asi tak, ako som to podľa
jej slov už opísala, teta Nemcová
hovorí:
„Vydávala son sa 28.februára
1943. Na konačke prišli budúci svokrovci Nemcovci aj s mojín budúcin
mužon a Grnáč, to bov starejší. Dostala son peniaze na svadobnie šaty.
Prstene sme si my nedali. Namiesto
prsteňa son dostála kredenc – svadobný dar.
Svadobných hostí si hostiv každý
doma, nepomestili by sme sa spolu
v jednon dome. Zabilo sa teľa, prasa, baranča a hydina, muselo sa,
aby bolo dosť, lebo hostí bolo veľa.
Ja son už išla po sobáši do Nemcov,
lebo sme tu mali bývať.
Tancuvalo sa v krčme, hrali nán
cigáni. Po pov noci son sa prezliekla
zo svadobných šiat a začepili ma.“
Teta a čo veno? Čo vám dali vaši
rodičia ako základ do manželstva?
„Dostála son periny, jalovicu a 10
katastrálnych holdov zeme.“
Priamu reč tety Nemcovej som sa
snažila zachovať v Žemberovskom
dialekte.
Za milé spomienky ďakuje
Mariana Danišová
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Zo života Základnej školy v Žemberovciach
Dňa 19.11.2014 sa na našej
škole uskutočnil 6. ročník
slávnostného pasovania prvákov za žiakov našej školy
pod názvom Imatrikulácia
prvákov. Naši starší žiaci prváčikov prevádzali k určitým
stanovištiam. 1. stanovište
bolo čítankovo, kde mali
naši prváci za úlohu priradiť
slabiky k slovám začínajúcou sa tou slabikou. 2. stanovište bolo číselkovo, kde
nám prváci pekne zaspievali
o číslach, ktoré poznajú. 3.

stanovište bolo športovkovo. Tam nám ukázali svoje
schopnosti v telocviku. Na
záver ich pani riaditeľka pasovala za žiakov našej školy,
dala im veľa povzbudivých
slov. Ďakujeme IX.A, že sa
podieľali pomocou na tejto
peknej akcii a zároveň aj pani
učiteľke Mgr. Martine Tencerovej a jej žiakom za pekný
program, ktorý si pripravili
na tento deň.
(zo školského časopisu
Haló)

Afrika bez mýtov - beseda
so žiakmi realizovaná v rámci
programu „Afrika bez mýtov“
občianskeho združenia Človek v ohrození. 19. decembra
k nám do školy zavítala naša
bývala žiačka Anička Gímešová, ktorá sa ponúkla urobiť
pre naše deti besedu o deťoch
v Afrike. Priblížila našim žiakom život, radosti i trápenia
týchto detí, ktoré život skutočne nešetrí.... Vyberáme
z jej dojmov na toto spoločné
stretnutie: „...znovu som po
dlhšom čase mohla navštíviť
„svoju“ základnú školu, aby
som svojim malým príspevkom
mohla a spoň trošku mohla
oplatiť, čo do mňa za tie roky
vložila. Spomínam si, ako som
robievala nástenky a rozhlasové relácie na tému rozvojovej
problematiky. Aj to boli kroky,
ktoré mi pomohli k naplne-

niu môjho sna o ktorom som
dnes mohla hovoriť. Ďakujem
všetkým pracovníkom školy,
ktorý mi pomohli ísť touto cestou. Aj vďaka vám sa teraz môžem podeliť o príbehy a dojmy
z môjho dobrovoľníckeho pobytu v Keni. Verím, že moje slová
dali vašim žiakom širší obraz
o živote v krajinách tretieho
sveta. Cez prezentáciu fotiek,
hry globálneho rozvojového
vzdelávania a konkrétne príbehy detí tak mohli nahliadnuť
do sveta za hranicami nášho
kontinentu. Pr ojek t môjho
dobrovoľníctva bol realizovaný
pod záštitou eRka – programu
Dobrá novina, financovaný Slovak Aid – oficiálnou rozvojovou
pomocou Slovenskej republiky.
Prikladám jeden z mnohých
príbehov, ktoré ilustrujú situáciu v regióne, v ktorom som tri
mesiace pôsobila.

Jeden z mnohých jedinečných príbehov
„Kukulienka kde si bola..“
7:00 a už počujem Atotyho
spev pod oknami centra Jána
Pavla II. pre deti s fyzickým
postihnutím v Lokichare. Tieto
slovenské piesne im spievame,
aby sme ich rozosmiali počas
fyzioterapie, ktorú denne podstupujú. Nedočkavé deti nás
teda prebúdzajú a oznamujú,
že o chvíľu je čas ísť do školy.
Zaväzujú si mašle na modrých
uniformách, na ktorých vidieť,
že zrejme derú školské lavice
už niekoľko generácií. V ústach
má každý konárik stromu s ktorým si poctivo umývajú zuby.
Po raňajkách sa schádzame
na rannej modlitbe všetkých

zamestnancov, ktorá okrem
povzbudivých myšlienok plní
zároveň úlohu akéhosi teambuildingu. Keď sa teda „naladíme na spoločnú vlnu“, každý
odchádza k svojej práci. Katka
do škôlky a ja do ordinácie.
62 detí z centra sa pravidelne
strieda na fyzioterapii, ktorá
im pomáha zlepšiť ich mobilitu. Mnohé z nich dosahujú výborné výsledky. Po niekoľkých
mesiacoch pravidelného cvičenia robia prvé kroky za pomoci ortopedických pomôcok.
Neskôr ani barle a protézy nie
sú prekážkou k skákaniu cez
švihadlo, či behaniu za loptou.
Okrem detí z centra navštívi or-

Dňa 3.12. 2014 sa uskutočnilo podujatie pod názvom „30.
ročník zrazu sokoliarov“. Sokoliarstvo v stredoveku, hlavne v ranom, hralo významu
politickú a ekonomickú úlohu
a zanechalo výrazné stopy v
rôznych národných kultúrach
(povesti, legendy, poézia, výtvarné umenie). Akcia bola organizovaná odbornou školu
lesníckou v Banskej Štiavnici,
obcou Žemberovce, poľovníckym združením *Hubertus
Žemberovce a PD Žemberov-

dináciu aj niekoľko dedinčanov.
Prišli si po radu, ošetriť drobné
rany alebo vyzdvihnúť tak časté lieky na maláriu. Dnes však
z ordinácie odchádzame skôr.
Čaká nás ešte cesta púšťou. Do
terénneho auta, ktoré jediné je
schopné poradiť si na turkánskych cestách-necestách hádžeme vodu, náradie, invalidné
vozíky. A už to hádže aj s nami.
Prichádzame do vzdialenej osady, kde sme prišli robiť osvetu
o možnostiach pomoci deťom
s fyzickým postihnutím, rozdať
ortopedické pomôcky, prípadne ich opraviť. Takéto výjazdy
do terénu robíme minimálne
raz za mesiac. Mnohí tamojší
ľudia ešte stále považujú postihnutie za prekliatie a cítia
sa bezmocní. Niekedy i malá
rada prinesie veľa ovocia. Komunita sa stáva citlivejšia na
potreby týchto ľudí. Rodičia,
ktorí kedysi v hanbe ukrývali
svoje deti ich teraz prinášajú do centra či do škôl. Je to
pomalý proces, ale pozitívne
príbehy detí , ktoré urobili nemalé pokroky vďaka tejto mravenčej práci povzbudzujú nás
i celú komunitu. Ekai, dievčatko, ktoré nachádzame v tejto
Osade berieme so sebou. Kvôli
deformácii končatín je takmer
úplne imobilná. Čaká ju ešte
dlhá cesta k plynulej chôdzi.
No prvý krok už spravila, keď
nabrala odvahu podstúpiť amputáciu oboch nôh. Teraz je rad
na nás. Obliekame si pracovné zástery a z jednoduchých
materiálov vyrábame v dielni,
ktorá je súčasťou centra, protézy a barle. Ekai zatiaľ sedí vo
vozíčku a s ostatnými deťmi
zo škôlky sa učí prvé anglické
slová. Deti v regióne Turkána,

ce. Vráťme sa k priebehu tejto
akcie - tu je program, ktorý sa
uskutočnil: 1. 9:30 - Zraz účastníkov pri zdravotnom stredisku obce Žemberovce 2. 10:00
– Slávnostný nástup a zahájenie 3. Odchod do poľovného
revíru a zahajanie lovu 4. 15:00
Slávnostný výrad na chate PZ
Hubertus Žemberovce. Tejto
taujímavej a nevšednej akcie
sa zúčastnili aj žiaci našej ZŠ s
MŠ Žemberovce.
(zo školského časopisu
Haló)

kde väčšina obyvateľstva žije
nomádskym spôsobom života,
len zriedka dostanú príležitosť
študovať. Ekai má teda šťastie
v nešťastí. Ako detský klient
centra má automaticky školskú
dochádzku zdarma. Keď nadobudne základy, bude integrovaná do jednej z okolitých škôl.
Po únavnom dni si s Katkou vydýchneme pri čaji o piatej. Vyrozprávame si zážitky, ktoré sa
nás niekedy priveľmi dotýkajú,
alebo práve naopak, preberáme babské témy, ktoré nás nachvíľu vytrhnú z prílišného uvažovania. Večer ešte navštívime
deti. Tie mladšie čaká už len
pusa na dobrú noc, staršie však
sedia nad knihami a pripravujú
sa na skúšky. Majú veľké sny
a veria, že aj vďaka možnosti
študovať, ktorá sa im dostala
sa im splnia. Aj my už ideme
snívať, ukladáme sa do postelí
a zastrkujeme si pod matrac
moskitieru. Len čo si ľahnem,
už aj vstávam na zaklopanie
Lokola. Prišiel si po leukoplast
na rozbité koleno. Nie že by si
to trojtýždňová drobná ranka
vyžadovala. Skôr potreboval
ďalšie objatie. A ja tiež.
Ďakujeme Aničke za príjemné, dojímavé a poučné stretnutie, tešíme sa na ďalšie. Radi ju
zasa u nás v škole privítame.
(Anna Gímešová a zrš)
22.1.2015 sme uskutočnili protidrogovú prednášku
s názvom „Pravda o drogách” pre žiakov 5.-9.ročníka. Žiaci získali ďalšie
informácie o škodlivosti
drog.
(zrš)
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Sokoliari v obci Žemberovce
Dňa 3.12.2014 sa v obci Žemberovce uskutočnil 30. Ročník
medzinárodného stretnutia sokoliarov, ktorý pravidelne organizuje SOŠ Lesnícka v Banskej
Štiavnici v spolupráci s viacerými poľovníckymi združeniami
na Slovensku. V roku 2014
bolo Naše poľovnícke združenie Hubertus Žemberovce
oslovené SOŠ Lesníckou s otázkou o nadviazaní spolupráce
a umožnení z organizovať takéto podujatie aj v Našom poľovnom revíry, slovo dalo slovo
a po krátkej konzultácii s pánom starostom a pánom predsedom poľnohospodárskeho
družstva, Sme SOŠ Lesníckej
potvrdili termín konania tejto
peknej akcie. Stretnutie začalo
slávnostným nástupom, za zvuku lesníc ,pri zdravotnom stredisku obce Žemberovce. Účasť
dvanástich sokoliarov s orlami

Výchovné koncerty sú tiež
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej ZŠ
s MŠ v Žemberovciach. V spolupráci s rôznymi agentúrami
a hudobníkmi sme zorganizovali na našej škole tri výchovné koncerty. Prvý sa uskutočnil v novembri pod názvom
„Cesta životom“. Hudobníci
Oli a Ali pomocou piesní sprevádzali našich žiakov „životom“, ktorý žijú, situáciami,
ktoré sa im prihodia alebo ich
len čakajú. Druhý koncert (12.
decembra 2014) bol vianočný
a niesol sa v oveľa komornejšom štýle. Priniesol našim
žiakom úplne odlišný záži-

a množstvo divákov z radov
Našich občanov ako aj občanov
z okolitých obcí dodalo tomuto podujatiu pozitívnu energiu.
Po slávnostnom nástupe nasledoval presun zúčastnených sokoliarov do poľovného revíru
v ktorom boli naplánované dva
pohony. Počas týchto dvoch

tok, tak trochu „opernejší“.
Tretí koncert sa uskutočnil
22.januára 2015, kedy našich
žiakov navštívil hudobník Viktor, ktorý už na našej škole
účinkoval pred 5-6 rokmi. Vystúpil so zábavnými a veselými detskými a tínedžerskými
pesničkami. Žiaci boli zapojení do spievania refrénov, čoho
sa zhostili výborne a ochotne
spolupracovali. Koncertujúci
hudobníci zakaždým vyzdvihli spoluprácu a ochotu i súťaživosť a slušnosť našich žiakov. Aj oni vyjadrili príjemné
pocity zo stretnutia s našimi
žiakmi.
(zrš)

pohonov sa sokoliarskym zverencom podarilo uloviť tri kusy
srnčej zveri a jedna líška. Na
slávnostnom výrade, ktorý sa
uskutočnil na chate poľovníckeho združenia zazneli slová

poďakovania všetkým zainteresovaným stranám a bola
vyslovená veľká spokojnosť zo
strany SOŠ Lesníckej.
Sokoliarstvu zdar!
Ing. Karol Birčák

Stolnotenisový turnaj
O Žemberovskú makovicu
Dňa 27. 12.2014 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Žemberovciach
uskutočnil ďalší ročník vianočného stolnotenisového turnaja
„ O Žemberovskú makovicu „.
Na turnaji sa predstavili súťažiaci zo Žemberoviec a Brhloviec. Celkovo bolo zaregistrovaných 16 súťažiacich rôznych
vekových kategórií. Hralo sa
systémom každý s každým.
Rozpisom súťažných zápasov,
ako aj rozhodcami turnaja boli
poverení Eva Senešiová a Mgr,
Milan Seneši. Občerstvenie
pre účastníkov turnaja ako aj
divákov zabezpečila obec Žemberovce.
Všetko bolo pripravené a tak
starosta obce vyhlásil turnaj za
zahájený. Vo všetkých súťažných zápasoch predvádzali súťažiaci kvalitné športové výkony, čo ocenili aj
diváci. Postupne
sa začalo čr tať
poradie jednotlivých súťažiacich
v tabuľke.
Ve ľ k ý m p r e kvapením bol
výsledok zápasu
Dušan Poliak st.
– Dušan Poliak
ml., kde Dušan
Poliak ml . v yhral nad otcom
2 : 1 na sety.

Celkovým víťazom turnaja sa
napriek prehre so synom stal
Dušan Poliak st., 2. miesto si
vybojoval Roman Ťažký a 3.
miesto obhájil Dušan Poliak ml.
V kategórii ženy boli ocenené
Adriana Krištofová a Drahomíra Vrecníková.
Za najstaršieho súťažiaceho
bol vyhlásený Ján Piatrik a najmladším súťažiacim bol ocenený Dušan Poliak ml. Na záver
sa starosta obce poďakoval
všetkým súťažiacim za prevedené športové výkony. V roku
2015 by sme sa mali stretnúť
na vianočnom stolnotenisovom turnaji „ O Žemberovskú
makovicu „ v obci Brhlovce.
S blížiacim sa Novým rokom
zaželal všetkým veľa zdravia,
šťastia a úspechov.
Mgr. Milan Seneši

Najúspešnejšia bola rodina Poliaková.
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Pečené fánky – chutné a zdravé
Suroviny:
• 400 g múka hladká
• 250 g smotana kyslá
• 250 g Palmarín alebo Hera
• 1 ks žĺtok
• Štipka soľ
• 2 balíčky cukor vanilkový
• 100 g cukor práškový

Na druhý deň cesto vyvaľkám
a nakrájam radielkom na štvorce.
Tie prerežem v strede na dva krát.
Hrúbka cesta je asi 3 mm.
Cesto cez sitko pocukrujem

Postup:
Cesto treba zamiesiť deň do
predu, zabaliť do fólie a uložiť
do chladu.
Stagnujete v práci? Chcete zmeniť zamestnanie, lepšie využiť svoje zručnosti, doplniť si kvaliﬁkáciu
alebo získať úplne novú?
Využite zaujímavú ponuku bezplatného vzdelávania a kariérneho
poradenstva, ktoré realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania
(NÚCŽV).
Možno si neviete nájsť dobrú
prácu so svojim terajším vzdelaním.
Zmeňte si kvaliﬁkáciu! Skúste to
ako cukrárka, kuchárka, kozmetička,
someliér, stolár, zvárač, nastavovač
CNC strojov, inštalatér, murár...
Je pripravených 40 akreditovaných vzdelávacích programov
z týchto odvetví: Strojárstvo, Au-

tomobilový priemysel, Remeslá
a služby, Ťažba a úprava surovín,
Hutníctvo, Poľnohospodárstvo,
Drevospracujúci priemysel, Papiernictvo, Stavebníctvo, Elektrotechnika, ktoré umožňujú rozšíriť Vašu
kvaliﬁkáciu.
Okrem toho môžete absolvovať ďalšie poradenstvo a vzdelávanie k rozvoju kľúčových životných
zručností, ktoré pomôžu Vášmu
kariérnemu rozvoju (komunikačné
a prezentačné zručnosti, zvládanie
stresu, timemanagment, IT zručnosti
a pod.)
Vzdelávanie sa realizuje v rámci
národného projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospe-

zmiešaným práškovým a vanilkovým cukrom.
Tiež pocukrujem spodok mastného papiera, alebo fólie na ktorej sa budú fánky piecť.
Pečieme na 180 stupňov, asi 15
minút, kým nezružovejú.
Upečené fánky
ešte pocukrujem
- tu je už výsledok.
Sú sladučké,krehké
a čo je hlavné, nie sú
mastné. Jednoducho výborné. Dobrú
chuť.
lých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“, ktorého
cieľom je zvýšiť účasť dospelých
na celoživotnom vzdelávaní a poradenstve. Do septembra 2015 je
financované z prostriedkov Európskej únie a teda pre záujemcov bezplatné. Podmienkou je, že
záujemca musí byť zamestnaný,
príp. SZČO.
Viac informácií získate v Poradenskom centre pre dospelých v
Leviciach (Záhradná 4, denne Po-Pi , 9.00 – 17.00 hod., tel.č.: 0911
081 476, mail: mirkastevkova@gmail.com).
Využite výbornú príležitosť!
Zmeňte svoj pracovný život!

Spoločenská rubrika
Opustili nás

15. 11. 2014
Milan Bešina
vo veku 72 rokov
21. 11. 2014
Mária Danišová
vo veku 92 rokov
3. 12. 2014
Hana Pišáková
vo veku 65 rokov
23. 12. 2014
Ján Paulík
vo veku 62 rokov
3. 1. 2015
Ladislav Varga
vo veku 43 rokov
24. 1. 2015
Mária Motková
vo veku 75 rokov

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Poradenské centrum pre dospelých
LEVICE

„Pomáhame zamestnaným v kariérnom raste“

Národný
ústav
celoživotného
vzdelávania ako inštitúcia poverená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR realizuje Národný projekt
s názvom:
„Ďalšie
vzdelávanie
a poradenstvo pre dospelých ako
nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu
práce“. V rámci Národného projektu
bolo vytvorených 25 Poradenských centier pre dospelých, kde získate
potrebné informácie a poradenstvo v oblasti vašej kariérnej orientácie a
celoživotného vzdelávania.
Čo je úlohou Poradenského centra pre dospelých v Leviciach?
Kvalifikovaní tútori pomáhajú klientom zorientovať sa na trhu práce,
poskytujú informačné a poradenské služby v oblastiach kariérneho
rozvoja, rozšírenia, či získania kvalifikácie. V Poradenskom centre pre
dospelých je možné sa priamo prihlásiť do niektorého z ponúkaných
vzdelávacích programov. Cieľom je, aby klienti získali lepšie možnosti
uplatnenia sa na trhu práce.
Služby poradenských centier, účasť v niektorom zo 44 vzdelávacích
programov a overenie odbornej spôsobilosti sú v rámci projektu
poskytované klientom bezplatne.

Kde nás nájdete?

PCD Levice
Záhradná 4
934 01 Levice
Mgr. Miroslava Števková, tútorka
0911 081 476, 0908 545 721

tutor.lv@nuczv.sk, www.nuczv.sk

Po – Pi, od 9:00 do 17:00

Zˇemberovské echo

Celoživotným vzdelávaním podporujeme vašu
profesionalitu

Pre koho je Poradenské centrum pre dospelých
v Leviciach určené?
Pre dospelých zamestnaných ľudí, ktorí hľadajú lepšie
uplatnenie na trhu práce. Ak máte trvalý pracovný
pomer, ste SZČO, alebo ak ste na materskej/
rodičovskej dovolenke, prípadne ste ZŤP a ste
zároveň zamestnaný, radi vám poskytneme naše
služby.
MY VÁM PORADÍME, VY SA ROZHODNITE!
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