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SNP – pietna spomienka

Slovo na úvod
Milí naši čitatelia,
tohtoročné rozmarné leto ubehlo ako voda. Jeseň už s istotou
preberá svoje žezlo, čoho znakom sú sychravé dni, chladnejšie
rána, doliny zahalené v mliečnej hmle a o to príjemnejšie vzácne
teplo slniečka počas dňa.
Skončil čas oddychu. Po dovolenkách sa vraciame do bežného
pracovného rytmu a našim deťom tiež začal kolotoč školských
povinností.
V tomto, už jesennom čísle ŽE sa však ešte vrátime k činnosti OcÚ počas letných mesiacov, i k záveru školského roka
2013/2014 na našej škole. Pripomenieme si 70 –te výročie SNP v
našej obci, dozvieme sa o letných aktivitách v klube dôchodcov
a mnoho ďalšieho.
Želám Vám príjemné chvíle pri čítaní ŽE a nech vám pohoda
a sily načerpané počas leta dlho vydržia.
(DaC)

VÔŇA DEDINY

Vôňa hríbov sa rozliehala
našou obcou počas celého
augusta. Žila s ňou takmer
celá dedina. Každý, kto mal
chuť a možnosť mohol si ich
nazbierať do sýtosti. Boli aj
takí, čo doniesli domov päť
košov za deň. Sušiť, zavárať
alebo uskladniť do mrazničky
sme si mohli kuriatka, dubáky, masláky, riečičkáre, kozáky
a ako vidieť na fotograﬁi môj
sused Fiﬂík ml. nazbieral krásne vatovce.
O tie sa podelil aj so mnou
a vyprážané chutili výborne.

•

Je to príma pocit vybrať sa
na prechádzku do lesa a tam
okrem dobrého vzduchu bez
pričinenia na mňa spod lístia
vykúka hríbik jeden, vedľa druhý a tam ďalej tretí...
Chýr o tom, že už rastú sa
tak rýchlo rozniesol, že na
ďalšie dni už pod horou parkovalo desiatky áut.
Vďaka dobrým klimatickým
podmienkam nás hora tento
rok obdarila tichučko a nebadane svojimi plodmi. Aj my ju
tak navštevujme šetrne a s rešpektom.
jar

29. augusta 2014 sme si uctili
70. výročie Slovenského národného povstania. SNP je jedna
z najvýznamnejších udalostí

v dejinách slovenského národa.
Pietnej pamiatky sa zúčastnila
predsedníčka SZ PB Mária Žubretovská, ktorá sa prihovorila
občanom prostredníctvom rozhlasu. Starosta obce spolu s M.
Žubretovskou, G. Verešovou a Ing. Kvankom položili veniec
k pamätníku na počesť padlým hrdinom.
Sprievod pokračoval
na cintorín k hrobu Mjr.
D. Gondu. Piesne oslavujúce pamiatku SNP
a účastníkov povstania zaspieval spevokol
Žemberovčan.
(KaBa)
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70. výročie SNP
Uplynulo veľa času odvtedy, čo slovenský národ povstal
proti nadvláde fašizmu, krutosti, lebo už sa nevládal dívať
na to, čo sa dialo v našej vlasti a okolitých krajinách.
Je to už 70 rokov. Zostali len spomienky. Tri divízie slovenských vojakov a partizánov pod vedením generála Jána
Goliana a Rudolfa Viesta sa postavili zoči – voči siedmim
nemeckým dobre vycvičeným divíziam.
Nemci plánovali zlikvidovať Slovenské národné povstanie
za tri dni. Ale Povstanie vydržalo v otvorenom boji celé 2
mesiace. Nebolo vôbec porazené, len jeho bojovníci boli
zatlačení do hôr a odtiaľ pomocou civilného obyvateľstva
prepadávali nemecké jednotky. Skutočnosť, že tisíce občanov, vlastencov, všestranne pomáhalo odbojovým skupinám, dokazuje, že Povstanie bolo skutočne „národné“, že
nebolo záležitosťou jednotlivcov, alebo skupín.
Okupačné fašistické vojská sa kruto pomstili obyvateľstvu
na povstaleckom území. Po besnení okupantov zostalo na
Slovensku 5.305 obetí v 211 masových hroboch, 102 vypálených obcí a ďalšie obete odvlečené do táborov smrti.
Aj z našej obce sa zapojilo do SNP 127 mužov. Nevrátili
sa 4 z nich, a to: Ján Bednárovič, ktorý zahynul v koncentračnom tábore, Mikuláš Krnáč – partizán, Viktor Naď,
ktorý zahynul na poľskej strane Dukly a mjr. Daniel Gonda,
ktorý padol v Ľubochnianskej doline (12.9.1944), keď išiel
na rozviedku. Po roku preniesli jeho telesné pozostatky
do rodnej dediny.
Z týchto 127 mužov dnes už nikto nežije. Posledného sme
odprevadili 13. apríla 2014 a to pána Ladislava Nedorolíka,
ktorý sa dožil 91 rokov. Spomíname a nikdy nezabudneme.
Želám súčasným generáciám, ale aj tým, čo prídu po nich,
aby už nikdy nezažili toľko utrpenia a poníženia ako my
pred 70 rokmi. Myšlienky a idey SNP nám zostanú sväté
a tradíciu osláv Povstania považujeme za neodmysliteľnú
súčasť našich novodobých národných dejín.
Mária Žubretovská

Nedá sa zabudnúť...
Vlhké oko, bolesť v duši.
Spomienka sťa kameň ťaží,
spánok ruší.
Ostré strely, kruté boje,
bránili naše, ale i tvoje...
Do trávy padol ako list,
stratí sa správa, čo má prísť.
A prešli mnohé máje
a mnoho kvetov opadalo,
aby svitlo nové, krajšie ráno.
Lepšie časy, by sme žili,
bez násilia, krutej sily.
Miesta hrôzy stráži splín
a smútok je v diali.
Pre náš pokoj a mier
už nie sú s nami.
Zájdi, priateľ, zájdi ku pomníku
a tichúčko svoju hlavu skloň.
Za teba tu spia v mĺkvom tichu,
za boľavý tvojich predkov ston.
Za slobodu, radosť,
nový život, ktorý mám,
vďaka a úcta patrí práve Vám.

Slávnostné ukončenie žatvy
- oldomáš na PD Žemberovce
„Ga zda ná š,
gazda náš, daj
že nám oldo máš. Všetko
sme požali, kde
ste čo mali. Keď
sme porobili, veniec sme uvili.“
Týmito slovami sa prihovorila Anička Pástorová predsedovi
PD a všetkým žatevníkom počas
slávnostného ukončenia žatvy.
Potom bol predsedovi PD Ing.
Halmešovi a agronómovi PD Ing.
Pacherovi odovzdaný krásne
uvitý žatevný veniec ako symbol
tohtoročnej úrody.
Predseda družstva sa poďakoval za krásny žatevný veniec
a poinformoval prítomných o
výsledkoch žatvy, ktorá sa začala 24.6.2014 a ukončená bola
21.7.2014. Tohoročná žatva bola
vyhodnotená ako jedna z historicky najlepších podľa hektá-

rových úrod. Negatívom
však bola nižšia kvalita
obila, ktorú spôsobilo
množstvo zrážok počas
zberu. Tohoročným najväčším prekvapením bola
repka, ktorá „sypala“ vyše
4 tony z hektára. Ozimný
jačmeň „sypal“ v priemere 6,29 ton z hektára.
Úroda pšenice ozimnej
mala priemernú úrodu
6,62 tony z hektára. Potešil aj ovos siaty s priemernou úrodou 5,48 tony
z hektára. V tomto roku
sme mali aj úrodu hrachu
jarného v priemere 2,84
tony z hektára.
Počas tohoročnej žatvy,
ktorá trvala 19 dní, úrodu
zberali družstevné kombajny spolu s kombajnami
v službách. Naše kombaj-

Udalosti
stručne
• 10.7.2014 v Pukanci sa
uskutočnila výročná členská
schôdza Združenia obcí pre
separovaný zber „ TATIAR „.
Za obec sa zúčastnil starosta obce.
• 18.7.2014 sa v Santovke uskutočnila pracovná
porada členov MAS „ Pod
Slovenskou bránou „k problematike podávania žiadostí
o príspevok z NSK v programe „LEADER“.
• 5.8.2014 v Jure nad Hronom sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov MAS
„Pod Slovenskou bránou„ a
„V dlani Hrona„ za účelom
zlúčenia do jednej MAS.
• 22.8.2014 na OcÚ v Santovke sa uskutočnilo riadne
zasadnutie výberovej komisie MAS „Pod Sovenskou
bránou„. Zasadnutia sa za
obec zúčastnil starosta obce
a Mgr. Milan Seneši.
ny pozberali spolu 848 hektárov
a kombajny v službách skosili 505
hektárov. Najúspešnejšia tohoročná osádka kombajnistov bola
p. Bešina – p.Krupčík, ktorá skosila 323 hektárov, potom p.Tereň
- p.Kubalák, ktorí skosili 267 ha
a p. Šedivý - p.Chovan, ktorým sa podarilo skosiť 257
hektárov.
Z áverom prí hovor u
predseda PD poďakoval
pracovníkov družstva, ktorí sa podieľali na žatevných
prácach priamo na poli,
v skladoch, v administratíve ako aj kolektívu pracovníkov, ktorí pripravili tento
slávnostný oldomáš.
Po slávnostnom prípitku sa účastníci žatevnej
oslav y „pustili“ do pripraveného občerstvenia,
ktoré pripravili kuchárky
PD a pochutnali si na výbornom guláši, pečenom
mäse, výborných pagáčoch
či perníku s kávou.
V Žemberovciach,
dňa 15.augusta 2014
za PD Žemberovce
Denisa Angušová
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach, konaného 31.
7. 2014 v zasadačke Obecného
úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 38/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Ján Gímeš, Ján Šinkovič
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkoUznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach, konaného 28.
8. 2014 v zasadačke Obecného
úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 42/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Katarína Baranová, Eva Kolenová
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Ján Šinkovič,
členovia: Ján Gímeš a Jozef
Jadroň
prítomní : 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.43/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05.06.2014
Uznesenie č.44/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
predaj nehnuteľného majetku
obce – pozemok s parc. číslom 1807/
48 o výmere 411 m2, ktorý sa nachádza na LV č.1 vedený ako orná pôda
v registri parciel „C“ KN do výlučného vlastníctva Evy Horváthovej rod.
Šikeťovej nar. 4.10.1955 trvale bytom
Na Hôrke 338/17, 935 02 Žemberovce
za cenu 575,40 ( t.j. 1,40/m2)
Obec o uvedený pozemok nemá
záujem a ani do budúcnosti neuva-

vého počtu 9 poslancov prítomných
7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Katarína Baranová
členovia: Eva Kolenová, Martin
Šedivý
prítomní :7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.39/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- návrh na určenie volebného obžuje s jeho využitím. Nakoľko pozemok žiadateľka využíva už nad 30
rokov , OZ doporučilo jej pozemok
odpredať formou osobitného zreteľa podľa § 9a) ods.8e) v zmysle už
schváleného zámeru č. 2/2014 uzn.
č. 24/2014 zo dňa 5.6.2014
odporúča
starostovi obce uzavrieť zmluvu s kupujúcou v zmysle uzn. č.
44/2014
prítomní : 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
neschvaľuje
žiadosť p. Vladimíra Želinského
o odkúpenie pozemku s parc. číslom
130/15 k.ú Hor. Žemberovce
prítomní :8 hlasovanie: za: 4
proti: 4 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 46/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

vodu pre voľby do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014
určuje
1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014
prítomní : 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.40/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné
obdobie 2014-2018
určuje
- vykonávanie funkcie starostu
obce na funkčné obdobie 2014 2018 v celom rozsahu, t.j. na plný
k 30.6.2014
- stanovisko HK obce k čerpaniu
rozpočtu k 30.6.2014 a k návrhu
zmeny rozpočtu obce Žemberovce
č.1 na rok 2014
- stanovisko ﬁnančnej komisie a SOM k čerpaniu rozpočtu
k 30.6.2014 a k návrhu zmeny rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok
2014
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok 2014
prítomní : 9 hlasovanie: za: 8
proti: 1 zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na nariadení obce č.3/2014
o podmienkach prenajímania nájomných bytov obstaraných s podporou štátu
prítomní: 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/2014 – OZ

ruší
uznesenie č.1/2007zo zasadnutia
OZ, ktoré sa konalo dňa 31.1.2007
v časti B. Schvaľuje bod 2 zmenu
výmery zastavanej plochy viničných
domčekov s doplnkovou rekreačnou
funkciou vo viničnej oblasti k.ú. Horné Žemberovce

berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 08/2014–01/2015

schvaľuje
zmenu výmery zastavanej plochy
viničných domčekov vo viničnej
oblasti k.ú. Horné Žemberovce
z pôvodných 50 na 70 m2
prítomní : 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0

poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontrol v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti
prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 47/2014 – OZ

Uznesenie č. 50/2014 – OZ

schvaľuje
odpustenie poplatkov za prenájom inventáru pre Obecný futbalový klub Družstevník Žemberovce
pri príležitosti konania hodovej tanečnej zábavy, ktorá sa uskutoční
13.septembra 2014
prítomní : 9 hlasovanie: za: 5
proti: 4 zdržal sa: 0

schvaľuje
prenájom pozemku v majetku
obce p. č. 222/1 v k.ú. Dolné Žemberovce pre SRRZ – RZ pri Základnej
škole s Materskou školou v Žemberovciach, na vybudovanie detského
ihriska „Máčik“ II. etapa na obdobie
5 rokov od 1.8.2014 do 1.8.2019 za
cenu 1 € ročne

Uznesenie č. 48/2014 – OZ

odporúča
starostovi obce uzavrieť zmluvu
so SRRZ-RZ pri Základnej škole s Ma-

berie na vedomie
- správu o plnení rozpočtu obce

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 08/2014-01/2015

úväzok
prítomní : 7 hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé
funkčné obdobie 2014-2018
určuje
- počet poslancov na celé funkčné
obdobie 2014-2018 v počte 9 poslancov obecného zastupiteľstva
prítomní : 7 hlasovanie: za: 4
proti: 3 zdržal sa: 0
Ing. Ján Kalman
starosta obce
terskou školou v Žemberovciach
na vybudovanie detského ihriska
„Máčik“II. etapa na obdobie 5 rokov
od 1.8.2014 do 1.8.2019 za cenu 1 €
ročne
prítomní : 9
hlasovanie:
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2014 – OZ
berie na vedomie
informáciu od p. Arendáša konateľa Inštitútu poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. spoločnosti
realizujúcej verejné obstarávanie
na predmet zákazky: Celoobecná
kanalizácia – Žemberovce, 3. stavba
súboru stavieb
Informácia je prílohou zápisnice
Uznesenie č. 52/2014 – OZ
berie na vedomie
informácie starostu obce
- o podielových daniach
- o projekte na opravu budovy
obecného úradu
- o potrebe vypracovania novej
stratégie rozvoja celého územia,
pretože k MAS Pod Slovenskou bránou sa chcú pripojiť ďalšie obce
- o opravách balkónu a dverí na
kultúrnom dome za 2.085 €
- o vyriešení havarijnej situácie
sociálnych zariadení v škole za
4.405 €
- o opravách výtlkov miestnych
komunikácií v mesiaci september
– nástrekom a asfaltovaním
- s pozvaním na obecné oslavy 70.
výročia SNP
- o termíne okresných osláv SNP
na Žuhračke
- o kontrole dokladov Sociálnou
poisťovňou
- o ponuke majiteľa Penzionu
u Anny odpredať iba obci celý areál
za 90.000 eur, hoci podľa súdnoznaleckého posudku má hodnotu
576.000 eur
- o stave kosenia verejných
priestranstiev v obci
- o zahájení školského roka
- o vytýčení súdneho pojednávania
s UNIMONTSTAVOM na 16.9.2014
Ing. Ján Kalman
starosta obce
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ZACHEUS (Lukáš 19, 1-10)
Ježiš Kristus prišiel na svet
s veľkorysým programom záchrany hriešnikov (1Tim. 1,15).
On začal a apoštolovia a ich nasledovníci mali pokračovať v záchranných prácach a vyslobodzovať ľudí od všetkého zlého.
Ježiš Kristus ukázal a zanechal
príklad, ako to treba robiť. Z jeho príkladu sa môžeme úspešne
učiť. Vyššie uvedené evanjelium
nám odpovedá na otázku: Ako
Ježiš zachraňuje?
1. Túžby po dobrom v srdci
vzbudzuje.
2. V ústrety hriešnikom putuje.
3. K skutkom lásky a pokánia
povzbudzuje.
1. Niet človeka, ktorý by bol
taký zlý, že by nikdy nezatúžil
byť lepším, než je. Také „lepšie
chvíle“ by bolo potrebné využiť a nedať túžbam po dobrom
zhasnúť. Preto sa má konať intenzívna práca v hľadaní hriešnikov práve vo chvíľach, keď
sú prístupnejší dobrému slovu
a osloviteľní. Všade, po mestách
i dedinách sa nachádzajú jednotlivci, ktorí rozmýšľajú, ako sa

dostať zo „stavu“, do ktorého sa
vinou všeličoho dostali. Najmä
však vlastnou vinou. Zacheus
patril medzi ľudí, ktorí sa bezohľadne ženú za bohatstvom,
za ziskom, a to so všetkou bezohľadnosťou na úkor iných. Už
mal nielen dosť, ale všetkého
aj navyše. Myslel si, že ho hmota uspokojí a urobí šťastným.
Sklamal sa a dostal sa na dno.
Cestou ďalšieho sebectva sa
mu už nechcelo ísť. Zistil, že to
nie je k ničomu. Svitlo mu v duši a zrodili sa túžby po niečom
novom a lepšom. Bolo to celkom neurčité, ale na začiatok to
stačilo. Túžba v srdci sa zrodila. Boh je ten, ktorý zasieva do
ľudských sŕdc semienka, ktoré,
na čas udusené, v príhodnej
chvíli vyklíčia a vyrastú. Treba
preto konať službu pre blížnych
a upozorňovať ich na možnosť
ich zmeny a nápravy. Zacheus
sa dozvedel niečo o Ježišovi
Nazaretskom. Dozvedel sa i to,
že príde do Jericha. Pokladal
to za príležitosť pre seba. Pochopil niečo z toho, čo apoštol
vyjadril v slovách: Teraz je čas

veľmi príhodný, ajhľa, teraz
je deň spasenia. (2K 6,2b) On
chcel tú chvíľu za každú cenu
využiť a vykupovať čas (Ef 5,16).
Jeho túžba po Ježišovi bola taká
silná, že prekonal aj prekážku,
ktorá stála v ceste a vyliezol na
strom, aby ho lepšie videl. Položme si otázku: Či sme schopní
a ochotní aj my hľadať cesty na
prekonávanie prekážok , ktoré
nás delia od Ježiša, a tým od našej záchrany?
2. Našťastie Ježiš si Zachea
všimol. Zbadal ho medzi mnohými. Preto prišiel aj do Jericha, aby zachraňoval. Putoval
v ústrety hriešnikom. Chodil
po mestečkách a dedinách
a toľkým už pomohol. Prečo by
nemal medzi nich patriť aj Zacheus? Najmä ak túži po pomoci
a záchrane?! Vždy platilo, že kde
sa stretnú aspoň dvaja s rovnakým dobrým úmyslom, tam sa
určite niečo dobré uskutoční.
Ježišovu púť za ľuďmi vždy sprevádzalo požehnanie. Vedel, že
medzi ľuďmi je dosť tých, ktorí
chcú byť zachránení. preto rozoslal aj svojich učeníkov do

Čo človek zaseje, to bude aj žať!
Jeseň už neodmysliteľne
patrí k obdobiu, v ktorom
zberáme z našich polí a záhrad úrodu. Po letnej žatve
prichádzajú napríklad na
rad zemiaky a neskôr oberačky hrozna.
Tento obraz zberu úrody môžeme veľmi vhodne
použiť aj na život každého
človeka. Všetci sa snažíme
zasievať dobro okolo seba,
aby sme to dobro vo svojom živote aj zberali. To je
jedno z poslaní človeka na
tejto zemi. Vytvárať dobro okolo seba. Kresťanská
viera, viera v Ježiša Krista
nám k tomu veľmi pomáhajú. Aj sám Ježiš povedal:
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy
im.“ (Mt 7,12) Je to Ježišov
v ýrok, ktor ý má nadpis
– Zlaté pravidlo. A ono je
naozaj zlaté, keď si ho premietneme, premeníme do
života, tak nám prináša len

a len dobro. Pretože každý
človek túži po dobre, a teda
keď budeme to dobro preukazovať druhým, vráti sa
nám späť. Nikto z nás by nechcel v živote zažívať niečo
zlé, nech je to už čokoľvek,
preto to zlé ani my nikomu
neprejavujme!
Nie vždy sa nám podarí to
dobro okolo seba zasievať
a rozdávať! Všetci máme
s tým skúsenosť a zažívame
aj negatívne reakcie, ktoré
v ychádzajú buď z našich
skutkov, alebo zo skutkov
druhých ľudí. Každý čin človeka, každá jeho myšlienka,
prináša so sebou ovocie
– buď dobré, alebo zlé. Pretože čo človek zaseje, to
bude aj žať! Ak niekto rozsieva okolo seba negatívne,
zlé veci, nemôže byť z toho
nič dobré, žiadny úžitok,
žiadne dobré ovocie. Zlom
sa nikdy nedosiahne dobro.
Preto sa každý z nás môže

rozhodnúť, čo bude rozsievať okolo seba a čo potom
bude žať zo svojich skutkov. Stále máme možnosť,
dennodenne preukazovať
svojimi skutkami, reakciami, postojmi dobro druhým
okolo nás a tým uskutočňovať jedno z najdôležitejších poslaní človeka na
tejto zemi.
Pretože od vykonaného
dobra závisí to, či dosiahneme ovocie Ježišovej smrti na kríži a ním je osobná
spása v nebi. Lebo nie len
naše zlé skutky budú hodnotené a súdené, ale aj
dobré. Nech tých dobrých
je teda čo najviac a tých
zlých čo najmenej. A nech
každý deň nášho života je
rozsievaním dobra okolo
seba, aspoň jedným malým
drobným skutkom, akoby
malým, drobným zrnkom.
Jozef Poliak
administrátor farnosti

celého sveta, aby kázali evanjelium všetkému stvoreniu (MK
16, v.15). Vieme, že apoštolovia
doslova putovali a vyhľadávali
ľudí, ktorí cítili túžbu po zmene
a po náprave svojho života.
3. Zdalo by sa, že Zacheus
dosiahol všetko, keď Pán prišiel do jeho domu a on Ho prijal
s radosťou. Dosiahol iste veľa
aj v očiach verejnosti, tých
„reptajúcich“, ktorí by sa boli
chceli aj naďalej pozerať na Zachea ako na hriešnika a opovrhovať ním. Ježišova cesta do
Zacheovho domu by bývala
zbytočná a bezcieľna, keby sa
nebolo práve to najhlavnejšie
stalo v Zacheovej duši a v jeho
dome. Uvedomil si dôsledky
stretnutia s Pánom bez toho,
aby mu Pán niečo prikazoval,
alebo nariaďoval. Slávnostne
v yhlásil, k čomu sa cíti byť
povzbudený a zaviazaný Ježišovou návštevou. Rozhodol
sa prakticky zúčtovať so svojím predchádzajúcim životom
a polovicu majetku rozdať chudobným a vyrovnať sa aj s tými,
ktorých predtým oklamal. Bol
to akt pokánia a vďaky za Božiu milosť odpustenia, ktorou
sa cítil byť obdarený. Ježišova
návšteva nebola teda len zdvorilostnou návštevou, počas ktorej sa nič nedeje a po ktorej sa
potom nemôže nič pozoruhodného stať. Bola to pastorálna
návšteva s poznateľným a viditeľným výsledkom, ktorá môže
byť pre nás stálym zdrojom poučenia o tom, ako sa má skončiť
stretnutie s Ježišom, ktorý zachraňuje a pomáha. Zachránil
Zachea, ukázal mu novú cestu
a nový spôsob života. Pomohol aj tým, ktorým Zacheus
preukázal lásku a s ktorými sa
zmieril. Nastalo nové obdobie
v živote ľudí, ktorí sa predtým
nenávideli, podozrievali a vzájomne podvádzali a klamali.
myšlienka pokánia bola dotiahnutá až do konca, aby bolo
jasné, že náprava narušených
ľudských vzťahov je logickým
dôsledkom rozhodnutia sa pre
Krista. Kto chce byť skutočným
kresťanom, nemôže ostať polovičatým. Ježiš Kristus zachraňuje tak, že pomáha k novému
životu. Apoštol Pavel správne
interpretoval evanjelium, keď
napísal: Ak je niekto v Kristu,
je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli a hľa nastali nové. (2K
5,17) Amén.
Mgr. G. Lauríková
ECAV, nám. farárka
CZ Žemberovce
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Recepty levických paničiek
Ako väčšina žien aj ja rada
varím a pečiem. Od mojej priateľky sa mi dostala do rúk útla
knižočka – Recepty levických
paničiek. Nebola pre mňa novinkou, počula som už o nej, no
stretla som sa s ňou až teraz.
Okrem receptov je publikácia
doplnená množstvom autentických fotograﬁí, dokumentov,
zaujímavostí. Recepty sú písané
okrem slovenčiny v troch jazykoch – v nemčine, maďarčine
a angličtine. Ako som už skôr
spomenula knižočka je útla – má
119 strán, ale je vo veľmi kvalitnom prevedení.
Mňa však zaujali mená jej
dvoch autoriek a zostaviteliek
receptov.
Kniha je výberom z kuchárskej
knihy levických paní, tá obsaho-

Zajačia paštéta
Predok zajaca a 40 dg bravčoviny nakrájame n kusy veľkosti dlane a uvaríme v páci,
ktorý pripravíme z koreňovej
zeleniny, čierneho a nového
korenia, bobkového listu, vody
a octu. Po vychladnutí mäso
oberieme z kostí a dva razy pomelieme spolu s namočenou
žemľou. Pridáme trochu zeleniny a šťavy z pácu, nie všetko, lebo paštéta by bola veľmi
sladká. K takto pripravenej
zmesi pridáme 14 dkg nadrobno pokrájanej údenej slaniny,
pomleté čierne korenia ,4 žĺtka, 4 polievkové lyžice hustej
kyslej smotany a citrónovú
šťavu, aby dostala príjemnú
kyselkavú chuť. Všetko dobre
pomiešame a studené dobre
natlačíme do dvojlitrového
hrnca, ktorý tesne uzavrieme
papierom na pečeni e a tri hodiny varíme n pare. Vyklopíme
až po úplnom vychladnutí,
inak sa rozpadne. Podávame
studené s aspikom, alebo s tatárskou omáčkou.
Mária Nortonová
Na to, aby Levičania ešte
pred 50 rokmi kúpili zajaca,
nemuseli ísť ani na trh. Drobné
hospodárske stavby, chlieviky
pre zajace - zajačiare boli súčasťou dvorov mestských domov aj v centre mesta. Zajace
nerobili hluk a zápach sa vtedy
ešte veľmi neriešil.

vala až 164 receptov a vyšla v roku 1935 v maďarskom jazyku.
Vydal a vytlačil ju levický tlačiar
Ignác Schulcz. Súčasné autorky
museli použiť zažltnuté dokumenty uložené v archívnych
škatuliach. Z predhovoru knihy
sa dozvedáme, aké suroviny na
varenie a pečenie vtedajšie gazdinky používali, kde ich získavali,
ktoré jedlo bolo charakteristické pre Levice – dobré víno a husacina. Dozvieme sa, že zlatým
klincom gastronómie, noblesy
a zábavy bol hotel Denk (dnes
hotel Lev), ktorý priťahoval hostí
z celého Slovenska.
Dozvieme sa, že si Levičania
v tej dobe našli k sebe cestu bez
ohľadu na národnosť, či náboženskú príslušnosť.
Veď v pôvodnej kuchárskej

knihe sú recepty autoriek,
ktoré patrili ku katolíckemu,
reformovanému, židovskému
či evanjelickému vierovyznaniu. Boli to dámy, ktoré v meste niečo znamenali, narodili sa
na konci 19. storočia, mladosť
teda prežili v ére rób a klobúkov. Ich manželia zaujímali
v Leviciach významné postavenia. Záver predslovu knihy
Recepty levických paničiek
končí vetou:
„Touto nostalgickou kuchárkou Vás pozývame do Levíc medzivojnového obdobia, zaspomínajme si spolu prostredníctvom
týchto receptov na časy našich
prastarých mám a nazrime do
ich kuchýň.“
Na cestu to tajov kuchárskeho
umenia levických paní Vás pozý-

Zajačinu určite mnohí predávali aj na trhoch a jarmokoch.
Dobytčie trhy sa konali raz do
mesiaca, výkladné jarmoky každý druhý mesiac a každú stredu
a sobotu bol týždenný trh.

rých starých cukrárok. Je rýchly
a vyskúšaný.

Piškótové cesto
ľahko a rýchlo

Falošné linecké cesto

Piškótové cesto urobíme
oveľa jednoduchšie, keď nevymiešame zvlášť vaječný žĺtok, ale zvolíme nasledovný
postup:
Vyšľaháme 6 vaječných bielkov. Žĺtky necháme v škrupinách a postavíme ich do radu
do misky plnej múky. Keď je
sneh z vaječných bielkov vyšľahaný, postupne, po jednom
zľahka do neho primiešame žĺtky. Jemne primiešame aj 2 dcl
preosiateho práškového cukru
a také isté množstvo múky. Do
vaječnej peny ich nepridáme
naraz, ale po častiach. Cesto
rýchlo upečieme do červena.
Pri takomto postupe je piškótové cesto rýchlo hotové a vždy
sa podarí. Ak z neho zaviniete
roládu, nikdy sa nezlomí.
manželka Barnu Basilidesa
Barna Basilides (1903-1967) bol
maďarský maliar, rodák z Tornale, ktorý časť detstva prežil v
Leviciach
Tento postup prípravy piškóty sa dodnes zachoval u niekto-

Gazdinky pri pečení používali už vtedy prípravky známych
značiek.

Zmiešame 15dkg masti, 50
dkg múky, 20 dkg cukru, 2 celé
vajcia a 1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny. Polovicu cesta dáme na
plech a potrieme marhuľovým
lekvárom. 15-20 dkg orechov,
alebo maku uvaríme v osladenom mlieku, pridáme trochu citrónovej kôry, alebo vanilky. Keď
orechová (alebo maková) masa
vychladne, natrieme ju na lekvárové cesto. Potom naň položíme druhú časť cesta a upečieme
dobleda. Cesto bude lesklé, ak
ho potrieme mliekom.
manželka
Elemíra Pap-Kovácha
Marhuľový lekvár? Len domáci! V Leviciach mali marhule ideálne prírodné podmienky.

Tvarohové pagáče
Koľko masla, toľko vezmeme
aj múky a čerstvého kravského
tvarohu. Tvaroch prepasírujeme,
alebo necháme dva razy prebehnúť mäsovým mlynčekom. Pridáme trochu soli a spolu dobre
zamiesime. Dva-tri razy preložíme, ako maslové lístkové cesto.

vajú autorky knihy Mgr. Marta
Švoliková, Grrnáčová a PhDr.
Jarmila Bátovská, Verešová.
Mgr. Marta Švoliková, PhDr.
Jarmila Bátovská a Mgr. Eva Bešinová pracujú na príprave monograﬁe našej obce.
Niekoľko receptov z knihy Recepty levických paničiek:
Potom vyformujeme malé pagáčiky, na plechu ich potrieme
vaječným žĺtkom a upečieme
do červena. Najlepšie je cesto pripraviť večer a upiecť na
druhý deň, takto bude pekne
lístkové.
Pečivo je výborné k čaju.
manželka Jána Endreﬀyho
Vhodné aj pre detičky.
Opäť máme šancu urobiť si
domáci tvaroh vďaka mliekovým automatom.

Výletníkova radosť
Zabalíme surovú, alebo
povarenú údenú klobásu do
nakysnutého chlebového cesta. Naplnené cesto necháme
dokysnúť, krížom narežeme,
posypeme soľou a rascou
(predtým cesto navlhčíme)
a spoločne s bochníkmi chleba pečieme asi hodinu v peci.
Čas pečenia závisí na veľkosti
cesta. Rovnako dobrý je aj z rúry. Je dobrý doma, ale tiež na
výlete. Na dlhšej ceste je neoceniteľný.
Lenka S. Szabová
Lenka Szabová, rod. Kaszanická, bola manželka Žigmunda S. Szabu, úradníka v Schoellerovom mlyne.
Pre Žemberovské echo pripravila:
Mariana Danišová
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Žiak roka v Žemberovciach
Vo štvrtok 26. 6. 2014 podvečer, sa v Kultúrnom dome v
Žemberovciach konal 14. ročník
odovzdávania cien Žiak roka za
školský rok 2013/2014. V spolupráci Obecného úradu v Žemberovciach, základnej školy a
množstva sponzorov sa podarilo
pripraviť pre najšikovnejších žiakov zo školy naozaj veľmi zaujímavé a pekné podujatie. Ani tento rok nechýbala ústredná téma
tohto večera. Bolo to vysielanie

Moderátori večera

mimoriadnych správ, ako aj priamy prenos z odovzdávania cien,
ktorým pozvaných sprevádzali
traja moderátori žiaci – Eva Kristínová, Matej Števko, Nikoleta
Klimentová. Hostia mohli vidieť
zaujímavé reportáže zo života
školy, ako napr. zostrih najkrajších aktivít a podujatí, ktoré sa
v škole konali, zaujímavé video
z plaveckého kurzu, video z Medzinárodného dňa detí, kedy
sa v škole konal veľký tanečný
maratón. Samozrejme nechýbali
vtipné reklamy, o ktoré sa postarali žiaci zo 6. ročníka. Z každej triedy pani učiteľka triedna
vybrala na základe najlepších
výsledkov, ktoré dosiahli žiaci
počas celého školského roka,
troch nominovaných žiakov.

Žiaci boli pozvaní spolu s rodičPeknou každoročmi aj na vyhodnotenie a priamo nou tradíciou je aj
v kultúrnom dome sa dozvedeli, ocenenie Naj učitekto sa stal víťazom. S nominova- ľa za I. stupeň a Naj
nými žiakmi boli v škole natoče- učiteľa za II. stupeň,
né videovizitky, o ktorých spra- o ktorom rozhodujú
covanie sa postarali žiaci. Tieto žiaci v hlasovaní uspovideovizitky boli odvysielané aj radúvaného žiackym
v tento podvečer. A kto sa stal parlamentom našej
víťazom za jednotlivé ročníky? školy. Žiaci rozhodli,
1.A – Natália Pavčová, 2.A
– Viktória Bošiaková, 3.A
– Pavlína Balážová, 4.A
– Tá ň a B í rešová, 5.A
– Katarína
Patyiová, 6.A
– E va K r i s t í n o vá , 7. A
– Karolína
Durbáková,
8.A – Veronika Pastierovičová, 9.A
– V i k t ó r i a Žiak roka - Katarína Kristínová
Lavrinczová.
že Naj učiteľom pre I. stupeň
sa stala pani učiteľka Mgr. Erika Repáňová a Naj učiteľom za
II. stupeň sa stala pani učiteľka
Mgr. Jaroslava Miškechová.
Týmto sa krásny večer aj ukon-

Naj učitelia

čil. Záverečné
slovo mal pán
starosta Ing.
J á n Ka l m a n ,
ktorý všetkým
pogratuloval a zaželal
všetko dobré.
A obrovské ĎAKUJEM chcem
touto cestou
vysloviť aj ja
všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na realizácii tohto jedinečného a úžasného podujatia,
nesmierne motivujúceho nielen
pre žiakov, ale aj nás učiteľov.
Spracovala:
Mgr. Erika Repáňová
Želáme všetkým žiakom
a študentom úspešný začiatok nového školského
roka.
Redakcia ŽE

Skokan roka - Bianka Šeligová

Okrem týchto ocenení bolo
udelené aj ocenenie Žiak roka
2013/2014 a tým sa stala Katarína Kristínová z 9.A a Skokanom roka (žiak, ktorý sa výrazne
zlepšil v učení) sa stala Bianka
Šeligová z 2.A.

ZDRAVIE
Z PRÍRODNEJ
LEKÁRNE
Žiak 5. triedy

Milá návšteva
v Klube dôchodcov
Každoročne prichádzajú detičky z Materskej školy navštíviť
tety v klube.
Každoročne členky výboru
s radosťou pripravujú koláčiky
a pohostenie.
Každoročne je to veľká udalosť
a potešenie.
Každoročne s úctou chválime
prácu učiteliek. Tešíme sa na milú
návštevu....ako každoročne.
za KD K.Baranová

VLASY
Pre pevnosť
3 PL olivového oleja, 2 PL
medu, nechať 20 minút pôsobiť,
opláchnuť.
Proti vypadávaniu
1OO g sušených listov žihľavy,
1 PL octu a 1 liter vody. Všetko
spolu povariť. Použiť ako vlasový kúpeľ. Neoplachujte vlasy,
získajú lesk a obmedzí sa ich vypadávanie.
Olej na žiarivé vlasy
Olivový olej, vaječný žĺtok,
šťava z citrónu, trocha piva.
Vytvoriť zmes. Po umytí vlasov
šampónom vtierajte do vlasov
zmes. Nechajte pôsobiť 5 minút
a umyte vlažnou vodou.
prevzaté a upravené, psychotronická poradňa, kaba
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Náš dospelý futbal na jeseň prežíva krízu
Tento článok sa mi nepísal
ľahko. To, čo prežívajú naši verní
fanúšikovia sa nedá nazvať inak
ako sklamanie. Veď naše mužstvo
dospelých v prvých šiestich kolách
Oblastného majstrovstva získalo
len jeden bod, dalo len päť gólov
a dostalo devätnásť, prehralo päť
zápasov a je v priebežnej tabuľke
na zostupovej 15.priečke v tabuľke.
Ale poďme po poriadku...
Už priebeh prípravy neveštil nič
dobrého. Náš úspešný jarný strelec,
Jozef Kľačko trucoval. Najprv oznámil po sezóne cez „facebook“, že
ukončil kariéru a nechce ďalej za
náš klub hrať. Smutné najmä preto,
že zabudol ako mu niektorí ľudia
z obce (a i z futbalu) v nepríjemných krízových životných situáciách nezištne pomáhali. Nakoniec
si „vytrucoval“ súhlas na jesenné
hosťovanie do Podhájskej. Ďalšia
opora, Marek Meňhard musel nakoniec absolvovať v lete chirurgický
zákrok, keď sa jeho zranenie ukázalo vážnejšie ako sa na začiatku
zdalo. Jeho rekonvalescencia potrvá celú jeseň. V príprave sme po
dohode s hráčmi odohrali len jeden
turnaj – ten náš. Skončili sme na
2.mieste, keď sme vo ﬁnále prehrali s Novou Dedinou na pokutové

kopy. To by nebolo také zlé, ale
aj hra nebola veľmi presvedčivá.
Nebola oveľa lepšia ani v ďalších
prípravných zápasoch. Výbor klubu
si uvedomoval, že bude chýbať tých
24 gólov Kľačka a Meňharda, preto
sa snažil doplniť mužstvo takýmito
hráčmi. Ukázalo sa, že to nie je jednoduché. Či už pre vysoké ﬁnančné
sumy na prestup alebo hosťovanie,
alebo nakoniec aj preto, že hráči
dali prednosť iným klubom z rôznych dôvodov. Napriek tomu sa
mužstvo doplnilo viacerými novými
hráčmi. Prišli brankár Berkeš z Demadíc, z KŠK Levice bývalí dorastenci Vonkomer a Szendrei, ďalej
Szabo z Kalinčiakova, Lukáš Vrecník
z Levíc, a Štefankovič zo Santovky.
Okrem Kľačka, znovu odišiel Mláteček na hosťovanie do Veľkých Kozmáloviec. V úvode sezóny sa zranil
Marian Vrecník, štyri zápasy stál pre
dištanc Ivan Vrecník. Niektorí ďalší
hráči vynechali z rôznych dôvodov
viacero zápasov. Za takých okolností sa trénerovi Gubíkovi zostava
robila ťažko. Úvodný zápas sezóny
sme doma prehrali s Hronskými
Kľačanami 1:5. Prvý gól sme dostali
z ofsajdu po chybe rozhodcov. Tí
mali v prvom polčase viacero sporných rozhodnutí v náš neprospech,

Óda na cibuľu...

Cibuľa / Allium cepa / – lieči, chutí a udrží človeka vo
forme. Túto ingredienciu ľudstvo pozná 5000 rokov. Cibuľa obsahuje väčšie množstvo
vitamínu C, B1, B2, provitamín A, zinok, fosfor, draslík...
Okrem toho aj fytoncídy, ktoré ničia choroboplodné zárodky a dokážu zastaviť rast
niektorých baktérií a mikroorganizmov, je močopudná
a priaznivo pôsobí na obličky
a močový mechúr...Dalo by sa
popísať oveľa viac. Ale zmyslom
tohto zastavenia sa nad našou
obľúbenou plodinou je, aby sme
nezanevreli nad jej pestovaním.
Aby sa nevytratila z našich záhrad, aby sme ju i naďalej pestovali, uskladňovali, konzumovali.
Hoc´, pri jej
čistení plačeme, občas
nám nevonia,
často sa stránime ľudí,
ktorí práve
konzumovali cibuľu. Ale
priznajme si,
čo chutí lepšie ako mastný chlieb s cibuľou?

čo naše mužstvo „rozhodilo“. Nasledovali dve červené karty pre
I.Vrecníka a neskôr R.Ťažkého a zlý
výsledok bol na svete. Opäť chýbala
organizácia hry, často nebolo jasné,
kto príde hrať. Bod sme vydreli v len
3.kole doma proti Novému Tekovu. Ako z tejto situácie ďalej, nie je
jednoduché povedať. Samozrejme,
treba vrátiť do mužstva bojovného
ducha, možno postupne zabudovať
do zostavy nových hráčov a hádam
sa aj opýtať niektorých hráčov, či za
Žemberovce chcú ešte hrať...
V letnej prestávke boli vo výbore veľké diskusie, či po problémoch na jar, vôbec budeme mať
dosť dorastencov, aby sme mužstvo
vôbec prihlásili do novej súťaže. Nakoniec J.Štefák presvedčil väčšinu
vo výbore a dorast sme prihlásili.
A ajhľa, dorastenci prekvapili hádam aj sami seba. Po šiestom kole
boli v tabuľke na 2.mieste 15 bodmi
za päť vyhratých zápasov. V súčasnosti trénujú pod dozorom Jána
Korčeka mladšieho, lebo J.Štefák
je pracovne v zahraničí. Držme im
palce, aby im to vydržalo a aby postupne mohli doplniť plnohodnotne mužstvo dospelých...
Žiaci prešli značnými zmenami.
Ponuku na trénovanie akceptoval
tréner Gubík, ktorí má s deťmi skúsenosti. Vekove ide o veľmi mladých, priam sa žiada povedať, že
aj vzrastom malých hráčov. Zo začiatku no budú mať proti súperom
veľmi ťažké, lebo vekový rozdiel je
veľký, ale to sa všetko môže otočiť
a za rok za dva to bude iste lepšie.
Pred nami je ešte druhá polovica jesene, verme - že lepšia.
(jm)

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

6. 6. 2014
Michal Sabó
a Dominika Kelecsényiová

Narodili sa

11. 6. 2014
Roman Vereš
rodičom Jaroslavovi a Kataríne
30. 6 .2014
Filip Poljak
rodičom Adriane a Kolomanovi

Opustili nás

25. 7. 2014
Sleziaková Helena
vo veku 79 rokov
7. 8. 2014
Tereň Pavol
vo veku 72 rokov
10. 8. 2014
Brathová Mária
vo veku 88 rokov
15. 8. 2014
Macko Peter
vo veku 57 rokov
4. 9. 2014
Anna Purgatová
vo veku 81 rokov

POZÝVAME VÁS DO
NOVOOTVORENEJ PREDAJNE
V detstve sme pili cibuľový
čaj, dávali si obklady na poštípance, cibuľa bola všade okolo
a pri nás. Pestujme, množme jej
plody, aby sa nestratila z našich
záhrad, stolov...
Som rada, že máme medzi
sebou veľa pestovateľov cibule.
I ja sama sadím veľké množstvo
rôznych tvarov, veľkostí a farieb
cibule. Ale to, čo
som videla u pani
Krnáčovej ma prinútilo zamyslieť sa,
pokochať sa nad
esteticky upletenými vencami „len“
cibule.
Tak priatelia, pestujme, jedzme veľa
cibule. Na zdravie...
Text a foto
K.Baranová

ZMIEŠANÉHO TOVARU
V PRIESTOROCH BÝVALEJ PREDAJNE
POTRAVÍN COOP JEDNOTA
NA ADRESE SNP 162/42, ŽEMBEROVCE.
PONÚKANÝ SORTIMENT:
ŽELEZIARSKY TOVAR, FARBY – LAKY,
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY, HNOJIVÁ, POSTREKY, OSIVÁ,
RUČNÉ NÁRADIE, PAPIERENSKÝ TOVAR, KRMIVÁ,
STAVEBNINY, DOMÁCE POTREBY, ELEKTRIKÁRSKY,
VODÁRSKY A KÚRENÁRSKY TOVAR
OTVÁRACIE HODINY:
pondelok:
utorok - piatok:
sobota:
nedeľa:

zatvorené
8.00 – 17.00
8.00 – 12.00
zatvorené

OTVÁRAME 09.09.2014.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

ˇ
Zemberovské
echo

8

Stretnutie s rodičmi z prí ležitosti DŇA OTCOV
V pondelok 16.júna ožil náš školský dvor
v materskej škole v popoludňajších hodinách tak ako nikdy doteraz. Pani učiteľky
spoločne s niektorými rodičmi pripravili pre
ich ratolesti odpoludnie plné zábavy, trochu
v inom štýle.
Pani zástupkyňa pre MŠ oslovila niektorých rodičov – ockov, mamičky, aby
tento deň na stretnutí prezentovali
svoju záľubu “koníčka“. Tak sa stretli poľovníci, včelárka, rybári a nechýbali
ani motorkári. Stretnutie zdokumentoval ocko - fotograﬁsta/Mgr. Melicherčík/, ktorý sa tiež tejto záľube
venuje niekoľko rokov.
Odpoludňajšie stretnutie bolo obohatené o grilovačku, kde si rodičia
opekali špekačky a iné dobroty, kde
nechýbali ani pečené ryby, ktoré ulovili naši rybári a upiekli tety kuchárky.
Chutili všetkým, kto ich ochutnal.
Jednotlivé aktivity – poľovníci,
včelárka, rybári, motorkári priniesli
medzi našich najmenších veľa nových zaujímavých informácií, ktoré naši najmenší
dopĺňali svojimi poznatkami, zvedavými
otázkami z danej oblasti.
Po zaujímavom rozprávaní našich ockov
- poľovníkov/pánov R. Priekopu, P. Repáňa,
Ing. Vereša/, si naši ďalší ockovia zmerali
zručnosti v zatĺkaní klincov do dreva.
Potom sme sa presunuli k tete včelárke/
pani Kuhajdovej/, ktorá ako správna včelárka
vo včelárskom skafandri mala miesto pri úliku, ktorý zdobí náš školský dvor, lebo sme MŠ
ZVEDAVÁ VČIELKA. Deti
v tejto aktivite hľadali
kvietky v tráve a ockovia
ich mali preniesť na pleci
k úliku, čím splnili svoju
úlohu na výbornú.
A už nás čakali rybári/
pani Adrika Krištofova,
pán Radoslav Poliak/,
ktorí veľkým zlatým
kľúčom otvorili ﬁktívny
rybník a porozprávali

Zˇemberovské echo

všetkým prítomným deťom a ich rodičom tajomstvá lovu rýb. Nechýbala
ani nastavená udica a prezentácia rybárskych pomôcok.
Potom si naši ockovia zmerali sily
vo fúrikovaní, kedy každý ocko previezol vo fúriku svoje dieťa na určitú

ktorá k tejto záľube nepochybne patrí.
A tak sme spoločne prežili jedno pekné
a zaujímavé, poučné odpoludnie plné zábavy, za ktoré ďakujeme všetkým prítomným,
ktorí vytvorili úžasnú atmosféru a presvedčili všetkých o tom, že aj takto sa ľudia vedia
stretnúť, zašportovať, porozprávať, čo možno niekedy nám tak trochu chýba.....
Tešíme sa na ďalšie stretnutie...
Mária Máčayová
zástupkyňa pre MŠ v Žemberovciach
vzdialenosť. Ockovia sa
prejavili, že sú naučení fúrikovať, veď žijú na dedine
a toto pracovné náradie je
im blízke.
Nebol by DEŇ OTCOV
bez našich priateľov a známych „motorkárov“. Deti
to vôbec nečakali, až zrazu
bolo počuť blížiaci sa zvuk
motoriek, ktoré urobili

nám všetkým
v eľkú r a d o sť
a zábavu. Deti
doslova okupovali ockov,
ujov motorkárov a tí veľmi
zodpovedne
a radi splnili
našim najmenším túžbu a želanie.
Previesť sa na tak kvalitnej motorke aká bola každá jedna z nich, to
sa nezažije hocikedy. Nedá mi nespomenúť a zároveň sa poďakovať
pánovi Ľubošovi Mihálikovi, pánovi
Jánovi Fruňovi, Patrikovi Poliakovi,
Marekovi Telúchovi a Jankovi Slukovi, ktorí z vlastnej iniciatívy prišli
medzi nás , ale aj našim rodičom
motorkárom M. Birčákovi, V. Slukovi. Všetci vytvorili ohromnú atmosféru, plnú adrenalínu a zábavy,

Každú stredu o 17,00 hod. v priestoroch budovy zdravotného strediska
v Žemberovciach, Vás pozývame na cvičenie JOGY.
Joga má preukázateľný vplyv na elimináciu
civilizačných ochorení – srdcovocievne ochorenia, obezitu, bolesti chrbta, vyčerpanosť…
Pravidelným cvičením jogy sa odbúrava stres
a zlepšuje sa trávenie a činnosť vnútorných
orgánov, čím sa zároveň posilňuje imunitný
systém a odolnosť organizmu voči negatívnym vplyvom prostredia.Keď sa človek naučí
cvičiť jogu, beneﬁt pravidelného cvičenia sa
dostaví veľmi rýchlo. Cvičenia sú jednoduché,
iba systém prevedenia je netradičný, lebo
vyžaduje koncentráciu a schopnosť dať do
súladu pohyb a dych, a to si vyžaduje cvik.
Joga nie je limitovaná ani vekom, ani telesnou kondíciou. Jogu môžu cvičiť aj starší
a telesne postihnutí ľudia, ako aj tehotné
ženy (do tretieho mesiaca tehotenstva) a
deti - joga u detí pozitívne ovplyvňuje vývoj
chrbtového svalstva a správne držanie tela.
(DaC)
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