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Postavili sme máj
V predvečer 1. mája, pre mňa
najkrajšieho mesiaca v roku,
sme sa zišli pred obecným úradom, aby sme s tunajšou mládežou v obci postavili SPOLOČNÝ
OBECNÝ MÁJOVÝ STROM.
Bol krásny teplý večer, ešte
ani veľké, červené slniečko nezapadlo, no romantika. O 18tej hodine za účasti občanov
z okolia sa nám s niekoľkými
mládencamia poslancami za

doprovodu krásnych ľudových
piesní spevokolu Žemberovčan
podarilo máj postaviť. O občerstvenie sa postarali záhradkári
a poslanec Janko Spevár a pomohli aj ženičky z klubu dôchodcov, ktoré napiekli chutné
pagáčiky a perník.
Všetko prebehlo tak, ako
malo, ale mne k tej májovej
tradícii čosi chýbalo. Naše dievčatá z obce, ktoré by si na máj

Slovo na úvod
Milí naši čitatelia,
do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo Žemberovského
echa, v ktorom si ako zvyčajne môžete prečítať správy
o dianí v obci v uplynulých týždňoch, ale aj zaujímavosti
z histórie.
Prinášame informácie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, správu o činnosti VPP pracovníkov, ale aj
články a fotograﬁe spoza školskej brány i nášho klubu
dôchodcov.
Nechýba ani duchovné slovo a zaujímavosti zo stretnutia rodákov v susednej obci Brhlovce. Pre fanúšikov futbalu
informácie o jarnej časti súťaže a o dianí v žemberovskom futbalovom klube.
Milí čitatelia, prajem Vám príjemné chvíle strávené pri
čítaní Žemberovského echa. Keďže ortuť na teplomeri
už dosahuje letné teploty a na dvere klopú prázdniny,
želám Vám všetkým krásne a voňavé leto.
(DaC)

stužky uviazali a tak si trošku
ten máj nielen pripravili ale aj
privlastnili. Milé dievky, devy,
dievčatá zanechajte na chvíľočku počítače, nech vás vidíme,
ako ste vyrástli do krásy a príďte si stužku na máj uviazať, pretože vy ste tou inšpiráciu, vďaka

ktorej prilákame viac mládencov z dediny, ktorí od pradávna symbolicky májom prejavujú
záujem i svoje city. Keďže máj,
ako hovorí tradícia, vždy bol
o láske, o mladých, hlavne vám
tento lásky čas patrí...
Jar
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Práce vykonávané občanmi zapojenými
do menších obecných služieb
Ani počas mesiacov od začiatku
roka sme nezaháľali a vykonávali
sme veľa potrebnej práce v našej
obci.
Tým, že bola mierna zima a málo
snehu mohli sme sa venovať zberu
odpadkov po dedine i za dedinou.
- prešli sme všetky úseky vstupov
do dediny. Riešili sme práce podľa
naliehavosti.
- zasypali sme výtlky na ceste
na zdravotnom stredisku a tiež na
ulici Osloboditeľov pri občanovi
Machovi.
- opilovali sme stromy v areáli
školy a materskej škôlky a zároveň
sme to všetko popílili a upratali
- čistili sme priestor za mlynom,
kde si naši občania urobili smetisko. Vyzbierali sme tam 16 vriec
odpadu.

Fašiangy, Veľkonočné trhy, Veľkonočná zábava, Deň matiek, predajné akcie, skrátka všetky, všetko
pripraviť a potom aj upratať
- prekopávali sme záseky, aby
sme zviedli vodu do odtokových
jarkov
- opílili sme všetky tuje v katolíckom a evanjelickom cintoríne
- roznášame kalendár zvozu TKO
po domoch
- predávame
„ Že m b e r o v s k é
ECHO„
- zabezpečovali sme plynulý
priebeh obecnej
brigády
- pílili a rúbali
sme palivové dre-

Riešili sme všetko podľa potreby
a naliehavosti.
Dňa 10.4. sme začali kosiť, zatiaľ
sa nám podarilo pokosiť katolícky
cintorín, evan.cintorín, pri kultúrnom dome, za zdravotným strediskom, areál veľkého ihriska, areál
miniihriska, celý park pri Krekovi-

čovi, parkovisko ihriska, pri evanj.
kostole odtokový jarok, pomník
SNP, jarok pri katolíckom cintoríne
a okolo plota zvonka, pri katolíckej
fare, za farou, za občiankou Gúčikovou, pri občianke Priekopovej až do
Kačína, Park porozumenia, vstup do
dediny od Levíc parčík.
Nielen sme to pokosili, ale to
všetko aj pohrabali a na káre vyviezli na hromadu. Keď je toho
- vysekali sme náletové dreviny okolo oboch cintorínov aj pod
základnou školou a zdravotným
strediskom
- podľa potreby upratujeme márnice, v mesiaci marec sme omaľovali
obe márnice
- priebežne upratujeme autobusové zastávky
- ostrihali sme všetky kríky v parkoch
- upratujeme kultúrny dom pred
každou akciou od začiatku roka

vo v kultúrnom dome
- za pomoci poslanca Spevára
sme vyrobili štyri lavičky, ktoré sme
osadili pred zdravotným strediskom
a na miniihrisku
- opravovali sme výsuvný rebrík
za pomoci poslanca Spevára
- zabezpečujeme donášku obedov pre našich seniorov
- pripravovali sme výzdobu a veniec na májový strom
- okopávame ruže pri pomníku
SNP a tiež záhradku na OcÚ

Udalosti stručne
• 7.4. na OcÚ Žemberovce sa uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov OcÚ a starostu obce s Ing. Petrom Valkovičom za účelom
spracovania bezpečnostného projektu pre obec Žemberovce v zmysle
zákona č. 122/2013 Zb.z.
• 10.4. starosta obce a účtovníčka obce sa zúčastnili v Čajkove pracovnej porady členov RZMOT za účelom modernizácie výpočtovej
techniky pre obce prostredníctvom projektov DCOM.
• 29.4. na OcÚ Žemberovce sa uskutočnilo I. zasadnutie OVK k voľbám do Európskeho parlamentu.
• 13.5. na ÚPSVaR v Leviciach sa uskutočnilo školenie k výkladu
zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v z.n.p.
za obec Žemberovce sa školení zúčastnil starosta obce, zapisovateľka
OVK Ing. Pavčová, členovia OVK Ing. Michal Macho a Marta Bieliková.

viacej nahadzujeme to na vlečku,
ktorú nám poskytne nik iný ako poslanec Spevár. Na prácach pracuje
11 spoluobčanov a nie sú platení
z našich obecných daní. A preto
sa Vás pýtam občania, čo by bolo,
keby sme nemali týchto ľudí, ktorí
sú ochotní pracovať na obci a nosia
nálepku „darebáci“? Čo sú potom
tí, ktorí sú nezamestnaní a berú
peniaze od štátu a nie sú ochotní pracovať ani na OcÚ. Tých nik
nevidí a je ich do 50. Keby nebolo
takýchto ľudí, čo sa nehanbia za nijakú prácu, sme zahádzaní
odpadkami, zarastení burinou ako v kráľovstve šípkovej Rúženky. Pamätám si
časy, keď sme na jar vyšli na
priedomie a každý sa snažil
mať čo najkrajšie upravené.
Dnes každý čaká na OcÚ
na tých „darebákov“, aby
mu prišli pokosiť, zametať
atď. Zrazí mačku alebo psa,
kto to zase uprace, len tí,
ktorým neviete prísť ani
na meno. Argumentujete,
veď si platíme dane. A či
prv sme neplatili? Netreba
posudzovať, ale sa zamyslieť, že sú to predovšetkým
ľudia a každá robota, ktorú robia je
potrebná a užitočná pre všetkých
ľudí v obci. Touto cestou by som
im chcela poďakovať, aj poslancovi
Spevárovi, ktorý jediný je ochotný
pomôcť pri odvoze zelenej hmoty
a všetko, čo v priebehu roka potrebujeme.
Ďakujem pán poslanec!
D. Mikulová
koordinátorka

Voľby prezidenta SR 2014
Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 bola v poradí štvrtou
priamou voľbou hlavy štátu Slovenskej republiky.
V Žemberovciach sa zúčastnilo 1. kola volieb 15. marca 2014, z celkového
počtu 1048 oprávnených voličov, 472 občanov. Počet platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov :
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
Kiska Andrej, Ing.
Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD.
Kňažko Milan
Mezenská Helena, Mgr.
Hrušovský Pavol, JUDr.
Jurišta Ján, PhDr.
Behýl Jozef, Mgr.
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS
Čarnogurský Ján, JUDr.
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
Šimko Jozef, JUDr.

182
103
89
47
31
8
3
3
2
1
1
1

Jeden hlas bol neplatný.
Keďže ani jeden z kandidátov v prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov konalo sa 29. marca 2014 druhé kolo. V druhom
kole sa účasť voličov v Žemberovciach zvýšila na 561. Počet platných hlasov
bolo 557, odovzdaných pre kanditátov:
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.

305

Kiska Andrej, Ing.

252

Vďaka patrí členom okrskovej volebnej komisie za precíznu a zodpovednú prácu.
/np/

ˇ
Zemberovské
echo

3

Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach,
konaného 10. apríla 2014 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 14/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
Prerokovalo:
návrh starostu:
- určenie zapisovateľky: Bc. Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Alexander
Ťapaj, Ján Šinkovič
- návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení: predseda: Ing. Michal Macho členovia:
Katarína Baranová, Ján Spevár berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Alexander
Ťapaj, Ján Šinkovič
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
- návrhovú komisiu v zložení: predseda: :
Ing. Michal Macho
členovia: Katarína Baranová, Ján Spevár
prítomní : 9
hlasovanie:
za:9 proti:
0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
Prerokovalo :
-návrh na vyhlásenie dňa konania voľby
hlavného kontrolóra Obce Žemberovce a návrh na ustanovenie o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra obce Žemberovce
a náležitosti prihlášky

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktný údaj
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
s úradne overenou kópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- čestné prehlásenie o odbornej praxi
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
- motivačný list so zameraním na zdokumentovanie predpokladov na profesionálny
výkon kontrolnej činnosti.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra
obce Žemberovce zašlú alebo doručia svoje
písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej: „ Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ, najneskôr 22.mája 2014 ( t.j. najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby) do 15.00 hod. na Obecný úrad v Žemberovciach, SNP 375/39, 935 02
Žemberovce, do podateľne obec. úradu.
4. Schvaľuje:
- spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Žemberovce
- verejným hlasovaním
- dĺžku diskusného príspevku pre jednotli-

3. Určuje
nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
obce Žemberovce
- Kvaliﬁkačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie
- Iné predpoklady: minimálne 3 roky praxe vo verejnej správe, alebo prax v riadiacej,
ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, komunikatívnosť, organizačné a riadiace
schopnosti, morálna bezúhonnosť.
Písomná prihláška uchádzača na výkon
funkcie hlavného kontrolóra obce musí obsahovať:

5. Určuje:
- dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 20% pracovný úväzok
6. Ukladá:
- Obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie
vyhlásenia dňa konania voľby a náležitosti
prihlášky uchádzača na funkciu hlavného kontrolóra obce Žemberovce na úradnej tabuli
a spôsobom v mieste obvyklým.
V súlade s § 18 a ods. 7 zákona č.369/1990
starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce, uzavrieť
pracovnú zmluvu, najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra na
obdobie 6 rokov.
prítomní : 8
hlasovanie:
za:8 proti:0
zdržal sa: 0
Ing. Ján K a l m a n
starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu
dňa 24. 5. 2014
Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom EÚ. Zastupuje 500 miliónov
občanov EÚ. Výsledok volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 prvýkrát určí, kto bude
predsedať Európskej komisii. Zo 751 poslaneckých kresiel EÚ pripadá na Slovensko 13.
V našej obci z 1058 platných voličov prišlo voliť 132 občanov, čo predstavuje 12,47 %
volebnú účasť. Najviac hlasov získali nasledovné politické strany:
Poradie

1. Berie na vedomie:
- skutočnosť, že funkčné obdobie hlavnej
kontrolórky obce Žemberovce končí dňom
31.07.2014.
2. Vyhlasuje:
- v zmysle § 18 a ods.2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, štvrtok 5. júna 2014,za deň konania voľby
hlavného kontrolóra obce Žemberovce

vých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného
kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí
(podľa priezviska)
- komisiu poslancov OZ na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra v zložení Katarína Baranová, Eva
Kolenová, Martin Šedivý.

Politická strana

Počet hlasov

1.

SMER

47

2.

KDH

29
14

3.

OĽaNO

4.

NOVA, KDS, DKS

8

5.

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

6

SDKÚ-DS

6

Najviac prednostných hlasov sme dali kandidátom:
Poradie

Meno kandidáta

Politická strana

1.

Maroš Šefčovič

SMER

Počet hlasov
23

Anna Záborská

KDH

23

2.

Alexander Bačík

SMER

16

3.

Monika Flašíková Beňová

SMER

13

4.

Miroslav Mikolášik

KDH

12

5.

Vladimír Maňka

SMER

11

6.

Branislav Škripek

OĽaNO

7

7.

Jozef Kollár

NOVA, KDS, DKS

5

8.

Ivan Štefanec

SDKÚ-DS

4

Eduard Kukan

SDKÚ-DS

4
/np/
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Ježiš Kristus otvára oči
Ján 9,35-41
Celú 9. kapitolu Jánovho evanjelia by sme mohla nadpísať slovami: Ježiš Kristus otvára oči. V prvej
časti kapitoly sa hovorí o tom, ako
Ježiš daroval zrak človeku slepému
od narodenia. Z pokračovania kapitoly vysvitá, že toto uzdravenie
nebolo iba jednoduchým divom,
ale súčasne podobenstvom, ktoré
chce povedať, že Ježiš prišiel, aby
otváral oči ľuďom, čo sú v duchovnej
tme. Prečítaný odsek hovorí práve
o tomto otváraní oči. To je aj pre
nás aktuálna téma. Veď kto z nás
môže povedať, že všetko dôležité
vidí jasne a správne?
Otváranie očí v duchovnej oblasti
pokladal Pán Ježiš za veľmi dôležité.
Navrátenie zraku pre toho človeka,
ktorého Ježiš uzdravil, bolo najväčšou udalosťou jeho života. A predsa
Ježiš ešte aj potom prichádza za ním
a otvára mu oči v duchovnej oblasti.
Z toho vidíme, že nestačí, aby človek
bol zdravý z telesnej stránky, nestačí, aby s ním bolo všetko v poriadku
v rámci tohto sveta, ale je nevyhnutne potrebné, aby bol v poriadku aj
jeho vzťah k Pánu Bohu. I tak je človek z telesnej stránky zdravý, i ak má
vysoké vzdelania mnoho poznatkov,
i tak je z hmotnej stránky zaistený,
to však sú síce dôležité veci, ale sú
to veci, ktoré sa nachádzajú v rámci
tohto časného sveta. Pre človeka
je zvrchovane dôležité, aby správne
videl svoj vzťah k vyššiemu svetu,
svoj vzťah k Pánu Bohu. Toto nám
treba rozumieť pod otvorením očí
v duchovnej oblasti.

Ježiš Kristus prišiel na svet, aby
otváral ľuďom oči v duchovnej oblasti, ľudia, ktorých tu našiel, žili v mnohých sebaklamoch .mali prevrátené
predstavy o sebe, prevrátené predstavy o Pánu Bohu. Z prevrátených
predstáv vyrastajú prevrátené životné postoje. Do tejto situácie vnáša
Ježiš svetlo, v tejto situácii otvára
ľuďom oči. – My sme sa pod vplyvom
Ježišovho evanjelia stali slobodnými
od mnohých sebaklamov. Ale v mnohých sebaklamoch ešte stále žijeme.
Preto aj my patríme k ľuďom, ktorým
chce Pán Ježiš otvoriť oči.
Otváral oči svojou zvesťou, ktorú
prednášal ľuďom a ktorú si aj my
môžeme prečítať v evanjeliách. Tak
napríklad situáciu, v ktorej sa nachádza človek, nám odhalil v podobenstve o stratenom synovi. Z tohto
podobenstva vidíme, že človek sa
nachádza ďaleko od svojho domova, že sa odcudzil svojmu Otcovi
a Pánovi. To isté podobenstvo nám
ďalej hovorí, že zodpovednosť za
túto situáciu nesie sám odcudzený
človek, že je to jeho tajomná, nepochopiteľná vina. Z podobenstva sa
ďalej dozvedáme, že človek napriek
odcudzeniu si predsa len zachoval
nejasnú spomienku na otcovský domov. Ale táto spomienka a túžba po
návrate je často celkom zasypaná
a umlčaná záujmami časného života
a starosťami oň. V tomto podobenstve je ešte niečo veľmi dôležité.
Boh stále sleduje človeka, ktorá vo
svojom odcudzení chodí po bludných a tragických cestách. Boh hľadá
človeka a volá ho späť. Boh s túžbou

Známy – neznámy Duch Svätý
O niekoľko dní si budeme znovu pripomínať a oslavovať dôležitú udalosť a to je Zoslanie Ducha
Svätého – Turíce. Je to veľmi dôležitá udalosť pre nás kresťanov,
od ktorej sa začala Ježišova Cirkev verejne a viditeľne prejavovať
a rozvíjať. Dovtedy boli Ježišovi
dvanásti apoštoli ustráchaní, skrývali sa a báli sa prejaviť a verejne
priznať k Ježišovi. Ale po zoslaní
Ducha Svätého to bolo úplne inak
– hneď začali verejne hovoriť o Ježišovi a o jeho učení a rozširovať
tak jeho dielo do celého sveta.
Pretože Duch Svätý im v tom veľmi pomáhal, bez neho by to nikdy
nedokázali.
Možno je pre nás tento Boží
pomocník z neba dobre známy,
no pre niektorých menej známy,
až neznámy. No On robí v živote človeka veľké veci, keď sa mu
človek otvorí, keď po ňom túži
a chce ho vlastniť. Má viacero titulov, ktoré o ňom hovoria kým
je – zástanca, obranca, potešiteľ,
pripomína, učí, uvádza do plnej
Božej pravdy....atď. Toto všetko
a ešte viac môže robiť v našom
živote, ak ho budeme doň pozí-

vať a počítať s ním. Nebudú to
len nejaké frázy, ktoré sa o ňom
hovoria, ale naozajstná realita,
o ktorej sa má presvedčiť každý
jeden z nás.
Ale ako? Ako sa presvedčiť, ako
sa mu otvoriť, ako ho pozívať do
svojho života, ako ho zažiť? Cez
život s Ježišom a podľa jeho Slova
– učenia. Život v Duchu Svätom =
životu s podľa Ježišovho učenia.
Čím viac budem žiť podľa Ježiša,
tým viac v našom živote bude
Duch Svätý prítomný a pôsobiť.
To je Ježišov dar z neba, to je dôsledok života s Kristom. To je neustála prítomnosť Boha v našom
živote, o ktorej sa práve cez Ducha
Svätého môžeme presvedčiť.
Zo s r d c a b y s o m v á m t o
všetkým doprial, aby ste sa presvedčili a zažili to, aký je život
s Duchom Svätým. Je to niečo
úžasné, neopakovateľné, jedinečné, originálne, čo sa nedá slovami
ani opísať! Život s ním je oveľa,
ale oveľa ľahší a všetky životné
problémy a starosti sa s ním riešia
a zvládajú ľahšie.
Jozef Poliak
adm.farnosti

čaká, kedy sa Mu vrátia odcudzené
deti. Boh s odpustením, s veľkou láskou a veľkou radosťou prijíma tých,
ktorá sa vracajú- cieľom Božích ciest
s človekom je, aby človek po dlhom
blúdení opäť spočinul v otcovskom
náručí. – je veľmi veľkým otvorením
očí, keď sa človek od Pána Ježiša
dozvie toto všetko. – Kto číta podobenstvo o stratenom synovi povrchne, vidí v ňom iba idylický príbeh.
Pri dlhšom pohľade vidíme v ňom
prevratne nové chápanie ľudskej
existencie. Tak je to aj s ostatnými
Ježišovými slovami. Pri každom odseku evanjelií by sme si mali položiť
otázku: Ako mi Ježiš týmito slovami
chce otvoriť oči?
Pán Ježiš otvára oči nielen svojou zvesťou, ale aj svojou bytosťou.
Komu sa majú otvoriť oči, tomu nestačí, aby si osvojil obsah Ježišových
slov, ale musí vstúpiť do osobného,
tesného spojenia, spoločenstva
s Pánom Ježišom. Preto sa v našom
texte pýta Ježiš uzdraveného: „Veríš
v Syna človeka?“ veriť v Pána Ježiša
neznamená iba veriť Jeho slovám,
ale znamená súčasne vstúpiť do spoločenstva s Ním, oddať sa Mu celým
svojím životom, zveriť sa pod Jeho
vedenie. Uzdravený odpovedal na
Ježišovu otázku: „Veril, Pane a klaňal sa Mu. Tak zažil toho dňa druhý
veľký div svojho života: po otvorení
očí otvorili sa mu oči v duchovnej
oblasti.
Potrebujú všetci ľudia, aby im Ježiš
v duchovnej oblasti otvoril oči, alebo sa nájdu aj taká, ktorí majú v plnom zmysle jasné duchovné videnie
aj pre Ním a mimo Neho? To bola
v Ježišovej dobe veľmi vážna otázka.
Farizeji boli vtedy skupinou, ktorá sa
pokladala za duchovný výkvet izra-

elského národa. Boli presvedčení, že
majú v plnom rozsahu svetlo, ktorým môžu poslúžiť aj druhým. Ale
teraz prichádza Ježiš a tvrdí, že žijú
v ťažkých sebaklamoch a že iba ak
prijmú Jeho svetlo, otvoria sa im oči
skutočne. Ako sa zachovali farizeji?
Tak , ako sa v podobných prípadoch
zachová väčšina ľudí: trvali na svojom, že svetlo majú oni a s veľkým
hnevom odmietli Ježiša. V našom
texte vidno niečo z toho veľkého
napätia medzi farizejmi a Pánom
Ježišom. – Všimnime si ešte raz, čo
týmto ľuďom zabránilo dať si Ježišovi otvoriť oči. Bolo to ich pyšné presvedčenie, že ony majú oči už dávno
otvorené. Aký ohromný rozdiel je
medzi tým slepým človekom a medzi farizejmi! Ten človek, ktorý bol
od narodenia slepá a vedel o svojej
slepote, získal od Ježiša zrak. A keď
si pri stretnutí s Ježišom uvedomil
aj svoju duchovnú slepotu, prijal od
Ježiša otvorenie očí aj v duchovnej
oblasti. Ale farizejmi, ktorí tvrdili,
že všetko vidia jasne, tými nič nepohlo. – Aj dnes je tento farizejský
postoj veľmi rozšírený. Veď koľko
je ľudí, ktorí s takou istou hrdosťou
pri stretnutí s Ježišom hovoria: My
vidíme jasne, nie sme odkázaní na
Ježišovo svetlo. Keby to bola pravda,
bolo by všetko v poriadku. Ale to je
sebaklam, a k tomu taký sebaklam,
ktorý zabraňuje človeku prijať pravé
svetlo. Preto v našom texte o tomto
type ľudí Ježiš tak prísne a súčasne s veľkým smútkom hovorí: „Váš
hriech zostáva.“ Pre týchto ľudí sa
stretnutie s Ježišom stáva nie otvorením očí, ale súdom. Amén
Mgr. G. Lauríková
NÁM. FARÁRKA
ECAV. CZ ŽEMBEROVCE

Stretnutie rodákov
v obci Brhlovce
Občianske združenie NOSTRA
HEREDITA ktoré je zamerané na
záchranu duchovných, kultúrnych,
historických a sakrálnych hodnôt
a objektov obce Brhlovce a okolia
usporiadalo dňa 17.5.2014 stretnutie
rodákov obce.
Pozvaných sme mali 260 rodákov
z ktorých 110 prijalo pozvanie na
stretnutie rodákov, niektorí rodáci
prišli v sprievode partnera
Spolu s pozvanými hosťami boli
všetkých 200 miest obsadených
Najvzdialenejší rodák prišiel
z Chomutova a Chropyně CZ
Najmladšia rodáčka 31 ročná prišla z Bratislavy
Medzi pozvanými hosťami boli:
Ing. Milan Halmeš- PD Žemberovce
Ing. Mária Gajdošová- OZ PATRIMONIUM SERVANDI
PhDr. Katarína Holbová- etnografka a garant projektu
Ing. Ján Kalman- starosta Žemberoviec a rodák
JUDR. Ján Janáč- prednosta okres-

ného úradu,poslanec VÚC a rodák
PhDr. Miloš Bača –odborný referent oddelenia kultúry VÚC Nitra
Mgr. Elena Fajnorová- evanjelická
p. farárka z Čankova
Albín Kuhajda starosta Brhloviec
O dôstojný priebeh celého dňa
sa postaral p. farár Mgr. Jozef Poliak, ktorý počas celého dňa svojím
slovom sprevádzal a viedol tento
projekt.
Na začiatku stretnutia predsedníčka OZ zvlášť privítala najstaršiu
rodáčku Agnešu Slanú, ktorá vo
svojich 87 rokoch, s podlomeným
zdravým a na invalidnom vozíku
prijala pozvanie a prišla na stretnutie.
Doobedňajší program vyplnili deti ZŠ s MŠ zo Žemberoviec
a PhDr. Holbová prednáškou o histórii obce. Pred obedom p. farár
Poliak zagratuloval v mene OZ pánovi Tvrdíkovi ktorý v ten deň slávil
svoje 70. narodeniny. O výborný
obed sa postarali kuchárky zo ZŠ
(pokračovanie na str. 5)
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Výročná členská schôdza Klubu
dôchodcov Žemberovce
27. apríla 2014 sa uskutočnila
členská schôdza klubu dôchodcov.
Predsedníčka pani Marta Gúčiková predniesla program schôdze.
Privítala starostu obce Ing. Jána
Kalmana. Ako po iné roky, i teraz
predsedníčka informovala o činnosti klubu a pripomenula všetkým

členom desaťročný prierez činnosti. Klub v aktívnej podobe funguje
už 18 rokov. Dôkazom toho bolo
i pripomenutie si aktivít členov klubu, spoluprácu s obcou, Klubom
mladých Žemberovce a Základnou
školou s materskou školou. Pani
Baranová pripomenula členom
akcie za rok 2013 a že ich nebolo
málo, to sa mohli presvedčiť všetci
zúčastnení. Nakoniec pripomenula
členom príspevok od obce v hodnote 200 € . Za dané peniaze sa kúpil
fotoaparát.
Pokladníčka klubu pani M.
Kňazovicová informovala o stave

pokladne. Presne vyčíslila príjem
a vydaj ﬁnančných prostriedkov
klubu.
Starosta obce informoval seniorov o akciách v obci, poďakoval za
skvelú spoluprácu medzi klubom
a obcou.
V diskusii ešte pani Baranová in-

formovala prítomných o členstve
v Jednote dôchodcov Slovenska.
Bola taká požiadavka o založení
si nového klubu resp. prechod do
JDS. Podľa objektívnych informácií
sa môžu členovia klubu rozhodnúť,
či zotrvať, alebo prejsť pod JDS.
Predsedníčka klubu potom doplnila
informácie o praktické skúsenosti
od členov v Leviciach.
Po vyčerpávajúcom programe
a diskusií seniorov čakalo milé prekvapenie v podobe občerstvenia.
Príjemne strávené nedeľné popoludnie.
text a foto K.Baranová

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný sviatok žien,
nie prežitok, nie dogma, ani výmysel éry socializmu či komunizmu. Je to Medzinárodný deň

žien...medzinárodný. Vari
ženy sveta bojovali za svoje
práva zbytočne? Vari ženy
sveta riskovali svoje životy
pre nič?
Klub dôchodcov si pripomína tento sviatok
i napriek zatracovaniu. Je
to sviatok všetkých žien.
Sviatok svätého Valentína sa k nám šíri rýchlosťou blesku. Oslovuje generáciu
mladých, zaľúbených. Doprajme
im tento sviatok, nech sa naučia
mať niekoho radi, niekoho ľúbiť,
niekoho milovať.
Sviatok Dňa matiek osloví
všetky ženy-matky. Nie každá
žena je i matkou. Tento sviatok
by sa mal dostať do sŕdc detí .
Tie by mali velebiť a ctiť si svoju
matku, mamu, maminku, mamu-

a určite budú zapísané v histórii.
Tento projekt sme robili srdcom
a dúfame , že to bolo v tento deň
aj cítiť ale to už musia posúdiť ľudia
ktorých sa to týkalo. Tu je jeden
z ohlasov:
Čau Dada, no včera to bolo super,
vieš ako som sa dobre doma cítila,
takýto pocit a radosť neviem kedy
ešte zažijem, poďakuj sa v mojom
mene všetkým ženám a kočkám a
všetkým čo sa pričinili o to, aby sme
sa po toľkých rokoch stretli, bolo to
veľa práce, na úkor ich voľného času,
len aby nám vyhoveli ale ich úsilie

(dokončenie zo str. 4)
Žemberovce. O zákusky a pagáče zas
brhlovské gazdinky, o rodákov sa
počas celého dňa starala brhlovská
mládež.
Poobede svojím vystúpením spestril program folklórny súbor Vatra
z Tlmáč.
Vyvrcholením tohto projektu boli
ekumenické bohoslužby konané
v rím.-kat. kostole Sedembolestnej
Panny Márie koncelebrované Mgr.

Jozefom Poliakom a evanjelickou p.
farárkou a. v. Mgr. Elenou Fajnorovou z Čankova.
Na záver tohto stretnutia sa konala večer ľudová veselica kde do
tanca hrala kapela Rikoňovci.
Pri realizácii tohto projektu nám
pomáhali všetci ľudia dobrej vôle.
Týmto stretnutím sa stmelila dedina ale aj rodiny, mladšia aj staršia
generácia. Samotné ekumenické bohoslužby sa konali v obci prvýkrát

lienku, mamičku...Je to sviatok
pre rodinu, v kruhu rodiny. Mal by
každému dieťaťu pripomenúť, kde
má svoju matku, matku jedinú
na svete, matku,
ktorá mu darovala život. Naša
matka, nezameniteľné slovo.
Slovo Matka by
sa malo vyslovovať s úctou, láskou. Slovo matka evokuje v nás
tvár tej mojej, jej
vôňu, jej gestá,

jej pohostinnosť a pomoc.
A preto ženy, všetky ženy
v Žemberovciach, nedajme, aby
tento sviatok zanikol. I napriek
negatívam, napriek rozdielnym
názorom. Žena je nositeľkou
života, pokračovaním generácií.
Zamyslíme sa... Medzinárodný
deň žien.
text a foto
K. Baranová

vyšlo, aspoň ja a myslím aj druhí sa
veľmi dobre cítili prajem ti pekný
večer a pozdravujem z Krtíša. maj
sa ahoj.
Projekt ﬁnančne podporil: Nitriansky samosprávny kraj, obec Brhlovce, podnikatelia Brhloviec
PD Žemberovce, Žriedla Santovka
a.s., pekáreň PE-PEK Bátovce, obec
Žemberovce, ZŠ s MŠ Žemberovce,
Hronfruct Podlužany a ďalší ktorým
chceme poďakovať za ochotu a pomoc ktorou prispeli k vysokej úrovni
tohto dňa.
Adriana Sztankóová
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Brigáda v klube
Dňa 21.5. 2014 zvolala predsedníčka Klubu dôchodcov Žemberovce pani Marta Gúčiková jarnú
brigádu. V rámci nej sa upratovali
priestory klubu,
umývali sa okná,
tepovali koberce,
prali záclony a závesy a ani tento rok
dobrovoľníci nevynechali priestory,
ktoré slúžia nám

všetkým. Brigády sa zúčastnili Emília Lamperová, Mária Píšová, Mária
Šikeťová, Marta Bieliková, Mária
Šinkovičová, Anna Baťková, Irena
Krajčiová, Katka Priekopová, Eva Mikulová, Katarína Baranová a Marta
Gúčiková. Ceníme si, že upratovania

sa aktívne zúčastnili aj naši seniori
Milan Ondriškovič a Janko Bielik.
Po dobre vykonanej práci prišla
zaslúžená odmena v podobe občer-

stvenia. Táto brigáda
bola o to mimoriadne veselá, lebo sa
prelomili ľady, ktoré ako veľký balvan
čneli nad klubom
vďaka vete, ktorú
asi nechtiac vyriekol
„tiež človek“...Vraj,
„kto si zašpinil, nech si upratuje“...
Klub ďakuje všetkým, ktorí prispeli
k dobrej pohode v klube, a zároveň
zmiernili svojim postojom atmosféru v obci. Ďakujeme.
text a foto
K.Baranová

Klub dôchodcov Žemberovce pripravil pri príležitosti 1. ročníka Veľkonočných trhov výstavu výšiviek, ručných prác s motívom Veľkej
noci. Vystavovalo sa niekoľko techník zdobenia kraslíc, pohľadníc a
obrúskov. Návštevníci sa mohli inšpirovať i ukážkou výzdoby veľkonočných stolov. Členky klubu pripravili na predaj orechové, a ako inak,
makové štrúdle. Aj napriek malej účasti trhovníkov a občanov / čo je
smutnejšie / sme si užili stretnutia s priateľmi a známymi. Treba sa
spýtať, prečo taký nezáujem ? Aktivity či, už poriadané obcou, alebo
za spoluúčasti obce sa robia pre nás, občanov Žemberoviec, mladých
či starších...Tak prečo?
za KD Baranová

Naša dlhodobá členka výboru
Mária Kňazovicová
si v apríli, v klube dôchodcov s jej členkami pripomenula
svoje životné jubileum.
I touto cestou prajeme pevné zdravie, šťastie a Božie požehnanie.
Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody.
Ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
J.W.Goethe

Vývoj školstva v Žemberovciach
Vzdelávanie v Žemberovciach
zabezpečovali dve cirkevné školy
– Rímskokatolícka ľudová škola a
Evanjelická a. v. ľudová škola v Horných Žemberovciach a v roku 1928 k
nim pribudla Štátna ľudová škola v
Dolných Žemberovciach.
O rímskokatolíckej ĽŠ nachádzame údaje v kanonickej vizitácii z roku
1779. učiteľom, rektorom bol Štefan
Horváth. Školská budova bola z kameňa a tvorila ju trieda pre žiakov a byt
pre učiteľa. Ku škole patrila drevená
komora a maštaľ, záhrada a školské
zeme. V roku 187 škola s bytom učiteľa
zhorela. Bola postavená nová škola z
kameňa stará školská miestnosť sa
stala učiteľovou komorou. Na podnet Belu Rudnaya bola v roku 1911
Rudolfom Cibulkom, staviteľom z
Levíc, postavená nová budova školy
nákladom 4 000 korún. V júni 1919,
keď do Horných Žemberoviec vtrhlo
maďarské vojsko a obsadilo školu, boli
zničené písomnosti, učebné pomôcky
a zariadenie školy. Škola bola vedená
ako jednotriedna škola, ale pre veľký
počet detí, približne sto, každý školský rok sa v nej vyučovalo striedavo.
Budova školy stojí aj v súčasnosti pri
rímskokatolíckom kostole.
Základy evanjelickej a. v. ĽŠ boli položené 21.5.1793. v júli 1880 škola i kostol zhoreli. Poškodená školská budova
bola obnovená, ale v roku 1887 opäť
vyhorela. Pri veľkom požiari zhoreli
vtedy takmer celé Horné Žemberovce.
Škola bola opäť obnovená a v roku
1911 prestavaná. Budova školy stojí
aj v súčasnosti a nachádza sa oproti
evanjelickej fare.
Dňom 1.9.1942 boli obe cirkevné
školy pretvorená na Obecnú dvojtriednu ĽŠ v Horných Žemberovciach.
Riaditeľom sa stal Gejza Mollek a učiteľom Ján Teliar. V školskom roku
1944/1945 bolo zapísaných 105 detí.
Vyučovania sa začalo 6.novembra
1944, ale už 13.decembra bolo vyučovanie prerušené pre blízkosť frontu a
školské miestnosti boli uvoľnené pre
sanitné vojenské účely.
Zvýšený počet obyvateľov v Dolných Žemberovciach po roku 1918
si vyžiadal vyriešiť otázku školskej
dochádzky detí z tejto obce, nakoľko triedy cirkevných škôl v Horných
Žemberovciach boli už preplnené.
Výnosom Referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave zo
dňa 31.10.1925 sa zriadila v obci Dolné
Žemberovce dvojtriedna štátna ľudová škola. Obec odkúpila pozemok od
Márie Benačekovej, projekt vypracoval
arch. J. Dédek z Levíc a stavbu uskutočnil staviteľ arch. Jan Ludvík z Přelouče. V škole boli dve triedy, byt pre
správcu školy a pomocného učiteľa,
záhrada, práčovňa a dreváreň. Nová
škola sa s ﬁnančnou pomocou štátu a
pôžičky Zemskej banky začala stavať v
apríli 1928 a dokončená bola v októbri
toho istého roku. V škole sa začalo
vyučovať v školskom roku 1928/1929.
hoci bola škola postavená ako dvojtriedna, v rokoch 1930-1940 pre veľký
počet detí bolo nutné otvoriť aj tretiu
triedu a vyučovalo sa striedavo. Školu
okrem detí z Dolných Žemberoviec navštevovali aj deti z okolitých samôt a z

Kmeťoviec. Deﬁnitívnymi učiteľmi boli
Vojtech Batel a jeho manželka Gizela
Batelová rodená Lopušná.
Všetky školy v Žemberovciach boli
v roku 1945 poštátnené. V dôsledku
zlúčenia Dolných a Horných Žemberoviec v roku 1947 sa školy označovali nasledovne: v bývalých Dolných
Žemberovciach bola I. Štátna ĽŠ v
Žemberovciach, od septembra 1948
I. Národná škola, v bývalých Horných
Žemberovciach bola II. Štátna ĽŠ v
Žemberovciach, neskôr II. Národná
škola v Žemberovciach. Správcom
školy bol Ján Strelka a učiteľom Samuel Hyll.
V rokoch 1951-1968 vyučovanie
bolo značne roztrieštené. Okrem uvedených národných škôl sa vyučovalo
aj v kaštieli, kde bolo sídlo Strednej
školy, neskôr Osemročnej strednej
školy a Základnej deväťročnej školy
v Žemberovciach., ďalej v bývalom
Pischlovom kaštieli a v bývalej budove MNV.
Povodeň v obci v auguste 1966 spôsobila veľké škody na majetku občanov, obce, poľnohospodárskeho družstva, zaplavený bol areál školy v parku.
V tomto roku bol položený základný
kameň novej 18 triednej základnej školy v hodnote 6,5 milióna Kčs.
Nové učebné pavilóny A a B boli
dané do prevádzky 29.októbra 1968,
neskôr k nim pribudli priestory telocvične a školskej jedálne a uskutočnili
sa sadov= úpravy v areáli školy.
Po integrácii málotriednych škôl v
roku 1979 začali navštevovať Základnú
deväťročnú školu v Žemberovciach aj
deti z okolitých obci – z Hontianskych
Trstian, Brhloviec, Drženíc, Horše a
Zajačej Doliny.
Popri školskej činnosti škola vyvíjala bohatú mimoškolskú činnosť v
rôznych krúžkoch a významné úspechy dosiahla v športe. Za uplynulé
polstoročie riaditeľmi školy boli Ján
Teliar, Anna Pilníková-Sovišová, Miloslav Mráz, Pavol Valent, Pavol Miedzga, Tibor Lacko a Milan Seneši.
Popri základnom školstve vyvíjali
svoju činnosť aj predškolské zariadenia. 8. októbra 1947 začala činnosť
Štátna detské opatrovňa v bývalých
Horných Žemberovciach v Pischlovom
kaštieli. Prvou učiteľkou, výpomocnou detskou opatrovateľkou bola
Anna Strelková a pomáhala jej Anna
Straková. Detskú opatrovňu tvorila
jedna trieda a dochádzali do nej aj
deti z bývalých Dolných Žemberoviec.
Z dôvodu veľkej vzdialenosti a nedostatočných hygienických podmienok
sa materská škôlka presťahovala do
bývalého Pionierskeho domu v parku
a odtiaľ v roku 1970 prešla do nových
priestorov v areáli základnej školy,
kde je aj v súčasnosti. Pre veľký počet
detí, keď do Žemberoviec chodili aj
deti zo spádových obcí – Kmeťoviec,
Drženíc, Horše, Kamenca, Zajačej Doliny, Brhloviec, bola postupne otvorená druhá a tretia trieda materskej
školy. V súčasnosti sú už zrušené.
Riaditeľkami materskej školy boli
Anna Strelková, Marta Osvaldová,
Margita Krnáčová, Mariana Danišová.
Mariana Danišová
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Žemberovský futbal na jar
V marci sa začala jarná časť súťaží, ktorej predchádzala náročná
príprava, lebo hlavnou úlohou bolo
udržanie nášho mužstva dospelých
v najvyššej súťaži Oblastného futbalového zväzu v Leviciach. V čase,
keď píšeme tento článok môžeme
povedať, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou tento cieľ podarí splniť. Po 26.kole máme 35 bodov, čo
znamená, že za 11 jarných kôl sme
získali 20 bodov a posledných päť
stretnutí sme neprehrali. Potvrdila
sa oprávnenosť výmeny trénera,
posily vhodne zapadli do mužstva,
dokázali značne zvýšiť našu streleckú potenciu, mužstvo našlo herný
systém, ktorý nový tréner Gubík
vhodne menil podľa toho akých
hráčov mal v danej chvíli k dispozícii a podľa kvality súpera. Aj naši
priaznivci chodia v hojnom počte
s tímom nielen na domáce zápasy,
ale aj na ihriská súperov a majú z našej hry oveľa väčšiu radosť ako minulú jeseň. Pomaly sa začne príprava
na novú sezónu. Verme, že bude vydarenejšia ako minulé leto.
Výkonný výbor si dal okrem iného za cieľ postupne zrekonštruovať
naše šatne. Žiaľ, zatiaľ sa nám nedarí
nájsť potrebné ﬁnancie. Ale naďalej
hľadáme možné zdroje. Veríme, že
sa to nakoniec podarí.
Hrdíme sa tým, že náš klub má tri
mládežnícke mužstvá. Dorastenci

nenadviazali na úspešnú jeseň. Už
v priebehu prípravného obdobia sa
vyskytli prehrešky proti disciplíne
a slušnému správaniu zo strany
niektorých hráčov. V apríli odstúpil
tréner Štefák a správanie skupiny
hráčov z Bátoviec vyvrcholilo ich
štrajkom v zápase v Starom Tekove
v 25.kole 10.mája. Jednoducho neprišli. Preto nehrali ani v nasledujúcom kole a je sporné, či ešte dostanú
šancu za Žemberovce nastúpiť. Teší,
že Dušan Knoška nastupuje pravidelne aj za A mužstvo dospelých,
hoci je vekom dorastenec a hráva
aj za dorast. Tak si predstavujeme
úlohu dorastu aj v budúcnosti.
Aj výsledky žiakov sú ako na
hojdačke, ale najväčším problémom bol brankár. V zime, ani počas jari sa nenašiel vhodný adept
a ani tréner neprejavil potrebné
úsilie, aby hráči ktorí sa na tomto
poste vystriedali získali potrebné
brankárske návyky. V lete niektorí
žiaci dovŕšia vek žiackej kategórie
a doplnia dorastenecké mužstvo.
V priebehu jari sa niektorí členovia výboru stretli s rodičmi a diskutovali s nimi o kvalite tréningov
a o niektorých ďalších problémoch.
Škoda, že v neprítomnosti trénera
Lauríka...
Veríme, že aj hráči, pôsobiaci v prípravke posilnia naše žiacke družstvo. Výbor ešte zváži, či budeme

Bez ženy sa láska v rodine nepodarí...
Prší, prší, len sa leje....možno i takúto si hostia nôtili idúc napriek
upršanému počasiu do KD v Žemberovciach. Nedeľa, 11.05 2014, bola
nevšednejšou ako inokedy. Mamičky, staré mamičky odišli od voňavého obeda, ktoré pripravili svojim
ratolestiam, aby mohli spoločne

osláviť ich sviatok – Deň matiek.
Program otvoril spevokol Žemberovčan, ktorý svojimi piesňami
vytváral veselú atmosféru. Pani Červenáková, pán starosta Ing. Kalman
pekným slovom, príhovorom, poďakovali prítomným ženám, mamám
a vyzdvihli dôležitosť i náročnosť
toho krásneho poslania.
Mamka moja, mamka drahá,
týmto oslovením v básni začali naj-

menší škôlkári svoje prekvapenie
mamičkám. Ukázali svoju odvahu
a nebojácne vystúpili na pódium
v sprievode tanca, piesní. Pod vedením učiteliek MŠ Žemberovce „uvili“ voňavý veniec z jarných kvietkov.
Ich starší kamaráti zo základnej
školy predviedli pestrý program .

mať dostatok hráčov pre prípravku
v budúcom súťažnom ročníku.
Blíži sa koniec súťaže a treba
sa pripravovať na ďalšiu. Výbor sa
iste poučí z minulého leta a bude
hľadať vhodnejší model prípravy
mužstva dospelých, ktorí bude vyhovovať aj hráčom, bude aj v súlade
s požiadavkami trénera. S istotou
vieme už teraz informovať našich
priaznivcov, že letný turnaj o Pohár
starostu obce bude u nás v nedeľu
13.júla. O týždeň neskôr budeme
doma organizovať už druhý ročník
mládežníckeho Memoriálu Rastislava Bónu. Podarilo sa získať vhodné
čapovacie zariadenie do bufetu,
čo je iste prínos aj pre priaznivcov
i pre klub.
Musíme vykonať „audit“ počtu
hráčov do mládežníckych družstiev
a posúdiť aj vhodnosť trénerov
k týmto tímom. Treba zregenerovať
trávnik, ktorý na jar dostal poriadne
zabrať. Keďže od jesene sa budú
v našom ObFZ vypisovať zápisy
o stretnutí vo všetkých súťažiach,
teda aj u mládeže elektronicky cez
ISSF systém Slovenského futbalového zväzu, budeme sa musieť
ešte pripraviť aj po technickej, aj po
personálnej stránke. Tieto a určite
aj ďalšie úlohy čakajú na riešenie
náš výbor a aj našich priaznivcov,
ktorí svojou dobrovoľnou prácou
pomáhajú, aby náš žemberovský
futbal aj naďalej bavil hráčov i našich priaznivcov.
(jm)
Nechýbal v ňom obľúbený tanec
v modernom štýle, humor a horúce
rytmy cigánskej muziky. Mamičky
„zahodili svoje starosti“ a svoj deň
si patrične užili. Ten pohľad stál za
to. Nejednému prítomnému zvlhli
oči a zatajil sa dych či bude tréma
prekonaná. Vynaložené úsilie prinieslo svoje ovocie. Deti vypovedali,
vytancovali, vyspievali svoju vďaku,
úctu, lásku najdôležitejším osobám
v ich živote. Poďakovanie patrí organizátorom SPOZ-u a obci Žemberovce, spevokolu Žemberovčan, ZŠ
s MŠ za predvedený program.
„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život“.(J.
Pavol II.) Svojou trochou prispejme
k tomuto ušľachtilému cieľu i my
všetci. A nielen v takýto výnimočný
deň. Nech sa láska v rodine podarí.
Mgr. Hancková Klaudia

Spoločenská rubrika
Narodili sa

16. 3. 2014
Michal Miedzga rodičom
Miroslavovi a Eve
21. 4 .2014
Sára Zara Patková
rodičom Zoltánovi a Lucii

Opustili nás

16. 5. 2014
Benkovič František
vo veku 88 rokov

ZDRAVIE
Z PRÍRODNEJ
LEKÁRNE
Proti chrípke
2 cibule, 4 str. cesnaku a 1 dcl
vody spolu rozmixujeme a po dúškoch pijeme 2x denne
Proti kašľu
Šťavu z jednej veľkej cibule zmiešame s 1 ČL tekutého medu. Užívame 3x denne 1 ČL 10 dní.
Proti nádche
Dva plátky čerstvého zázvoru
mierne variť 10 minút, pridať kvalitný čaj a vyluhovať podľa návodu. Dochutíme škoricou, medom.
Piť ihneď alebo nechať 2 hodiny
postáť.
prevzaté a upravené:
psychotronická poradňa, kaba

Návšteva Santova
Dňa 7.5.2014 sa uskutočnil výlet
do Santova. Keďže cesta trvala 2
hodiny, museli sme si vymýšlať rôzne aktivity. Cestu tam väčšina z nás
prespala, takže prebehla rýchlo.
V škole nám dali raňajky a potom
sme sa vydali na túru. Museli sme
vyjsť na najvyšší kopec. Samozrejme, že sme pritom aj frﬂali, no
v ničom nám to nepomohlo. Po
nekonečných 3 hodinách sme si
konečne mohli vydýchnuť v škole. Tam nás opäť občerstvili príjemným a chutným obedom. Samozrejme, že sme sa zabávali aj
z maďarmi. Hrali sme s nimi futbal
a rozprávali sa spolu. Potom prišla
cesta domov. My, starší vzadu, sme
spievali a obhadzovali sa vajíčkami,
ktoré nám rozdali. Proste „sranda“.
Domov sme nakoniec dorazili zničení a unavení. Nevieme sa dočkať
ďalšieho výletu do Santova.
 KATUš a KIKUš z „deviny“
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NOC V ŠKOLE PLNÁ ZÁBAVY!
V stredu 30. apríla 2014 sa brány
našej školy v neskoré popoludnie
nezatvárali ako obyčajne, ba práve
naopak, otvorili sa
dokorán 53 žiakom,
ktorí sa zúčastnili
tradičnej zážitkovej
akcii, opäť plnej prekvapení pod názvom
- Noc v škole. Stretli
sme sa všetky vekové
kategórie žiaci 1. – 9.
ročníka a samozrejme pani učiteľky a aj
naša pani riaditeľka.

Po úvodných „vybaľovačkách“ a inštrukciách nám krásny podvečer
otvorili najstaršie dievčatá so svo-

jou scénkou
v štýle ROCK
N´ROLL, ktorej hlavnou
myšlienkou
bolo priateľstvo a to, že
aj nepriatelia sa môžu
stať priateľmi. Potom
sme sa už
presunuli na

Majstrovstvá obvodov v MALOM
FUTBALE – JEDNOTA FUTBAL CUP 2014
13.5 LEVICE o 9.00h – sa konali Majstrovstvá obvodov v MALOM FUTBALE – JEDNOTA FUTBAL CUP 2014. Na „trávnik“ sa tento krát po úspešnej
výhre v Základnom kole postavili naše žiačky zo ZŠ Žemberovce. Keďže
usporiadateľ boli ZŠ A. Kmeťa, Levice základné kolo sa odohralo práve tu.
Naše žiačky si zmerali sily s tromi tímami:
•
Kat.sp.š. ZŠ s MŠ sv.V.dePaul
•
ZŠ J.Kráľa, Šahy,
•
ZŠ A. Kmeťa, Levice.
Dátum

Názov

Výsledky

13.5.2014

ZŠ A.Kmeťa M. R. Štefánika 34, Levice vs. ZŠ J.Kráľa
Mládežnícka 24, Šahy

6:0

13.5.2014

Kat.sp.š. ZŠ s MŠ sv.V.dePaul, Saratovská 87, LV vs.
ZŠ s MŠ Osloboditeľov 30, Žemberovce

0:4

13.5.2014

ZŠ A.Kmeťa M. R. Štefánika 34, Levice vs. Kat.sp.š. ZŠ
s MŠ sv.V.dePaul, Saratovská 87, LV

5:0

13.5.2014

ZŠ J.Kráľa Mládežnícka 24, Šahy vs. ZŠ s MŠ Osloboditeľov 30, Žemberovce

1:2

13.5.2014

ZŠ A.Kmeťa M. R. Štefánika 34, Levice vs. ZŠ s MŠ
Osloboditeľov 30, Žemberovce

5:2

13.5.2014

ZŠ J.Kráľa Mládežnícka 24, Šahy vs. Kat.sp.š. ZŠ s MŠ
sv.V.dePaul, Saratovská 87, LV

1:0

Naše žiačky si počínali veľmi statočne. Po odohraní zápasov s jednotlivými súpermi sa ocitli v boji o I. alebo II. Miesto. Ale prišla na rad aj chvíľa
kedy na ihrisko kráčajú dva tímy a odohráva sa zápas ZŠ Žemberovce
verzus ZŠ A. Kmeťa, Levice. Žemberovčanky musia „makať“ pretože im ide
o veľa... o víťazstvo! Dievčatá bojovali a bojovali... No zápas, ktorý trval 2x
12 minút nakoniec skončil víťazstvom pre ZŠ Levice 5:2. A my Žemberovce
si odnášame krásne druhé miesto a diplom J.
Víťazstvo majú teda ZŠ A. Kmeťa, Levice, ktorým gratulujeme. A my sa
poberieme domou trénovať....tak opäť o rok J.
Mgr. Jaroslava Miškechová Uč. TŠV

Zˇemberovské echo

školský dvor. Spáčov sme rozdelili
do troch súťažných družstiev a zábava začala naplno prúdiť. Súťaže
odštartovala hra Motorkári, neskôr
nasledovala hra Diáre, Vykrikovaná, Mnohonožec. Školským dvorom
sa ozýval smiech, výkriky a radosť.
Príjemne unavení,
ale ešte vždy plní
energie sme sa presunuli dovnútra, kde
po večeri a hygiene,
nasledovalo vyhodnotenie a vyhlásenie
víťazov jednotlivých
súťaží a očakávaná
PYŽAMOVÁ PÁRTY.
Za blikotu lampášov
sme sa naozaj vytancovali dosýta. Zlatým

klincom programu bolo večerné
KINO, ku ktorému nechýbali voňavé
pukance. Po ňom naša škola stíchla
a zahalila sa do rúška noci a spánku. Zážitkov máme určite všetci za
plné vrece a už teraz sa tešíme na
ďalšiu Noc v škole.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru,
ale aj priebeh tejto akcie.
Mgr. Erika Repáňová

ZÁKLADNÉ KOLO V MALOM FUTBALE JEDNOTA FUTBAL CUP 2014
9.5 ŽEMBEROVCE o 9.00h – sa konalo ZÁKLADNÉ KOLO V MALOM
FUTBALE – JEDNOTA FUTBAL CUP 2014. Na „trávnik“ sa tento krát postavili
žiačky. Keďže sa nám určil titul usporiadateľa, základné kolo sa odohralo „u
nás doma“ v Žemberovciach. Naše žiačky si zmerali sily s tromi tímami.
Ako prvé sa na ihrisku multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Žemberovce zapotili „naše“ žiačky ZŠ Žemberovce verzus ZŠ Rybníky. „Naše“ žiačky ZŠ
Žemberovce si počínali veľmi statočne v prvom polčase v tretej minúte
dali Rybníku prvý gól. Neskôr im to Rybník odplatil a stres sa dal v okolí
krájať, skóre sa vyšplhalo na 2:2, no v druhom polčase to „naše Žemberovčanky“ krásne ukončili a prvý zápas sa skončil 3:2 pre „našich“. „Naše
Žemberovčanky“ tak získali prvé tri body za víťazstvo. Na rade bol ďalší
zápas Zbrojníky verzus Rybníky. V tomto zápase si Zbrojníky počínali veľmi
statočne, bojovali do poslednej minúty, ale márne, zápas skončil 0:13 pre
Rybník. Rybníky si pripisujú na svoj účet tri body za víťazstvo. Pozrime si
tabuľku získaných bodov pre lepšie pochopenie situácie.
Tabuľka č.1 Body
I. Zápas

Žemberovce

Rybník

3 body pre Žemberovce

II. Zápas

Zbrojníky

Rybník

3 body pre Rybník

III. Zápas

Žemberovce

Zbrojník

??????????

Teraz prišla na rad chvíľa, kedy na ihrisko kráčajú dva tímy a odohráva
sa tretí zápas základného
kola Žemberovce verzus
Zbrojník. Žemberovčanky
musia „makať“, pretože
im ide o veľa, víťazstvo ich
totiž môže posunúť na Majstrovstvá obvodu v malom
futbale JEDNOTA FUTBAL
CUP 2014 žiačok ZŠ do Levíc. Góóóóóól, takto znela
opäť tretia minúta v prvom
polčase a počas celého zápasu to ani nijako inak neznelo. Žemberovčanky doslova strieľali gól za gólom. Góly sme nestíhali
počítať. V poslednej minúte sa však ani Zbrojník nedal zahanbiť a dal
„nám“ jeden gól. No zápas sa skončil víťazstvom pre „nás ZŠ Žemberovce“.
18:1 pre Žemberovce = 6b z odohraného turnaja.
Postup máme istý dievčatá naberú druhý dych a vyštartujú na Majstrovstvá obvodu v malom futbale JEDNOTA FUTBAL CUP 2014 žiačok ZŠ do
Levíc v utorok 13. mája. 2014. Tak Gratulujeme J
Mgr. Jaroslava Miškechová Uč. TSV
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