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Slovo na úvod
Návraty
V marci podľa kalendára končí zima a začína jar, v marci sa oslavuje Medzinárodný deň
žien, marec má prívlastok – mesiac knihy.
Verejnosť už tak intenzívne nevníma, že
na konci mesiaca majú svoj sviatok učitelia
a vychovávatelia, všetci tí, čo sa akýmkoľvek
spôsobom podieľajú na výchove detí a mládeže. Dovoľte, aby som sa pozastavila práve
pri tomto dni.
Tentoraz nie ako učiteľka, ale ako žiačka.
Aj keď je to už niekoľko desaťročí, čo skončili moje žiacke roky – tak ako väčšina z vás
rada na ne spomínam.
S vďakou spomínam na vynikajúceho slovenčinára pána učiteľa Dingu. Jemu vďačím
v nemalej miere za to, že sa tento predmet stal
mojou celoživotnou srdcovou záležitosťou.
On bol ten, ktorý nám dával na chodbe u Bateľov do rúk knihy z obecnej knižnice, ktorú
viedol. A bývalo nás tam veru veľa, ktoré sme
si chodili požičiavať knihy, lebo v čase môjho
detstva v domácnostiach bolo kníh pomenej.
Rada spomínam na mladučkú zlatovlasú
princeznú Gabiku Prerovskú, s krásou sa snúbilo aj láskavé a dobré srdce. Všetci chlapci
boli do nej zaľúbení. K legendám patrila učiteľka matematiky a fyziky. Nepáčila sa nám
vtedy jej náročnosť a prísnosť. Ocenili sme vás
pani učiteľka Kutrľová až na strednej škole.
Prišiel na školu mladý učiteľ zanietený pre
„svoj“ dejepis a folklór. Nuž a toto zanietenie
vedel preniesť aj na nás. Nesporným pomocníkom pri tom mu bol jeho svojský humor,
taký charakteristický pre osobu pána učiteľa
Drába.
Nemôžem pospomínať všetkých učiteľov čo
pomáhali formovať mňa a mojich rovesníkov.
Určite aj vďaka nim sú spomienky na moje
žiacke roky radostné a plné vďaky.
Nechcem vzbudzovať falošný dojem ideálneho vzťahu učiteľ – žiak. Ako všetky deti
v školopovinnom veku ani my sme sa svojím
chovaním vždy nepáčili svojim učiteľom. Musím povedať, že sme si, až na malé výnimky
svojich učiteľov ctili a vážili.
Vrátiť sa chcem, vrátiť,
pod hruškou na dvore, počítať hviezdy.
Nájsť mliečnu cestu pre všetkých,
ktorým sú vzácne návraty.
Vrátiť sa chcem, vrátiť,
pod starý orech na dvore, chytať mesiac,
dať sa mu klamať, tak ako všetci,
ktorým sú vzácne návraty.
Mariana Danišová

Jar už klope na dvere aj v našej obci.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
O potrebe rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci sme v roku 2013 viackrát hovorili s poslancami OZ. Na zasadnutí OZ dňa
22.8.2013 bolo uznesením č. 47/2013 - OZ
rozhodnuté o začatí verejného obstarávania na dodávateľa, z ktorého ako víťazom
bola spoločnosť „ECOKED SOLUTIONS a.s.“.
Následne boli vykonané merania svietivosti existujúceho verejného osvetlenia a rozmiestnenia jednotlivých svetelných bodov.
Na základe toho bolo doporučené z hľadiska zvýšenia kvality osvetlenia verejných
komunikácií doplnenie o 16 svetelných bodov a na niektorých miestach posun svetiel
na ďalší stĺp verejného osvetlenia, kde je
v súčasnosti nedostatočné, resp. žiadne
osvetlenie. Všetky súčasné svetlá VO budú
nahradené úspornými LED svetlami, ktoré
zároveň majú vyššiu svietivosť.
Pri samotnej rekonštrukcii budú zároveň
demontované všetky výložníky nachádzajúce sa nad rozvodnou sieťou, zároveň na
jednotlivých odberných miestach elektrickej
energie budú vymenené nové rozvody, ističe
a fotobunky.
Z hľadiska zabezpečenia ﬁnancovania je
nutné pripomenúť, že pre obec to nebude
podmienené vyčlenením ďalších ﬁnančných

zdrojov oproti súčasnému stavu. Dodávateľ zabezpečí samotnú rekonštrukciu VO
na vlastné náklady, zabezpečí prevádzku
a údržbu VO na obdobie 13 rokov a obec
bude túto investíciu splácať dodávateľovi
z úspor elektrickej energie ako nájom za
osvetlenie obce.
Napriek tomu, že dôjde k zvýšeniu počtu svietidiel oproti súčasnému stavu o 16
svetelných bodov obec bude platiť dodávateľovi menej ako sú súčasné náklady obce
na elektrickú energiu a údržbu verejného
osvetlenia. Po uplynutí doby nájmu 13 rokov
(pokiaľ OZ nerozhodne inak) prejde zrekonštruované verejné osvetlenie pod správu
obce a dodávateľ garantuje záruku na ďalšie dva roky. Celková hodnota predmetnej
investície spolu predstavuje hodnotu cez
110 000 €, ktorú obec z vlastných zdrojov
by len ťažko vedela zabezpečiť.
Pevne verím, že aj táto investícia prispeje k skvalitneniu života občanov obce a hlavne k zvýšeniu bezpečnosti hlavne chodcov
a cyklistov pohybujúcich sa počas zníženej
viditeľnosti po miestnych komunikáciách
v obci. Samotná realizácia rekonštrukcie VO
by mala prebehnúť v I. polovici roku 2014.
starosta obce
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Plánované hlavné investície
v obci Žemberovce na rok 2014
V rámci rozvoja obci pre rok 2014
máme pripravené viaceré rozvojové
projekty.
Na environmentálnom fonde
máme podané žiadosti o NFP na pokračovanie v budovaní celoobecnej
kanalizácie 1. SSS v hodnote 322.000
€, zberného dvora v hodnote
438.000 € a odvedenie dažďových
vôd na ulici Červenej armády v lokalite Húšťava v hodnote 22.000 €. Na
všetky uvedené projekty je potrebná
aj spoluúčasť obce vo výške 5 %
z celkovej ceny projektu. Samotný
proces schvaľovania a prideľovania
ﬁnancií na jednotlivé projekty by
mal prebehnúť do 30.4.2014.
Dúfam, že pri schvaľovaní jednotlivých žiadostí bude obec úspešná.
Pripravená je aj rekonštrukcia
verejného osvetlenia v celkovej
hodnote cez 110.000 €, ktorá by
mala byť zrealizovaná do 30.602014.
Určite to prispeje k skvalitneniu dopravno-bezpečnostnej situácii v ob-

ci a k zvýšeniu bezpečnosti hlavne
chodcov.
Ďalšou investíciou do majetku
obci je oprava strechy na „B“ pavilóne ZŠ s MŠ, kde sme získali ﬁnančné
prostriedky z MV SR v sume 23.000
euro, čo postačuje na realizáciu
opravy.
Práce by mali byť ukončené do
konca marca 2014. Všetky spomenuté investície sú náročné na ﬁnančné
prostriedky.
Pripravujeme však aj menšie aktivity ako sú vybudovanie autobusových zastávok na ulici Mjr.D.Gondu
v hodnote 5.600 €, rekonštrukcia
podláh v domoch smútku v sume
4.000 €, pokračovanie v budovaní
detského ihriska MÁČIK II. etapa
v hodnote 5.000 €, nákup kosačky
na údržbu verejnej zelene v hodnote 1 000 €, ako aj ďalšie drobné
investície do opravy a údržby majetku obce.
starosta obce

Vitajte medzi nami!
Tak teda vitaj, púčik sedmokrásky
si naša jar i čistý biely list.
Človek sa rodí z rados� a lásky
a s láskou mal by celý život ísť.

V nedeľu 23. fabruára sa v obradnej sieni obecného úradu stretli
najmladší občiankovia našej obce aj s rodičmi, poniektorí aj so starými
rodičmi, aby boli slávnostne prijatí do kruhu občanov Žemberoviec.
Slávnostný akt previedol starosta obce Ing. Ján Kalman a matrikárka
Mária Harváneková. Malým drobčekom zarecitovali a zaspievali dievčatká z MŠ, piesňami ich potešila teta Marta Hamarová.
Uplynie ešte veľa času kým tieto deti pochopia význam ľudských slov,
kým pochopia čo je to domov, láska, šťastie, ale i bolesť a sklamanie.
No už dnes, hoci o tom ešte nevedia, dostali do daru kúsok domova,
miesto, kde budú žiť, miesto, kde budú naveky ich korene.
Predstavujeme najmladších občanov Žemberoviec:
Branislav Bošiak
Šimon Haﬁč
Kristína Mihalíková
Ella Petrželová
Lukáš Pivarč
Matej Priekopa
Boris Moravík
Tomáš Mikula
Nemecký ﬁlozof Kant hovorí:
„Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno uložiť človeku.
Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy. Nie je ničím, len
tým, čím ho výchova spraví.“
Mariana Danišová

Udalosti stručne

• 27.1.2014 na OcÚ Santovka sa uskutočnilo valné zhromaždenie OZ
„Pod Slovenskou bránou„. Za obec Žemberovce sa zúčastnil starosta
obce, Vanda Šikeťová - RZ pri ZŠ s MŠ, Mgr. Milan Seneši - OFK DRUŽSTEVNÍK Žemberovce.
• 28.01.2014 starosta obce sa zúčastnil v Pukanci zasadnutia zboru
poradcov združenia pre triedený zber TATIAR k príprave materiálov
na zasadnutie správnej rady.
• 29.1..2014 starosta obce sa zúčastnil v Nitre na stretnutí so štátnym
tajomníkom MPSVaR za účelom vysvetlenia povinností poberateľov
dávok v hmotnej núdzi.
• 3.2.2014 v Devičanoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie zboru poradcov združenia pre triedený zber so zástupcom Tekovskej ekologickej
a.s. Alexandrom Herdom za účelom ďalšieho postupu pri preberaní
a odovzdávaní odpadu na skládku v Novom Tekove.
• 14.2.2014 sa v Pukanci uskutočnilo zasadnutie správnej rady združenia
pre triedený zber TATIAR k postupu združenia pri úhrade faktúr za
úložné na skládku odpadu.
• 17.2.2014 starosta obce sa zúčastnil na MsÚ Levice pracovného rokovania s riaditeľom PZ SR za účelom prejednania dopravno-bezpečnostnej
situácie v okrese Levice.
• 18.2.2014 starosta obce sa zúčastnil na riadnom zasadnutí RZMOT
v Hronských Kosihách. Hlavnou témou rokovania bola príprava obcí
na nové programové obdobie 2014 - 2020.
• 19.02.2014 na OcÚ Žemberovce za prítomnosti starostu obce sa uskutočnilo 1. zasadnutie OVK k voľbe prezidenta SR.
• 25.2.2014 na Ocú Žemberovce sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov ÚPSVaR - Levice s poberateľmi DHN z obci Žemberovce. Účelom
stretnutia bolo poučenie poberateľov DHN o povinnosti od 1.7.2014
odpracovať pre obec mesačne 32 hodín.
• 4.3.2014 na ÚPSVaR v Leviciach sa uskutočnilo školenie a výklad zákona k voľbe prezidenta SR. Za obec sa zúčastnil starosta obce, zapisovateľka OVK Ing. Nora Paučová, presdeda OVK
Ing. Ján Kvanka a podpredsedníčka OVK Mária Kňazovičová.

Okienko MO Matice slovenskej Žemberovce
ROK 2014 – ROK KRÁĽA SVATOPLUKA a ANDREJA HLINKU
• 1120. výročie smrti kráľa Svä- • 3. – 4.5. - Národný sviatok na
Devíne s osobitným zameraním
topluka
• 150. výročie narodenia Andre- na blížiaci sa ROK Ľ.ŠTÚRA
miesto konania: Devín
ja Hlinku
• 17.3. - 1120. výročie smrti kráľa
Svätopluka, miesto konania: Bratislava
• 28.3. - Šaliansky Maťko – celoslovenské kolo, 21. Ročník, miesto
konania: Šaľa
• 25. – 27.4. - 100. výročie Gymnázia Jána Francisciho v Levoči,
miesto konania : Levoča

• 4.5. - Rendezvous s M. R. Štefánikom, 2. Ročník
miesto konania : Bratislava
• JÚN
Dni kráľa Svätopluka po celom
Slovensku, v spolupráci s viacerými partnermi.
prípravný výbor
MO MS

OZNAMY

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostáva nezmenený t. j. 12,78 € na osobu a rok.
Rozhodnutia na zaplatenie tohto poplatku sú k dispozícii na obecnom
úrade - referáte daní a poplatkov, občania si ich môžu vyzdvihnúť do
konca marca. Z dôvodu ochrany osobných údajov sa nebudú doručovať
do domácností.
Taktiež dane z nehnuteľností zostávajú nezmenené, aj v roku 2014
zostávajú sadzby také isté ako boli v r. 2013. Rozhodnutia na zaplatenie
daní budú pripravené v priebehu mesiaca apríl až máj 2014.
Dávame do pozornosti:
Obec v spolupráci s Diakoniou Broumov organizuje koncom marca
2014 zber použitého oblečenia, lôžkovín, látok, domácich potrieb, perín,
vankúšov, obuvi a hračiek. Bližšie informácie a podrobnosti budú zverejnené cestou miestneho rozhlasu.
Ing. Mináriková
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Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach,
konaného 6. marca 2014 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 1/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Ján Spevár a Jozef Jadroň
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: Katarína Baranová
členovia: Eva Kolenová a Martin
Šedivý
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.12.2013
Uznesenie č. 3/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby,
územného plánovania a životného
prostredia
schvaľuje
zverejnenie zámeru odpredať
pozemok – p. č. 217/30 k.ú. D. Žemberovce
ukladá
obecnému úradu zverejniť zámer
predaja formou osobitného zreteľa
podľa pravidiel nakladania s majetkom obce zák. č. 138 o majetku
obce
prítomní:8 hlasovanie: za:6
proti:1 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 4/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby,
územného plánovania a životného
prostredia: jarky sú priechodné spĺňajú svoju úlohu
odporúča
- starostovi obce dať vyčistiť vodné
jarky, ktoré sa nachádzajú pri Priekopovej, ev. cirkvi a pri p. Maličkayovej
- vykonať tvaromiestnu obhliadku
dňa 7.3.2014 o 9.00 hod.
prítomní: 8 hlasovanie: za:8
proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpoč-

tu obce bez programovej štruktúry
prítomní: 8 hlasovanie: za:8 proti:0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

Uznesenie č. 6/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

schvaľuje
montáž 150 LED svietidiel ﬁrmou
ECOLED SOLUTIONS za sumu 9.090
€ ročne
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti:0 zdržal sa:0

schvaľuje
predĺženie platnosti PHSR schváleného OZ č. 79/2009 zo dňa 7.7.2009
na obdobie 2014-2015
prítomní: 7 hlasovanie: za:7
proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
vyúčtovanie spotreby energií
a služieb za rok 2013 v Zdravotnom
stredisku
Uznesenie č. 8/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zápis do kroniky obce Žemberovce za rok 2008 s opravenými údajmi
a pozastavuje vyplácanie odmeny pre
kronikárku, pokiaľ nebude predložený zápis do kroniky za roky 2009
- 2013
odporúča
kronikárke obce zintenzívniť predkladanie návrhov na zápis do kroniky,
čím by sme preklenuli časový sklz 5
rokov, pokiaľ sa nepriblížime k súčasnému obdobiu
prítomní: 8 hlasovanie: za:7 proti:1 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 10/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zadanie spracovania monograﬁe
obce Žemberovce pracovníčkam Štátneho archívu v Leviciach
odporúča
starostovi Obce Žemberovce osloviť pracovníčky Štátneho archívu
v Leviciach na začatie prác na monograﬁi obce
prítomní: 8 hlasovanie: za:7
proti:1 zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa uznieslo
na nariadení obce Žemberovce č.1/
2014 o trhových miestach na území
obce Žemberovce
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 7/2013 – Kontrola
poskytnutia a vyúčtovania dotácií po-

O fašiangoch po fašiangoch...
Tradičná fašiangová atmosféra
neobišla ani tento rok našu obec
Žemberovce a to 1. marca 2014,
kedy sa v ranných hodinách členovia klubu mládeže Žemberovce
a nečlenovia postupne presúvali
z priestorov klubu mládeže do hornejsi odkiaľ sprievod začínal svoje
fašiangové bláznenie. Kráčali ulicami obce a do domov a rodín prinášali dobrú náladu, smiech a zábavu,
odmenou im boli dobroty, ktoré
im ponúkali šikovné gazdinky. Veselý sprievod originálnych masiek
zastavovali aj tento rok vodičov
prechádzajúcich
obcou, ktorí sa
museli vyplatiť
mýtom v akejkoľvek podobe. Dovolím si tvrdiť, že
sme jedna z mála
obcí, ktorá dodnes zachováva
tradície starých
rodičov.
Fašiangová veselica sa začala
hneď po príchode
našich hostí. Zá-

bavu otvorila konferencierka pani
Erika Mikulová, program zas naše
malé mažoretky. Po príhovore pána
starostu Ing. Jána Kalmana zaspieval
spevokol Žemberovčan a pár slov
pridal aj pán minister Ľubomír Jahnátek a zábava sa mohla začať. Do
tanca hral DJ Maťo a okrem neho sa
o zábavu postarala aj Jadranka, ktorá roztancovala celu sálu. Pre hostí
ako aj pre domácich bol prichystaný švédsky stôl, na ktorom ste
mohli nájsť zabíjačkové špeciality.
Občerstvenie na stoloch bola ako
každoročne vínko od PD Žemberov-

skytnutých v roku 2013 pre právnické
a fyzické osoby
ukladá
ﬁnančnej komisii a správy obecného majetku prepracovať VZN č.
1/2009 podľa odporúčania hlavnej
kontrolórky obce v správe o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.
7/2013
T: do najbližšieho zasadnutia OZ
prítomní: 8 hlasovanie: za:8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2013 za obdobie ( 03/2013 – 02/
2014)
Uznesenie č. 13/2014 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 03/2014 – 07/2014
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 03/2014 – 07/2014
poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontrol v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8 proti: 0zdržal sa: 0
Ing. Ján K a l m a n
starosta obce

ce a pagáčiky od šikovných tetušiek
z klubu dôchodcov, pre náročných
bol pripravený aj bar.
Hudba hrá, domáci aj hostia sa
zabávajú, len je smola, že sa zábava musí na chvíľku prerušiť, ideme
losovať tombolu, lebo sa blížilo polnočné pochovávanie basy. Aj tento
rok sa na polnočné pochovávanie
basy prišlo pozrieť veľa zvedavcov,
čo ma teší . Klub mládeže si pre
tento rok pripravil zase veľmi originálny text na pochovávanie, za
tvorbou tohto textu je čestný člen
klubu mládeže pán Miroslav Botík,
ktorý si ho ja od prezentoval.
Basu sme pochovali, starosta
nám povolil zábavu až do rána no
ešte do žrebujeme tombolu a zábava sa môže znova rozprúdiť do
skorých ranných hodín.
Dúfam, že tí ktorí ste sa zúčastnili tejto zabavy neľutujete, a tí ktorý ste neboli nemusíte ľutovať, len si počkať do
ďalšieho roka. 
Touto formou by som chcela
poďakovať všetkým sponzorom
a ostatným ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri realizácii tohtoročných fašiangov
2014. Ďakujem 
Eva Kolenová
predsedníčka kultúrnej komisie
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Odpustiť zo srdca!

ALE AKO?
Prežívame pôstne obdobie,
ktoré je pre kresťanov obdobím
pokánia – obdobím zmeny, nápravy, či zanechania niečoho
zlého v našom živote, ale aj obdobím osobnej snahy o skutky
dobra, preukázané Bohu a svojmu blížnemu. Preto je to milostivý čas, ktorý prináša do života
každého z nás mnoho dobrého,
pekného a hlavne milostivého
od Boha pre človeka.
Neodmysliteľnou súčasťou
tohto obdobia je aj odpustenie.
Pretože každý z nás ho potrebuje od Boha, lebo každý z nás je
hriešny. Voláme k Bohu a prosíme o jeho zmilovanie, odpustenie. Na čo Ježiš hovorí: „Ak vy
odpustíte ľudom ich poklesky, aj
váš nebeský Otec vám odpustí.
Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani
váš Otec neodpustí vaše hriechy.“
(Mt 6,14 – 15) Teda Božie odpustenie ako keby bolo „podmienené“
tým naším odpustením si navzájom?! Nevieme si ani predstaviť
ako veľmi urážajú Boha naše
hriechy, no On sa nikdy neunaví
a neprestane v odpúšťaní našich
hriechov a urážok jeho lásky voči
nám. Boh je nekonečne bohatý
na milosrdenstvo a túži nám ho
neustále preukazovať. Povedal
by som, že toto je tá ľahšia skutočnosť odpustenia. Boh nám odpúšťa, to je istá pravda, len v ňu
neustále veriť a byť si v nej istý.
Je tu aj iná, zložitejšia a ťažšia
skutočnosť, ktorá súvisí s odpustením. A to je odpustenie druhému človeku a odpustenie sebe
samému! To už tak ľahko v živote nejde! Mnohokrát sme povedali odpúšťam ti, ale vo svojom
vnútri, v srdci stále cítime, že to
tak nie je. Že je tam bolesť, rana,
spomienka, nepríjemný pocit,
lebo nás niekto urazil, dotkol
sa nás, nahneval, rozčúlil a hoci
sme povedali: „Odpúšťam!“ tá
boľavá rana tam stále je.
Ako odpustiť zo srdca? Ako
splniť tie Ježišove slová: „....
odpustiť zo srdca....“ (Mt 18,35),
keď si srdcu nevieme rozkázať,

keď nevieme vyhodiť zo svojho
vnútra všetky tie nepríjemné
pocity, keď spomienky sú oveľa
silnejšie, keď.....atď.
Je veľmi dôležité, aby sme túžili po odpustení, aby sme chceli
odpustiť! A aby sme to aj slovne
a myšlienkovo v sebe vyjadrovali. Toto pre Boha stačí, On už
ostatné doplní. Pretože On vie,
ako je to v našom vnútri, On má
moc a môže rozkázať aj nášmu
srdcu – „Keby nám srdce niečo
vyčítalo, Boh je väčší ako naše
srdce!“ (1Jn 3,20) Len my mu to
musíme dovoliť, my to musíme
chcieť. On nič nebude robiť nasilu, proti našej vôli, On čaká
na naše ÁNO – Chcem odpustiť, odpúšťam, rozhodujem sa
pre odpustenie. Ostatné už On
doplní. No nie je to jednorázová záležitosť, ale neustále naše
rozhodovanie, vytrvalá túžba
takto vyjadrovaná pred Bohom.
Tak prichádza do života človeka
to pravé, naozajstné odpustenie.
Ktoré uzdravuje, prináša pokoj,
napráva rozbité vzťahy, robí zázraky, mení to, čo sa nám zdá
ľudskými očami nezmeniteľné a
neriešiteľné. Ovocie odpustenia
a jeho účinok je nepredstaviteľný
a častokrát veľmi prekvapivý!
Vyjadrenia, ktoré sa niekedy
ozývajú, ako napríklad: „Toto ti
nikdy neodpustím! Toto sa nedá
odpustiť! Toto v žiadnom prípade nie! To už je priveľa!“ Vyjadrujú našu neochotu odpustiť,
alebo aj našu nevieru, že Boh má
moc nás obdarovať odpustením
aj vo veľmi veľkých sklamaniach,
urážkach, bolestiach od druhých
ľudí. No ak povieme NIE, tak Boh
to bude rešpektovať a nebude
sa nám natláčať s darom odpustenia nasilu, a preto nezažijeme
ten dar odpustenia od Boha!
Zo srdca vám všetkým prajem
pôstne obdobie naplnené Božím
darom skutočného odpustenia,
po ktorom vždy túžte a nedajte
sa odradiť ničím!!!
Jozef Poliak
adm. farnosti

Pevnosť viery
Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.
Jóel 4,16b
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.
Filipským 4,6
Vieme, že Izrael bol Hospodinom vyvolený ľud. Boh svoje zasľúbenie svojmu ľudu splnil a plní.
Tieto sa naplnili príchodom Spasiteľa sveta Ježiša Krista. V Ňom
a skrze Neho stali sme sa aj my
Božím ľudom. Bez našich zásluh.
Jedine vierou v Pána Ježiša Krista. Skrze Neho máme aj my svoje
útočište a pevnosť. Božia pomoc
je vždy istá, bez nej sme slabí.
Naše slabosti môžu nás viesť k neistote, ale Božie uistenie je moc
a pravda, ktorá neistotu ruší, keď
sa k Nemu utiekame. Nepochybujme a pevne verme v Božiu pomoc.
Ustarostenosť oslabuje vieru, preto nás Božie slovo napomína. Pán
Bod nás vidí, aj naše starosti, On
vidí do nášho srdca. Čisté a úprimné srdce verí Božiemu riadeniu.
Komu v srdci prebýva Pán Ježiš,
ktorý ho vedie v časnosti do večnosti, ten sa denne odovzdáva
na modlitbách do Božej ochrany
a Božej lásky. V Bohu nachádza

svoje útočište a pevnosť viery.
Skláňa sa pred veľkosťou Božieho milosrdenstva. Aká veľká je to
milosť, že my nehodní môžeme
sa utiekať k nášmu Bohu so svojimi žiadosťami, že môžeme smelo
a dúfanlivo bez ustarostenosti volať k Otcovi nebeskému ako Jeho
dietky a prosiť o vyslyšanie našich
modlitieb. Našu vieru upevňuje
Boží Syn a náš Pán svojím Svätým
Duchom, dáva nám istotu synovstva Božieho, lebo Boh vie, čo
potrebujeme a čo nám slúži na
spásu. Keď sme s Ježišom spojení,
nebojme sa, nemajme starosti, ale
velebne Ho a ďakujme Mu. Z hĺbky našich sŕdc nech znie sláva
a veleba nášmu Bohu, Otcovi,
Synovi i Duchu Svätému. Boh je
naše útočište i sila. Pevne verme
v Neho a oslavujme Ho v každej
chvíli i v hodinke smrti. Amen.
Mgr. G. Lauríková
Nám. farárka
CZ ECAV Žemberovce

Čas vianočný, čas radostný...
Opäť prišli Vianoce. Vianoce - čarovný čas. Najkrajšie sviatky v roku
- Vianočné sviatky.
Sviatky pohody, lásky a porozumenia. Vianoce, ktoré sú perlou
všetkých sviatkov v roku.
Tieto sviatky sú predovšetkým
o tom, aby rodina a blízki boli spolu, v pokojnej a radostnej atmosfére, ktorá spája ľudí, a ich srdcia
s prianím všetkého dobrého. Prežíva ich s plným priehrštím očakávania. S touto atmosférou sa konali
24.12.2013 - na Štedrý deň v chráme
Božom ECAV v Žemberovciach slávnostné služby Božie. Pri vstupe do
chrámu sa nám upriamil pohľad na
vianočne ozdobený oltár a krásnu
jedličku (viď foto) s bielo-striebornými ozdobami, farebne blikajúcimi sviečkami a trblietajúcimi sa
hviezdičkami.
Tento pohľad každému pohladil
oči a srdce naplnil pocitom lásky.
Zaujala nás kázeň našej pani
farárky Mgr. Gabriely Lauríkovej,
vystúpenie našich ratolestí vo Vianočnom pásme, ktoré pripravila
pani farárka. Rozžiarené detské
očká, krásne vianočné piesne a básne vystúpením našich detí a vnúčat,
nás priviedli do nezabudnuteľného

hrejivého úžasu.
Ako odmenu dostali deťúrence
baličky so sladkými maškrtami,
ktorým sa veľmi potešili.
Dovoľte nám, aby sme všetkým
našim občanom zaželali do Nového
raka veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, veľa Božieho požehnania,
aby Váš život v roku 2014 plynul
bezstarostne, spokojne, ako šťastný detský smiech.
Nakoniec prijmite malú kytičku
veršov zavinšovaných deťmi k Novému roku v kostole:
Rok Nový spokojný,
šťastlivý a hojný,
na tele na duši daj Pane Ježiši.
Tohto roku na začiatku, máme k
Bohu službu krátku.
Nech sa Ti dni šťastia množia,
nech Vás chráni ruka Božia.
Na Vianoce i v Novom roku,
vinšujeme Vám na sto krát,
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky, dobrým slovom,
zdravie, šťastie akurát, a aby
Vás mal každý rád.
Marta Bieliková,
Marta Petrášová
(uverejnené na žiadosť pisateliek)
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Vodné mlyny na riečke Sikenica
Sú mlynári v chuti,
keď sa kolo krúti.
Keď koleso nechce ísť,
každý mlynár začne piť.
slovenská ľudová pieseň
Prvé písomné správy o vodných mlynoch v Honte sú od 13.
storočia.
Mlynári patrili prevažne k remeselníckemu stavu a ich zákazníkmi boli predovšetkým sedliaci
z okolitých dedín.
V malom nájomnom mlyne
(farskom, panskom, obecnom)
robil svoju namáhavú prácu mlynár zvyčajne iba s členmi svojej
rodiny. Jeho pracovná sezóna sa
počítala na dni a mesiace, pretože v lete nebol vždy dostatok
vody a v zime voda zamŕzala.
Na území Slovenska bolo v roku 1894 spolu 3796 mlynov, z toho v Hontianskej župe 208.
Bolo to obdobie najväčšieho rozvoja mylnov v Uhorsku.
Usadlosti starých hontianskych
vodných mlynov boli stabilne
postavené na brehu potokov
a menších riečok - Sikenica,
Štiavnica, Krupinica.
V levickej pobočke nitrianskeho archívu sa nachádza zaujímavý fond o vodných mlynoch.
Množstvo spisov sa týka mlynov
na hornom úseku povodia riečky
Sikenica v severovýchodnej časti
dnešného Levického okresu.

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

19.12.2013
Milan Hajšel
a Mária Bednárovičová
21.1.2014
Gracovský Jozef
a Gracovská Danica

Opustili nás

19. 12. 2013
Jozef Macho
vo veku 53 rokov

Skrývajú kus histórie vodných
mlynov v obciach Bohunice,
Horné a Dolné Jabloňovce, Bátovce, Jalakšová, Horné a Dolné
Žemberovce, Kmeťovce, Horša,
Malé a Veľké Krškany.
Roku 1906 poháňal najdlhší
prítok Sikenice - Jabloňovský
potok - mlyny v 6. dedinách.
Prvé 2 pôvodne obecné mlyny
nad Hornými Jabloňovcami mal
mlynár Juraj Beňo, ktorý si ho od
obce odkúpil a druhý mal v nájme mlynár Ján Mühl.
Pavol Barták a Ján Mravík mlynárčili v Dolných Jabloňovciach.
V susedných Pečeniciach stál pri
potoku pod kostolom farský
mlyn a na dolnom konci dediny
mlyn Alberta Mühla.
Jabloňovský potok poháňal
aj niekdajší bátovský obecný
mlyn, ktorý vlastnil Pavol Súkeník. Mlyn v 60. rokoch minulého storočia zmizol pod vodnou
nádržou Lipovina. Na dolnom

konci Bátoviec mal mlyn Pavol
Čavojec, v Jalakšovej Jozef Čavojec.
Jabloňovský vodný náhon bol
dlhý 2640m a zásoboval vodou
všetky hore spomenuté mlyny
v Horných Žemberovciach za
mlynom Pavla Csuzyho vyústil
do Sikenice. Na hornom toku
Sikenice, v Štampošskej doline
nad dedinkou Bohunice, pracovali pred storočím 3 mlyny.
Voda zo Sikenice tu naplnila aj
súkromný rybník a zavlažovala
zemepanské lúky.
Za Bohunicami mal mlyn Jozef
Turčan. Ďalší mlyn na Sikenici
bol už v katastri Bátoviec v časti
Vináre a pôvodne bátovský farský mlyn stál pod katolíckym
kostolom - „Kakodyho mlyn“.
V chotári Dolných Žemberoviec na hornom konci Horšianskej doliny bral náhonom vodu
zo Sikenice ešte aj v roku 1922
mlyn Štefana Turčana. V katastri

Kmeťoviec bol vodný mlyn Martina Stanku. Dnes tam už po
ňom takmer niet stopy. Najbližšie k nemu bol mlyn Ľudovíta
Liptáka na začiatku Horše. Ďalej tu bol mlyn Komposesorátu
obce Horša.
Po s l e d n ý m i n a h o r n o m
toku Sikenice boli 2 zemepanské mlyny v Malých a Veľkých
Krškanoch. V druhej polovici
20. storočia mlyny stojace mimo
obcí ich majitelia zväčša opustili a stavby schátrali. V rokoch
1890 a 1948 bolo na hornom
toku Sikenice spolu 23 vodných
mlynov, no nie všetky pracovali
po celý ten čas. V mlynoch zomleli roľníkovi len ním dovezené
obilie na 1-2 druhy múky.
Parný mlyn veľkostatkára Benáčka v Dolných Žemberovciach
tvrdo konkuroval za prvej ČSR
vodným mlynom z okolitých
obcí.
Peter Urban a kolektív
Zlatá kniha Hontu
Prevzaté, krátené
- upravila M. Danišová

Žemberovce od roku 1945 do súčasnosti
Ruské a rumunské vojská
ostali v Žemberovciach do
apríla 1945. Obyvatelia pociťovali ich prítomnosť, boli povinní
odovzdávať dodávky pre armádu - pšenicu, zemiaky, seno,
slamu, ošípané, sliepky, vajcia
a pracovať so záprahmi alebo
pešo.
Zisťovali sa vojnové škody na
majetku občanov i verejných
budovách, školách, kostoloch.
Začiatkom júla 1945 sa začali
vracať občania z koncentračných táborov.
Dňa 9.mája 1945 občania
obce vítali prezidenta dr. E. Beneša, ktorý sa vracal z exilu do
Bratislavy.
Po vojne sa začala pozemková reforma, konﬁškácia poľnohospodárskej pôdy, ktorá
sa týkala väčších vlastníkov
- Samuela Pischla, Viliama Martinkoviča, Jaroslava Benáčeka,
Ladislava Brestenského, Alojza
Chrena, Maximiliána Schultza,
Jána Baláža. Hlavne pozemky
prvých dvoch menovaných boli
v prídelovom konaní rozdelené
medzi prídelcov.
V rokoch 1948-1950 na tradíciu výroby tehál nadviazala
obecná tehelňa. Jej predsedom

bol Ján Lomen a tehliarskym
majstrom bol Ľudovít Hutšin.
V roku 1950 boli v Žemberovciach pomenované ulice: Halvná ulica - Ulica dr. G. Husáka,
Dolná ulica - Ulica prezidenta
Gottwalda, od školy (Batelovej) po Kolárku - Ulica Viktora
Naďa. V súčasnosti sú ulice pomenované nasledovne: Ul. SNP,
Červenej armády, Osloboditeľov, Viktora Naďa, Športovcov,
Budovateľov, Na Hôrke, mjr.
Gondu.
Vývoj obce po rok 1948 bol
závislý od politickej a spoločenskej situácie. Počas stavebného
rozvoja sa vybudovali stavby,
ktoré slúžia až do dnešných
čias: miestny rozhlas, športové ihrisko, tribúna, reštaurácia
Park (1965-1966), nová základná
škola (1966-1968), prebudovala sa budova MNV (1967-1968,
1982), vybudovala sa hala na
výrobu tvárnic pre miestne
hospodárstvo (1968).
V roku 1971 sa začala rekonštrukcia starého kaštieľa v parku, postavila sa prístavba pre
zubnú ambulanciu a poradňu
matiek. Oprava kaštieľa pokračovala aj v rokoch 1983-1986
z dôvodu zriadenia siene re-

volučných tradícií. Kaštieľ bol
v rámci reštitúcie v roku 1993
vrátený majiteľke pani Alžbete
Havranovej.
V roku 1973 sa vybudovali
chodníky, rozširovala sa elektrická sieť, rekonštruovali sa
domy smútku, opravovali miestne komunikácie. V rokoch 19731983 sa vybudoval nový kultúrny dom, parkovisko a cesta
k nemu. V rokoch 1974-1975 sa
upravoval tok Šurda. V rokoch
1976-1980 sa postavilo nové nákupné stredisko Jednoty.
Veľkou stavebnou akciou
bola výstavba celoobecného
vodovodu v rokoch 1977-1990.
V posledných rokoch sa rekonštruovala budova pošty
(1989), postavilo sa spracovateľské centrum ovocia (19871990), miestne komunikácie Na
Hôrke, postavilo sa nové zdravotné stredisko, plynofikovala
sa obec.
Žemberovce sa za posledných päťdesiat rokov rozrástli. Predĺžili sa pôvodné ulice
a pribudli nové vďaka výstavbe
nových rodinných domov.
Prevzaté - Žemberovce
v minulosti i v súčasnosti
M.D.

ˇ
Zemberovské
echo

6

Súťaže sa nehrali, ale v klube bolo rušno
O tom, že na začiatku roka sa
uskutočnila dôležitá výročná členská schôdza nášho futbalového
klubu OFK Družstevník Žemberovce. Jeho členovia si zvolili nového
prezidenta klubu a nový výkonný
výbor. Ako sme už na obecnom
webe informovali prezidentské
žezlo prevzal Ján Korček. Výbor
si potom za viceprezidenta zvolil
Milana Senešiho a za pokladníka
potvrdil Daniela Bešinu. Ďalšími
členmi výkonného výboru na štvorročné obdobie sa stali Ján Kalman,
Ján Drevený, Viera Košťúrová,
Milan Dekýšsky, Jaroslav Mikula,
Alexander Ťapaj, Jozef Štefák a Jozef Marko. Revízna komisia bude
pracovať v zložení Erika Mikulová
(predsedkyňa), Pavol Pastierovič,
a Milan Hvodlík.
Druhým, tiež veľmi významným
bodom bolo schválenie nových stanov klubu, ktoré teraz zodpovedajú obsahom i rozsahom potrebným
štandardom v našom futbale.
Výbor sa pustil hneď do práce.
Pred začiatkom jarných súťaží zasadal štyri razy, lebo roboty bolo
„ako na kostole“. Po diskusii rozhodol, že novým trénerom nášho

A-mužstva bude skúsený Ladislav
Gubík, ktorý má licenciu „UEFA
A“. Ďalšou starosťou bolo vhodne
doplniť mužstvo. Našim hráčom
sa opäť stal excelentný strelec Jozef Klačko, ktorý sa vrátil z Levíc.
Hosťovanie Mareka Meňharda sa
zmenilo na prestup a stal sa tiež
už našim hráčom. Prišiel aj Michal
Rádiik a tesne pred jarnou súťažou
prestúpil k nám aj Peter Tóth z Čaky. Odišli od nás Admir Dedovič (do
Pukanca) a Oliver Bóna (skončilo
mu hosťovanie). Mužstvo dospelých trénovalo už od začiatku januára. V priebehu zimy boli solídne
podmienky na prípravu, preto sme
zohrali slušný počet prípravných
strenutí. S Borami sme hrali dva
razy s výsledkami 4:1 (vonku) a 6:6
(doma). V Loku sme remizovali 2:2.
Posledné dva zápasy sme hrali
doma. Demadice sme porazili 3:1
a Dudince 7:3. Výsledky sú sľubné,
treba ich potvrdiť v majstrovskej
súťaži.
Dorastenci, pod vedením
Jozefa Štefáka absolvovali svoju
prípravu s dvomi cieľmi. Najprv
sa pripravovali na halový turnaj,
ktorý usporiadal Oblastný futba-

Turnaj v stolnom tenise „O Žemberovskú makovicu”
Turnaj sa konal dňa 27.12.2013
v kultúrnom dome v Brhlovciach.
Zúčastnilo sa ho 16 hráčov.
Hráči boli rozdelení do 2 skupín.
V 1. skupine hrali hráči do 50 rokov
v počte 9, a 2. skupine to boli hráči
nad 50 rokov, ktorých bolo 7.
Turnaj zahájil starosta z Brhloviec Albín Kuhajda. S podmienkami hry a pravidlami prítomných
oboznámili rozhodcovia turnaja
manželia Eva a Milan Senešoví.
O dobrú atmosféru sa postarali
hráči ale aj diváci , ktorí hráčov
povzbudzovali. Turnaj prebehol

PREDAJ
• ND na poľnohospodárske
stroje a zriadenia
• Oleje a mazivá – osobn é, n á k l a d né v o z i d lá ,
záhradná technika
• Chovateľské potreby
• Postreky a hnojivá
• Krmivá
Prevádzka:
Osloboditeľov 20
Žemberovce
(bývalý objekt baňa)
Kontakt:
Miloš Spevár
0904 986 996
spevar.milos@gmail.com

v duchu fair play a hráči podali
veľmi dobré výkony.
V kategórii do 50 rokov sa víťazom stal Július Gaži, nad 50 rokov
to bol Ján Gímeš starší.
V súboji o putovný pohár „
O Žemberovcskú makovicu“ bol
úspešnejší mladší účastník Július
Gaži.
Turnaj vyhodnotila rozhodkyňa
Senešiová, ktorá so starostom Albínom Kuhajdom odovzdala súťažiacim ceny a starosta Kuhajda
turnaj ukončil.
Mgr. Milan Seneši

lový zväz v Leviciach vo februári.
Obhájili tam vlaňajšie 6.miesto. Na
veľkom ihrisku odohrali chlapci dva
prípravné zápasy s Hontianskymi
Nemcami. najprv sme u nich vyhrali
3:2 a potom sme im doma podľahli 0:1. V jeseni sme po zbabranom
úvode nakoniec skončili na peknom
7.mieste. Veríme, že na jar bude
dorast pokračovať v tomto trende.
Trochu mrzia správy o výkyvoch
v disciplíne v tomto mládežníckom
tíme. Chlapci si musia uvedomiť, že
aj správať sa treba vedieť. K sebe
vzájomne a k druhým určite tiež.
Žiaci začínajú súťaže neskôr.
S podporou vedenia obce im (aj
dorastu i dospelým) bolo umožnené využívať na prípravu aj školskú
telocvičňu.
Výbor samozrejme riešil aj ďalšie veci spojené s činnosťou klubu.
Treba spomenúť napríklad
- že už teraz sa naplánovali termíny na letný turnaj dospelých
o Pohár starostu na nedeľu 13.júla
a dorastenecký Memoriál R.Bónu
na nasledujúcu nedeľu 20.júla,
- že hodovú zábavu 13.9. bude
organizovať v obci náš klub,
- že náš klub v spolupráci s CK

Onitrans sa podujal zorganizovať
pre priaznivcov klubu, ale i pre občanov obce i iných záujemcov zaujímavý autobusový zájazd do Prahy
v dňoch 20. až 22.júna,
- z iniciatívy člena výboru Jozefa
Štefáka, za pomoci ďalších členov
výboru i priaznivcov klubu, i za
pomoci niektorých hráčov dorastu
sa opravili zábrany za bránkami na
ihrisku,
- zverejnila sa výzva na poskytnutie 2% z daní v prospech nášho
klubu na obecnom webe i na internetovom vydaní denníka PRAVDA,
- že od jarnej sezóny sa budú pre
majstrovské stretnutia vo všetkých
súťažiach levického okresu vyplňovať zápisy elektronicky v systéme
ISSF,
- zakúpili sme 5ks nových lôpt
ADIDAS BRAZUCA, z ktorými sa
budú hrať aj Majstrovstvá sveta
v Brazílii,
- v riešení je doprava našich mládežníckych mužstiev na stretnutia
von,
- pripravuje sa rekonštrukcia
šatní a hygienických objektov na
štadióne.
To je len malá ukážka čo všetko
bolo, je a ešte bude treba urobiť,
aby nám všetkým futbal stále robil
radosť.
jm

Prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
Dňa 5.2.2014 sa na Základnej
škole v Žemberovciach uskutočnilo prihlásenie dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, čiže
zápis do 1.ročníka. Na škôlkarov,
našich budúci školákov, sme sa
v tento deň už všetci veľmi tešili.
Poobede k nám konečne zavítali
aj so svojou pani učiteľkou. Niektorí natešení, iní možno trochu
ustráchaní, ale všetci s veľkým
očakávaním sme sa stretli vo 4.A
triede. Naši predškoláci si pre nás
pripravili básničky,
pesničky a musíme uznať, že im to
všetkým išli naozaj
skvele. Keď sa nám
škôlkari predstavili,
povedali čo to o se-

be, rozdelili sa do jednotlivých
centier, kde už na nich čakali pani
učiteľky, rôzne aktivity, hry a samozrejme darčeky, ktoré poctivo vyrábali žiaci so svojimi pani
učiteľkami na 1.stupni. O darčeky
nebola núdza, ale musíme uznať,
že naši malí-veľkí škôlkari si ich
naozaj zaslúžili, pretože nám
ukázali, že do školy sú už naozaj
pripravení. Na záver dostali od
nás pamätný list, aby im tento
významný deň ostal dlho v pamäti. S našimi predškolákmi sme
sa rozlúčili a o chvíľu sme privítali
ich rodičov, ktorí zapísali svoje
ratolesti do našej školy, aby sa od
septembra mohli stať jej žiakmi.
My všetci sa na nich už veľmi
tešíme J.
Mgr. Martina Tencerová
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Detské ihrisko „Máčik“
Celé sa to začalo oslovením
pána starostu Ing. Jána Kalmana,
aby sa naša organizácia Rodičovské združenie stala členom OZ
Pod Slovenskou bránou.
Oznámil, že OZ Pod slovenskou
bránou bude mať možnosť čerpať
ﬁnančné zdroje z NSK /Nitriansky
samosprávny kraj/. Po uverejnení
výzvy OZ Pod Slovenskou bránou
sme sa spoločne všetci členovia
(Obec Žemberovce v zastúpení
Ing. Jánom Kalmanom, OFK Žemberovce v zastúpení p. Milanom
Senešim a SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ
v zastúpení p. Vandou Šikeťovou)
tohto združenia dohodli, že podáme projekt na Detské ihrisko
„Máčik“ za RZ, ktoré má najväčšiu
šancu získať ﬁnančné prostriedky.
Projekt bol postupne realizovaný
v nasledujúcich fázach:
Máj/2013 – hľadanie ﬁriem,
ktoré oslovovala Ing. Jana Priekopová a pani poslankyňa Katarína
Baranová v úzkej spolupráci s p.
Vandou Šikeťovou.
Jún/2013 – výzva na predloženie cenovej ponuky, ﬁnancovanie
bolo uskutočňované z dvoch ﬁnančných zdrojov:
• verejný obstarávateľ Obec
Žemberovce 1.500 €,
• ďalší verejný obstarávateľ
SRRZ-RZ pri Základnej škole s Materskou školou 1.250 €, z toho
dotácia 1.190 €.
Júl/2013 – otváranie ponúk výstavby Detského ihriska „Máčik“,
zaregistrovali sme tri ponuky a
prieskum vykonala p. Baranová,
prieskum vyhodnotila pracovná skupina Ing. Ján Kalman, Bc.

Anna Jarošíková, Katarína Baranová, Vanda Šikeťová a Ing. Jana
Mikolaiová.
August/2013 – realizácia výstavby detského ihriska ﬁrmou
Revo Hřište, s.r.o trvala dva dni aj
s odovzdaním diela.
September/2013 – odovzdávanie dokladov s vykonaním verejného obstarávania a odovzdanie
„Žiadosti o nenávratný ﬁnančný
príspevok z dotácie NSK pre implementáciu integrovanej stratégie
miestneho rozvoja“ a vyžiadanie
dokladov zo Štatistického úradu
SR, Daňového úradu Nitra – pobočka Levice, z Obce Žemberovce
a z Poštovej Banky, predloženie
dokladov RZ (stanovy, uznesenie
z volieb predsedu RZ, rozpočet,
fotodokumentácia a čestné prehlásenia predkladateľa projektu)
a uskutočnenie Rodičovskej beneﬁčnej zábavy na podporu výstavby
Detského ihriska „Máčik“.
Október/2013 – kontrola OZ
Pod Slovenskou bránou na mieste
spojená s kontrolou kompletnej
podpornej dokumentácie doloženej účtovníctvom.
November/2013 – vyplatenie
dotácie a konečné zaúčtovanie.
Spolu preinvestovaných bolo
2.858,36 €:
• 1.190 € dotácia NSK,
• 60 €,to zn. 5% spoluúčasť
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Žemberovce,
• 1.500 € doﬁnancovanie od
Obce Žemberovce,
• 108,36 € z rodičovskej beneﬁčnej zábavy /z toho 8,90 € poštovné/,

• položky pohonné hmoty
a účet za telefón, ktoré sme vynaložili počas realizácie projektu
nie sú zarátané v tejto sume, ani
neboli uplatnené na náhradu.
Detské ihrisko vzniklo s podporou NSK, taktiež ďakujeme p.
Ing. Jánovi Kalmanovi, starostovi
obce Žemberovce a tiež ďakujeme za podporu všetkým, ktorí sa
zúčastnili Rodičovskej beneﬁčnej
zábave, no hlavne našej najväčšej
organizácií v obci RZ pri ZŠ s MŠ
Žemberovce. Všetci spoločne dokázali vytvoriť pre naše deti v obci
miesto a priestor s cieľom, aby sa
naše deti netúlali, aby sa mohli
rodičia stretnúť a oddychovať na
tichom mieste.
Ešte raz ďakujem pánovi starostovi, rodičom, starým rodičom,
poslancom, ktorí tento projekt
podporovali a prisľúbili pomoc
pri realizácií II. etapy dostavby
detského ihriska „Máčik“, ktoré
bude náročnejšie z hľadiska vybudovania dopadovej plochy(pod
hojdačku s košom).
Naše ďakujem patrí aj p. Albínovi Kuhajdovi, starostovi obce Brhlovce, a to za pomoc pri projekte
výsadby zelene, pracovníkom
Obce Žemberovce pri drobných
terénnych úpravách, poslancovi
p. Jánovi Gímešovi za zhotovenie
stojanu na informačnú tabuľu pre
NSK.
Tiež si tento projekt vyžiadal vedenie jednoduchého účtovníctva,
prácu v so�vére Pohoda, v ktorom musela p. Vanda Šikeťová vyhotoviť účtovníctvo pre projekt
v spolupráci s pokladníkom RZ

Monikou Mihálikovou.
Prosíme rodičov, prípadne starých rodičov, aby dbali na dodržiavanie prevádzkového poriadku ihriska /vekový a hmotnostný
limit detí /a hlavne, aby v areáli
nevenčili psíkov.
Na takýchto projektoch je
úžasné, že spájajú ľudí rôznych
organizácií alebo veku pre dobrú
myšlienku, pre budúcnosť našich
detí. Zároveň Vám s potešením
oznamujeme, že pripravujeme II.
etapu, ktorá bude zahŕňať osadenie hlavnej vstupnej tabule s organizačným poriadkom, osadenie
odpadkového koša, osadenie ďalšej hojdačky, umiestnenie ﬁtness
prvku a osadenie lavičiek. Táto
etapa bude tiež ﬁnancovaná NSK,
Obcou Žemberovce a RZ pri ZŠ
s MŠ Žemberovce.
Ešte raz všetkým zúčastneným
vrelé ďakujem.
Vanda Šikeťová, predseda
revíznej komisie
OZ Pod Slovenskou bránou,
Predseda Rodičovského združenia ZŠ s MŠ
Žemberovce,
Predseda Rady školy

Na „Valentínsku zábavu“ sme sa chystali všetci v našej škole
Žiaci našej školy pripravili podujatie,
ktoré sa nieslo v znamení hier a osláv k
sviatku sv. Valentína. Zúčastnených čakal
bohatý program plný aktivít, ktoré pripravili žiaci 8.a 9. ročníka spolu s triednymi učiteľkami. Akcia pozostávala z
viacerých častí. Po úvodnom
privítaní sa predstavili kreatívni žiaci a oboznámili súťažiacich s aktivitami. Všetkým
zúčastneným hráčom sa ušli
všakovaké sladké maškrty.
Čerešničkou na torte bola
cena pre víťaza - nádherná
penová torta v tvare srdca,
ktorú získali naši deviataci.
Okrem kultúrneho programu boli pripravené „valentínske pozdravy“ pre spolužiakov, spolužiačky a pani

učiteľky. Každý sa snažil potešiť
toho, koho má rád. V deň „D“ sa
pozdravy rozdali a všetci obdarovaní z nich mali veľkú radosť.
Súčasťou valentínskej zábavy bola

aj výzdoba interiéru školy. Od výtvarných
prác, žiackych projektov či iných zaujímavých výrobkov bolo možné obdivovať i
výtvory v podobe chuťoviek, ktoré boli
súčasťou niektorých aktivít. Akcia sa nám
vydarila a každý z nás si odniesol pekné
zážitky.
Mgr. Janka Solmošiová
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Fašiangový ples
Dňa 21.2.2014 sa v školskej
jedálni konal fašiangový ples
so začiatkom o 17:00 hodine. Netrpezlivo sme sa naň
pripravovali celý mesiac. Po
dlhých prípravách, zhotovovania pozvánok, chystania
výzdoby, sme si pripravili zaujímavý a zábavný program v
podobe tomboly, tanečných
hier a taktiež sme vyhlásili
Kráľa a Kráľovnú pre 5. – 9.
ročník. Kráľom pre 5. až 7.
ročník bol Matej Števko a
kráľovná Karolína Durbáková. Taktiež sme vyhlásili Kráľa

Karneval v škole

a Kráľovnú pre ročníky 8. a 9.,
ktorými sa stali Tomáš Péter
a Kristína Patyiová. Po tomto
vyhlásení nám králi a kráľovné
zatancovali kráľovský tanec. Na
úvod celého plesu sme si s deťmi

pripravili valčík. Potom
nasledovala voľná zábava poprepletaná hrami. Po výbornej večeri
sme začali vyhlasovať
tombolu, v ktorej sa
nachádzali aj zábavné
ceny. Celý večer sme
sa zabávali, tancovali
a náramne sme si to
užívali. Možno práve
týmto prvým plesom
sme zahájili novú tradíciu na
našej škole. Za pomoc pri príprave celého plesu ďakujeme
školskému parlamentu.
žiaci ZŠ Žemberovce,
školský parlament

DARUJTE 2 % Z DANE
pre rozvoj a vzdelávanie našich detí
v MŠ Žemberovce

Dňa 12. februára sa konal na našej škole karneval
pre deti od 1. až
po 4. ročník. V čase od 13: 30 našu
školu na prízemí
zaplnili piráti,
vojaci, princezné, lekárky, teda
masky rôzneho
druhu. Cieľom
nášho karnevalu
bolo dobre sa pobaviť a to sa nám
aj podarilo. Deti
žiarili šťastím,
keď porota vytvorená z rodičov
a triednych učiteliek vybrala tie najkrajšie masky a oni si mohli vyberať
zo štyridsiatich pekných cien. Každý
žiak bol odmenený nejakou cenou
a odmenou mu bol program. Celý
karneval uvádzala pani vychovávateľka Pevalová a o hudbu sa postarala pani učiteľka Palkovičová.
Spestrením akcie boli zábavné hry,
ako metlový tanec, tanec v dvojiciach spojenými čelami s vrchnáčikom od plastovej fľaše, súťaživé

hry a podliezanie pod metlu za zvukov skvelej hudby. Dobrú náladu
vytvárali pani učiteľky Kothajová
a Tencerová, keď sa zapájali do tanca s deťmi.
Veľké poďakovanie patrí tetám
kuchárkam, ktoré nám pripravili
skvelé šišky a dobrý čaj. Už teraz
sa tešíme na ďalší karneval, ktorý
bude určite taký dobrý ako tento,
alebo ešte lepší?
Mária Pevalová,
vychovávateľka v ŠKD

Deti z MŠ Žemberovce Vám z celého srdca
ďakujú za Váš príspevok.
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