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Ž
Z

Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

• Ročník X. • číslo 3 • júl 2013 •

Cena 0,50 €

Slovo na úvod
Tak, ako mesiac december je neodmysliteľne spájaný s Vianocami, rovnako je to aj s mesiacom jún,
júl aj august a september. Tiež sú výhradne spájané
so školou a prázdninami.
Hľadala som inú tému na zamyslenie, no nedokázala som sa sústrediť na nič iné. Stále sa mi nástojčivo natískala myšlienka na deti , školu, lúčenie.
Už je to desať rokov, čo som sa ako učiteľka lúčila
s „našimi“ deťmi, ktoré sme pripravili - na vstup do
školy.
Desať rokov, vždy na konci júna, už len v duchu,
prežívam koniec školského roka s tými najmenšími.
Mená a tváričky detí sú vždy iné, ale túžba stať sa
veľkým školákom je vždy rovnaká.
Už nechcú byť „malkáči“, túžia stať sa „veľkáčmi“.
Najmenší sa lúčia s materskou školou, ich starší
kamaráti - ktorým konči vek „veľkáčov“, sa lúčia so
školou - aby rozšírili rady ešte väčších „veľkáčov“ študentov - čo je už len krôčik do sveta dospelákov.
V obidvoch prípadoch skončilo jedno obdobie v ich
živote, aby mohlo začať iné - nové. U tých starších je
lúčenie so školou boľavejšie - pery sa usmievajú, do
očí sa tisnú slzy. Obdobie, s ktorým sa teraz lúčia,
aj napriek všetkým povinnostiam, to boli najkrajšie
a najbezstarostnejšie roky v ich životoch.
Sú vo veku, keď sa túžia vymaniť z detských rokov, ktoré žiacky vek predstavuje. Zbaviť sa rôznych
príkazov a zákazov, čo smú a čo nemôžu robiť.
Sú, ako všetky deti. Sú takí, ako sme boli aj my
všetci, čo už desiatky rokov máme školské roky za
sebou.
Dychtiví po poznaní, po vedomostiach, niekedy
leniví, občas tvrdohlaví, aj neposlušní. Po čase zabudnú na všetky nezdary a trampoty tohto veku, zostanú už len pekné spomienky.
Spomienky na triedu, učiteľov, spolužiakov, zabudnú na strach z písomiek a diktátov, na chvíle
škriepok a hádok s kamarátom... .
Zostane spomienka na úprimnú a nefalšovanú radosť, keď sa vydarilo nejaké to lapajstvo.
Chodia po triedach s kvetmi v rukách, mladí
a krásni, plní túžby a očakávania ..., lúčia sa s mladšími spolužiakmi, učiteľmi, so všetkým, čo im bolo za
celé tie roky dôverne známe a blízke.
Sú to chvíle lúčenia sa s detstvom.
Ako rada by som prežívala strach z písomky, či
diktátu. Aj by som sa poškriepila s kamarátkou, a
znova prežila nejaké to huncútstvo... . No žiaľ, stroj
času nemám, tak mi zostali už len tie spomienky.
Prajem všetkým „malkáčom“, aby šťastne vykročili
do sveta veľkých. Tým veľkým - už takmer dospelákom želám, aby bez úhony prežili študentské roky,
aby sa nezľakli prekážok a nezdarov, ale dokázali
ich prekonávať, lebo život nás občas aj skúša... .
Úplne na záver im úprimne prajem, aby aj v dospelosti zostalo v ich duši kúsok dieťaťa.
Mariana Danišová

O knihe História židovskej komunity v Leviciach
s autorkou Mgr. Martou Švolikovou
Náhodou som sa mi dostala do ruky kniha „Z histórie židovskej komunity v Leviciach“, ktorú vydalo
Tekovské múzeum, najviac ma však zaujalo meno autorky – Mgr. Marta Švoliková. Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá - Marta Švoliková, rodená Grnáčová je
Žemberovčianka, aj keď už roky žije v Leviciach.

Kniha je zaujímavo
spracovaná, netradične
graﬁcky upravená, obsahuje množstvo fotograﬁí
a autentického dokumentačného materiálu.
Dohodla som si stretnutie s Mgr. Martou Švolikovou a pripravila pre
ňu niekoľko otázok. Žiadne však neboli potrebné,
sama nám o zrode svojej
knihy ochotne porozprávala.
...Otázka židovstva ma
zaujíma už viac rokov. Asi
prvýkrát (čo si pamätám),
som o Židoch počula,
keď som pozerala otcove
školské fotograﬁe, medzi
spolužiakmi z ľudovej
školy ma zaujal chlapec,
bol „iný“, nebol to obyčajný dedinský chlapec, bol
to Samko Fried, jeho rodičia mali obchod v Horných
Žemberovciach.

Dosť mnou otriaslo, keď
som sa dozvedela, že
zahynul v koncentračnom tábore.
Zaujali ma osobnos-

ti, rodiny, život a práca
týchto
inteligentných
ľudí. Ich pohnuté osudy,
najmä v časoch deportácie, návraty domov po
roku 1945. Zaujíma ma
ich architektúra, kultúra,
spôsob života. V práci
mám na starosti archívny
fond Mesto Levice, spra(Pokračovanie na str. 5)

Čas prázdnin a dovoleniek...
Toto obdobie je okrem
trávenia príjemných chvíľ
pri oddychu charakteristické aj zvýšeným pohybom
chodcov, cyklistov, dovolenkárov, ale aj poľnohospodárskych strojov po miestnych komunikáciách. Táto
skutočnosť so sebou prináša zvýšené riziko možných
úrazov, havárií a mimoriadnych udalostí. Apelujem
preto na občanov, aby dbali
na dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky. Blízkosť
Bátovskej priehrady, kde sa
počas prázdnin organizujú
diskotéky je spojená s pohybom hlavne mladých ľudí

za zábavou, pričom často
nerešpektujú hlavne dodržiavanie maximálnej rýchlosti v obci.
Vzhľadom k tomu som
požiadal Obvodné oddelenie PZ v Leviciach o vysielanie hliadok príslušníkov
PZ do našej obce, hlavne
v dňoch PIATOK, SOBOTA, NEDEĽA s dôrazom
monitorovania ulice Mjr.
Gondu. Nie je to zamerané
na šikanovanie občanov,
ale na zníženie rizika možných úrazov.
Keď to nejde prevenciou
- musí nastúpiť represia.
starosta
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Záverečný účet Obce Žemberovce za rok 2012
Obec Žemberovce podľa § 16 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov ( ďalej len „zákon č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách“) po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu
obce.
Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Žemberovciach
uznesením č. 117/2011 - OZ zo dňa 09.12.2011
a zmenou rozpočtu a rozpočtovými opatreniami
bol upravený nasledovne:
príjmy celkom
výdavky celkom
Rozpočet vyrovnaný

Obec Žemberovce napriek nepriaznivej ekonomickej situácii a problémom ktoré sa vyskytovali dosiahla výsledok hospodárenia za rok
2012 prebytok v sume 14 135 €
V roku 2012 sme zaplatili zostatok splátky
za Rekonštrukciu ZŠsMŠ v sume 25 000 € pre
EKOFORM Levice.
Podľa správy nezávislého audítora zo dňa
27.05.2013 účtovná uzávierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz ﬁnančnej situácie obce a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok 2012
sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
M. Harváneková
738 096
738 096

z toho:
bežné príjmy
bežné výdavky
prebytok bežného rozpočtu

645 446
576 485
68 961

príjmové ﬁnančné operácie
výdavkové ﬁnančné operácie
hospodárenie z ﬁnančných operácií

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
schodok kapitálového rozpočtu

22 650
126 714
104 064

70 000
34 897
35 103

Plnenie rozpočtu :
bežné príjmy
bežné výdavky
prebytok
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
schodok
schodok bežného a kapitálového rozpočtu
príjmové ﬁnančné operácie
výdavkové ﬁnančné operácie
prebytok
príjmy spolu
výdavky spolu
prebytok rozpočtu

rozpočet 2012
645 446
576 485
+ 68 961
22 650
126 714
- 104 064
- 35 103
70 000
34 897
+35 103
738 096
738 096
0

skutočnosť 2012
644 197
554 473
+ 89 724
6 874
115 650
- 108 776
- 19 052
70 000
34 895
35 105
721 072
705 018
+ 16 054

Udalosti stručne
• 10.05.2013 starosta obce sa zúčastnil
zasadnutia zboru poradcov Združenia obcí
pre separovaný zber TATIAR v Pukanci.
Účelom bola príprava súťaže detí na tému
triedenie odpadov.
• 23.02.2013 v Bratislave v Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o prebehlo vyhodnotenie súťaže 15. ročník „ Progresívne cenovo
dostupné bývanie „. Obec Žemberovce získala Čestné uznanie za rekonštrukciu „A“
pavilónu ZŠ s MŠ na 22 nájomných bytov.
Čestné uznanie prevzal starosta obce.
• 30.05.2013 sa na ÚPSVa R v Leviciach
uskutočnila porada starostov okresu Levice
k zákonu č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti.
• 5.06.2013 na Environmentálnom fonde v Bratislave prebehlo stretnutie starostu
obce s projektovým managerom s prejednaním podmienok poskytnutia dotácie na
pokračovanie výstavby 1. SSS celoobecnej
kanalizácie Žemberovce.
• 13.06.2013 starosta obce sa zúčastnil
riadneho zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov ZsVS a.s. v Nitre. Prerokovaný bol záverečný účet spoločnosti za rok
2012, návrh investícií na rok 2013 a doplnenie členov predstavenstva a dozornej rady
spoločnosti.
• 14.06.2013 v Pukanci za účasti zboru
poradcov Združenia obcí pre separovaný
zber TATIAR Pukanci prebehlo vyhodnotenie súťaže detí TRIEDENIE ODPADOV.
Žiaci ZŠ s MŠ v Žemberovciach získali v súťaži najviac ocenení a vzorne prezentovali
našu školu a obec.
• 17.06.2013 sa starosta obce zúčastnil
konferencie ŠFRB v B. Bystrici ohľadne
zmien a noviniek, ktoré budú platiť od roku
2014

Čestné uznanie za byty
Jubilejný 15. ročník celoštátnej súťaže
„Progresívne cenovo dostupné bývanie“
posudzovala 9-členná porota zostavená
zo zástupcov akademickej obce, profesijných a odborných zväzov a vypisovateľa
súťaže.
Predsedom poroty bol
prof. Ing.Anton Puškár, PhD.
(Viď foto)
Kritériá hodnotenia boli
hlavne: kvalitné stavebné
prevedenie, architektonický
výraz, zasadenie do prostredia, energetická úspornosť,
ekonomická efektívnosť stavieb.
Každý zo 41 návrhov
odborná porota posúdila
v dvoch fázach a to na základe technickej dokumentácie stavby a obhliadky na
mieste realizácie. Následne
nominovala najlepšie v jednotlivých kategóriách.
Naša bytovka sa dostala

medzi prvých 17 nominovaných.
Starosta obce Žemberovce dostal ďakovný list od generálnej riaditeľky bytovej
politiky a mestského rozvoja Ing. arch.
Eleny Szolgayovej PhD za aktívny prístup
k rozvoju bytovej politiky.
jar
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného 30.5. 2013 o 19.00
hod. v kinosále kultúrneho
domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 27/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Martin Šedivý, Eva Kolenová
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Ján Šinkovič, členovia:
Jozef Jadroň a Ján Gímeš
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.28 /2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.2.2013 a
26. 03. 2013
schvaľuje
návrh investičnej a ﬁnančnej komisie, ktorá sa zaoberala žiadosťami nájomníkov v Zdr.stredisku
v zmysle uznesenia č. 9/2013 zo
zasadnutia OZ dňa 28.2.2013, aby
sa úhrada zvýšených nákladov za
teplo v roku 2012 v Zdravotnom
stredisku vykompenzovala z rozpočtu obce
prítomní : 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
pokračovať v odvodnení zatopených majetkov občanov na ul.
Mjr. Daniela Gondu a ul. Športovcov do Mlynského náhonu
prítomní : 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
žiadosť poslanca Ing. Michala
Machu o vzdanie sa členstva vo
ﬁnančnej komisii
schvaľuje
nového člena do ﬁnančnej komisie - poslankyňu Evu Kolenovú
prítomní: 8 hlasovanie: za:7
proti: 1 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

berie na vedomie
žiadosť poslanca Ing. Michala Machu o vzdanie sa členstva
v Rade školy pri ZŠ s MŠ v Žemberovciach
schvaľuje
nového člena do Rady školy pri
ZŠ s MŠ v Žemberovciach Katarínu Baranovú
prítomní: 8 hlasovanie:
za:7
proti:0 zdržal sa:1
Uznesenie č. 32/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o tom, že starosta obce podal
v zákonom stanovenej lehote: „
Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov
starostu obce“ v zmysle zákona č.
357/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov
konštatuje
že nedošlo k porušeniu zákona
č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 33/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
- celoročné hospodárenie obce
Žemberovce za rok 2012 bez výhrad
- tvorbu rezervného fondu obce
Žemberovce v celkovej sume
14 134,90 €
berie na vedomie
- Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky a výsledkov hospodárenia obce Žemberovce za rok 2012
- stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k záverečnému účtu obce za
rok 2012
- správu o plnení rozpočtu za
rok 2012 a prijaté rozpočtové opatrenia č. 1 – 6 za rok 2012
Monitorovaciu
správu
k 31.12.2012 k programovému
rozpočtu obce
- Výročnú správu za rok 2012
ukladá:
- riaditeľke ZŠ s MŠ v Žemberovciach každoročne predložiť
zriaďovateľovi rozbor hospodárenia za predchádzajúci rok do 15.1.,
zvlášť za prenesené kompetencie,
ktorý bude súčasťou záverečného
účtu obce
prítomní: 8 hlasovanie: za:8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plat starostu od 01. 06. 2013 vo
výške 1.790,00 €/mes. v zmysle
zákona č.154/2011 o platobných
pomeroch starostov obcí.

prítomní : 8
hlasovanie: za:
7proti: 0 zdržal sa: 1
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa uznieslo
na nariadení obce č.1/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzanie odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Žemberovce
prítomní :8
hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa uznieslo
na nariadení obce č.2/2013 o ﬁnancovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Žemberovce
prítomní : 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán vykonania protipožiarnych
kontrol v rodinných domoch ako je
uvedené v prílohe
T: do 1.augusta 2013
odporúča
starostovi obce vymenovať komisiu na vykonanie protipožiarnych kontrol v zložení:
Jadroň Jozef, Bešina Slavomír,
Šedivý Martin a Pomothy Robert
prítomní: 8 hlasovanie:
za:8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
Záložnú
zmluvu
č.
402/286/2010 medzi záložným
veriteľom ŠFRB a záložcom Obec
Žemberovce na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť Bytový dom na ul. Osloboditeľov s.
č. 556/32 na parc.č. 218//14 na
LV č.1 v k.ú. Dolné Žemberovce
v prospech veriteľa
prítomní :8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.1/2013 – kontrola inventarizácie majetku – výberovým spôsobom za rok 2012
a inventarizácie pokladne za rok
2012 – ako podklad pre spracovanie stanoviska k záverečnému
účtu za rok 2012
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce

konaného 26.6. 2013 o 19.00
hod. v kinosále kultúrneho
domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 38/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Eva Kolenová, Alexander
Ťapaj
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva návrhovú komisiu
v zložení: predseda: Ing. Michal
Macho, členovia: Katarína Baranová, Martin Šedivý
prítomní: 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
-získanie dotácie 40.000 € z environmentálneho fondu na celoobecnú kanalizáciu 1.SSS Žemberovce
schvaľuje
-doﬁnancovanie prác na výstavbe celoobecnej kanalizácie 1.SSS
Žemberovce povinný prídel 5%
z dotácie, to je 2 105,28 € a naviac
práce vo výške 6 985,32 €, spolu
9 090,60 € ﬁrmou EKOFORM.
Uvedenú sumu uhradiť z rezervného fondu obce.
ukladá
účtovníčke obce uvedenú zmenu zapracovať do zmeny rozpočtu č.1/2013 v zmysle uznesenia
č.39/2013
prítomní: 8 hlasovanie: za:8
proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.40/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na riešenie havarijného stavu odvedenia prívalových
dažďových vôd pri p. M. Píšovej
v celkovej výške 4 509,60 € ﬁrmou
EKOFORM. Uvedenú sumu uhradiť z rezervného fondu obce.
ukladá
účtovníčke obce uvedenú zmenu zapracovať do zmeny rozpočtu č.1/2013 v zmysle uznesenia
č.40/2013
prítomní: 8 hlasovanie: za:7
proti:0 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 41/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na odvedenie dažďovej
a spodnej vody na ulici V. Naďa pri
p. J. Znášikovi ﬁrmou EKOFORM
v celkovej sume 3 813,36 €.
(Pokračovanie na str.4)
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Deň otvorených dverí na farme dojníc Selec v Žemberovciach
Dňa 18.05.2013 v sobotu sa
na farme dojníc Selec v rámci
propagačnej kampane „Adoptuj
si kravičku “ konal Deň otvorených dverí, kde si adoptívni
rodičia mohli prísť pozrieť svoju kravičku, ktorú si
virtuálne adoptovali
cez internet. Okrem
týchto detí boli oslovené aj deti z MŠ
a ZŠ Žemberovce,
MŠ Bátovce a MŠ
z Levíc, ktoré nemali
kravičky adoptované,
ale napriek tomu ich
zaujímalo v akých
podmienkach teliatka
a kravičky žijú, ako sa
v skutočnosti o kravky
poľnohospodári
starajú a čo všetko je
potrebné k tomu, aby
kravičky dávali mlieko.
Potešilo nás, že rodičom neprekážala ani diaľka, ktorú museli absolvovať, aby sa stretli so
svojou kravičkou. Dôkazom toho

bola napr. Emka (8 r.) s kravičkou Kamilkou z Nových Zámkov,
Tánička (3 r.) s kravičkou Dillou
z Prievidze, či Lukáško z Martina, ktorý dal svojej kravke meno
Trávička. Svojou návštevou nás

poctili aj detičky zo Žemberoviec,
Hontianskych Trstian a z Levíc.
Návštevníkom boli ponúknuté rôzne dobroty, miláčiky, chutné syry
od Levických mliekární ako aj ovčí

Z rokovania obecného zastupiteľstva
(Dokončenie zo str. 3)
ukladá
účtovníčke obce uvedenú zmenu zapracovať do zmeny rozpočtu č.1/2013 v zmysle uznesenia
č.41/2013
prítomní :8 hlasovanie:
za:7
proti:1 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
likvidáciu uvedenej autobusovej zastávky a vybudovanie novej
podľa vzoru autobusovej zastávky
pri mlyne ﬁrmou EKOFORM v celkovej sume 3 655,06 €.
ukladá
účtovníčke obce uvedenú zmenu zapracovať do zmeny rozpočtu č.1/2013 v zmysle uznesenia
č.42/2013

prítomní: 8 hlasovanie: za: 5
proti: 1 zdržal sa: 2
Uznesenie č. 43/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
vybudovanie detského ihriska
na parc. č. 222/1 k.ú Dolné Žemberovce a príspevok obce na jeho
vybudovanie v celkovej výške
1500 €.
ukladá
účtovníčke obce uvedenú zmenu zapracovať do zmeny rozpočtu č.1/2013 v zmysle uznesenia
č.43/2013
prítomní: 8 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 1
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce

syr zo žemberovského salaša.
Veríme, že si detičky odniesli od
nás mnoho vedomostí, zážitkov
a sme radi, že sa im u nás páči-

lo o čom svedčí aj výrok Táničky:
„Maminka toto bol najlepší výlet na
akom sme kedy boli...“
Za PD: Mgr. Jadroňová Lucia

Poďakovanie za spoluprácu
Touto cestou ďakujeme
všetkým občanom, ktorí sa zapojili do ankety a svojim čestným
vyhlásením podporili riešenie
otázky povinného vykonávania
zberu biologicky rozložiteľného
odpadu od 1.1.2013 podľa smernice európskeho parlamentu
o odpade a podľa nového zákona 343/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov §
39 článok 18 písmeno b, v ktorom
sa uvádza, že ak obec preukáže,
že najmenej 50 % obyvateľov
kompostuje vlastný biologicky
rozložiteľný odpad, nevzťahuje
sa na obec povinnosť zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu komunálnych
odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
Podľa smernice európskeho
parlamentu a rady 2008/98/ES
z 19.11.2008
o odpade dôraz sa kladie na predchádzanie
vzniku odpadov a zavádza sa
prístup, ktorý zohľadňuje celý životný cyklus výrobkov a materiálov, a nie len ich odpadovú fázu.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych
odpadov je do roku 2020 zvýšiť
prípravu na opätovné použitie
a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50% hmotnosti
vzniknutých odpadov, v oblasti
stavebných a demolačných odpadov je do roku 2020 zvýšiť
prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu
vrátane zasypávacích prác ako

náhrady za iné materiály najmenej na 70% hmotnosti vzniknutého odpadu.
V oblasti nakladania s elektroodpadom je cieľom dosiahnuť,
aby množstvo elektroodpaduz domácností odovzdaného do systému spätného odberu a oddeleného zberu dosiahlo v priemere
aspoň 4 kg/obyv./rok. Je preto
potrebné, aby sa tento elektroodpad odovzdával organizácii, ktorá
má na to autorizáciu od Ministerstva životného prostredia a súhlas na prepravu vydaný príslušným Krajským úradom životného
prostredia. Zber organizuje obec
v spolupráci s Tatiarom v Pukanci 2 x ročne. Naposledy bol
13.5.2013 odvezený elektroodpad v nasledovnom zložení: 17
chladničiek, 2 práčky, 1 sporák
s rúrou na pečenie, 3 ohrievače
vody, 12 vysávačov, 22 mlynčekov a kávovarov, 7 zobraz. zariadení z osobných počítačov, 10
rozhlasových prijímačov, 33 televíznych prijímačov, 115 ks žiariviek a zariadení obsahujúcich
rôzne látky a okrem toho bolo
odobratých 164 ks opotrebovaných pneumatík.
Množstvo komunálneho odpadu sa dá znížiť aj rôznymi zbierkami, napr. zbierka použitého
oblečenia, ktorá sa uskutočnila
26.6.2013 v spolupráci s Diakoniou Broumov pomohla ľuďom
v núdzi.
Veríme, že dôsledným triedením komunálneho odpadu, výchovou a osvetovou činnosťou,
množstvo odpadu znížime a tak
pomôžeme chrániť naše životné
prostredie. Ďakujeme všetkým
občanom za spoluprácu.
Ing. Mináriková
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O knihe História židovskej komunity v Leviciach
s autorkou Mgr. Martou Švolikovou
(Dokončenie zo str.1)
cúvam levické materiály od roku
1945 a židovská komunita je neodmysliteľnou súčasťou dejín
mesta. V roku 1835 mali Levice
jedného židovského obyvateľa
- v roku 1939 ich bolo už 1 518,
boli to úspešní právnici, lekári
či obchodníci. Za dlhé roky práce
v archíve (celkom 27 rokov) som
nazhromaždila množstvo
dokumentov
k tejto téme.
Tekovské múzeum v Leviciach
plánovalo vydať
monograﬁu o Levickej židovskej komunite. Kolegyňa
Dr. Jarmila Bátovská navrhla riaditeľovi múzea Dr. Jánovi
Danovi mňa ako autorku
pripravovanej
publikácie. Pri získavaní dokumentov a rodinných fotograﬁí, ktoré
neboli uložené v archíve

som sa obr
obrátila na
židovské rodiny
židovsk
roztrúsené
roztr
na
území Slovenska
ú
i Česka,
Č
stretla
som sa s ochotou a porozumením..
Boli aj také
situácie, že práve odo
mňa získali vedomosti o niekto-

Žijeme a chceme pomáhať
Penzion u Anny v Žemberovciach v uplynulých dňoch oboznámil stručným letáčikom všetkých
občanov, že niektoré svoje
priestory ponúka na bezplatné
využívanie najmä pre osamelých
starších občanov, kde by mohli v
priateľských besedách a rôznej
záujmovej činnosti získať pocit
potrebnosti a istoty, ľudskosti,
vzájomného porozumenia a sebarealizácie. Totiž, pocítiť istotu,
že som ešte tu, som vnímaný /á/,
mám okolo seba spriaznené duše
je určite účinnejšie, ako užívať
rôzne lieky na upokojenie a pod.
Zároveň v tomto letáčiku sme
pozvali do ponúkaných priestorov záujemcov – osamelých starších občanov na stretnutie dňa
8.6.2013 na 15,00 hod, ktoré sa
aj uskutočnilo. Na tomto stretnutí
vystúpil aj spevokol „Žemberovčan“ s veľmi živým , úrovňou vyspelým programom, za čo im patrí
naša veľká vďaka.
Pri rozhovoroch, kde padli mnohé námety, ako ďalej, sme boli
upozornení na to, že v obci kolujú
chýry, že náš Penzion u Anny je
zatvorený a že prakticky nefunguje. Jednoznačne týmto dávame
na vedomie všetkým, že penzion
funguje aj keď za iných právnych
podmienok, ktoré však nijako nebránia v poskytovaní ponúkaných
priestorov.
Sme pripravení ich poskytovať
ešte ne vyššej úrovni ako doteraz.

Súčasne chceme pokračovať
v poskytovaní pomoci osamelým
a starším, aby krásne prostredie penzionu mohli využívať na
stretávanie sa so svojimi priateľmi, známymi a pod. Chceme tu,
za pomoci všetkých ochotných
občanov vybudovať„oddychové
centrum“, ktoré bude plniť všetky
atribúty pre tých, ktorí to najviac
potrebujú.
Zatiaľ sú ponúkané priestory
pre záujemcov otvorené denne
od 10,00 hod do 22,00 hod.
Každý, kto príde, bude vítaný.
Očakávame, že prídete s priateľmi, známymi, rodinnými príslušníkmi. Môžete si potrebné
pochutiny doniesť a keď budete
chcieť môžete sa postarať sami
o seba aj bez nás. Je pripravená
kuchynka aj bar, kde si môžete
navariť kávu, alebo čaj a pod.
Ak však budete potrebovať
našu pomoc, alebo usmernenie,
sme pripravení vám ju poskytnúť
v každom smere.
Veríme, že sa postupne prekonajú bariéry voči nášmu zariadeniu, skonsolidujú sa všetky vzťahy
a Penzion u Anny bude opäť fungovať ako v minulosti.
Kontakt na nás:
0904 473 200
0911 930 293
PaeDdr. Július Gaál
zakladateľ Penzionu u Anny
JUDr. Dagmar Deáková

rých členoch svojich rodín.
Napríklad pravnuk Fred
Kelemen, žijúci v Berlíne,
pri návšteve Levíc prvý krát
videl fotograﬁe svojho pradeda, lekára MUDr. Jozefa
Pólyu, predsedu židovskej
náboženskej obce v Leviciach v čase výstavby synagógy.
Už pri zostavovaní monograﬁe som sa stretla s dcérou levického lekára MUDr.
Zoltána Bányaiho, vynikajúcou kardiologičkou MUDr.
Hedvigou Zajacovou, pôsobiacou v Bratislave. Tiež ich
rodinu vojna tragicky poznačila. V koncentračnom tábore mu
zostala manželka - lekárka a dve
krásne dcéry. Syn a dcéra Hedviga pochádzajú už z druhého
manželstva.
Rok som pripravovala materiály
do knihy, dôležitou súčasťou bola
obrazová príloha knihy. Neviem
si predstaviť akúkoľvek publikáciu bez obrázkov, ktoré zvyšujú

jej hodnotu a robia ju pre čitateľa
zaujímavou.
Pochopiteľne v prvom rade bol
rozsah publikácie daný ﬁnančnými prostriedkami. Kniha sa stretla
so záujmom u čitateľskej verejnosti, nie len v židovskej komunite, vyšla v náklade 1 000 kusov.
Rozprávanie Mgr. Marty Švolikovej bolo veľmi pútavé. Dozvedela som sa mnoho zaujímavých
skutočností, napríklad o renovácii
židovskej synagógy.
Možno mnohí ani nevieme,
že v okresnom archíve pracujú
okrem Marty Švolikovej ešte dve
Žemberovčianky: PhDr. Jarka Bátovská, rodená Verešová a Mgr.
Eva Bešinová, riaditeľka Štátneho
archívu v Nitre – pobočka Levice.
Niektoré okolité obce už majú
svoje monograﬁe, vlani v decembri vyšla monograﬁa obce Pečenice, v máji tohto roku vydali monograﬁu Bohunice, ktoré zostavila
PhDr. Jarka Bátovská s kolektívom autorov.
Či nie je hriechom nevyužiť
schopnosti a možnosti týchto
troch nadaných Žemberovčaniek,
ktoré by ochotne a s láskou vypracovali monograﬁu o svojej dedine? ...
Mariana Danišová

Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce

Na tisíce výročie príchodu Konšantína a Metoda 1863 bola založená Matica slovenská v Turčianskom Svätom Martine. Súčasne boli
otvorené tri prvé slovenské gymnázia v Martine, Revúcej a Kláštore
pod Znievom.
Aby mohla vzniknúť MS, bolo treba zozbierať peniaze na jej stavbu
a činnosť. Vyzbieralo sa za dva roky 50 000 zlatých. Návrh stanov
pripravil J. Francisci. 4. augusta 1863 v Martine sa konalo 1. valné
zhromaždenie. Do funkcie predsedu bol zvolený Štefan MOYZES, K.
KUZMÁNY sa stal tajomníkom.
V roku 1864 sa začala výstavba budovy MS. Matičné obdobie trvalo krátko, iba 12 rokov. V roku 1875 násilne zatvorila jej činnosť
uhorská vláda. Uhorská vláda zrušila i činnosť gymnázií. Majetok bol
odovzdaný Hornouhorskému maďarskému vzdelávaciemu spolku,
založený v Budapešti. Budova bola prestavaná a činnosť MS prevzali
iné spolky. Obnova MS bola až po vzniku ČSR v roku 1919.
22. 6. 2013

Odhalenie pamätníka
Slovenská samospráva Budapešť, Veľvyslanectvo SR v Budapešti,
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a MS usporiadajú 22. 6. 2013
o 10,00 hod. slávnostné odhalenie pamätníka svätého Cyrila a Metoda, diela akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej v Parku sv.
Cyrila a Metoda v Blatnohrade / Zalavári /.
4. – 7.7. 2013

SVETOVÉ STRETNUTIE SLOVÁKOV
MS organizuje v trojročných intervalov Svetové stretnutie Slovákov
Matičný svetový festival slovenskej mládeže. V roku 2013 sa toto významné podujatie uskutoční v Košiciach.
17. 8. 2013

Národný výstup na Kriváň
17.8. 2013 sa uskutoční Národný výstup na Kriváň, venovaný 150.
Výročiu založenia MS. Organizátormi výstupu sú MS, Klub slovenských turistov Liptov – Liptovský Mikuláš, Klub slovenských turistov
– mestá Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš a obec Pribylina.
prípravný výbor MS
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Sviatok Petra a Pavla
Jeremiáš 16, 16-21
Sme vďační Pánu Bohu za
všetkých ľudí, v ktorých smieme
mať svoje vzory preto, lebo ich
vzorom bol Pán Ježiš Kristus.
Dnes sa chceme na základe prečítaného textu sústrediť na ľudí, ktorí
viedli prvú generáciu kresťanskej
cirkvi. Medzi nimi vynikajú postavy
Petra a Pavla.
Uvažujme najprv o myšlienkach
nášho textu, ktorý sa prihovára
k ľudu izraelskému pred babylonským zajatím. Potom o tom, ako
nám tieto verše pripomínajú život
a dielo dvoch veľkých Božích služobníkov a nakoniec, čo hovoria do
situácie Božích služobníkov dnes.
Čím sú podnetom pre nás, pre náš
život a našu prácu v cirkvi.
Rybári a poľovníci, ktorých Hospodin posiela proti svojmu nevernému ľudu, sú obrazom pohanských národov, ktoré slúžia ako
nástroje Božieho hnevu a trestu.
Národ izraelský sa spreneveril
svojmu Bohu. Upadol do modloslužby, preto musí niesť následky.
Podobné obrazy nachádzame aj
na iných miestach Starého zákona. Ezechiel 12,13 oznamuje
slová Hospodinove proti Izraelu,
ktorý sa stal „domom vzdoru“: „Rozostriem na neho svoju sieť, bude
chytený do mojich osídiel a dovediem ho do Babylónie.“ Ámos 4,2
tlmočí v podobnom obraze slová
súdu na adresu izraelských žien,
ktoré podnecujú mužov k nezodpovednému spôsobu života: „Hľa,
prídu na vás dni, že vás odnesú

na hákoch a vaše potomstvo na
udiciach...“ Abakuk 1,15 hovorí
o Chaldejcoch ako o nástroji Božieho trestu: „Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete,
pozbierať svojím čereňom, preto
raduje sa a jasá.“
Pred týmito „poľovníkmi“ a „rybármi“ neujde nikto. Mnoho miest
v Písme hovorí o tom, že niet
kde uniknúť Božiemu hnevu, lebo
Božie oko všade vidí, Božia ruka
všade dosiahne. Slovo 18. verša:
„...dvojnásobne odplatím ich vinu“,
nachádzame aj u iných prorokov.
Neznamená trest, ktorý by mal
prísť dvakrát, ale doslova dvojnásobný trest, ale je to zaužívaný termín pre zdôraznenie veľkosti trestu. Inými slovami by prorok mohol
povedať, že ľud veľmi alebo ťažko
bude pykať za svoje viny.
Príčinou Božieho hnevu je modloslužba. Vieme, ako veľmi bola
rozšírená v oboch častiach rozdelenej ríše. Pán Boh však netrestá
svoj ľud preto, aby ho zničil, ale
preto, aby ho prečisti, „tríbil“ a aby
ho tak cez súženie znovu priviedol
k sebe. Pohanské národy to poznajú. Vyslobodenie Božieho ľudu,
ktorý sa im už zdal byť odpísaný
a za odpísaného považovali aj
jeho Boha, im bude svedectvom
toho, že Hospodin je pravým Bohom a Izrael Jeho ľudom. Zrieknu
sa aj oni svojich modiel, obrátia
sa, prídu k Hospodinu. Toto je
v hrubých rysoch obsah a zmysel
prečítaného textu.
Hľadajme teraz tie myšlienky

Koniec školského roka, hurá už sú tu prázdniny
Deťom evanjelickej cirkvi v Žemberovciach ukončili školský rok 29.
júna 2013.
Program bol nasledovný: o 9,00 hod sa začali skrátené služby Božie, ktoré viedla tunajšia pani farárka Mgr. Gabriela Lauríková.
Pripomenula deťom, že si treba oddýchnuť cez prázdniny a načerpať nových síl do nového školského roku. Prečítala zo slova Božieho.
Zaspievali sme si pesničky zo Spevníka. Na organe sprevádzala Gitka
Gunárová. Po službách Božích začala voľná zábava a rôzne športové disciplíny. Pred kostolom a v areáli farského dvora boli pripravené
stoly, lavice. Pani Aďka Krištofová, ktorá to všetko organizovala rozdelila deti na skupiny. Starší žiaci, mladší žiaci a najmladšie detičky.
Pokonﬁrmačná mládež mala na starosti žiakov, ktorí súťažili. Ako diváci boli rodičia a starí rodičia detí. O dobrý guláš sa postarali a uvarili
pán Lavrík, pán Milan Mazúch a pán Milan Ondriškovič. Mäsko na
guláš poskytlo PZ Hubertus. Kým sa guláš navaril, opekačky a dobré
uvarené párky pripravili pani Marta Petrášová a Dekyšská a Vierka
Poliaková. Deti súťažili v rôznych disciplínach ako napr.: vozenie na
fúriku, beh vo vreci, skok do diaľky, hod do diaľky a rôzne hádanky.
O dobrú zábavu sa pričinil pán dozorca Ing. Ján Kvanka, ktorý hral
na harmonike. Dievčatá zaspievali ľudové piesne. Pozvanie prijal aj
pán starosta Ing. Kalman, ktorý si pohovoril s pani farárkou a členmi
zo zboru.
Deťom sa ich deň vydaril, aj počasie bolo ako na objednávku.
Po skončení súťaže sa poupratovalo okolo kostola, nakoľko bola
pekná výzdoba z balónikov a farebné stužky. Pozbierali sa odhodené
papieriky z cukríkov, ktoré boli odmenou každého súťažiaceho.
Veľká vďaka patrí pani farárke, jej manželovi, ktorí sa o to pričinili
a členom nášho zboru, ktorí to všetko zabezpečovali. Bolo to výborné
a dobre zorganizované. Dúfam, že sa to zopakuje i na rok.
členka ev. cirk. zboru a.v.
M. Bieliková

a výrazy, ktoré nám pripomínajú
život a prácu Petra a Pavla. Okamžite sa nám predstaví pred oči obraz Petra - rybára. Bolo to jeho povolanie. Také isté povolanie mala
väčšina apoštolov. Petra povolal
Ježiš priamo od rybárskych sietí.
Povolala ho k inému, zvláštnemu
rybárstvu, keď mu povedal: „Neboj
sa, odteraz ľudí budeš loviť“ (L
5,10). To znamená, že Peter bude
získavať ľudí pre Krista, pre Božie
kráľovstvo. Jeho práca aj mala
charakter takých mimoriadnych
lovov, záťahov, ktoré pripomínajú
množstvo rýb v sieti. Napr. tritisíc
ľudí po jeho svätodušnej kázni.
Po uzdravení chromého a ďalšej
kázni je zmienka o tom, že „počet
mužov vzrástol asi na päťtisíc“ (Sk
4,4). V Kornéliovom dome po Petrovej kázni „Duch Svätý zostúpi na
všetkých, ktorí počúvali jeho reč.“
Oproti tomu práca apoštola Pavla
sa podobala skôr lovu poľovníka.
Najprv to bola poľovačka na kresťanov. „Dychtil po ich vyvraždení!
(Sk 9,1), vyhľadával, naháňal,
stopoval, viazal, ako lovec korisť.
A potom poľovačka v tom najkrajšom zmysle slova, keď sa mu podarilo uloviť, získať pre Krista vladára na Cypre, Timotea v Lystre,

Lýdiu a žalárnika vo Filipis a iných.
Koľko sa kvôli nim nachodil po horách, moriach i mestách, koľko si
vytrpel, koľkých „lovcov“ priučil
k tejto požehnanej práci! Aj pri ich
zvesti znelo slovo o Božom súde
aj o milosti Božej, ale súd aj milosť
sa vzťahovali na Ježiša Krista. Na
Ňom sa uskutočnili s dosahom pre
celý svet. Bol to lov v Božej sile,
ale tiež v tieni modiel, ktoré dali
pocítiť veriacim, že aj ony disponujú mocou. A tak svet mal možnosť
pozorovať radosť a nádej bratov
a sestier v Kristu, ale aj statočné
znášanie utrpenia, v ktorom apoštolovia išli vzorom a pre to všetko
mnohí chválili Otca na nebesiach.
Množili sa na mape sveta miest,
na ktoré by sa dalo napísať „modiel niet“, toto miesto patrí Bohu,
ktorý sa zjavil v Ježišu Kristu. Každé takéto miesto bol veľký Boží
div. To, že tieto miesta nielenže
prežili apoštolskú dobu, ale že aj
my smieme byť ich spoluúčastníci, svedčí o tom, že Peter, Pavel
konali dielo, za ktorým stojí živý
Kristus. Len preto konáme toto
dielo aj my dnes. Amen.
Mgr. G. Lauríková
Nám. farárka ECAV CZ
Žemberovce

Dedičstvo otcov
V týchto dňoch si budem pripomínať 1150 výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Na rôznych miestach Slovenska
sa budú konať slávnosti, oslavy
tejto veľkej a dôležitej udalosti pre
náš národ, pre túto krajinu. Viackrát sa bude ozývať veta – Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. To
dedičstvo v podobe kresťanskej
viery, ktorá bola od príchodu týchto Solúnskych bratov ohlasovaná
v reči obyčajného ľudu, žijúceho
v tom čase na tomto území, je tak
vzácne a cenné, že aj my všetci si
ho musíme chrániť a opatrovať,
nie len Pán Boh, ktorému adresujeme slová – Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!
Náš Pán nám ho určite pomôže
a pomáha zachovávať, len závisí od postoja každého jedného
z nás, čo urobíme s dedičstvom,
ktoré tu máme už 1150 rokov. Od
našich životných štýlov závisí, či
bude medzi nami, v našej spoločnosti prítomný kresťanský svetonázor a kresťanské hodnoty. To je
základ našej spoločnosti, na ňom
stojí, z neho vyrastá a iba opravdivé, úprimné a živé kresťanstvo
zachová náš národ, túto krajinu
a nás samých. Akékoľvek iné postoje, tendencie, ﬁlozoﬁe, či životné štýly, ktoré nie sú zlučiteľné
s kresťanskou vierou, nás pomaly
ale isto zabíjajú a rozkladajú našu
spoločnosť, náš národ, nás samých. Iba na kresťanskom základe, ktorý máme všetci spoločný,
lebo všetci veríme v Boha, v Ježiša Krista, môže existovať naozaj
zdravá, normálna, prosperujúca

spoločnosť v tejto krajine.
Preto si chráňme toto dedičstvo
ako vzácny poklad, ktorý nám nemôže byť ukradnutý, ani zamenený za niečo iné, čo nepatrí do
našej kresťanskej viery, ktorá je tu
prítomná už mnoho, mnoho rokov.
Nikdy v minulosti, v dávnej histórii
nebolo v našej krajine obdobie,
v ktorom by nedominovalo kresťanstvo. Ono tu má svoje dôležité
a prvé miesto. Nedajme sa zastrašiť, oklamať ničím a nikým, nech
by to vyzeralo akokoľvek moderne, pútavo, či zaujímavo, ale držme sa silne toho čo je nám vlastné
a nedovoľme primiešať do našich
životov, do našej spoločnosti nič,
čo nám nie je vlastné, čo tu nikdy
nebolo, čo sa nedá spojiť kresťanským dedičstvom, či odkazom sv.
Cyrila a Metoda.
Všetci sme zodpovední za našu
budúcnosť, nie iba čelní predstavitelia tohto štátu, alebo Cirkvi,
ale každý z nás svojím životným
štýlom vytvárame atmosféru v tejto krajine, v tejto obci. Od našich
životných postojov a názorov závisí to, ako sa nám bude ďalej žiť
v tomto štáte, ale aj v tejto obci.
Nepozerajme na toho druhého, ale
každý z nás nech je pevne zakorenený v Kristovi a na jeho evanjeliu
stavajme všetko, čo prichádza do
našich životov.
Nech teda Boh žehná túto krajinu, nech nám aj naďalej pomáha zachovávať to naše dedičstvo
otcov, ktoré nám priniesli sv. Cyril
a Metod.
Jozef Poliak
adm. farnosti
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Deò matiek
Je mnoho krásnych dní do
roka pre každého z nás. A každý deò je pre niekoho výnimoèný. Dòom, ktorý nás všetkých
ešte viac spája, je Deò Matiek.
Maminky, staré mamy, krstné
mamy postískajú, pomôžu, pritúlia, pobozkajú, ofúkajú rozbité
koleno èi lakeś. Držia nad nami
svoju ochrannú materinskú ruku
a plným priehrštím nám rozdávajú lásku. Sú to práve ony, ktoré nás denne zobúdzajú bozkom
a preto sme im pripravili krásny
kultúrny program pod vedením
pani uèiteliek našej ZŠ s MŠ
v Žemberovciach a s láskou sme
im ho v nede¾u 12.5.2013 prezentovali.
Ïakujeme Vám za všetko,
Vaše deti.
Moja mama je tá najlepšia na
svete!! Toto napadne všetky deti,
keď niekto vysloví slovo MAMA.
Z lásky a vďaky ku všetkým našim
maminkám a starým mamám na-

šej školy naše deti pod vedením
pani učiteliek pripravili vystúpenie
ku DŇU MATIEK, ktoré sa konal
12.5 2013 v KD. Program uvili do
pestrej kytice plnej básní, piesní,
tančekov a scénok. Na záver každý daroval mamičke vlastnoručne
zhotovený darček. Mamičkám sa
program veľmi páčil a domov odchádzali s úsmevom na perách
a teplom v srdiečku.
(tretiaci)
Dňa 12. mája 2013 v kultúrnom
dome o 15:00 hod. sa konalo vystúpenie na Deň Matiek. Ako prvý
vystupoval spevokol ,,Žemberovčan”, potom škôlkári a žiaci ZŠ.
Vystúpenie sa vďaka perfektnému
nacvičovaniu s pani učiteľkami podarilo bez jedinej chybičky. Pódium
sme spestrili farebnými výtvormi
detských ručičiek. Vystúpenie
bolo zábavné, spestrené vtipmi,
peknými pesničkami a tančekmi.
Rodičom sa veľmi páčilo. Na konci
programu sme porozdávali mamičkám svoje darčeky. Z popoludnia
sme mali všetci príjemný zážitok.
Anička Bírešová, IV.A

NOC V ŠKOLE
Noc v škole sa začala tak, že sme sa vybalili. Po vybalení sme mali
„prekvapko“. Prekvapili nás dvaja trpaslíci. Šťastko a Hapčí. Ako prvé,
čo sme robili, sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina kreslila, čo
si myslia pod pojmom „ZELENÁ ŠKOLA“ a druhá skupina sadila rastliny. Potom sme sa
vymenili. Ako ďalšie
nasledovala krátka
prestávka na posilnenie. Ďalšie čo
sme robili, bola súťaž. Po súťaži nás
čakali hry, mali sme
si pripraviť krátky
zaujímavý program
– malé vystúpenie
pre prítomných spolužiakov a pani učiteľky. Po hrách bola
zumba a po zumbe
diskotéka,
ktorú
sme ukončili tancom na pesničku ,,HARLEM SHAKE“ .
Po tancovaní nás navštívila zlá čarodejnica a dávala nám hádanky,
a keď sme hádanky uhádli, tak sme dostali odmenu. Potom sme chvíľku
pozerali rozprávku ,,SOVÍ STRÁŽCOVIA“ a pomedzi sme sa poumývali
a večierku sme mali 22:00 hodine. Keď sme sa ráno zobudili, pobalili
sme si veci a išli sme sa naraňajkovať do jedálne. Po raňajkách, ktoré
nám pripravili staršie dievčatá z parlamentu, sme išli do rannej družiny
a podaktorí do svojich tried. 
( vypracovali Katka Patyiová a Nika Klimentová IV.A)
Dňa 6.5 2013 bola noc v škole. Ja som síce nebola prihlásená, ale
bola som sa pozrieť na program. O 15:00 hod. bol zraz v telocvični. Deti
sa stretli a vybaľovali si veci. Potom sme išli robiť skalku. Vysádzali sme
rôzne kvety. Pri sadení nám to trošku počasie pokazilo, začalo pršať.
Fúrik a náradie sme odložili do náraďovni. Vnútri sa dievčatá predviedli
s veľmi krásnym programom. Potom sme sa zabávali a hrali rôzne hry.
Asi o pol hodinu prestalo pršať, tak sme sa obliekli a šli von. Vonku nás
čakalo prekvapenie. Pod pergolou boli nakreslené skákačky. Veľmi príjemne sme sa zabavili. Ale už sa začalo stmievať a tak som museli ísť
dnu. Navečerali sme sa, oddýchli sme si a pokračovali sme v zábave.
Nasledovala talentová súťaž. Tento program sa mi veľmi páčil a domov
som odchádzala plná zážitkov.
(B. Szabóová, VI.A)

Pri príležitosti MDD sa 31.5.
uskutočnilo
zábavno-súťažné
podujatie pre našich žiakov.
Žiaci prešli ROZPRÁVKOVOM,
ktoré kontrolovali pani učiteľky
premenené na rozprávkové postavičky. Žiaci súťažili na stanovištiach, plnili úlohy, získavali
pečiatky ako body za zvládnuté
aktivity, napr. chodenie na chodúľoch, beh v sedemmíľových
čižmách, prechod cez močiar,
preberanie hrášku a šošovice,
závodné pretekanie, maľovanie
na tvár, triafanie loptičiek do
cieľa, správne skladanie popleteného textu atď. Prvých
desať šťastlivcov, ktorí prešli
celým Rozprávkovom, získalo
sladkú čokoládovú odmenu. Po

krátkom občerstvení sa škola
premenila na Čaroškolu a žiaci sa dostali do Krajiny mágov,
kde súťažili o najväčšieho mága
školy. Úlohou bolo vytvoriť niekoľkočlenné družstvo, naučiť sa
čo najviac kúziel a „vyčarovať“
ich pred hlavnými mágmi – pani
učiteľkami. Bolo veľa nerozhodných miest a zistili sme, že naša
škola je naozaj čarovná. Víťazov
bolo dosť. Všetkým žiakom sa
ušla zdravá vitamínová bomba.
K správnemu programu patrí aj
prekvapenie – deti si mohli zatancovať Zumbu a vidieť ukážku karate svojich spolužiakov
a ich dvoch starších kamarátov.
Odchádzali sme všetci plný neopakovateľných zážitkov.

Hasičská súťaž „Plameň“
Dňa 3 mája 2013 (piatok) sa
u nás uskutočnilo obvodné kolo
požiarnickej súťaže dobrovoľných
hasičov ,,Plameň“. Samozrejme,
že sa na nej zúčastnili aj žiaci našej
školy. Mladí, nádejní hasiči súťažili
v troch disciplínach:
- štafetový beh na 400 metrov
s prekážkami,
- požiarny útok s vodou,
- teória.
Súťaž o prvenstvo sa začala o deviatej
hodine. Končili
sme približne (to
si už fakt nepamätáme)
o dvanástej. Je
pravda, že naše
umiestnenie nebolo najlepšie,
ale naozaj sme
sa snažili! Takže

asi boli aj lepšie družstvá. Čo už.
Na druhú stranu, sme získali nové
zážitky a spoznali iných ľudí. Takže, aj keď sme sa snažili vyhrať (čo
nevyšlo), máme super skúsenosti
a pekné fotky. Možno sa niektorí
z nás stanú dobrovoľnými hasičmi.
Čo my vieme?
Lucka Gunárová
a Lenka Košťúrová 9.A

Návšteva ATLANTIS SCIENCE CENTRA

Dňa 13. 5. 2013 v pondelok žiaci 1. - 4. ročníka navštívili unikátne zážitkové centrum ATLANTIS CENTRES v Bratislave. Čakalo na
nich množstvo zaujímavých exponátov, ktoré vysvetľujú, ako fungujú
niektoré fyzikálne javy a zákony, ale aj pomôžu porozumieť svetu,
v ktorom žijeme. Najzábavnejšie však bolo, že žiaci si všetkých 110
exponátov nie len pozreli, ale mohli si ich vyskúšať- zahrať sa s nimi. Z Atlantisu si však odnášali ešte jeden zážitok z návštevy TUTANCHAMÓN MUSEIONE, kde zažili atmosféru starovekého Egypta.
Animátorka prezlečená v egyptskom rúchu ich zapojila do príbehu Temeri, ženy, ktorú pred tisícročiami uštipol had. Žiaci sa aktívne zapojili
do príbehu a dokonca sa stretli aj s kópiou jej múmie, čo bol teda obrovský zážitok. Po tejto návšteve sme si sľúbili, že toto centrum opäť
veľmi radi navštívime.
Mgr. Repáňová
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ŠKOLSKÝ ŽIACKY PARLAMENT
Na parlamente sme od za- zbierky. Vyzbieralo sa 70,60
čiatku školského roka preberali €, ktoré boli odoslané na konveľa zaujímavých tém. Na na- to UNICEF. Predávali sme
šich stretnutiach sme sa veno- modré gombíky, ale aj narcivali tvorbe školského časopisu sy (12.4.2013) u nás na škoHALÓ, zadávali sme jednot- le ale aj v dedine. Týmto sme
livým členom úlohy, ktoré po- splnili 6. princíp Zapájať sa
máhali dotvárať tento časopis, do aktivít UNICEF Slovensko.
starosť i príspevky z jednotli- Žiaci ponúkali modrý gombík
vých školských aj obecných v našej obci. Ďalej sme mali
akcií a aktivít, príspevky zo sú- interaktívne stretnutie s JUNIťaží, fotograﬁe...
OR Ambassadormi – slečnou
Splnili sme všetky princípy, Jankou Loukotovou, a to dňa
pretože k tým už
dávnejšie
splneným už môžeme
pridať a považovať
za splnený aj 5.
princíp Participácia
detí na chode školy,
pretože 11.4.2013
a 13.6.2013 sa na
našej škole uskutočnili rodičovské
združenia za účasti
žiakov. Okrem toho
sa naši žiaci spolupodieľali na predaji Riešili sme aj náš školský program na pripravemodrých gombíkov. nie valentínskeho popoludnia, napiekli sme aj
Tretí májový týž- bublaninu pre víťazov.
deň od 13. do 19.
mája 2013 už po deviaty raz 10.5.2013. V tento deň sa
patril našej najväčšej celoslo- žiaci 7. až 9. ročníka dozvevenskej zbierke Týždeň mod- deli a hlbšie sa zamysleli nad
rého gombíka. Naša škola sa problémami života detí v Afstala spoluorganizátorom tejto rike. Zhovárali sme sa o právach detí a o tom,
ako by sme im mohli
pomôcť
prostredníctvom
Unicef-u.
No a posledný 7.
princíp: Aktivita organizovaná žiakmi
z ich iniciatívy – bolo
vlastne zorganizovanie NOCI v škole
nielen členmi Školského Parlamentu,
ale aj za pomoci ich

ZBIERKA MODRÝ GOMBÍK

ochotných spolužiakov. A tak
sme sa zhodli
na tom, že sa
bude spať v škole a deti z parlamentu pripravia
program
pre
deti, ktoré sa
prihlásia. A tu je
kúsok zo správy
o tejto noci v
podaní žiakov z
1. stupňa:
...prekvapili
nás dvaja trpaslíci. Šťastko Zapojenie sa do obecných fašiangov.

Spoločné triedne aktívy so žiakmi

a Hapčí. Ako prvé čo sme robili, sme sa rozdelili na dve skupiny. Zároveň sme všetci chceli pomôcť s výsadbou rastlín v
areále našej školy, pretože
sme ”Zelená škola”, čo je ďalší
projekt, v ktorom sme zapojení. Prvá skupina kreslila, čo si
myslia pod pojmom „ZELENÁ
ŠKOLA“ a druhá skupina sadila rastliny. Potom sme sa vymenili. Ako ďalšie nasledovala
krátka prestávka. Ďalšie, čo
sme robili, bola súťaž. Utvorili
sme skupiny a veľké žiačky si
pre nás vymysleli a nachystali
indície, v ich stopách sme mu-
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Súťaž „Odpady v tvorbe detí
Na začiatku školského roka
2012/2013 ZDRUŽENIE OBCÍ
PRE SEPAROVANÝ ZBER TATIAR
vyhlásilo súťaž „Odpady v tvorbe
detí“, oslovilo 10 škôl. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila. Dňa
6.6.2013 sa v Pukanci uskutočnil
výber najkrajších a najpútavejších
prác súťaže „Odpady v tvorbe
detí“. Komisia hodnotila výtvarné
práce detí, ktoré vlastnými výrazovými prostriedkami s dávkou
fantázie, z rôznych druhov odpadov separovaného zberu: plastov,
papiera, kartónu, kovových obalov,
prípadne kombináciou s inými prírodnými materiálmi vytvorili kompozície, dekoratívne predmety,
hračky, kvety, postavičky. Práce
našich detí získali umiestnenia
v nasledujúcich kategóriách na
týchto miestach:
I. kategória:
1. miesto Rozprávkové bábkové divadielko – vytvoril kolektív
žiakov I. a II. ročníka ZŠ s MŠ

Žemberovce pod vedením pani
učiteliek Mgr. Repáňovej a Mgr.
Palkovičovej.
II. kategória:
1. miesto Súprava pier v koženkovom puzdre - Andráda Mondeková a Bianka Szabóová, žiačky VI. triedy ZŠ s MŠ Žemberovce
(Mgr. Solmošiová)
3. miesto Taburetka - Kristína
Kissová, Patrik Gunár, Martin Bánovský, Anna Lea Bírešová, žiaci
IV. triedy ZŠ s MŠ Žemberovce
(Mgr. Jurgovianová)
III. kategória:
1. miesto Mauzóleum v Halikarnasse - Nikola Chovanová, ZŠ
s MŠ Žemberovce (Ing. Havranová)
2. miesto
Parthenón v Aténach - Veronika Pastierovičová,
ZŠ s MŠ Žemberovce (Ing. Havranová)
3. miesto Titanic - Kristína Patyiová, ZŠ s MŠ Žemberovce (Ing.
Havranová)
(zrš)

Projekt Zelená škola
Asi pred mesiacom sa na našej škole konala akcia s
názvom: „Noc v škole.“ Pre žiakov bol pripravený bohatý
program. Jedným bodom v programe bol aj projekt Zelená
škola.
V rámci tohto projektu sme sadili kvety do črepníkov, vytvárali skalku a spoločne sme zložili kódex našej školy – čo
sa smie a nesmie robiť v prírode. Museli sme postaviť aj
kompost, ktorý slúžil na to, aby mohli kvety v črepníkoch i na
skalke lepšie rásť a získavali viac živín. Aj po Noci v škole sa
všetci naďalej snažíme kvety polievať, kypriť pôdu, strihať
kríky a dokonca sme aj stihli vysadiť novú škôlku.
Okolie školy si už neznečisťujeme, ale naopak udržiavame
všade poriadok a ak sa predsa len nájdu odpadky zbierame
ich do odpadkových košov.
Eva Kristínová žiačka 5.A

Pomôžme deťom z Ugandy
bezpečne sa napiť
Tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 už po deviaty
raz patril našej najväčšej celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka. Naša škola sa stala spoluorganizátorom tejto
zbierky. Vyzbieralo sa 70,60 €, ktoré boli odoslané na konto
UNICEF.
Výťažok zo zbierky tentokrát poputuje deťom do dvoch regiónov na severo-západe africkej Ugandy. Príspevok pomôže
zabezpečiť deťom lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť ich základom hygieny. Práve nedostatok pitnej vody a choroby spôsobené jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou
si vo svete vyžiadajú viac ako 4 000 detských životov každý
deň. Uganda patrí medzi krajiny, kde je riziko vzniku choroby
súvisiacej s vodou veľmi vysoké. Ak sa chcete dozvedieť viac
o tom, ako žijú deti v Ugande, kliknite:
http://www.unicef.sk/sk/chcempomoct/kampane-projekty/
modrygombik/tmg-2013/ako-ziju-deti-v-ugande.html

ŠKOLSKÝ ŽIACKY PARLAMENT

Noc v škole (29.4-30.4.2013)
a ešte pre veľký záujem (6.5.7.5.2013)

Stretnutie s ambasádorkou

seli podľa fotiek pokračovať,
aby sme sa dostali k pokladu.
Po súťaži nás čakala súťaž
Noc v škole hľadá talent. My
sme si za určitý čas museli nachystať krátke predstavenie a
potom ho predviesť pred spolužiakmi. Nasledovala zumba

a po zumbe diskotéka.
Potom sme tancovali
na pesničku ,,HARLEM SHAKE“... Ráno
museli veľké dievčatá
skoro vstať, aby nám
pripravili raňajky.
(Katka PATYIOVÁ)

Vypracovali: Mgr. Ingrid Košťúrová, zrš.
a Nikola Chovanová,
predsedníčka
Žiackeho
parlamentu,
14.6.2013, ZŠ s MŠ
Žemberovce.
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Prihovára sa Vám Materská škola v Žemberovciach
The School Dance
Lásku, spontánnosť, pohyblivosť prejavili naši najmenší
vystúpením v tanečnej súťaži
THE SCHOOL DANCE .Pre
túto súťaž sme nahrali dve
videa a to jedno na tanec „Veselá čača“ a druhé „Žijeme len
raz“. Hlasovaním na internete
ste nás posúvali a dňa: 18.jú-

na 2013 sme boli pozvaní na
celodenný výlet do Bratislavy
na ﬁnále The schol dance. Čo
sa aj stalo. V Bratislave si
naše deti spoločne s rodičmi
pozreli zoologickú záhradu,
kde nás všetkých najviac zaujal dinopark a ﬁnále tanečnej
súťaže v Slovenskom národnom divadle, ktoré uvádzali Adela a Sajfa. Celodenný
výlet sa vydaril v spokojnosti nás všetkých prítomných.
Počasie nám prialo až na tú
vysokú teplotu, ktorá sa v ten
deň vyšplhala na 32 stupňov
Celzia.
Deti ako aj rodičia tento výlet absolvovali zdarma, začo

sa chcem poďakovať našim
sponzorom.

Malí zdravotníci
Tohtoročných malých zdravotníkov sme sa zúčastnili po
šiestykrát a to 21.mája 2013
v MŠ Konopná v Leviciach.
Pre túto aktivitu pripravovala
pani učiteľka Krajniaková tri

deti a to: Natálku Pavčovú,
Mareka Gašpara a Jakubka
Priekopu .Deti tu preukázali
svoje zručnosti z oblasti krvi
jej zložiek, podávania prvej
pomoci pri uštipnutí, popálenine a pri privolaní prvej pomoci.

Deň matiek
Z príležitosti DŇA MATIEK
vystúpili naši najmenší na
slávnostnej akadémii, kde pozdravili svoje mamičky a staré
mamy. Scénkou „O červenej
čiapočke“ a hudobno-pohybovými hrami a tancom „Veselá
čača“ presvedčili prítomných,
že strach z vystúpenia nemajú, začo ich prítomní
v sále kultúrneho domu
odmenili veľkým potleskom.

Návšteva v Klube
dôchodcov
Tak ako každý rok aj
tento sme prijali pozvanie našich tiet dôchodkýň do ich klubu. Deti
sa tomuto stretnutiu
veľmi tešia, pretože tety
z klubu ich vždy prekvapia dobrými maškrtami a nebolo tomu inak
ani tento krát. Krásne
vyzdobené stoly a plné dobrôt čakali našich

najmenších. Deti pozdravili
tety z klubu piesňami, scénkou a vôbec sa im nechcelo
odísť.
My sa touto cestou chceme
poďakovať prítomným tetám
a to pani Gúčikovej, Repáňovej, Renčovej
a pani poslankyni Baranovej
za tak príjemnú
atmosféru, ktorú pripravili pre
našich najmenších.
Veríme,
že sa stretneme
aj v budúcom
školskom roku.

Deň detí
Pani učiteľky pripravili pre
deti športové súťaže, ktoré
boli organizované v priestoroch MŠ, vzhľadom na nepriaznivé počasie. Deti sa
prejavili spontánnosťou a veľkou aktivitou, kde si overili doterajšie poznatky. Preukázali
svoje športové a pohybové
schopnosti.

Beseda s tetou
policajtkou
12.júna sme privítali v našej materskej škole npor. Mgr.
Máriu Mokošákovú, ktorá

hovorila s našimi deťmi o potrebnej bezpečnosti na ceste,
kde opatrnosti nikdy nie je
dosť. Deti o túto tému prejavili
veľký záujem. Svojou spontánnosťou a vedomosťami,
presvedčili tetu policajtku, že
táto téma im je blízka.

Deň otcov
Už pravidelne si uctievame
v našej materskej škole aj ten-
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to sviatok, ktorý spájame vždy
so športovými súťažia mi.
Tento rok sme pripravili túto
aktivitu na školskom dvore našej materskej školy. Nakoľko
náš školský dvor ponúka veľa
možností, či už športových ale
aj iných. Nebolo tomu inak ani
tento krát. Pani učiteľky pripravili pre ockov a ich ratolesti rôzne súťaže, kde sa neza-

11
hanbili ani mamičky,
ktoré okrem prípravy
potrieb na grilovačku, si zasúťažili a tak
sme spoločne vytvorili dobrú atmosféru,
ktorá k takémuto
stretnutiu patrí. Deti
si zašantili a dobre
pochutnali na grilovacích špecialitách,
ktoré im pripravili
mamičky.
Ja sa chcem poďakovať
všetkým prítomným za ich
účasť a verím, že si takéto odpoludnie môžeme pripraviť aj
inokedy.

predškolákov na ich slávnostnej rozlúčkovej slávnosti, ktorá
bola 25.júna 2013 v školskej
jedálni. S materskou školou
sa lúčili:
Matúško DAŇO, Zdenko
DOMBAI, Soﬁnka FIŤKO-

za prejavenú ochotu pomôcť
a zároveň sa poďakovať aj
našim sponzorom a to:
Poľnohospodárskemu družstvu v Žemberovciach.
Obecnému úradu v Žemberovciach,

VÁ, Veronika HURTOVÁ,
Soﬁnka MURÁŇOVÁ, Matejko MIEDZGA, Natálka PAVČOVÁ, Veronika STARÁ,
Matúško SLUKA, Andrejko
ŠTEVKO, Peťka TANKOVÁ,
Nikolasko VALACHY, Patrik
VALTER
Svojim vystúpením na slávnostnej rozlúčke presvedčili
všetkých prítomných, že sú
dobre pripravení na vstup do
1.ročníka základnej školy.
Touto cestou by som sa
chcela poďakovať našim
rodičom a starým rodičom

Obecnému úradu v Drženiciach,
Obecnému úradu v Brhlovciach,
Firme „FLAGA“
Všetkým deťom materskej
školy ako aj budúcim prvákom a pracovníkom MŠ
prajem veľa slnka a veľa
radostných zážitkov počas
letných prázdnin aby školský rok 2013/2014 sme začali
s chuťou a s elánom ....už
s novými deťmi, na ktoré sa
tešíme.....
Mária Máčayová
zástupkyňa pre MŠ

V kategórii naj učiteľ I. stupňa, prvenstvo od žiakov získala
Mgr. Dominika Palkovičová.
Naj učiteľom II. stupňa
v hodnotení žiakov školy sa
stala Mgr. Monika Vargová.
Záver milej slávnosti ukončil
krátkym príhovorom starosta
obce Ing. Ján Kalman, podakoval riaditeľke školy Mgr.
Marte Čechovej za úspešné,
bezproblémové vedenie školy

v školskom roku 2012/2013.
Námorníci spolu s pirátmi
odplávali na šíre more, deti sa
rozpŕchli do svojich domovov,
aby si užili zaslúžené dva mesiace prázdnin.
Všetkým oceneným žiakom
našej školy srdečne blahoželáme, zároveň prajeme všetkým
deťom krásne a pokojné dni
voľna.
Mariana Danišová

Rozlúčka predškolákov
Lúčime sa škôlka milá...
týmito slovami sa lúčilo s našou materskou školou 13

Žiak roka 2013/2013
Vo štvrtok podvečer ožil kultúrny dom v Žemberovciach
detským džavotom. Už po 13.
krát sa na konci školského roka
udeľovalo ocenenie ,,Žiak roka
2012/2013“ a žiak triedy.
Uvoľnenú atmosféru navodila
šarvátka medzi ,,zlými“ pirátmi
a ,,dobrými“ námorníkmi. Nakoniec obidve ,,znepriatelené“
skupiny skončili v priateľstve
a porozumení v jednom člne.
Kapitán dobrých námorníkov vyzýval postupne triednych
učiteľov, aby podali hodnotenie
troch nominantov, z ktorých vybrali jedného, ako najlepšieho
žiaka triedy za rok 2012/2013.
V krátkych šotoch sme sa zoznámili s tromi navrhovanými
žiakmi z ročníka, kde sa každý sám predstavil, krátko odpovedal na zvedavé otázky,
zároveň sa o nich vyjadrovali
aj ich spolužiaci – prečo práve
títo boli navrhnutí za triedu ako
najlepší žiaci.

Tu je už samotné vyhodnotenie v kategórii najlepší žiak
triedy :
I.A trieda
Andrej Péter
II.A trieda Matej Turčok
III.A trieda Táňa Bírešová
IV.A trieda Viktória Pišáková
V.A trieda Matúš Kanás
VI.A trieda Bianka Szabóová
VII.A trieda Janka Košťúrová
VIII.A trieda Katarína Kristínová
IX.A trieda Lenka Košťúrová
Žiakom školského roku
2012/2013 sa stala Lucia Gunárová – žiačka IX.A triedy .
Všetci ocenení dostali okrem
blahoželaní a bozkov od triednych učiteliek aj diplomy,
plakety žiak triedy a drobné
darčekové predmety od sponzorov školy.
Žiačka roka si odnášala sošku sovy – symbol múdrosti.
Triedni učitelia vyhodnotili
najlepších žiakov, školský parlament však hodnotil svojich
učiteľov.
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Zo života futbalu
Nastal čas, kedy sa ukončil
súťažný ročník 2012/2013 v súťažiach ObFZ Levice ako i v ostatných zväzoch na Slovensku a na
rad prichádza bilancovanie celej
sezóny. Výbor OFK Družstevník
Žemberovce konštatoval celkovú spokojnosť s účinkovaním
všetkých mužstiev vo svojich vekových kategóriách.
Mužstvo
dospelých
splnilo
predsezónny cieľ a postúpilo do
najvyššej okresnej súťaže. Pod
vedením Tibora Biringera a Michala Macha skončilo mužstvo
na postupovom druhom mieste,
keď istotu postupu chlapci potvrdili
štyri kolá pred koncom súťaže na
ihrisku vo Veľkých Kozmálovciach
jednoznačným víťazstvom 6:0.
Po záverečnom hvizde rozhodcu
chlapcom spadol kameň zo srdca,
že to čo si stanovili na začiatku
sezóny splnili a mohli začať striekať šampanské a fajčiť víťazné
cigary. Následne oslavy prebiehali o týždeň na domácom ihrisku
pred domácimi divákmi, kde pre
hráčov a divákov bolo pripravené
občerstvenie. Všetci sme boli hrdí
na chlapcov za dôstojnú reprezentáciu OFK a obce Žemberovce.
Mužstvo ako keby zabudlo, že súťažný ročník pokračuje ďalej a po
potvrdení postupu začalo strácať
body, niektorí hráči prestali zodpovedne pristupovať k povinnostiam.
Daná situácia netešila fanúšikov,
členov výboru a ani niektorých
hráčov, ktorí nastupovali na stretnutia so srdcom. Dovoľte mi, sa
touto cestou za vedenie mužstva
a klubu ospravedlniť všetkým divákom, táto situácia neteší ani nás.
Mužstvo dospelých, ktorí vybojovali postup do vyššej súťaže
reprezentovali títo hráči: Tomáš
Gubrica, Adam Jančo, Tibor Setey,
Milan Vereš, Roman Ťažký, Martin
Šalka, Branislav Homoľa, Pavol
Turčan, Andrej Košťúr, Alexander Sepeši, Lukáš Hudec, Marián
Vrecník, Ivan Vrecník, Lukáš Vrecník, Michal Rádik, Dušan Knoška,
Jakup Kukuli, Tomáš Sádovský,
Martin Sádoský, Admir Dedovič,
Roman Vajda, Martin Mráz a najlepší strelec II. triedy Jozef Klačko.
Vedenie mužstva pracovalo
v nasledovnom zložení: Michal
Macho ( vedúci mužstva ), Tibor
Biringer ( tréner ), Vierka Košťúrová ( masérka ), Roman Košťúr
( videotechnik ).
Dorastenecké mužstvo počas
premiérovej sezóny v majstrovských súťažiach príjemne prekvapilo a umiestnilo sa na peknom
8.mieste. Najlepším strelcom tímu
sa stal Kristián Kováč, ktorí strelil
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18 gólov. V priebehu súťažného
ročníka došlo k zmene trénera,
keď Pavla Ukropa nahradil Jozef
Klačko. O starostlivosť dorasteneckého mužstva ako i iných
mužstiev sa počas sezóny starali
manželia Korčekovci a masérka
klubu Vierka Košťúrová, za čo im
patrí úprimné ďakujem. Niekoľko
dorastencov malo hlavne v jarnej
časti sezóny nabitý program, keď
nastupovali v sobotu za kategóriu
dorastu a v nedeľu za kategóriu
mužov. Jedná sa o týchto hráčov:
Roman Vajda, Dušan Knoška,
Kristián Kováč, Andrej Košťúr a ku
koncu sezóny Martin Mráz.
Mužstvo dorastu reprezentovali
nasledovní hráči: Roman Vajda,
Andrej Košťúr, Mário Štefák, Patrik Mlynárik, Pavol Bozalka, Martin Mráz, Košťúr Roman, Bešina
Slavomír, Marko Martin, Ján Gímeš, Marián Mikula, Igor Pivarč,
Ján Korček ml., Dušan Knoška,
Kováč Kristián, Sádovský Patrik,
Patko Marián, Martin Zlesík, Kristián Gašpar. Realizačný tím: Ján
Korček ( vedúci mužstva ), Jozef
Klačko ( tréner ) a Vierka Košťúrová ( masérka ).
Žiacke mužstvo vo svojej vekovej kategórii obsadilo pekné 3.
miesto. Starostlivosť o žiakov bola
pod vedením Jána Priekopu a Jána Lauríka. Chlapci, keby zodpovednejšie pristupovali k svojim
povinnostiam hlavne v jesennej
časti súťaže mohli atakovať vyššie
priečky tabuľky a tým si zabezpečiť účasť na ﬁnálovom turnaji
v Novom Tekove. Za povšimnutie
stojí, že ako jediné mužstvo z celej
súťaže počas sezóny 2012/2013
dokázali zobrať body neskoršiemu
majstrovi okresu KŠK Juventus

Levice, keď s chlapcami z mesta
remizovali na domácom ihrisku
1:1. V žiackom mužstve bolo vidieť ako chlapci postupom času
futbalovo rástli a zo začiatočných
,,nakladačiek,, v minulej sezóne
boli práve oni kto rozdával ,,nakladačky,, o čom svedčí fakt, že v 22
stretnutiach nastrieľali súperom
102 gólov.
Výbor OFK po výzve ObFZ Levice prihlásil aj mužstvo najmenších
tzv. prípraviek. Výbor si všimol, že
v žiackom mužstve máme veľa
registrovaných hráčov vo veku
11 rokov a mladší. Chlapci chodili pravidelne vo veľkom počte na
zápasy a tréningy, dostávali málo
príležitostí sa presadiť medzi staršími kamarátmi a preto ako vďaku
sa výbor rozhodol vytvoriť mužstvo
aj v tejto vekovej kategórii. ObFZ
Levice v spolupráci s TJ Tatran
Pukanec usporiadal dňa 8. júna
2013 v Pukanci turnaj prípraviek,
na ktorom sa zúčastnili deti z Pukanca, Tlmáč, Kozároviec a Žemberoviec. Hralo sa systémom
každý s každým a naši chlapci
po konečnom zúčtovaní obsadili
pekné 3. miesto. Neopísateľným
zážitkom bola radosť detí, keď
predstavitelia ObFZ im odovzdali
bronzové medaile a diplom. Po
ukončení turnaja bolo pre deti prichystané občerstvenie v podobe
klasických pukanských drevorubačských párancov. V tom okamihu sme si uvedomili aká je futbal
krásna hra a že pre tieto deti sa
oplatí venovať svoj voľný čas. Výbor aj naďalej plánuje pokračovať
v práci s týmito najmenšími hráčmi
a preto ich plánuje prihlásiť do súťaže riadenú ObFZ. Ešte sa nevie
či zväz vytvorí extra sútáž pre túto
vekovú kategóriu alebo sa bude
organizovať turnaje podobnému
ako bol v Pukanci.
Ing. Michal Macho
ISSF manažér klubu

ZDRAVIE Z PRÍRODNEJ LEKÁRNE
Upriamme svoj zrak na blízke
okolie...
Vyhrajme boj s kliešťami:
1 liter vody a rozmarín privedieme do varu, vyluhovať do studena.
Precediť a pridať 1 PL bieleho vinného octu. Naliať do rozprašovača.
Liečba medom:
Už starí Egypťania tvrdili, že vo
včelom mede sa nachádza látka,
ktorá robí ľudí mladými a krásnymi.
Med obsahuje vo veľkom množstve
vitamíny: B, K, E, P a skoro všetky
minerálne látky.
Dávkovanie medu: dojčatá – 7g
denne, deti od 5 do 12 rokov- 15 až
40 g denne, dospelí, vyčerpaní duševnou alebo fyzickou prácou a rekonvalescenti – 70 až 100g denne.

Dojčatám sa podáva v mlieku
alebo kaši, deťom a dospelým
s pečivom alebo chlebom.
Lieči napríklad :
- choroby horných dýchacích
ciest – čaj s podbeľu liečivého alebo odvar z cibule osladený medom
-pri nespavosti – 1-2 lyžičky
medu pred uložením do postele
-kašeľ – mätový alebo tymiánový
čaj s medom
-bolestivé kĺby – prikladať na ne
biele plátno natreté medom a nechať pôsobiť cez noc. Obklady prekryť froté uterákom
-pečeňové a žlčníkové problémy
– piť púpavový čaj s medom.
prevzaté a upravené:
psychotronická poradňa, kaba

Spoločenská rubrika

Povedali si áno

13.4.2013
PhDr. Juraj Horváth, PhD.
a Izabela Urszula Lizończyk

Narodili sa

8.4.2013
Kristína Mihalíková,
rodičom Miroslavovi a Petre
2.5.2013
Ella Petrželová,
rodičom Michalovi a Zuzane
6.5.2013
Lukáš Pivarč,
rodičom Michalovi a Tatiane

Opustili nás

26. 5. 2013
Eva Úškrtová
vo veku 51 rokov
23. 6. 2013
Ingrid Mikulová
vo veku 41 rokov
Máte problém s komármi???
Na ďalšie vonkajšie posedenie
vyskúšajte túto bezpečnú
a
účinnú metódu proti komárom!
Jednoducho citróny alebo limetky prekrojte na polovicu a vtlačte
dnu klinčeky. Uistite sa, že tento
príspevok zdieľate s priateľmi.

Vaše príspevky do ďalšieho ŽE
posielajte na adresu
echozem@gmail.com
uzávierka je
28. augusta 2013
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