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Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

Osud je čudná priadka,
veď zavše pradie z pien,
no tvoja dlaň ma hladká
na všetkých križovatkách,
ktorými putujem.

Radosť zrodená z bolesti,
aký protirečivý jav, tak zriedkavo krásny, tak zriedkavo
silný. Prvý dotyk, prvý pohľad,
prvé poláskanie ... .
Očisťujúca, povznášajúca
radosť, keď žena privedie na
svet dieťa. Matka - najkrajšia
bytosť na svete. Opýtajte sa
dieťaťa - aká je tvoja mama?
Odpovie vám - moja mama je
najkrajšia na svete!
Tvár každej matky je krásna
tým, čo nosí vo svojim vnútri.
Nekonečnú lásku, nehu, túžbu
urobiť pre dobro svojho dieťaťa všetko čo je v jej silách. To
ju robí najkrajšou na svete, aj
keď jej tvár bude popretkávaná pavučinami vrások, aj keď
oči stratia iskru mladosti a vlasy zakvitnú šedinami ... .
Je to moja mama- moja istota, moja opora, môj maják
v spleti života, moje svetlo.
Ďakujem mama za lásku,
za nehu, aj za ten brezový
prút. Ďakujem za to, že si ma
naučila životom ísť, životu
rozumieť.
Cítim dotyk tvojej zrobenej
dlane, ktorá ma vedie križovatkami života.
Mariana Danišová

Cena 0,50 €

Nepokojné Veľkonočné sviatky

Slovo na úvod
Mama
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V noci z 28.3. na 29.3.2013
napadlo v Žemberovciach 14 cm
mokrého snehu. Od 6.00 bolo
započaté s odhŕňaním snehu na
miestnych komunikáciách a následne bolo vykonané aj čistenie
miestnych chodníkov. Sneženie
pokračovalo až do 14.00 hodiny,
keď pripadlo ďalších 7 cm snehu.
Celková Veľkopiatková nádielka
čerstvého snehu tak dosiahla 21
cm.
V noci z 30.3 na 31.3.
pokračoval prídel zrážok,
teraz však už v tekutej
forme v úhrne 29 mm,
čo malo za následok
spolu s topením snehu
vzostup hladín miestnych
vodných tokov.
Kritická situácia nastala 31.3.2013 o 10.oo
hod. (na veľkonočnú nedeľu) na miestnom toku
„ULIČKA „, pri Parku porozumenia, kde voda už
narážala do mostných
panelov, hrozilo vybreženie toku a zatopenie
priľahlých nehnuteľností.
Z toho dôvodu bolo rozhodnuté o rozobratí mosta. Tak došlo
k uvoľneniu prietoku v koryte
ULIČKY. Zároveň bola kameňom
spevnená hrádza na uvedenom
úseku. Toto opatrenie sa ukázalo
ako správne.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí sa na riešení tejto situácie
zúčastnili.
V súčasnom období sa vykonávajú práce na spriechodnení
rozobratého mosta so zvýšením
nájazdu a tým zvýšením kapaci-

Milé mamy a staré mamy - pri príležitosti sviatku
Dňa matiek Vám želáme - dobré zdravie, spokojnosť
a pohodu v kruhu svojej rodiny, pre ktorú ste teplým
slnečným lúčom, životodarnou vodou.
Ďakujeme Vám
za jedinečnosť,
ďakujeme za život,
ďakujeme za lásku.
Redakcia ŽE

ty prietoku ULIČKY so súčasným
spevnením hrádze v tomto úseku.
Sprievodným javom vysokých
zrážok bolo zaliatie vodou viacero
nehnuteľností občanov.
Najhoršia situácia bola zaznamenaná na ulici Športovcov.
Vzhľadom na vysoký úhrn zrážok
došlo aj k zdvihnutiu hladiny
spodnej vody a priesaku spodnej
vody do pivníc. Po opade hladín
na vodných tokoch sa z iniciatívy

starostu obce uskutočnila dňa
17.4.2013 kontrola stavu vodných tokov a zberných kanálov
za účasti správcov tokov Správy
dolného Hrona a dolného Ipľa
Levice pána Kuchárika. Spísané
boli požiadavky obce na odstránenie nedostatkov na vodných
tokoch v správe dolného Hrona
a dolného Ipľa s prísľubom na
ich odstránenie.
Protipovodňové opatrenia na
ostatných jarkoch a priekopách
bude zabezpečovať obec priebežne.
Ing. Ján Kalman

Zrnko múdrosti:

Kvetnaté reči by mali byť krátke,
aby nezvädli.
Skúškou pravej lásky je láska
k nepriateľom.
Čínska múdrosť
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Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Každý rok sa množstvo odpadu
zvyšuje a s tým rastú aj náklady na
jeho likvidáciu. Hoci je v obci zavedený bezplatný separovaný zber,
komunálneho odpadu stále pribúda. Množstvo vyprodukovaného
odpadu v roku 2011 (120,83 ton)
narástlo v roku 2012 na 147,76 ton
a množstvo veľkoobjemového odpadu z 21 (v roku 2010) na 45 ton
(v roku 2011) sa v roku 2012 podarilo znížiť na 11,86 ton. Avšak z celkového pohľadu množstvo odpadu
narastá, preto bolo potrebné pre
rok 2013 poplatok zvýšiť z 0,0274
€/os/deň na 0,035 €/os/deň, čo
predstavuje zvýšenie z 10,02 € za
rok /osobu na 12,78 € za rok/osobu Poplatok platí poplatník, ktorý
má na území obce trvalý alebo prechodný pobyt, alebo je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
území obce podľa VZN č.5/2012
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO.

Jedným z predpokladov zníženia poplatku za odpad je zníženie
nákladov na vývoz a to dosiahneme jeho dôsledným triedením.
Pre informáciu uvádzam množstvo a druh odpadu vyvezeného
z obce:

povať drahú zeminu a hnojivá.
Dávame do pozornosti občanom
zber elektroodpadu a pneumatík
z osobných aut, ktorý sa uskutoční
od 2. do 10. mája 2013 na dvore
za budovou Obecného úradu počas pracovnej doby.
Taktiež môžu
v tonách
v r. 2012 a v r. 2011 občania
doniesť
1. Zmesový komunány odpad 147,76 120,83
v plastových fľa2. Veľkoobjemný odpad
11,86
45,11
šiach použitý jedlý
3. Papier
6,57
9,08
olej, ktorý sa bude
4. Plasty
10,88
11,27
zbierať priebežne
5. Kovy
0,68
1,46
po celý rok.
6. Sklo
10,49
10,58
Obec v spolu7. Elektroodpad
3,26
5,24
práci s Diakoniou
8. Pneumatiky
1,43
3,08
Broumov organizuje začiatkom júna
2013 zber použitéVyzývame občanov, aby sa zaho oblečenia, lôžkovín, látok, dopojili do triedenia odpadov a tak
mácich potrieb, perín, vankúšov,
prispeli k zníženiu poplatku za odobuvi a hračiek. Bližšie informácie
pad. Bolo by vhodné, aby si kaža podrobnosti budú zverejnené
dý biologicky rozložiteľný odpad
cestou miestneho rozhlasu.
skompostoval sám a nemusel kuIng. Mináriková

Práce na protipovodňoých opatreniach

Udalosti stručne
• 2013.2013.2013 Starosta obce sa zúčastnil v Starom
Tekove na riadnom zasadnutí
RZMOT
• 2013.2013.2013 Na OU
Levice sa starosta obce zúčastnil celookresnej porady starostov okresu Levice za účelom
zabezpečenia úloh CO.
• 14.3.2013 Starosta obce
sa zúčastnil v Santovke zasadnutia výberovej komisie Občianskeho združenia „Pod Slovenskou bránou„. Na zasadnutí
bolo schválených 7 projektov
na podporu z NSK a ďalších 6
projektov bolo odporučených
na dopracovanie.
• 2013.2013.2013 Sa na
ÚPSVaR v Leviciach uskutočnila porada starostov o možnostiach zamestnania uchádzačov
o zamestnanie podľa § 50j ako
aj zamestnania mladých ľudí
do 29 rokov.
• 2013.2013.2013 Pri príležitosti „SVETOVÉHO DŇA VODY
„sa na Správe dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach
uskutočnilo pracovné stretnutie
starostov okresu Levice, kde
boli prejednané požiadavky
starostov jednotlivých obcí pri
správe a údržbe vodných tokov
v jednotlivých katastroch obcí.

Po Veľkej noci sa zahájili práce
na protipovodňoých opatreniach.
Obec zamestnala troch ľudí na pol
roka do 30. septembra. Financovať ich budeme cez úrad práce 95
% a 5 % obec. Zamestnávame ich

už tretí rok cez projekt v zmysle §51j, ktorý tento rok
už končí.. Chlapi vykopali rigol pred M. Lamperovou
a teraz pracujú na čistení priekopy od viničnej cesty
cez Kanku, ktorá ústí do Šurdy za dedinou. Tu sa
v niektorých miestach tak nahromadila voda, že sa
vyliala cez pole a smerom k obydliam.
(JAR)

Ukryté pod snehom...

• 2013.2013.2013
Starosta obce sa zúčastnil porady
starostov okresu Levice s FY
EKOPLASTIKA Nitra k dodržaniu zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v z.n.p.
• 2013.2013.2013 S t a r o s t a
obce sa zúčastnil pracovného
stretnutia starostov RZMOT
v Santovke. Za účasti predsedu ZMOS Jozefa Dvonča
a predsedu NSK Milana Belicu
k aktuálnym otázkam v samospráve.
• 18.4.2013 Starosta obce
sa zúčastnil pracovnej porady
starostov RZMOT v Čajkove.
Porada bola zameraná na riešenie opráv výtlkov na miestnych komunikáciách v obciach.

Biela snehová prikrývka sa
stratila a na okolitých plochách
vedľa cesty zostali len odpadky.
O tom, že sme dobrými konzumentmi svedčí kopa plechoviek,
plastových ﬂiaš, igelitových obalov
a iného odpadu okolo cesty. Kto
je najväčším znečisťovateľom prí-

• 19.4.2013 V Pukanci sa
uskutočnilo zasadnutie Správnej rady združenia obcí pre separovaný zber TATIAR“. Prerokovaný bol záverečný účet
združenia za rok 2012 a návrh
rozpočtu na rok 2013.
rody, skúste hádať po uverejnení
nasledovných čísiel:
Pracovníci obecných služieb
začali zbierať odpad popri ceste
na Bátovce, tu nazbierali 6 vriec,
smerom na Brhlovce 8 vriec, smerom na Levice 12 vriec a smerom
na Tlstý vrh po horu 50 vriec. Spolu naplnili odpadom 76 vriec.
(jar)

• 2013.2013.2013 Na Obecnom úrade v Žemberovciach
sa uskutočnila porada organizátorov detskej súťaže „PLAMEŇ 2013“ za účasti starostu
obce, riaditeľky ZŠ s MŠ Žemberovce, starostu obce Drženice, členov DHZ Žemberovce,
a zástupcu HaZZ Ďurčeka.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 20/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach prerokovalo:

2013 vo výške 1238,15 € a v rokoch 2014 až 2017 po 722,10
ročne

berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Ing. Michal Macho a Ján
Gímeš

ukladá
účtovníčke obce zapracovať
sumu 1.238,15 € do zmeny rozpočtu obce 1/2013 a do návrhov
rozpočtov na roky 2014 až 2017
zapracovať sumu 722,10 € ročne

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: Katarína Baranová
členovia: Eva Kolenová a Ján
Spevár
prítomní : 7 hlasovanie: za:7
proti: 0
zdržal sa: 0

odporúča
starostovi obce uzatvoriť príslušné zmluvy a prevod ﬁnančných prostriedkov na účet Združenia obcí pre separovaný zber
„TATIAR“, v zmysle uznesenia č.
23/2013-OZ
prítomní : 7
hlasovanie:
za:6 proti:1 zdržal sa:0
Uznesenie č. 24/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
ruší
uznesenie č.5/2013-OZ
prítomní : 7
hlasovanie:
za:7 proti:0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 21/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

Uznesenie č. 25/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

schvaľuje
- návrh stanov Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR“

berie na vedomie
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013 na
predaj nehnuteľného majetku
obce – budovy súp.č. 327/22
a pozemok par.č.213/1 o výmere
600 m2 vedený ako zastavaná
plocha a nádvorie a
parc.č.
213/2 o výmere 729 m2 vedený
ako záhrada zapísaného na LV
č. 1 v katastrálnom území Dolné
Žemberovce, ako parc.registra „C“ vo výlučnom vlastníctve
obce
Žemberovce za vyvolávaciu cenu 10 700 €, slovom
desaťtisícsedemstoeur.

odporúča
správnej rade Združenia obcí
pre separovaný zber „TATIAR“,
zapracovať pripomienky OZ
Žembe-rovce do stanov Združenia obcí pre separovaný zber
„TATIAR“
prítomní
:7
hlasovanie:
za:6
proti: 1 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zotrvanie Obce Žemberovce
v Združení obcí pre separovaný
zber „TATIAR“
prítomní
:7
hlasovanie:
za:6
proti:1 zdržal sa:0
Uznesenie č. 23/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
1./ kúpu priestorov využívaných kupujúcim: Združenie obcí
pre separovaný zber „TATIAR“,
Za múrom 37, 935 05 Pukanec,
IČO: 37856847 od predávajúceho: Hammerbacher SK, a.s.,
Pukanec, Čierne Blato 38, IČO:
341 19990
2./ vklad ﬁnančných prostriedkov v pomernej výške na kúpu
nehnuteľnosti, majetku využívaných Združením obcí pre separovaný zber „TATIAR“, v roku

schvaľuje
vyhlásenie OVS č. 1/2013 na
predaj nehnuteľného majetku
obce - budovy súp.č. 327/22
a pozemok par.č.213/1 o výmere 600 m2 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie a parc.č.
213/2 o výmere 729 m2 vedný
ako záhrada zapísaného na LV
č. 1 v katastrálnom území Dolné
Žemberovce, ako parc. registra „C“ vo výlučnom vlastníctve
obce Žemberovce za vyvolávaciu cenu 10 700 €, a podmienky
OVS č. 1/2013 na predaj nehnuteľného majetku obce takto:
1) Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2013 sa môže zúčastniť
fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba.
2) Predmet obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok obce budova súp.č. 327/22
a pozemok par.č.213/1 o výme-

re 600 m2 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie a parc.č.
213/2 o výmere 729 m2 vedený
ako záhrada zapísaného na LV
č. 1 v katastrálnom území Dolné
Žemberovce, ako parc. registra „C“ vo výlučnom vlastníctve
obce Žemberovce za vyvolávaciu cenu 10 700 €, slovom desaťtisícsedemstoeur.
Predmetom predaja je rodinný dom súp. č. 327/22, hospodárska budova, kopaná studňa
a prípojky a pozemok pod budovou a priľahlá záhrada. Tento
majetok sa predáva v celku.
3) Uchádzač obchodnej verejnej súťaže predloží v zalepenej
obálke s označením „OVS č. 1/
2013“ návrh kúpnej ceny za uvedený nehnuteľný majetok, ktorú
je uchádzač ochotný uhradiť, minimálne však za cenu 10 700 €
4) Uchádzač k návrhu v zalepenej obálke priloží:
4.1. písomný súhlas s úhradou kúpnej ceny najneskôr
v deň podpísania kúpnej zmluvy
(uviesť spôsob úhrady – zloženkou na adresu, v hotovosti do
pokladne
obecného
úradu, prevodným príkazom)
4.2. doklad o tom, že uchádzač nie je dlžníkom Obce Žemberovce
4.3. v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra,
resp. živnostenského registra
nie starší ako 3 mesiace
4. 4. uchádzač je povinný spolu so súťažným návrhom v zalepenej obálke predložiť doklad
o zložení ﬁnančnej zábezpeky 10 % z vyvolávacej ceny na účet
obce vedený v PRIMA banke ,
číslo účtu 7104483002/5600, VS
25/2013 / číslo uznesenia / vo
výške: 1070 euro. Finančná zábezpeka bude v prípade úspešnosti započítaná do kúpnej ceny
odpredávaného majetku, neúspešným účastníkom súťaže
bude zábezpeka vrátená. V súťažnom návrhu súťažiaci uvedie
spôsob vrátenia zábezpeky /na
účet v peňažnom ústave - bankové spojenie, číslo účtu, alebo
šekovou poukážkou na adresu
uchádzača/.
5) Na základe výsledkov OVS
starosta obce uzatvorí kúpnu
zmluvu o predaji majetku s víťazom súťaže, ktorý je povinný
zaplatiť kúpnu cenu a uzatvoriť
kúpnu zmluvu s Obcou Žemberovce do 90 dní od vyhodnotenia
výsledkov OVS. Ak v tomto termíne nebude kúpna cena uhradená a nebude podpísaná kúpna
zmluva o predaji tohto majetku,
kúpnu zmluvu možno uzatvoriť
s ďalším účastníkom v poradí.
6)Písomný súťažný návrh je

potrebné predložiť v slovenskom
jazyku a odovzdať v zalepenej
obálke s označením „OVS č. 1/
2013“ najneskôr do 20.05.2013
do 12,00 hod. na adresu:
Obecný úrad Žemberovce
SNP 375/39
935 02 Žemberovce
7) Termín otvárania súťažných
návrhov je 21.05.2013 o 17.00 h.
na Obecnom úrade Žemberovce. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční komisia
pre výberové konania.
8) Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo podané súťažné návrhy
zamietnuť, súťaž zopakovať,
resp. súťaž zrušiť.
9) Vyhlasovateľ nehradí náklady spojené s účasťou na súťažnom konaní. V prípade záujmu o
obhliadku nehnuteľného majetku
sa uchádzači majú možnosť obrátiť sa na pracovníčku obecného úradu Bc.Annu Jarošíkovú,
prípadne na e-mailovú adresu jarosikova@zemberovce.sk alebo
na telefónne číslo 036/6388121,
0902127527.
odporúča
starostovi obce vyhlásiť Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2013
na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce – budovy
súp.č. 327/22 a pozemok par.
č.213/1 o výmere 600 m2 vedený
ako zastavaná plocha a nádvorie a parc.č. 213/2 o výmere 729
m2 vedený ako záhrada zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom
území Dolné Žemberovce, ako
parc.registra „C“ vo výlučnom
vlastníctve obce Žemberovce
za vyvolávaciu cenu 10 700 €,
podľa schválených podmienok .
T: do 30 dní od schválenia
v OZ
Z : v texte
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
informáciu o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia
v obci dodávateľom Slovenské
elektrárne a.s., Mlynské Nivy 47,
821 09 Bratislava
odporúča
starostovi obce pokračovať
v príprave rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
prítomní : 7
hlasovanie:
za:7 proti:0 zdržal sa: 0
Ing. Ján K a l m a n
starosta obce
Ján Š i n k o v i č
zástupca starostu obce
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Zo života nášho
Poľnohospodárskeho družstva
Ing. Milanovi Halmešovi, predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Žemberovce som položila pár
otázok, aký vplyv malo chladné
počasie na oziminy a priebeh jarných prác.
• Ako by ste zhodnotili tohtoročný priebeh zimy z pohľadu
poľnohospodárov?
Priebeh tohtoročnej zimy bol
atypický nielen pre občanov, ale aj
pre poľnohospodárov. Nadmerné
zrážky a topenie snehu spôsobo-

aj ozimná repka, ktorej sme
po suchom lete
nedávali veľkú
šancu,
preto
sme jej zasiali
len polovicu z plánovanej výmery.
Dobre sme zvládli ešte vo februári
prvé prihnojovanie ozimín, porasty
boli dobre zakorenené a zapojené.
Prelom nastal, keď sme očakávali
príchod jari, ale žiaľ prišla druhá
etapa zimy s nadmernými zrážkaktorú ideme pestovať po 1. krát.
Problémy nám robia niektoré parcely, na ktorých sa ešte drží voda
a zabraňuje nám osiať celú výmeru. Súbežne s týmito prácami robíme na poliach chemickú ochranu
proti chorobám a škodcom, aby
sme zabránili zníženiu úrod. Dú-

fame, že v najbližšom období nám
bude počasie priať a doposiaľ 50%
spadnutých zrážok sa neprejaví
opačne, nedostatkom zrážok v čase, keď to budú rastliny najviac potrebovať v mesiacoch máj a jún.
Za odpovede ďakuje
Mgr. Jadroňová

Odvetu prírody oľutujeme...

valo škody na majetkoch občanov
a u poľnohospodárov podmočenie a zaplavenie polí. Mokrá a studená jar nepriaznivo pôsobila na
vegetáciu ozimín. Takýto výskyt
nízkych teplôt na Slovensku sa
nameral aj v rokoch 1901 a 1944
a podľa zrážok je tohtoročná jar
jedna z najmokrejších. Za obdobie
prvých 3- mesiacov nám napršalo
50% ročného priemeru. Len v Levickom okrese evidujeme okolo 10
tisíc ha pod vodou.
• Ako Vám prezimovali oziminy a ako poznačila dlhá zima
zasiate plodiny?
Priebeh minuloročnej jesene
a časť tohtoročnej zimy nás potešil, pretože oziminy, ktoré sme
zasiali dobre vzišli, potešila nás

mi aj so snehom a ochladením.
Porasty vo vegetácii to pribrzdilo, rozmnožila sa pleseň snežná
a neposlednom rade aj poľná zver
sa začala na nich intenzívnejšie
pásť a ukrajovať z nich.
• Aká je situácia dnes a ako
prebiehajú jarné práce?
Dnes sa už tešíme zo slniečka, aj keď tu máme ďalší extrém
– vysoké denné teploty a v polovici apríla sme zaznamenali veľký
rozdiel medzi nočnými a dennými
teplotami, čo neprispieva dobre
vegetácii rastlín a sadov. Na našom družstve sme sejbu začali
neobvykle až 15. apríla, zasiali
sme ovos na Dolinkách a Vlasenovskom, potom sme pokračovali
sejbou lucerny a tento týždeň končíme so sejbou kukurice a sóje,

„Človek by si mal uvedomiť, že
je súčasťou prírody a nesprávať
sa k nej bezohľadne, lebo dostane
odvetu.
To čo sa deje s počasím je ešte
len začiatok. Ak by príroda reagovala adekvátne tomu, ako na ňu
človek vplýva, tak by mu v budúcnosti mohla vystaviť nepríjemný
účet. Čo sa už podľa mňa začína
diať.
,,Zvykajme si na silné víchrice aj
prekvapivo vysoké teploty.” hovorí klimatológ Pavel Faško. RNDr.
Pavel Faško pôsobí v Slovenskom
hydrometeorologickom
ústave
v Bratislave ako klimatológ od
roku 1959.
Nemusíme chodiť ďaleko do
sveta, ani za chotár našej dediny.
V záhradách máme jazerá, pivnice
plné vody a je jedno či bývame na
rovine alebo na kopci. Vodu majú
aj v takých domácnostiach ,kde ju
doteraz nikdy nemali.
Bola som pozvaná do základnej
školy na besedu. Z okna triedy,
kde sme sedeli som videla „Húšťavu“ a „dolnejsu“. Zdalo sa mi, že
Húšťava je akási iná, menšia, ako
by sa strácala ... .
Túto časť obce dôverne poznám, tu som strávila svoje detstvo aj mladosť. Do Húšťavy sme
chodievali s kamarátkou na orgován, ktorý bol vysadený okolo
„dvorcov“. Vôňu kvitnúcich agátov
prinášal podvečerný vánok až dolu
do dediny.
Zvedavosť mi nedala a išla som
sa pozrieť na cestu pod Húšťavu,
či obraz, ktorý som videla z okna
školy je pravdivý.
Žiaľ, áno!
Niečo mi na vŕšku chýbalo stromy!
Keď som sa z tejto cesty v minulosti pozrela na Húšťavu nedo-

videla som na oblohu pre stromy.
Teraz už môjmu zraku nič nebránilo v pohľade na jasnú oblohu.
V minulosti naši dedovia vysadili na vŕšku nad domami stromy.
Nie preto, že by nemali čo robiť.
Nemuseli mať ani vysokoškolský
diplom, aby si uvedomili, čo je pre
ľudí a pre prírodu dôležité a potrebné. Zdravý sedliacky rozum im
kázal - vysaď tam stromy - bude ti
to na osoh, nie na škodu! Stromy
budú chrániť domy pred vetrom
a víchricou, ich korene zadržia
vodu, ktorá by prudkým svahom
stekala do dvorov a záhrad.
Stalo sa a vyrástla tu húšťava
stromov, ktoré desaťročia plnili
svoj účel.
Viem, zima bola dlhá, peňazí
nazvyš nieto a drevo je drahé...
Ale bezhlavo, bezohľadne a nerozumne vypiľovať stromy na takomto mieste, na to sa ťažko hľadá odpoveď...
Húšťava je urbársky majetok.
To nám je už ozaj všetko ľahostajné?
Nevidíme?
Nechceme vidieť čo sa vidieť dá
a má?
Bolo by naivné myslieť si, že
naša Húšťava zabráni klimatickým
zmenám vo svete. Ale, takýchto
„Húšťav“ sú na Slovensku tisíce
a vo svete milióny.
Chcela som poukázať na to, ako
by sa mohla zmeniť klíma, aj keď
na malom kúsku zeme, keď budeme „úspešne“ pokračovať v započatom „diele“.
Ďalej, čo je nemenej dôležité,
na sebeckosť, bezohľadnosť, bezočivosť, ľahostajnosť a benevolenciu...
Hľadíme len na vlastné potreby,
všetko ostatné sa nás netýka?
Mariana Danišová
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Duch svätý
Ján 14,23-27
„Ak ma niekto miluje, bude
zachovávať moje slovo a môj
Otec bude ho milovať a príde k nemu a budeme prebývať u neho.“ Napriek slovám
rozlúčky ja tu reč o Božej
prítomnosti v nás. To je odpoveď Pána Ježiša na otázku
učeníka. Prečo sa ako Kristus
nedal poznať všetkým? Prečo
tu zostáva tá mučivá diskrepancia, v ktorej jedni žijú vo
viere v Neho a iní sa z tejto
viery vysmievajú? Prečo raz
na vždy nevyriešil Pán Ježiš
túto otázku? Koľko rozhodnutí
v našom živote by bolo jednoduchších!
Poznanie Boha je možné len
cez lásku. To nie je teoretická
vedomosť, ktorú môže ktokoľvek objektívne uchopiť a skúmať. Boh, ktorého skúmame
a popisujeme našim racionálnym myslením je mŕtvy Boh,
ktorý v našom živote nekoná.
Boh, ktorého poznávame vo
vzťahu lásky je živý Boh. Stretáva sa s nami. Vstupuje do
nášho života a mení ho!
Ako sa táto prítomnosť prejavuje a čo pôsobí? Ak milujeme Pána Ježiša, prebýva
v nás. Tak prostá a pritom
veľkolepá skutočnosť. Veď to
atak dobre poznáme. Toho,
koho milujeme, nosíme v srdce a vo svojich myšlienkach.
Kto naše srdce zapáli láskou
doslova sa doň nasťahuje,
prebýva v ňom. Táto láska
formuje. Milujúci koná vôľu
milovaného. To napokon hovorí aj apoštol Pavel o našom
vzťahu k Bohu. Kto Ho miluje stáva sa chrámom Ducha
Svätého. Boh ho posväcuje a očisťuje k novej službe.
Je teda Boh len myšlienka?
Vágna domnienka? Neznámy, vzdialený? Nie! On je ten,
ktorý vstupuje do nášho života
a mení ho.
V našom hľadaní rady pre
život často zostávame bez odpovede. Často nemáme človeka, na ktorého sa môžeme
s dôverou obrátiť. V mučivej
bezradnosti sa často obraciame na ľudí, ktorí našu dôveru
zneužijú. V tejto situácii nám
však zaznieva posolstvo o iniciatíve: Duch Svätý je Boh,
ktorý sa nám prihovára.
Apoštol Ján nám tlmočí slová Pána Ježiša: Radca, ten

Duch Svätý, ktorého pošle
Otec v mojom mene: Ten vás
naučí všetkému a pripomenie
vám všetko, čo som vám hovoril.
V čom spočíva táto radcovská funkcia Ducha Svätého?
Najprv v tom, že ním pripomína Božie slovo. Teda nie extatické stavy vytrženia, ktoré
by nás mali odpútať od toho,
čo nás v živote ťaží. Práve naopak, pripomenutie Božieho
slova v situáciách, v ktorých si
nevieme sami rady. A to potrebujeme. Životné ťažkosti nám
totiž často zvyknú zastrieť pohľad na Božie slovo. Zabúdame na to, čo sme sa z neho
naučili, čo sme mnohokrát
vždy znova počuli. Preto prichádza Duch Svätá a hovorí
k nám. a pritom nedáva hotové odpovede, ale nás učí, ako
ich hľadať. To je ten najlepší
radca. To isté, vekmi overené
Slovo Božie, ale vždy v novej
situácii. To je radcovská funkcia Ducha Svätého. Otvára
nám oči k novému pohľadu.
Je ako dobrý učiteľ, ktorý ponúka inú perspektívu. Keď
žiak stojí pred úlohou, ktorú
nevie vyriešiť, nenadiktuje mu
riešenie. Vezme ho a pomôže
mu postaviť sa k celému problému inak. Tak, aby sám našiel to správne riešenie.
To napĺňa pokojom - to je
to tretie, čo si chceme dnes
všimnúť. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam,
nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti
srdce a nestrachuje.
Pán Ježiš vie, že Jeho nasledovníkov budú po Jeho
smrti
sprevádzať
obavy
a strach. Preto ich uisťuje
o pokoji. Tento pokoj sa však
odlišuje od pokoja tohto sveta. V čom je rozdiel? Na inom
mieste, keď sa Pán Ježiš
stretne s učeníkmi po vzkriesení, vidíme sú diferenciu
ešte zreteľnejšie. Tam hovorí:
Pokoj vám. Ako mňa poslal
Otec, aj ja posielam vás. Dar
pokoja, ktorý dáva vzkriesený,
nie je pokoj nečinnosti, ale pokoj tvorivosti.
Často sme v situácii, keď
nás vyrušuje množstvo podnetov. Dráždi nás každá otázka, každý zvuk, každý pohyb.
Vtedy zvykneme v hneve
a bezradnosti zvolať: „Dajte

mi už všetci pokoj!“ Vieme
však veľmi dobre, že ten pokoj sa nedostaví, lebo príčina nášho nepokoja je niekde
inde. Sú za ním naše zlyhania. Naše narušené vzťahy.
Hoci by sme sa ocitli v úplnom
tichu, predsa nám v duši budú
kričať hlasy upomínajúce nás
na naše hriechy.
Pokoj, ktorý prináša Duch
Svätá je pokoj prameniaci
z odpustenia hriechov. Pán
Ježiš nás aj dnes uisťuje
o svojej odpúšťajúcej milosti.
Preto sa naše srdce nemusí
strachovať a rmútiť. Tento pokoj je pokoj hebrejsky „šálom.“
Pokoj, ktorý nie je založený na

úteku od toho, čo nás znepokojuje. Je to pokoj, ktorý pramení z prekonania skutočných
príčin nášho nepokoja. Pokoj
odpustenia a zmierenia.
Taký pokoj nás vyzbrojuje
k aktivite. Odpustením obnovené vzťahy umožňujú nový
začiatok, nový obsah nášho
života.
Prijmime teda dar Ducha
Svätého. On je ten Duch, ktorý v nás prebýva, prihovára sa
k nám a napĺňa nás tvorivým
pokojom. Amen.
Mgr. G. Lauríková
Nám. farárka ECAV CZ
Žemberovce

Máj mesiac lásky
Taký všedný, obyčajný názov
na prvý pohľad málo hovoriaci,
ktorý všetci veľmi dobre poznáme. No popritom ide o tému,
ktorá je neustále spomínaná
a vyjadrovaná rôznymi umeleckými spôsobmi, v rôznych životných situáciách a životných
obdobiach človeka. Na druhej
strane téma lásky je iste zložitá, ťažká a mnohokrát komplikovaná, ale bez nej, bez lásky,
človek žiť nedokáže, pretože
každý túži byť milovaný, chce
aby ho mal niekto rád, aby to
v živote cítil a zažíval.
Iste by sa na túto tému mohol
vyjadriť ktokoľvek z nás ľudí,
ale najvýrečnejšie, najkrajšie
a najsilnejšie sa vyjadril Boží
Syn Ježiš Kristus, ktorý sa stal
človekom, žil medzi ľuďmi, obetoval svoj život za nás a to všetko z lásky k nám. A neprestáva
byť s nami, aby nás miloval,
lebo „Boh je láska“, čítame vo
Svätom Písme. Teda Boh nie
je nič iné, iba láska a všetko čo
robí a čo chce pre nás, je láska,
a aby sme ho takého milujúceho vo svojom živote aj zažívali.
Preto sa oplatí otvoriť tejto
Božej láske, lebo človek pri
tom vždy iba získa a môže tak
čerpať do svojho života z nevyčerpateľného prameňa Ježišovej lásky, ktorá vyviera z Jeho

srdca. Každý z nás chce, túži
byť milovaný, cítiť a zažívať
túto skutočnosť a Ježiš je ten,
ktorý sa vo svojej láske, v preukazovaní a dávaní svojej lásky
nikdy neunaví, nikdy neprestane, nikdy nezmení, lebo On je
Láska.
Je na našu škodu odmietať
Ježišovu lásku, On je z toho
iste smutný, lebo ako povedala
Jeho Matka Mária, keď sa raz
zjavila deťom vo Fatime, že
keby sme vedeli ako veľmi nás
jej Syn, Ježiš, miluje, od šťastia
by sme zomreli. Veru, tak veľmi
a ešte oveľa viac nás Ježiš miluje a túži po nás.
Preto prichádzajme, túžme
neustále po Ježišovej milujúcej
prítomnosti v našom živote, veď
on je tu iba preto, aby sme boli
milovaní, šťastní, zažívali pokoj,
pohodu, aj napriek všetkému
ťažkému, čo sa nachádza v našom živote. Pre Ježišovu lásku,
pre to aby sme ju aj naozaj cítili a zažívali neexistuje žiadna
prekážka ani problém, pre ktorý by sme ju nemohli vo svojom
živote mať. Len treba neustále
po nej túžiť, prichádzať a prijímať ju v živote.
To vám všetkým zo srdca
želá a žehná vás
Jozef Poliak,
adm. farnosti

Poďakovanie
Ďakujeme pánovi farárovi Jozefovi Poliakovi
za dôstojné, kresťanské slávenie sviatkov Veľkej
noci.
Vďační farníci
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Návšteva poľovníckej výstavy a detského oddelenia
Tekovskej knižnice v Juniore v Leviciach
Levické poľovnícke dni navštívili
žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ s MŠ Žemberovce, spoločne s triednymi učiteľkami (Mgr. Erika Repáňová, Mgr.
Dominika Palkovičová) a s rodičmi
(1.A - Zdenka Bobríková, Monika
Miháliková, 2.A - Radoslav Goral,
Miroslav Botík, Paulína Juračová,
Adriana Krištofová, Radoslav Poliak, Marta Petrášová) 21.3.2013
v levickom Juniore.
Deti na poľovníckej výstave
mohli nazrieť do lesa s rôznymi

výstavy sme sa presunuli
do detskej kničnice. Tu nás
s úsmevom privítali pani
knihovníčky. Usadili sme
sa a mohlo začať bábkové divadlo „O veľkej repe“.
V rozprávke sa na chvíľu
z detí stali bábkoherci, ktorí
prepožičali svoje ruky a hlas
psíkovi, mačičke a myške Po
rozprávke pani knihovníčka
deti oboznámila s priestormi
knižnice a s vypožičiavaním

druhmi zvierat žijúcich v našich
lesoch. Škoda len že neboli živé.
Rovnako si mohli pozrieť vzácne
poľovnícke trofeje, prípadne si zakúpiť aj poľovnícky suvenír na pamiatku. Po prehliadke poľovníckej

kníh. Pred odchodom z knižnice
sa deti zahrali hru s vankúšovým
puzzle.
Našu návštevu sme
ukončili s pomocou čarovného
slovíčka „ďakujeme“.
Dominika Palkovičová

Prihovára sa Vám Materská škola v Žemberovciach
THE SCHOOL DANCE- veľká
tanečná súťaž pre školy. Aj naša
materská škola a hlavne pani učiteľky reﬂektovali na výzvu zapojenia sa do 2.ročníka veľkej tanečnej
súťaže pre školy, ktorej spoluorganizátormi sú SND, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu,
BKIS a Hlavné mesto Bratislava.
Nakoľko naše deti veľmi radi
tancujú a bavia sa pri dobrej hudbe, sme sa rozhodli zapojiť do
tejto súťaže. O čom Vás chceme
presvedčiť aj v našich video - nahrávkach.
Pre súťaž THE SCHOOL DANCE sme nahrali dve videa a to jedno na tanec: “CHACHA“ „Veselá
čača „ a druhé : „Žijeme len raz“
Veríme, že sa Vám naše video
nahrávky budú páčiť a že naši najmenší Vás všetkých presvedčia
o tom, že sa zapojíte do hlasovania na www.schooldance.sk, ktoré
bude prístupné od 1. mája 2013,
čím posuniete naše video nahrávky do ﬁnále....
Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu kameramanovi
a zároveň aj budúcemu nášmu
rodičovi pánovi Mgr. Melicherčíkovi, ktorý bol ochotný a trpezlivý
natočiť našich najmenších v ich
tanečných variáciách.

Z príležitosti DŇA ZEME sme pozvali do našej materskej školy pána Hlásnika- veľkého poľovníka, ktorý bol ochotný prísť medzi naše deti
a svojimi aktivitami ich zaviesť do ríše prírody.
Naši najmenší, nielen že poznali hlasy a zvuky zvierat, vtákov ale porozprávali veľa príhod ,
ktoré zažili v prírode pri zbieraní hríbov a na vychádzkach s rodičmi, čím presvedčili uja Hlásnika, že príroda je im blízka , že majú bohaté
vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy.
Mária Máčayová
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Deň narcisov
Dňa 12.4.2013 sa 9.trieda zúčastnila na besede s pani zástupkyňou Máčajovou a pani Danišovou. Keďže bol Deň narcisov,
my, deviataci sme robili zbierku
a ponúkali ľuďom narcisy a týmto

spôsobom prispievali na Ligu proti
rakovine, hlavnou témou tejto besedy bola teda rakovina. Na začiatku besedy sme si povedali, čo
to vlastne rakovina je. Určite viete,
že je to veľmi zákerná a krutá choroba, ktorá môže postihnúť ľudí
akéhokoľvek veku. O jej priebehu
sme sa dozvedeli z rozprávania
p. Máčajovej a p. Danišovej, ktoré nám vyrozprávali ich príbehy.
Rozprávať sa na tému rakovina
nie je nič príjemné, je to ťažké, a

preto sme sa veľmi do rozhovoru
nezapájali, ale zato sme s porozumením počúvali. Podľa mňa bola
táto beseda veľmi zaujímavá a poučná. Nikdy nevieme, čo sa kedy
stane. Život je nevyspytateľný a
bolo pre nás prínosom dozvedieť
sa o rakovine a
jej priebehu viac.
Niektorých
ľudí
môže postihnúť
viac, iných menej,
no ide hlavne o
naše myšlienky.
Liečba môže byť
zdĺhavá a ťažká,
ale každý človek
s rakovinou musí
mať určitú vieru a
snažiť sa myslieť
pozitívne.
Možno sa nevylieči
úplne, ale určite sa to dá aspoň
čiastočne, ako napr. p. Máčajová.
Hlavne sa s problémom treba čo
najskôr zdôveriť blízkej osobe (t.j.
rodičom) a lekárovi, aby už nebolo
neskoro.
Veľmi sa mi rozprávanie p. Máčajovej aj p. Danišovej páčilo a
som rada, že sme nadobudli takúto skúsenosť. Snáď sa všetkým
ľuďom s rakovinou podarí bojovať
a boj nad ňou aj vyhrať!
D. Rellová

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 18. 3. 2013 sa v našej Základnej škole s materskou školou pod taktovkou pani učiteliek I. stupňa a vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry na II.stupni konalo
školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy: „Hviezdoslavov Kubín“. Žiaci svojím umeleckým prednesom
zabojovali o postup do základného/obvodného/ kola.
Umiestnili sa nasledovne:
I. kategória
Próza:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
II. kategória
Poézia:
2.miesto:
Próza:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
III. kategória
Próza:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

Júlia Krištofová, II.A
Matej Turčok, II.A
Michaela Juračová, II.A
Veronika Kúdelová, III.A
Kristína Hunková, III.A

Eva Poliaková, V.A
Matej Števko, V. A
Eva Kristínová, V.A
Miriam Genčíková, VII.A
Karolína Durbáková VI.A

Lenka Košťúrová, IX.A
Nikoleta Višňová, VIII.A
Martina Fiﬂíková, VIII.A
Kristína Durbáková, VIII.A

V základnom/obvodnom/ kole v Leviciach nás reprezentovali: Júlia
Krištofová, Eva Kristínová a Lenka Košťúrová.
Srdečne blahoželáme!
Mgr. Slavka Kothajová

Prijmite kvietok nádeje
Rakovina
slovo,
ktorého
sa obáva každý
jeden z nás. Kladieme si v duchu
otázky - nosím ju
už v sebe aj ja? Čo robiť, aby
sa nezmocnila aj môjho života?
Ako sa chrániť?
Aj keď medicína hľadá
prostriedky ako s touto zákernou chorobou bojovať, ako nad
ňou zvíťaziť, napriek tomu, že
vedci objavujú vždy nové a nové účinné prostriedky s vynikajúcimi výsledkami - stále je tu,
berie si ľudské životy bez výnimky veku. Všetko úsilie a snaha, ako ju prekonať stojí nemalé
úsilie vedcov a lekárov, ale zároveň stojí aj nemalé peniaze,
ktoré sú na tento cieľ potrebné.
Každoročne začiatkom apríla
- Liga proti rakovine - vyhlasuje
verejnú ﬁnančnú zbierku na tento účel.
Žltý kvietok narcisu je jej symbolom. Každý z nás sa už v živote stretol s touto chorobou,
ak nie vo vlastnej rodine, tak istotne postihla niekoho blízkeho,
známeho, kolegu, spolužiaka.
Moja bývalá kolegyňa učiteľka MŠ, Mária Máčajová, ktorá
sama pocítila zákernosť tejto
choroby na vlastnom tele, sa
rozhodla otvorene o nej prehovoriť. Nehovorila o nej s dospelými, ale s deťmi - žiakmi 9.ročníka našej školy.
Hovorila o tom, ako sa u nej
prejavila, ako zareagovala na
tú skutočnosť. Poddala sa hrôze menom Rakovina alebo naopak, zabojovala? Našla v sebe
toľko sily, že bojovala. Po operácii a už počas chemoterapie
sa snažila pomaly zapájať do
každodennej práce, nemyslieť
doma na možné dôsledky, ktoré
by postihli nielen ju, ale aj celú

rodinu.
Podarilo
sa!
Vďaka tomu, že
včas bola choroba
d i a g n o s t i k o v a ná
a liečená, vďaka
jej vnútornej sile a odhodlaniu.
Vďaka rodine, svojmu okoliu
a v nemalej miere aj vďaka viere v Boha, ktorá v jej prípade
bola stimulujúca.
Cieľom a snahou tejto besedy, ktorej som sa zúčastnila aj
ja, bolo upozorniť deti, aby aj
napriek tomu, že sú ešte takí
mladí, boli opatrní, aby sledovali prípadné zmeny na svojom
tele, aby sa s dôverou obrátili
na svojich blízkych. Je potrebné
a dôležité hovoriť aj o takýchto
- nie vždy radostných a pozitívnych skutočnostiach.
Rakovina vzala aj mne najbližšieho človeka - moju mamu.
Žiaľ, nedocenila príznaky choroby a po jej diagnostikovaní už
bolo na záchranu života neskoro. Keď s nami hovoril lekár, po
jej operácii - povedal, že musela minimálne dva roky trpieť
veľkými bolesťami. Na moju
dosť naivnú poznámku, veď sa
nesťažovala, lekár odpovedal
otázkou - „a ktorá mama sa sťažuje?“ Teraz poznám odpoveď
- ani jedna!
Pre prácu a každodenné
povinnosti, ktorých je nemálo
v práci, aj v domácnosti, nám
akosi nezostáva dosť času všímať si čo sa deje s mne blízkym
človekom a nemusí to vždy byť
len rodič, dieťa, manžel, ale aj
kolega, známy, sused,...
Je tu žltý narcis - kvietok nádeje, pre tých, ktorým ešte zostáva nádej, aby zostali s nami
čo možno najdlhšie, aby sme
žlté narcisy nekládli na studené
kopčeky hliny.....
Mariana Danišová

A keďže marec je mesiacom
knihy, žiaci III. ročníka si to pripomenuli návštevou našej obecnej
knižnice, ktorou ich sprevádzala
knihovníčka teta Evka Danišová.
Pripravila pre žiakov knihy s povesťami z nášho regiónu, o ktorých sa žiaci spolu s tetou a pani
učiteľkou porozprávali, zoznámili
sa s priestormi knižnice a s tým, ako sa stať čitateľom knižnice, či požičiavať si rôzne knihy. Žiakom sa v knižnici veľmi
páčilo a mnohí z nich hneď popoludní sami alebo s rodičmi
knižnicu navštívili a stali sa jej čitateľmi.
Týmto sa veľmi pekne chceme tete Evke Danišovej poďakovať za milé privítanie a ochotu a tešíme sa na ďalšie
stretnutie s ňou a peknými knihami v knižnici.
Žiaci III. roč.
a p. uč. S. Kothajová
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Deň učiteľov
Kto videl kráčať učiteľov našej
školy v jedno marcové odpoludnie
k budove obecného úradu - mohol
si pomyslieť - „vari sa pomýlili, veď
škola je opačným smerom?!“
Nie, nepomýlili sa!
Ako aj po iné roky - na Deň
učiteľov, ich starosta obce privítal
na pôde obecného úradu, aby im
slávnostným spôsobom bola prejavená vďaka a uznanie
za každodennú, náročnú,
ale aj krásnu prácu učiteľa.

pánovi farárovi starosta obce Ing.
Ján Kalman.
Ďakujem, prehovorili aj kvety
z rúk starostu obce a predsedu
PD Ing. Milana Halmeša, priateľa
a dlhoročného sponzora školy.
Pri príležitosti Dňa učiteľov bola
ocenená za pedagogickú aj za mimoškolskú činnosť v oblasti kultúry Mgr. Ingrid Košťúrová.

Spievanky,
spievanky,
kdeže ste sa vzali,
či ste z neba spadli a či v
háji rástli ....
slovami tejto krásnej
slovenskej piesne ich
privítal spevokol Žemberovčan.
Ďakujeme - zaznelo
v básničke najmenších
žiačikov z materskej školy. Slávnostnou rečou sa
prihovoril - riaditeľke školy, všetkým prítomným
učiteľom, pani farárke a

Učiteľke
V kotúči slnka zvonia kriedové
rána tvojich dní.
Kroky, džavot a smiech,
bludište stálych stretnutí,
kde do hniezd duší seješ múdre slová.
Pútnici poznávania
kreslia ozveny tvojho hlasu.
Každý okamih v obzretí
je ako tichá zátoka
človečích túžob,
ktoré si spoznala a poznáš.
Si ako bárka,
azda skromná rybár.
Zo siete tvojej nehy
hľadia vďačné tváre.
Patrí ti večný čas detstva,
um lásky,
i srdce ako bubon,
keď zoraďuješ prvé šíky
do života.

Slávnostné odpoludnie zakončilo milé neformálne posedenie
v zasadačke obecného úradu. Za
oknami šedivá obloha, chlad, dažďové kvapky - vo vnútri smiech,
živá vrava a pohoda.
Dňa 30.apríla v predvečer
1. mája sme sa zišli pred
obecným úradom, aby sme
sprevádzali mládež pri stavaní mája. Privítali sme aj
štyroch zástupcov zo strany SMER z Levíc. Pekný
teplý večer nám spríjemnilo
vystúpenie dievčat krúžku
Hula - hop kruhy pod vedením D. Póčovej a spevokol
Žemberovčan s peknými
piesňami o máji a láske.
jar

Nie každý deň je v živote učiteľa naplnený smiechom, nie každý
deň je oslavovaný, nie každý deň
sa mu ďakuje ...., napriek tomu
on svoju prácu miluje, lebo práca
s deťmi je jeho poslaním.
Mariana Danišová
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Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Žemberovce
Dňa 14. apríla 2013 sa konala výročná členská schôdza klubu
dôchodcov.
Program:
Otvorenie členskej schôdze
Správa KD za rok 2012
Pokladničná správa
Voľba výboru KD
Diskusia
Schôdza bola hodnotiaca, hodnotil sa rok 2012 a práca členov
výboru klubu. Predsedníčka Marta Gúčiková
otvorila a privítala členov.
Predsedníčka
informovala
o
akciách,
stretnutiach
a podujatiach
ktoré sa konali
v priestoroch
klubu. Napr.
začalo sa inventarizáciou
majetku klubu, nasledovali fašiangy , MDŽ, kolaudácia
22 b.j. v obci, výstava „Vreckovky, súčasť to života“ , nadviazala
sa družba so seniormi v Pukanci,
seniori sa zúčastnili výletu v Podhájskej, Sebechleboch, akcia pre
staršiu generáciu „ Čaro zrelosti“,
nasledovalo generačné stretnutie
„Európsky rok aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami“
v spolupráci so ZŠ Žemberovce,

celý
október
a takmer celý
november sa
v
priestoroch
KD celebrovali sväté omše,
tradičné Predvianočné
remeselnícke
žemberovské
trhy boli spojené s návštevou
seniorov
kuchárka Irena Renčová
pokladňa Mária Kňazovicová
kronikárka Katarína Baranová

ďalší členovia – M.Šinkovičová, J.Vyskočová, M.Bieliková, A.
Baťková, J.Bielik a nová členka
Eva Mikulová.
V klube sa stretávajú počas
celého roka členovia včelárov,
konajú sa členské schôdze záhradkárov a TJ Družstevník.
Priestory sa využívajú i na stretnutia občanov, na rodinné posadenia, kary. Do inventára sa pripísali nové obrusy na slávnostné
príležitosti. Klub dôchodcov touto cestou ďakuje za sponzorské
dary, slová vďaky a dôveru.
foto a text:
K. Baranová

Uvítanie detí
„Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa...“
z Pukanca. Opäť tradične 31.12.
sa pred zdravotným strediskom
privítal nový rok 2013. Bol to opäť
náročný rok. Odpracovalo sa vyše
štyristo hodín. Pokladnička Mária
Kňazovicová predniesla ﬁnancovanie klubu.
Volil sa výbor Klubu dôchodcov
Žemberovce v tomto zloženípredsedníčka Marta Gúčiková
hospodárka Mária Repáňová

V zmysle tohto motta sme dňa
17. marca 2013 privítali v obradnej
sieni obce Žemberovce najmladších občanov našej obce v sprievode ich rodičov pri príležitosti uví-

rodičom v mene obce ako i v mene svojom veľa zdravia a krásne
strávených spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.
I keď počas týchto spoločne

tania detí narodených v roku 2012
do radov občanov našej obce.
Príchod nového života vytvára
v rodine pocit lásky, šťastia, radosti a spolupatričnosti. Narodenie dieťaťa je slávnostnou chvíľou
nielen pre rodičov, príbuzných ale
je to aj výnimočná chvíľa, z ktorej sa teší i naša obec a preto mi
bolo cťou, že práve ja som mohla
v mene ZPOZ-u v Žemberovciach
privítať a úvodnou básňou sa prihovoriť všetkým prítomným, ktorí
v toto krásne nedeľné popoludnie
prijali naše pozvanie a strávili spolu s nami pár nezabudnuteľných
chvíľ.
Pani Jarošíková predstavila
starostovi obce deti narodené
v Žemberovciach v roku 2012. Ing.
Ján Kalman, starosta obce Žemberovce, sa prítomným prihovoril
a vyjadril radosť, že na pôde obce
môže privítať našich najmladších
spoluobčanov a zaželal im a ich

strávených chvíľ bolo v obradnej
sieni obce rušnejšie ako inokedy,
všetky očká žiarili, keď sme sa započúvali do uspávanky v podaní
pani Hamarovej.
Na záver som sa úprimne poďakovala prítomným v mene ZPOZ-u
v Žemberovicach, že prijali naše
pozvanie a zaželala som im mnoho lásky, zdravia, šťastia a rodinnej pohody pri výchove ich detí. Po
spoločnej fotke mamičiek s deťmi
sme sa rozlúčili so želaním, aby
sme v Žemberovciach každoročne
privítali do života čo možno najviac
detí.
Našimi najmladšími spoluobčanmi, ktorí sa narodili v roku 2012
sú: Tomáš Német, Nina Liliana
Gašparová, Tomáš Mikula, Vivien
Pástorová, Hana Birčáková, Jakub
Javorník, Ľubomír Mikula, Martina
Mihalíková a Nella Renčová.
Mgr. Eva Miedzgová,
predsedníčka ZPOZ

Keby takých bolo viac...

Príjemne nás prekvapili obyvatelia nového nájomného bytového
domu obce Žemberovce.
Zorganizovali si brigádu a vyčistili okolie
bytovky. Veľkú zásluhu
má na tom bytová dôverníčka Elena Brathová a jej kamarátky.
Brigádu načasovali na
deň, keď bola medializovaná Hodina Zeme.
Zúčastnilo sa jej 13
rodín z 21 obývaných
bytov.
Obyvatelia sú vo väčšej miere zamestnaní
ľudia i tak si miesto
oddychu našli čas na

úpravu okolia, pretože im na ňom
záleží. Príchodom krajšieho počasia plánujú okolo bytovky vysadiť
aj viac zelene, ako kvety a kríčky.
Teší nás prístup obyvateľov k majetku obce, ich záujem o skultúrnenie a skrášlenie prostredia
v ktorom žijú bez ohľadu na to,
či majú k nemu vlastnícke práva
alebo nie. Tak nech im tá chuť
dlho vydrží.
Veď mnohí obyvatelia sa tak
nesprávajú k svojmu vlastnému
majetku a jeho okoliu, pretože
vidíme, že aj keď im to zdravie
dovolí sú k prostrediu okolo seba
ľahostajní a čakajú na....
Jar
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Zo života futbalu
Dňa 3. marca sa v mestskej
športovej hale v Leviciach uskutočnil dorastenecký turnaj o pohár
ObFZ Levice. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev vrátane našich dorastencov. Mužstvá boli rozdelené
do dvoch skupín, kde naše mužstvo dorastu v základnej skupine
dosiahlo nasledovné výsledky: H.
Kľačany – Žemberovce 6:0, Žemberovce – H. Vrbica 0:1, Rybník
– Žemberovce 2:5. V základnej
skupine sa naše mužstvo dorastu
umiestnilo na treťom mieste, čo
znamenalo, že nepostúpilo do bojov o medaily. V zápase o konečné 5. miesto sa naši chlapci stretli
s rovesníkmi z Kalinčiakova, s ktorými prehrali vysoko 9:1 a v konečnom zúčtovaní obsadili premiérovo na turnaji o pohár ObFZ Levice
6. miesto. Z víťazstva sa tešilo
mužstvo H. Kľačian, druhý skončili dorastenci z Juru nad Hronom
a tretie miesto obsadili Podlužany.
Po turnaji sa vzdal funkcie trénera
p. Ukrop, ktorému zároveň Výbor
OFK ďakuje za vykonanú prácu
pri mužstve dorastu. Výbor OFK
dočasne do konca sezóny poveril
trénovaním Jozefa Klačka.
Počas jarných prázdnin 7. marca sa konal aj žiacky halový turnaj
v Leviciach o Putovný pohár predsedu ObFZ Levice. Mužstvá boli
tiež rozdelené do dvoch skupín.
Výsledky v základnej skupine: T.
Lužany - Žemberovce 1:4, Žemberovce – St. Tekov 1:3, Žemberovce
– D. Pial 2:1. Žiacke mužstvo sa
po zápasoch v základných skupinách umiestnilo na druhom mieste, čo zaručovalo postup do bojov

o medailu. V semiﬁnále sa stretli
s víťazom skupiny B a neskorším
víťazom turnaja KŠK Levice, ktorým naši chlapci podľahli vysoko
7:1. Prehra znamenala súboj o konečné 3. miesto, kde sme narazili
na mužstvo z H. Kľačian. Po vyrovnanom zápase nakoniec naši
chlapci prehrali 3:2 a obsadili konečné nepopulárne 4. miesto.
Výsledky žiackeho mužstva
v jarnej časti sezóny ( zatiaľ odohrané zápasy ):
Žemberovce – H. Kľačany 1:1,
Žemberovce – Tlmače 5:0, Rybník
– Žemberovce 1:3, Žemberovce
– KŠK Levice 1:1
Mužstvo žiakov sa momentálne
nachádza na 4. mieste zo ziskom
31 bodov ( s dvoj bodovou stratou
na 3. miesto ).
Výsledky dorasteneckého mužstva v jarnej časti sezóny ( zatiaľ
odohrané zápasy ):
Žemberovce – V. Ludince 2:3,
Jur nad Hronom – Žemberovce
2:2, Žemberovce – Čata 4:1, H.
Vrbica – Žemberovce 2:0, Žemberovce – Rybník 2:2, V. Ďur – Žemberovce 1:1, Žemberovce – H.
Turovce 0:1
Mužstvo dorastu sa po 23. kole
nachádza na 10. mieste zo ziskom
28 bodov.
Výsledky mužstva dospelých v
jarnej časti sezóny ( zatiaľ odohrané zápasy ):
Žemberovce – V. Turovce 3:2,
Žemberovce – M. Ludany 3:0,
Žemberovce – P. Vozokany 0:1,
Lok – Žemberovce 2:2, Žemberovce – Ip. Sokolec 6:1, Šarovce
– Žemberovce 2:0.

Mužstvo mužov sa momentálne
nachádza na 3. mieste zo ziskom
38 bodov.
Výbor OFK na základe podnetu ObFZ Levice plánuje vytvoriť
mužstvo prípraviek, ktoré odohrajú
niekoľko turnajov. Touto cestou chceme povzbudiť rodičov detí narodených v rokoch 2002, 2003, 2004
a mladších, aby prihlásili svoje deti
( chlapcov aj dievčatá ) na futbal
a tým podporili svoje deti v získavaní skúseností z futbalu. Dieťa je
možné prihlásiť u hociktorého člena výboru. K registrácii je potrebné
tlačivo ( nie rodný list ), ktoré Vám
poskytne člen výboru p. Macho.
Výbor OFK ďakuje členom
a fanúšikom za ﬁnančnú podporu
formou 2% z daní, ďalej ďakuje
všetkým, ktorí sa v nedeľu 28.
apríla zúčastnili brigády zberu kameňa na poliach PD Žemberovce.
Ing. Michal Macho
Manažér klubu

Dostal sa mi do rúk leták, v
ktorom sa píše, ako v obci sa
vysporadúvajú s psíčkarmi.
Väčšia časť v letáku sa venuje
čo so psími výkalmi.
Ale mňa zaujal odstavec,
kde sa píše o skupine psov,
ktorí „samovoľne“ vybiehajú
zo svojich domov a znečisťujú
obec. Tie sú tým pádom nikým
nestrážené, ohrozujú občanov
a špinia kde sa im ráči.
Píše sa...“túlavé psy behajúce po dedine sú vizitkou majiteľa. Ohrozujú občanov obce,
špinia bez zábran. Vážení občania, určite viete kade Váš
pes uniká z domu / napr. deravý plot /, zabráňte mu v tom! Je
to o Vašej zodpovednosti voči
nám všetkým“.
A ďalej sa píše ...“celý
problém je v nás ľuďoch. Aké
prostredie si urobíme, také to
budeme mať. Tak začnime v
prvom rade od seba ...aký pán,
taký pes“!
Ak Vás téma oslovila, kliknite
na : www.nadaciaspp.sk, www.
kveci.webnode.com.
K.Baranová

• Keď v máji chrústy poletujú, tiež
dobrý rok sľubujú.
• Aj časté hrmenie dobrý rok sľubuje, sedliak sa hustému žitu zaraduje.
• V máji večerná rosa chladná, sľubuje veľa vína a sena

Ďakujeme našim občiankam p. Marike Šikeťovej a Gitke
Vrecníkovej za iniciatívu pri starostlivosti o priestory zaniknutého starého cintorína.
(text a foto JAR)
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Slovami lásky, prianím
dobrého zdravia a božieho
požehnania, pozdravujeme
tetu

Annu Kristínovú,
ktorá sa v týchto dňoch dožila
85. rokov.
Za všetkých ľudí, ktorí Vás
majú radi, prijmite úprimnú
gratuláciu od redakcie ŽE.

Aký pes, taký pán...?

Májové pranostiky

Poďakovanie

Blahoželanie

• Po vlhkom a chladnom máji,
bude veľa ovocia a krmiva.
• Keď svätý Urban s mrazom vínka popíja, na rok mu bude dobrá
aj voda

Spoločenská rubrika
Narodili sa

15.3.2013
Šimon Haﬁč
rodičom
Radoslavovi a Monike

Opustili nás

16. 3. 2013
Anna Bajanová
vo veku 88 rokov
27. 3. 2013
Ján Čerba
vo veku 74 rokov
16. 2. 2013
Efrém Krajči
vo veku 78 rokov

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