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Slovo na úvod
Rada chodím do okolia našej dediny.
Pri týchto potulkách vídam okolo poľných
ciest, na okraji hory, medzi lesnými stromami, trnkovým a šípkovým krovím stromy
jabloní a hrušiek. Kde sa tu vo voľnej prírode vzali? Čie ruky si dali tú námahu a mali
trpezlivosť, aby štepili do pláničov ušľachtilé odrody?
Námaha a trpezlivosť k tomu určite nestačili, muselo pri tom pomáhať aj dobré,
láskavé srdce, duša nekonečne milujúca
a oddaná prírode.
Vždy, keď idem okolo takejto hrušky či
jablone a je ich v našom chotári na desiatky (najmä v okolí hornej časti obce), vybaví
sa mi pred očami útly starček s úsmevom
na tvári, krivkajúci po lesných cestičkách,
opierajúci sa o paličku, s ﬂintičkou prevesenou cez plece.
Starký Dalmady je už dávno „na pravde
Božej“, ale jeho stromčeky zostávajú. Bol
tu človek, pominul sa, zostalo nám po ňom
niečo, čo ho bude stále pripomínať. Už dávno nebudeme vedieť, keď pôjdeme v lese
okolo košatej jablone, čie ruky ju sem zaštepili do planého podpníka. Pohľad na ňu
poteší, ovocie osvieži a v duchu si s vďakou spomenieme na toho neznámeho, ktorý si takýmto spôsobom ctil prírodu.
Koľkí z nás prejdú svoju púť na tomto
svete a čo zanechajú po sebe? Nemusí to
byť práve strom v poli, ani poschodový, luxusne zariadený dom.
To všetko časom pominie.
Zanechajme po sebe niečo, čo nechytíme do ruky, neuvidíme očami - zanechajme
tu niečo čomu sa hovorí - dobrá spomienka, dobrý chýr. Ani stromčeky starkého Dalmadyho tu nezostanú naveky.
Zostarnú, prestanú prinášať úrodu, drevo
spráchnivie, ale na starčeka s nevšedným
vzťahom k prírode si ešte občas spomenieme.
Čo ma viedlo k tomu, aby som sa zamýšľala nad tým, akí sme, čo tu po nás zostane? Možno to bol pohľad na prírodu, ktorá
sa už pomaly začína otvárať jari. Možno sú
to nie vždy najlepšie medziľudské vzťahy,
možno tak časté prejavy ľahostajnosti, nevšímavosti, sebectva, ... .
Začala som prírodou a prírodou chcem
svoju úvahu aj ukončiť.
Keď nájde príroda v sebe dostatok síl,
aby sa rok - čo rok obnovovala, regenerovala, človek by ich v sebe nenašiel, aby zostal po ňom dobrý chýr, dobrá spomienka,
dobrý skutok hodný povšimnutia?
Mariana Danišová

Zima v Žemberovciach
foto: M. Jarošíková

My sa pýtame – starosta odpovedá
Pán starosta, v poslednom období v slovenských médiách viackrát rezonovala
problematika aktivačných prác. Inštitút ﬁnančnej politiky Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky vydal štúdiu, v ktorej štatisticky dokazuje ich neefektívnosť.
Objasnite prosím ako je to s „ VPP“ v našej obci:
Aktivačná činnosť formou menších obecných
služieb pre obec je zameraná na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.
Podmienky na zaradenie pracovníkov na
menšie obecné služby v r. 2012 podľa výpisu
z evidencie ÚPSVaR – Levice za obec Žemberovce spĺňalo 51 dlhodobo nezamestnaných
občanov z ktorých sa do aktivačnej činnosti zapojilo 7 občanov a v roku 2013 máme zapojených 10 občanov.
Pracovníci menších obecných služieb podľa zmluvy vykonávajú práce pre potreby obce
v rozsahu 20 hodín týždenne. Obec vedie
evidenciu o vykonávaných prácach, ako aj
evidenciu jednotlivých pracovníkov s počtom
odpracovaných hodín. Pokiaľ sa kontrolou zistí,
že niektorý pracovník nemá odpracovaný predpísaný počet pracovných hodín – musí si ich
odpracovať.
Vždy na konci mesiaca je spracovaný
záznam o dochádzke pracovníka, ktorý potvr-

dzuje starosta Obce a následne ho odovzdá na
ÚPSVaR – Levice. Na základe potvrdenej dochádzky ÚPSVaR uvoľní pre pracovníka menších obecných služieb aktivačný príspevok.
To je stručný prehľad o princípe organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
Tam kde sa tieto pravidlá dodržujú sa nemusia obávať žiadnych kontrol z inšpektorátu práce ani z ÚPSVaR.
starosta obce

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v dňoch
od 11. marca - 15. marca 2013
v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.
bude
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2013/2014
Zapísať môžete každé dieťa, ktoré
dovŕši tri roky do 15.septembra 2013.
Ale aj dieťa staršie, ktoré doteraz nenavštevovalo materskú školu.
So sebou si prineste rodný list dieťaťa, ktoré prídete zapísať do MŠ.
Tešíme sa na Vás!
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 4/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
prerokovalo:
BERIE NA VEDOMIE
- určenie zapisovateľky Bc. Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Alexander
Ťapaj a Ján Gímeš
KONŠTATUJE, ŽE
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov prítomných 9 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné schvaľuje
- program rokovania obecného zastupiteľstva návrhovú komisiu v zložení: predseda:
Ján Šinkovič
členovia: Ján Spevár a Martin Šedivý
prítomní: 9
hlasovanie: za:9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
- záznam o plnení uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
6.12.2012 a 24.1.2013
RUŠÍ
- uznesenie č.71/2012 a uznesenie č.72/
2012 zo 6.12.2012
SCHVAĽUJE
- opätovné zverejnenie zámeru predaja
majetku Obce Žemberovce na ul. Osloboditeľov – budova súp. č. 327/22 a pozemok parc.
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 k.ú. Dolné Žemberovce ako parcela registra C formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 a od. 1a) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prítomní: 9
hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
odporúčanie ﬁnančnej komisie vyplatiť
odmenu hl. kontrolórke obce vo výške 8%
z funkčného ročného platu za rok 2012.
prítomní: 9
hlasovanie: za:8 proti:0 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 7/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
odpustenie poplatkov za prenájom priestorov v kultúrnom dome a výpožičku riadu na
deň 24. mája 2013 z dôvodu usporiadania
Majálesu
prítomní: 9
hlasovanie: za:7 proti:1 zdržal sa:1
Uznesenie č. 8/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
informáciu o riešení priestorov združenia
pre separovaný zber TATIAR a odporúča starostovi deklarovať na správnej rade stanovisko OZ

UKLADÁ
Obecnému úradu pripraviť pre OZ návrh
iných možných odberateľov odpadov z obce
Žemberovce spolu s informáciou o cene dopravy a úložného na skládkach vrátane separovaného odpadu

BERIE NA VEDOMIE
informáciu riaditeľky školy, že po zápise detí
do I. ročníka pre školský rok 2013/2014 nastúpi 15 detí, z toho 7 dievčat.

Uznesenie č. 9/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

BERIE NA VEDOMIE
informáciu riaditeľky školy, že zápis detí do
Materskej školy pre školský rok 2013/2014 sa
uskutoční v termíne od 11. marca do 15. marca 2013 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny

UKLADÁ
ﬁnančnej a investičnej komisii zaoberať sa
žiadosťou nájomníkov v zdravotnom stredisku
a navrhnúť riešenie
ŽIADA
o vyhotovenie tabuľky spotreby plynu
v zdravotnom stredisku za roky 2010 až 2012
do 15.3.2013
prítomní: 9
hlasovanie: za:9 proti: 0 zdržal sa:0
Uznesenie č. 10/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
NAVRHUJE
žiadosť vlastníkovi

postúpiť
pozemkov
– Lesy SR
prítomní: 9
hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa:0
Uznesenie č. 11/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
odpustenie poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu a inventáru za účelom
konania veľkonočnej tanečnej zábavy dňa 31.
3. 2013 pre Klub mládeže v Žemberovciach
prítomní: 9
hlasovanie: za: 7 proti: 1 zdržal sa:1
Uznesenie č.12/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 7/2012 – Kontrola vykonávania predbežnej kontroly
Uznesenie č.13/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE MA VEDOMIE
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 za
obdobie ( 03/2012-02/2013).
Uznesenie č.14/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 03/
2013 až 08/2013
SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 03/2013 až
08/2013
POVERUJE
hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej
činnosti v súlade so schváleným plánom kontrol na obdobie 03/2013 až 08/2013
prítomní: 9
hlasovanie: za:9 proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.15/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

Uznesenie č.16/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

Uznesenie č.17/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
informáciu starostu obce o prebiehajúcom
verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác 3. SSS celoobecnej kanalizácie
Žemberovce
Uznesenie č.18/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
žiadosť o zaﬁnancovanie havarijného stavu strechy na budove základnej školy a na
budove školskej jedálne, ktorú pani riaditeľka
adresovala Obvodnému úradu Nitra odboru
školstva
UKLADÁ
investičnej komisii pripraviť návrh na riešenie a doplniť žiadosť v zmysle smernice Ministerstva školstva SR č. 8/2011
prítomní :9
hlasovanie: za:9 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.19/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
NESCHVAĽUJE
výzvu mesta Levice
a) uzatvoriť vzájomnú dohodu medzi našou
obcou a mestom Levice
b) poukázať ﬁnančné prostriedky na č. účtu
: 2200120006/5600
prítomní: 9
hlasovanie: za:9 proti:0 zdržal sa:0
Uznesenie č.19/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
informácie
- o chrípkových prázdninách v škole od
26.2.2013
- o jarných prázdninách od 4.-10.3.2013
- o dotácii pre zvýšenie platov učiteľov o 5%
- o uskutočnení testov deviatakov dňa
13.3.2013 a o ich príprave
- o uvítaní 9 detí narodených v roku 2012 dňa
17.3.2013
- o oslavách dňa učiteľov dňa 27.3.2013
- o stavaní mája 30.4.2013
- o požiarnickej súťaži detí dňa 3.5.2013
- o dni matiek 12.5.2013
- o usporiadaní majálesu 24. 5. 2013
- o rúcaní mája 31.5.2013
- o jarnom upratovaní buď 6.4.2013 alebo
13.4.2013, bližší termín bude oznámený
miestnym rozhlasom
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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Činnosť ﬁnančnej komisie a správy obecného majetku
(FK a SOM) v roku 2012
FK a SOM pri OZ v Žemberovciach pracovala v tomto zložení:
Predsedníčka: K. Baranová, členovia: Ing. M.
Macho, Ing. J. Priekopová
Podľa zákona o Obecnom zriadení je komisia
poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom.
Komisia sa hneď v januári oboznámila
s majetkom obce na základe inventarizačných
zápisov. Komisia navrhla dopísať niektoré položky do evidencie majetku obce. Odporúčala
vytvoriť komisiu na fyzické vyraďovanie majetku obce/ neupotrebiteľného a prebytočného
/ a aby aspoň jeden člen komisie bol z radov
občanov obce.
FK prevzala funkciu Bytovej komisie pri OZ
Žemberovce, ktorá bola zložená : starosta
obce, poslanci OZ a Bc. A. Jarošíková. FK
posudzovala žiadosti o prenájom obecných nájomných bytov z ﬁnančného hľadiska.
Komisia v marci prekontrolovala platby za
zábezpeku od nových nájomníkov obecných
nájomných bytov.
V apríli FK dostala na posúdenie vzorovú nájomnú zmluvu pre nájomníkov obecných bytov.
Komisia nemala žiadne pripomienky. Starosta
informoval FK o možnosti prenájmu, odkúpenia dvoch miestnosti v obecnej bytovke / holobytov/. Suma dvoch miestnosti sa určila na
21 844,-€. Bližšie informácie poskytne starosta
obce.
V máji sa FK zaoberala Záverečným účtom
obce Žemberovce za rok 2011, plnením rozpočtu za rok 2011, monitorovacou a výročnou
správou. Komisia odporúčala OZ schváliť záverečný účet obce bez výhrad. Komisia ďalej
navrhla starostovi obce zvýšenie platu a sa
oboznámila s Domovým poriadkom pre nájomcov v obecných nájomných bytoch.
Júnové zasadnutie FK sa zaoberalo prehodnotením predloženého modelu úveru a z ﬁnančného hľadiska prehodnotila žiadosť o pridelenie
obecného nájomného bytu.
Na ďalšom svojom zasadnutí sa FK zaoberala plnením rozpočtu obce k 30.6.2012.
Letné mesiace FK strávila nad zmenami

rozpočtu obce Žemberovce č. 1 na rok 2012,
kde opätovne odporúčala k šetreniu obecných
ﬁnančných prostriedkov a nenavyšovaním
jednotlivých položiek v rozpočte. Z ﬁnančného
hľadiska prehodnotila nové žiadosti o prenájom
obecných nájomných bytov.
Na septembrovom zasadnutí FK sa oboznamovala s VZN č. 1/2009- Dotácie z rozpočtu
obce. Posúdila žiadosti o dotácie a príspevky
z rozpočtu obce. Dotácie boli vybavené podľa
znenia uvedeného VZN. FK odporúčala OZ na
rok 2013 prideliť dotácie a príspevky z rozpočtu
obce podľa pridelených žiadostí.
FK v októbri prehodnotila a upravila VZN č.
2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v Žemberovciach.
V novembri FK dostala na posúdenie VZN č.
4/2012 o dani z nehnuteľností a VZN č. 5/2012
o miestnych poplatkoch. FK k navrhovanej
zmene vo VZN č. 4/2012 nemá pripomienky.
Vo VZN č. 5/2012 o miestnych poplatkoch FK
ponechala výšku dane za psa ako rok 2012 /
7 € /, navrhovala zvýšiť ročný poplatok za komunálne odpady a drobné stavby, § 20 sadzba
dane na O,O38 €/ osoba/deň. Nakoľko v roku 2011 obec vyčerpala obrovské množstvo
ﬁnančných prostriedkov na zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodnenie komunálneho
odpadu. Ďalej predsedníčka komisie predložila členom Predbežný návrh rozpočtu ZŠ s MŠ
– prenesené a originálne kompetencie na roky
2013 až 2015, pripomenula zníženie štátnej dotácie pre ZŠ s MŠ. Na originálne kompetencie
obec rozpočtuje príspevok vo výške 72 270 €.
/ v sume je zahrnutý príspevok 200€ pre mažoretky /.
Na viacerých decembrových zasadnutiach
sa FK venovala rozpočtu obce na rok 2013
a programovému rozpočtu obce Žemberovce
na roky 2013 – 2015. Až na pár pripomienok FK
po vzájomnej dohode odporúčala OZ rozpočet
na rok 2013 schváliť.
Za FK a SOM:
Katarína Baranová

Láska a Pravda bude v Žemberovciach
Slová, ktoré počujeme denne a už ani
nerozmýšľame čo pre nás znamenajú a
či poznáme ich správnu deﬁníciu. Slová,
ktoré sa často stávajú frázou alebo dobrou
príležitosťou na žart.
Katolícka Komunita Emanuel, ktorá existuje na Slovensku už mnoho rokov a organizuje rôzne duchovné aktivity a stretnutia,
sa rozhodla použiť tieto dve slová, a to nie
len do názvu, ale aj obsahu duchovného
programu určeného pre manželov, ktorí sa
usilujú hľadať jednotu a porozumenie vo
svojom živote. Duchovná akcia s názvom
Láska a Pravda už pomohla mnohým manželským dvojiciam pochopiť, že v živote nie
sú sami, že s nimi kráča Boh, ktorý sa o
nich zaujíma a chce im pomôcť.
Snažíme sa osloviť manželské dvojice,
ktoré prežívajú vo svojom živote krízu a
dúfajú, že veci sa môžu zmeniť. Ale chceme pozvať aj manželov, ktorí sú vo svojom
vzťahu spokojní, ale túžia po hlbokej láske
alebo hľadajú hlbšie poslanie a naplnenie

vo svojom živote.
Tematicky sa Láska a Pravda uskutočňuje v dvoch víkendových stretnutiach a je
zameraná na priority v manželstve, pochopenie a prijatie rozdielov medzi mužom a
ženou, potreby muža a ženy, odpustenie,
komunikácia a výchova detí.
A práve takáto víkendová akcia pre manželov sa pripravuje v priestoroch Základnej
školy v Žemberovciach a to: prvý víkend 6.
– 7. apríla 2013 a druhý víkend 27. – 28.
apríla 2013. Všetky manželské páry bez
rozdielu vierovyznania sú vítané. Neváhajte a využite možnosť niečo urobiť pre svoje
manželstvo!!!
Možno budete počuť to, čo ste už niekde
počuli, len sa vám to vtedy nezdalo až také
dôležité. A možno sa dozviete len drobnosť, ktorú treba zmeniť. Určite sa však
obohatíte o svedectvá ľudí, ktorí sa snažia
žiť v láske a v pravde.
Komunita Emanuel
Farnosť Žemberovce

Udalosti stručne

• 9.1.2013 - starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Zboru poradcov Združenia pre separovaný zber TATIAR
Pukanec za účelom prejednania valorizácie miezd pracovníkov vykonávajúcich odvoz TKO.
• 10.1.2013 – zasadnutia valného
zhromaždenia Občianskeho združenia „Pod Slovenskou bránou„ konaného v Devičanoch sa zúčastnil starosta
obce, Mgr. Milan Seneši /OFK/, Šikeťová Vanda / ZR pri ZŠ s MŠ /, Alexander Ťapaj / SSZ /. Na zasadnutí bola
schválená stratégia združenia a podaná žiadosť o registráciu na NSK.
• 19.1.2013 – starosta obce sa zúčastnil v priestoroch 22.b.j. na porade
s domovými dôverníkmi a nájomcami bytov. Účelom porady bolo riešenie drobných nedostatkov pri správe
a údržbe obecných nájomných bytov.
• 29.1.2013 – v Kultúrnom dome
v Devičanoch sa uskutočnilo riadne
zasadnutie starostov obcí združených
v RZMOT. Hlavným bodom programu
bol plán práce združenia na rok 2013
a príprava snemu ZMOS.
• 5.2.2013 - starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Zboru poradcov
Zduženia pre separovaný zber TATIAR
Pukanec. Prejednaná bola výpoveď
z nájmu priestorov od ﬁrmy Hamerbacher. Zbor poradcov odporučil zvolať k uvedenému problému na deň
13.02.2013 správnu radu združenia.
• 7.2.2013 - v Kultúrnom dome
v Podlužanoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov RZMOT s pracovníčkou Školského úradu RZMOT
Mgr. Nicol Búyovou. Na porade boli
prerokované nové pravidlá ﬁnancovania regionálneho školstva platné od
1.1.2013.
• 13.2.2013 – starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady Združenia pre separovaný zber TATIAR
Pukanec. Prejednaná bola výpoveď
z nájmu priestorov. Starostovia 23 obcí
odporúčajú zachovať združenie. Zároveň bolo odporučené prerokovať daný
bod na obecných zastupiteľstvách
združených obcí tak, aby konečné stanovisko bolo zrejmé do 31.5.2013.
• 21.2.2013 - starosta obce sa zúčastnil pracovnej porady s príslušníkmi
Obvodného oddelenia PZ v Leviciach
za účelom zlepšenia spolupráce OO
PZ Levice so zástupcami samosprávy
pri zabezpečovaní verejného poriadku
a prevencie kriminality v obciach ako aj
v celom okrese Levice.
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Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významné udalosti SR:
JANUÁR
• 15.1.1813 – Anton Bernolák – slovenský osvietenecký buditeľ a jazykovedec, kňaz, náboženský spisovateľ, kodiﬁkátor prvého spisovného slovenského jazyka
• 3.10.1762 Slanica
200. výročie smrti
• 15.1.1848 – 165. Výročie Reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme
o jazykových právach Slovákov
• 16.1.1998 – pomenovanie priestoru pri MS na Hostihore na Námestie J. Cígera – Hronského
• 19.1.1948 – Jozef Škultéty – prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, doživotný správca MS
65.výročie smrti /160.výročie narodenia
FEBRUÁR
• 1.2.1878 – Milan Hodža – politik, štátnik a publicista
135.výročie narodenia
• 21.2.1888 – Jozef Miloslav Hurban – evanjelický kňaz, národný
buditeľ, spisovateľ, redaktor, historik, najaktívnejší člen Spoločnosti
česko-slovanskej, Ústavu reči a literatúry čs., spoluzakladateľ Tatrína,
Slovenských pohľadov, vodca a člen SNR v revolučných rokoch 1848
– 1849
125.výročie smrti
MAREC
• 3.3.1958 – Ivan Krasko / vlastným menom Ján Botto / - básnik, prekladateľ, historik, chemik, senátor
55. výročie smrti
• 14.3.1913 – Dominik Tatarka – spisovateľ, prekladateľ, redaktor
100. výročie narodenia

Matica slovenská
INFORMUJE
Najdôležitejšie podujatia v roku 2013 :
1. 1390. výročie Samovej ríše / 623 / - Dom Matice Slovenskej
Levice - február
2. Putujeme za ľudovou piesňou – súťaž pre SŠ – DMS LV – marec
3. O pohár DMS – turnaj pre ZŠ – DMS LV – apríl
4. ČRIEPKY slovenský folklór – Levice 24.4.
5. AMFO, výstava amatérskej fotograﬁe – DMS – apríl
6. Šachový turnaj pre SŠ – DMS – máj
7. Tekovské koliesko, prehliadka DFS z materských škôl – Tlmače –máj
8. 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda- Tlmače -5.7.
9. Národný výstup na Sitno – 21. 7.
10. Memoriál Márie Švolíkovej v speve ľudových piesní – MO MS
– Kozárovce – september

Celoslovenské súťaže:
• PRO SLAVIS 2013 24.1. – 30.9. 2013 . Pro Slavis je celoslovenská súťaž / s medzinárodnou účasťou / triednych a školských
časopisov pre MŠ a ZŠ.
• IV. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
11.12.2012 – 15.4.2013
Cieľ súťaže : povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva.
• Matičná esej 30. 4. 2013
MS v Martine vyhlasuje ďalší ročník súťaže Matičnej eseje, ktorá sa snaží usmerňovať pozornosť mladých ľudí na témy súvisiace s ňou a so slovenským národným životom.

• 27.3.1888 – Samuel Štarke – evanjelický kňaz, biskup, zakladateľ
gymnázia v Petrovci, zakladajúci člen a predseda MS v Juhoslávii
125.výročie narodenia

• 21. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou
účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD
SLOVENSKO
október 2012 – 13. jún 2013. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, MK SR, Štátny pedagogický ústav, Mladé
letá ... vyhlasujú 21. ročník celoštátnej literárnej súťaže.

prípravný výbor MO MS

prípravný výbor MO MS

• 17.3.1713 – Juraj Jánošík – zbojník, ľudový hrdina
300. výročie smrti / 325.výročie narodenia

Kedy sa začala písať história našej obce...
Prvá písomná zmienka o Žemberovciach pochádza z roku
1234. Žemberovce sa stali rodovým majetkom rodu Žembery,
ktorý tu vlastnili majetky do konca
19. storočia.
V roku 1342 časť Žemberoviec získal majster Vesszӧs zo
Želiezoviec a jeho potomkovia.
Spolužitie rôznych rodov v obci
bolo podľa zachovaných písomností dosť problematické. Tomáš
Vesszӧs zo Želiezoviec sa v roku
1388 až 1396 sťažoval na Žemberyovcov, ktorý mu spolu s poddanými ničili a pustošili jeho majetky v Žemberovciach. V roku
1405 tu dostali od kráľa majetky
Michal Szendi a predkovia rodu
Kálnay, ktoré im potvrdil v roku
1475 aj Matej Korvín.
Žemberovce boli pôvodne jednotná, nerozvetvená obec a jej

názov sa uvádzal v tvaroch Sember, Zember. Od roku 1389 sa
uvádzali aj Dolné Žemberovce,
od r. 1483 dokonca Dolné, Stredné i Horné Žemberovce existovali až do roku 1947, kedy dňom
1. 1. 1947 boli zlúčené v jednu
obec pod názvom Žemberovce
výnosom Povereníctva vnútra č.
9821/5-II/2-1946 zo dňa 23. 12.
1946. Žemberovce v minulosti
ležali na obchodných cestách už
v polovici 14. Storočia sa uvádzala cesta (via publica) z Hokoviec
cez Trsťany a Žemberovce do
Bátoviec .
V najstarších listinách, hlavne
pri opisoch majetkov sa spomínali miestne názvy lokalít: potok
Sikenica, lúka Porkolap Rethe,
les Ďapúš, vinice vinea Nagh
Zewlew, promontorium Wyhegh,
brod Synikow, močiar Zelch.

V roku 1340 je doložený mlyn na
Sikenici.
Po bitke pri Moháči v roku 1526
sa Slovensko ocitlo v susedstve
Osmanskej ríše. Po páde Budína
v roku 1541 sa upevnila a rozšírila turecká moc v Uhorsku. Došlo
k obsadeniu južného Slovenska
a pustošeniu hlavne v oblasti stredoslovenských banských
miest. V roku 1561 budínsky
paša Rüstem prikázal richtárom
a mešťanom Bátoviec, Žemberoviec a ďalších dedín, aby do
ôsmich dní zaplatili dane, lebo im
odvlečie ženy a deti a bude ich
znepokojovať.
Okrem plienenia a rabovania miest a obcí sa Turci snažili ovládnuť obsadené územie
i hospodársky a vytvoriť riadnu
správu. Aby mali prehľad o obsadenom území, zostavovali

daňové súpisy s menami dospelých mužských obyvateľov, pri
podrobnejších súpisoch uvádzali
i druhy daní a poplatkov z poľnohospodárskej výroby a iné zdroje
príjmov.
Podľa daňového súpisu ostrihomského sandžaku z roku 1570
mali Dolné Žemberovce 6 domov
a Horné Žemberovce mali 22 domov.
Výsledkom tureckých vojen
i protihabsburských povstaní bolo
spustošené Slovensko, zaniknuté a vyľudnené osady a dediny,
zarastené a neobrábané polia.
V 16. A 17. Storočí sa v Žemberovciach (Dolných, Stredných
a Horných) majetková držba
čiastočne zmenila. Pozemky tu
vlastnili Žemberyovci, Boryovci,
Gӧtziovci, Uzovci, Maróthyovci, Madáčovci, pôvodom y Novohradu a Zmeškalovci pôvodom
z Leštín na Orave.
(prevzaté z publikácie Žemberovce v histórii i v súčasnosti)
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Zápas o posvätenie
Biblický text: 1. list Tesalonickým 4,3: „Lebo to je vôľa Božia:
vaše posvätenie“ Amén
Milí bratia, drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,
nachádzame sa v pôstnom
období, počas ktorého v duchu
sprevádzame Pána Ježiš na Jeho
ceste utrpenia. Počas pôstnych
týždňov si čítame biblické príbehy, cez ktoré si pripomíname telesnú bolesť, ale aj vnútorný boj,
rozpoloženie Pána Ježiša.
No pôstna doba nás zároveň
vedie k hlbšiemu zamysleniu sa
nad našim duchovným životom.
Preto sa dnes bližšie pozrieme na
jeden veľmi dôležitý stupeň práce
a diela Ducha Svätého v našich
životoch – konkrétne na posvätenie.
Tento výraz je odvodený od
slova „svätý“. Svätí sú tí, ktorí sa
dávajú celkom k dispozícii Božej
svätej vôli. Keď sa teda o ospravedlnenom človeku hovorí, že má
dosiahnuť posvätenie, znamená
to,že ona osoba sa má odovzdať
Bohu a má sa riadiť Jeho vôľou.
Niekto z nás by si v tejto súvislosti mohol pomyslieť, že posvätenie
– to je odchod zo svetskej oblasti
a venovanie sa len sfére duchovnej. Nie je to pravda. Takéto chápanie posvätenia nie je biblické.
Pán Ježiš neprišiel na túto zem
preto, aby nás zhromaždil kdesi
bokom, v ústraní. On svojich učeníkov - aj nás – posiela do sveta.
Spomeňme si na Jeho modlitbu
za učeníkov: „Neprosím Otče,
aby si ich vzal zo sveta, ale aby si
ich zachoval od zlého!“(J 17,15)
Posvätenie má v Božom slove
dvojaký význam. Prvý je, oddelenie a zasvätenie nejakých predmetov výlučne na Božie účely,
napr. chrámové nádoby. Pri druhom ide o posvätenie, ktoré je
výsledkom osobného odovzdania
sa človeka Bohu. V tejto chvíli sa
budeme venovať tomuto druhému
významu posvätenia.
Posvätenie je pôsobenie Ducha Svätého
v každom, kto
bol Bohom povolaný, obrátený,
ospravedlnený,
znovuzrodený
a s Kristom spojený (v zmysle duchovného spoločenstva s Ním).
1. Posvätenie je jediným spoľahlivým dôkazom o prebývaní Ducha Svätého v človeku. Vieme, že
toto prebývanie je neodmysliteľné
pre našu záchranu. Duch Svätý
v nás nikdy nezaháľa, ale vždy
dáva poznať svoju prítomnosť
skrze ovocie, ktoré je viditeľné
v živote každého kresťana. A tu
sa, bratia a sestry, trošku pristavíme. Ak hovoríme o ovocí Ducha, každému asi prejde mysľou
biblický text z listu Galatským, 5.
kapitoly (v.22-23): Ovocie Ducha
je: láska, radosť, pokoj, zhovie-

vavosť, nežnosť, dobrotivosť,
vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“
Je dobré vedieť o tomto texte
a jeho obsahu. No omnoho dôležitejšie je, aby obsah tohto biblického textu bol súčasťou našej
viery, pretože neprítomnosť tohto
ovocia v nás spochybňuje prítomnosť duchovného života. Tak ako
spoznávame vietor skrze jeho
účinky, tak podobne spoznávame
prítomnosť Ducha Svätého v živote kresťana skrze Jeho ovocie.
Posvätenie je neustále viditeľné.
Nielen strom spoznáme po jeho
ovocí, ale aj kresťana. Pán Ježiš hovorí: „Kto zostáva vo mne
a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia...“ (Ján 15,5). Kto vo svojom
každodennom živote neprináša
duchovné ovocie, nenachádza
sa v Ježišovi Kristovi. Akékoľvek
možné spojenie s Ježišom, ktoré
nemá žiadny vplyv na každodenný život, je márne. „Kto hovorí,
že zostáva v Ňom, má žiť tak,
ako žil On“ (1Jn 2,6). Posvätenie
je niečo, čo sa konkrétne prejaví
v našom charaktere, každodennom správaní, či v návykoch. Je
to teda niečo, čo môžu ostatní na
nás viditeľne spozorovať.
Milý brat, milá sestra, vidia
druhí ľudia na tebe ako na kresťanovi/ke stupeň posvätenia a spolu
s ním aj prítomnosť ovocia Ducha
Svätého? „Lebo to je vôľa Božia:
vaše posvätenie.“ Druhá vec,
ktorá sa neodmysliteľne spája
s posvätením je zápas, boj. Nie
náhodou je témou dnešnej pôstnej nedele „zápas o posvätenie.“
Posvätenie totiž znamená aj časnú účasť na duchovných zápasoch. Pod duchovnými zápasmi
mám na mysli boj proti telu, svetu
a pokušeniu. Oni sú totiž hlavnými nepriateľmi kresťanov. Tento
boj neustále pretrváva a na bojovom poli neexistuje žiadna neutralita. Veriaci nemajú žiadnu inú
voľbu. Kamarátiť sa totiž so svetom, povoľovať telu, či nechať sa
premôcť pokušeniu, znamená odporovať Bohu. Buď budeme bojovať, alebo zaznamenáme stratu.
Duchovný boj sa týka všetkých
kresťanov – bez ohľadu na národnosť, vzdelanie, vek či spoločenské postavenie. Všetci žijú svoj
kresťanský život vo svete plnom
nástrah. Diabol sa neustále snaží
dostať čo najbližšie ku každému
veriacemu. Všetci pociťujú vplyv
svojej starej prirodzenosti, starého Adama. Tento boj bude trvať
až kým nezomrieme. Nepriatelia
neodídu na dovolenku, neunavia
sa ani na okamih.
Bratia a sestry, tých – ktorí túžia
po svätosti, po živote v posvätení
– neustále sprevádza duchovný
boj. Je smutné, ak nejaký kresťan
nevie vôbec nič o tomto duchov-

nom zápase, pretože prítomnosť
boja je dobrým znamením, že sa
nachádzame na správnej ceste,
na ceste posvätenia. Vo chvíľach
vnútorných zápasov, je nevyhnutné, aby sme sa utiekali k nášmu
mocnému Spasiteľovi, ktorého
obetná smrť nás vykúpila a od
ktorého načerpáme dostatok sily.
Nikto z kresťanov totiž nebojuje
tento duchovný boj zo svojej vlastnej moci. Je to , Trojjediný Boh,
ktorý nám pomáha víťaziť nad
zlom. Nebeský Otec stráži každé
svoje dieťa. Ježiš Kristus sa modlí za všetkých kresťanov. A Boh
Duch Svätý nám ako Pomocník
pomáha proti útokom diabla. V jeho moci sme silní a málo zraniteľní. Hľadáme – bratia a sestry
– v časoch duchovného boja pomoc u nášho nebeského Otca...
alebo sa spoliehame na svoje
vlastné schopnosti? „Lebo to je
vôľa Božia: vaše posvätenie,“ nie
pád. Ako tretiu vec, ktorú chcem
v súvise s posvätením zdôrazniť
je: že každý kresťan je zodpovedný za svoje posvätenie. Veriaci,

ako Božie deti prijali poznanie
evanjelia a nesú v sebe nový život. V 2. liste apoštola Petra (1,3)
čítame: „Ako nám Jeho božská
moc v poznaní Toho , ktorý nás
povolal svojou slávou a cnosťou,
darovala všetko potrebné pre život
a zbožnosť...“ „Darovala všetko
potrebné pre život a zbožnosť...“
Ak aj napriek tomu, že nám Boh
daroval všetko potrebné pre život
a zbožnosť, sa v nás neprejavuje
svätosť. Koho je to vina? Ak kresťanom nezáleží na posvätení, na
koho zvalia zodpovednosť, ak nie
na seba? Ak nám , bratia a sestry,
Pán Boh dal milosť obnovenia,
znovuzrodenia, môžeme si byť
istý, že od nás očakáva aj posvätenie spojené s duchovnými zápasmi a viditeľným ovocím Ducha
Svätého. Preto berme posvätenie
v našich životoch veľmi vážne,
lebo nie je nič horšie pre cirkev
ako keď ľudia v nej vyhlasujú, že
sú kresťanmi a pritom nežijú sväto. Amén.
Mgr. Gabriela Lauríková, nám.
farárka, ECAV CZ Žemberovce

Jozefova spravodlivosť
V období, keď budeme držať
v rukách ďalšie číslo Žemberovského Echa, sa v kalendári
objaví jedno dobre známe a veľmi časté meno – Jozef. Asi sa
nenájde na Slovensku rodina,
v ktorej by sa toto meno nenachádzalo. Keďže sa tak veľa mužov volá, niekto môže povedať,
že 19. marec je medzinárodný
deň mužov.
Toto meno nie je známe iba
tým, že je veľmi časté a rozšírené, ale je aj známe v náboženskej oblasti, pretože každý
kresťan vie, že sv. Jozef, ktorý
je spomínaný v Novom Zákone
bol manžel Márie, matky Ježiša
Krista, a preto ochraňoval malého a mladého Ježiša a bol mu
navonok pre tento svet „otcom“.
Toto je o sv. Jozefovi dobre známe, ale známe je o ňom aj to, že
to bol človek spravodlivý. Tak sa
to dozvedáme z evanjelia podľa Matúša. Človek spravodlivý
neznamená iba, že dôkladne
dodržiaval všetky Božie prikázania, ale znamená to ďaleko viac.
Znamená to, že taký človek mal
Boha na prvom mieste vo svojom živote, že v každej životnej
situácii a oblasti počítal s Bohom
a snažil sa žiť podľa Božej vôle
a predstavy. A sv. Jozef sa o to
snažil vo svojom manželstve
s Máriou a vo svojom otcovstve,
ktoré prežíval vo vzťahu k Ježišovi. Vo svojej spravodlivosti sa
vždy snažil hľadať a zabezpečiť šťastie, pokoj a ochranu pre
tých, ktorí mu boli zverení. Nehľadal vlastné pohodlie, vlastnú

predstavu, vlastné výhody, ale
vždy pozeral na tých druhých,
na Máriu a na Ježiša. Svoj život,
v manželstve a otcovstve, ktorý nemal vôbec ľahký, lebo sa
musel vysporiadať s ťažkými životnými situáciami – prekvapivé
a nečakané Máriine tehotenstvo,
keď počala Božieho Syna, Ježiša Krista, Máriin pôrod v „maštaľke“, lepšie povedané v jaskyni, kde sa zdržiavali zvieratá,
nočný útek do neznámej krajiny,
do Egypta, neustála obava o Ježišov život, lebo už od detstva
ho chceli zabiť a mnoho ďalších
vecí, o ktorých ani nevieme?!
No tento svoj život žil ako človek
spravodliví, milujúci Boha a Máriu i Ježiša.
Nielen muži, manželia, otcovia
môžu nájsť v tomto spravodlivom
mužovi svoj vzor a inšpiráciu,
ale každý jeden z nás. Pretože
aj nás chce Boh označiť slovom
spravodlivý, a tak nájsť v našom
živote zaľúbenie, ako ho našiel
v Jozefovom živote, keď práve
jeho vybral za Máriinho manžela
a ochrancu i vychovávateľa Božieho Syna. Božia spravodlivosť
nie je niečo nereálne, je to každodenný život žitý s vedomím na
Boha a na Jeho vôľu. Nie je to
ľahké, ani sv. Jozef to nemal ľahké, ale s Božou milosťou a s túžbou po Bohu sa to dá!
Nech nás všetkých nikdy neopúšťa túžba po Bohu a po Jeho
spravodlivosti.
Všetkých vás žehná
Jozef Poliak
adm. farnosti

ˇ
Zemberovské
echo

6

KARNEVAL 2013
• 31. januára 2013 už od rána
bola nálada v našej materskej škole
taká typická- fašiangovská. Školská
jedáleň bola vyzdobená, v kuchyni
rozvoniavali šišky, mamičky pripravili pre svoje ratolesti tie najúžasnejšie masky d.j.Tomáško bol na
správnom mieste, takže nič neprekážalo tomu aby sa náš veľký detský karneval začal......
Piesňou :“Jede, jede mašinka“
sa postupne všetky masky predstavili v dlhom hadovi - od krásnych
princezien, kou bojov, princezien,
morských víl, rôznych lesných zvieratiek ale aj iných rozprávkových
bytostí, nechýbal ani BOB staviteľ,
lesná žienka, pi-pi dlhá pančucha,
lady Gaga. Prítomní nás odmenili
dlhotrvajúcim potleskom.
Potom sa jednotlivé masky
predstavili po vyznačenom móle,
kedy my ostatní sme ich odmenili
potleskom a rodičia mali možnosť

v tomto okamihu si svoje dieťa odfotiť alebo nasnímať na kameru.
Každá maska bola odmenená vecnou cenou, ktorú im pripravili rodičia
ako odmenu za ich odvahu. Nakoľko tento školský rok máme veľa nových a mladších detí, nechýbali vo
fašiangovom sprievode. Pani učiteľky boli deťom veľkým vzorom.
Tentoraz nezostali
v hanbe ani rodičia,
pretože sa nedali veľa
prosiť a v kole maškarnej volenky vytvárali tú
najúžasnejšiu atmosféru, ktorá ku karnevalu patrí.
Ako odmena pre
všetky deti bolo dobré občerstvenie, ktoré
pripravili naše pani
kuchárky spolu s tetou Evkou začo im
patrí veľké ďakujem.

• Každoročne jeden z fašiangových dní patrí na našej škole karnevalu. A nebolo to inak ani tento
rok. Zúčastnili sa ho žiaci prvého
až štvrtého ročníka a konal sa 7.
februára 2013. V tento očakávaný deň boli mladší žiaci už od rána
ako na ihlách. V triedach panovala

veselá nálada, cez prestávky si
deti navzájom prezrádzali tajomstvá o tom, aké budú masky a nevedeli sa dočkať, kedy už bude po
vyučovaní, aby sa mohli poprezliekať a predviesť. Tanečný parket
a centrum diania bola chodba pred
školským klubom detí a školský
klub detí slúžil ako
prezliekareň a oddychová zóna počas
karnevalu.
Veselá
hudba
a prvý spoločný tanec
otvorili
popoludnie
plné zábavy, smiechu
a radosti. A kostýmy?
Nápaditosť a tvorivosť
sa prejavili u našich
žiakov, ale aj ich rodi-

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Žemberovce má možnosť získať
ﬁnančné prostriedky z 2% dane. To znamená, že každý zamestnanec,
živnostník alebo podnikateľ, môže poukázať 2% dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2012 našej organizácii SRRZ-RZ. Boli by sme radi, keby
ste si vybrali práve našu organizáciu a prispeli 2%. Iste viete, že ak nevyužijete túto príležitosť a nevenujete 2% niektorej organizácii, budú stiahnuté do štátnej pokladnice. Potrebné tlačivá sú k dispozícií u triednych
učiteľov v Základnej škole s materskou školou, Žemberovce a v podateľni obecného úradu v Žemberovciach. Nakoľko je tento administratívny
krok časovo obmedzený, prosím Vás o urýchlené doručenie tlačív Vašej
mzdovej účtovníčke /čo najskôr/. Vyplnené a potvrdené tlačivo, prosím,
doručiť späť Vášmu triednemu učiteľovi alebo pani Šikeťovej Vande do
20. apríla 2013.
Uvítame, ak získate pre našu ZŠ 2%-nú daň aj od vašich blízkych,
priateľov a známych.
Dôležitý termín: do 31. marca 2013.
Naše údaje o prijímateľovi:
SRRZ-RZ pri Základnej škole s Materskou školou Žemberovce
Osloboditeľov 30, 935 02 Žemberovce
Občianske združenie
Identiﬁkačné číslo prijímateľa: 173 196 17/1104
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné
číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Vážení rodičia, ak ste sa rozhodli venovať 2% ZŠ s MŠ Žemberovce,
vyplnené a potvrdené tlačivá pošlite do školy triednemu učiteľovi alebo
pani Šikeťovej Vande.
Ďakujeme.

Veľmi dobre
nám všetkým
padlo, že sme
si pochutnali
na maﬁnkách
a jabĺčkach,
ktoré nám priniesla Veronika Hurtová.
Potešili sme
sa aj našim
hosťom, rodičom a starým

rodičom, ktorí si našli čas a prišli
medzi nás a tak sme spoločne vytvorili tú krásnu atmosféru, veselia,
dobrej pohody, ktorá k tomuto obdobiu patrí.
Chcem sa touto cestou poďakovať nášmu veľkému sponzorovi
Poľnohospodárskemu
družstvu
v Žemberovciach pod vedením
pána Ing.Halmeša.
Za všetkých 32 detí – masiek sa
veľmi teší
Mária Máčayová,
zástupkyňa pre MŠ

čov v plnej miere.
Stretnúť ste mohli:
múmiu,
ducha,
šaša,
boxeristu,
hokejistu,
princezné, modelky či
rytierov, upírov, ba
dokonca aj hrozno.
Pre žiakov pani
učiteľky pripravili
rôzne súťaže, ako
stoličkový tanec,
tanec s vrchnáčikmi od pet- ﬂiaš,
prenášanie ping-pongových loptičiek lyžičkou, či zhadzovanie vrchnáčiku z ﬂaše a aj hokejkový tanec.
Odmenou bol potlesk prítomných
masiek, ale aj rodičov a prekvapenie v podobe voňavých šišiek

a čaju. To bolo radosti! S plnými
bruškami sme sa pretancovali až
k záveru a príjemne unavení a plní
zážitkov a dobrej nálady sme sa
rozlúčili a ukončili celé toto karnevalovo-fašiangové popoludnie.
Mgr. Erika Repáňová

Valentín na škole
Už od 1. februára sa začali na
ZŠ postupne objavovať
signály,
že čoskoro nadíde
deň, kedy si máme
všetci
navzájom
prejaviť nie len
lásku a priateľstvo,
ale aj rešpekt a určitú dôveru. V prvom rade to bola krásna nástenka s tematikou
svätého Valentína a pod ňou malá schránka na poštu, do ktorej si
žiaci navzájom písali tajné, ale aj verejné odkazy a vyznania. Keď
nadišiel očakávaný 14. február, deň sv. Valentína, v každej triede
si žiaci na tabuľu pripravili farebné slogany k tomuto sviatku. Zo
školského rozhlasu sa cez prestávky vlúdili do uší jemné melódie
sladkých piesní a všetci nedočkavo odrátavali minúty k začatiu
programu, o ktorom už dopredu vedeli, ale ani netušili, aký presne
bude. Lákala ich predstava sladkej výhry a plnenie zaujímavých
úloh vo dvojiciach, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Hoci
víťazných párov bolo len desať, každý si zaslúžil sladkú odmenu,
ktorú nachystali pani kuchárky – lahodné šišky a čaj. Popri pochutnávaní si na dobrotách sa čítala Valentínska pošta, a potom
nasledovala diskotéka so stoličkovým tancom. Celý tento deň bol
čarovný a niesol so sebou odkaz lásky, ktorý budeme plniť nie len
na Valentína.
Mgr. Monika Vargová
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Fašiangy v Žemberovciach

Poďakovanie

S velkou ochotou, zodpovednosťou a ústretovosťou pristúpili na
moje požiadanie členky miestneho klubu dôchodcov v sobotu dňa
19.1.2013 k príprave a zabezpečeniu ničím nerušenému priebehu nášho rodinného stretnutia pri príležitosti oslavy mojich jubilejných narodenín. Predovšetkým chcem touto cestou vysloviť ešte
raz veľké poďakovanie za prípravu miestnosti a aranžmá stolov p.
Kataríne Baranovej, za chutnú prípravu stravy, vkusné stolovanie
a všímavú obsluhu kuchárke p. Irene Renčovej a to všetko v spolupráci a za výdatnej pomoci predsedníčky p. Martušky Gúčíkovej,
ktorí venovali svoj voľný čas našej oslave. Súčasne chcem poďakovať
za umožnenie tohoto rodinného posedenia Obecnému úradu. Som
veľmi rád, že priestory klubu dôchodcov môžu byť pre ich členov
využívané aj takýmto príjemným spôsobom.
Za spokojenú rodinu a príbuzných Ing. Emil Krošlák

Prihlásenie na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v Žemberovciach
v školskom roku 2013/2014

6.2.2013 od 14:00 sa v budove ZŠ Žemberovce uskutočnilo Prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2013/
2014.
Deti prišli s pani učiteľkami z MŠ. Na úvod sa predstavili a predniesli
báseň, pieseň, či hádanku. Potom ich pani učiteľky rozdelili do jednotlivých centier v triedach:
1.A – Mgr. Erika Repáňová – práca s pracovnými listami, rozlišovanie
farieb, geometrických tvarov, počítanie, orientácia vpravo, vľavo, hore
dole,
3.A – Mgr. Slavka Kothajová – práca s drobným materiálom, výroba
náhrdelníkov a náramkov zo slamiek,
4.A – Mgr. Eva Jurgovianová – herňa – skladačky, stavebnice, puzzle, hračky z ŠKD, ukážka učebníc a pracovných zošitov pre 1. ročník,
Učebňa PC – Mgr. Dominika Palkovičová – pexeso, orientácia na
ploche monitora, práca s myšou, práca podľa pokynov.
Po absolvovaní úloh v centrách dostali deti pečiatku na kartičku
a darček, ktorý pre nich pripravili žiaci z 1. stupňa. Po absolvovaní
všetkých centier dostali deti na pamiatku pamätný list.
Od 15:00 do 18:00 prichádzali zákonní zástupcovia detí. V spolupráci s pani učiteľkami a s pani zástupkyňou Mgr. Ingrid Košťúrovou
vyplnili dotazník o osobných údajoch pre potreby školy, protokol o
Prihlásení na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v Žemberovciach v školskom roku 2013/2014, obdržali zoznam pomôcok potrebných do 1. ročníka, dozvedeli sa, čo bude pre ich dieťa zakúpené z 20 €.
Mgr. Palkovičová Dominika

Fašiangovým sprievodom potešila mládež obyvateľov Žemberoviec pred 40-dňovým pôstom. Fašiangové slávnosti sú
neodmysliteľné a patria k dedine.
V sobotu 9.februára mladí a starí
v tej tradícii pokračovali.
Čo sú fašiangy? Toto obdobie
bola oslava prechodu zimy do
jari, kedy ľudia dúfali v bohatú
úrodu. Začína sa sviatkom Troch
kráľov a trvá až do polnoci Popolcovej stredy. Tento rok sa zapojila
niekoľkočlenná skupinka masiek,
ktorí tancovali v uliciach dediny
a vo dvoroch jej obyvateľov.
Žemberovčania potom pokračovali na fašiangovej veselici,
v kultúrnom dome so začiatkom
o 20.00 hod. V úvode pani Erika
Mikulová vyzvala pána starostu,
aby začal fašiangovú zábavu.
Pozdravil prítomných, zaďakoval
účinkujúcim, usporiadateľom fašiang a poprial veselú zábavu.
Program započali dievčatá skupiny „Hula hop“ pod vedením pani
Póčovej. Žartovné fašiangové
piesne zaspieval spevokol Žemberovčan, ktorý na harmonike

sprevádzala pani Mgr. Bernátová.
Potom svojím repertoárom
piesní prispel ku programu i náš
rodák pán Peter Vašek. Zaspieval
piesne z Repete a jeho najobľúbenejšia a tiež i naša bola „Otvárajte kasíno dostal som chuť na
víno“.
Bohatá tombola, ktorá bola naaranžovaná skutočne pekne a tiež
i vyzdobená tanečná sála stála za
to. Do tomboly prispeli naši podnikatelia, rodiny, poslanci OÚ a tiež
i OÚ a rôzne organizácie.
O polnoci sa pochovala basa,
ktorá bude odpočívať až do veľkej
noci. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Týmto
chcem
poďakovať
všetkým tým, ktorí sa pričinili na
týchto fašiang och. Za dobré pochúťky, zabíjačkové špeciality, za
chutne uvarenú kapustnicu, za
dobré pagáčiky, ktoré upiekli ženy
tunajšieho Klubu dôchodcov a bohatú tombolu.
Dúfam, že táto tradícia bude
pokračovať i na budúci rok.
Marta Bieliková
za KD a spevokol Žemberovčan

Fašiangy v Klube dôchodcov Žemberovce

Fašiangy, Turice, Veľká noc ide...
Sobota 9. február, veselý deň v klube, v obci. Fašiangoví sprievod
Klubu mládeže Žemberovce na svojom putovaní sa zastavil na obed
v klube dôchodcov. Každoročné stretnutie generácií...Sprievod privítali
predsedníčka klubu M. Gúčiková a starosta obce Ing. Ján Kalman. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie príjemné posedenie.
Text a foto: K.Baranová

POĎAKOVANIE

Rodičia a priatelia Materskej školy v Žemberovciach, by sa radi poďakovali za krásne strávený pobednajší čas 31. januára 2013, v priestoroch
materskej školy na akcii karnevalu, ktorí pre deti a rodičov a priateľov
MŠ pripravili pani učiteľky p. Máčayová, Krajniaková a Jakubová.
Bol to zážitok a veľa šťastných dušičiek odchádzalo domov šťastných.
Tiež radi by sme sa poďakovali za ich prácu ktorú robia pre deti nielen
v rámci povinností, ale že do nej vkladajú aj svoje srdcia a kus svojho
voľného času.
Ďakujeme
Spokojní rodičia šťastných detí MŠ

Klub dôchodcov si pripomenul životné jubileum svojej dlhoročnej
členky Márie ŠINKOVIČOVEJ. Prajeme zdravie, šťastie a Božie požehnanie.
Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody,
Ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
J.W. Goethe
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Keď odíde človek priskoro....
Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť, ak zablúdil,
ak neprišiel, kde mal prísť.
Na tejto poslednej sa stopa zrazu stratí,
niet návratov tam, odkiaľ prichádzal.
Nedozrelo leto do jesene.
Zastal čas.
Pretrhlo sa slovo, nedoznelo.
Zastavil sa čas, aby sme si mohli uchovať spomienku na človeka, priateľa, spolužiaka.

Ťažko bolo uveriť tej nečakanej tragickej skutočnosti. Máloktoré oko zostalo suché, máloktoré srdce úprimne nepocítilo smútok a žiaľ.
Odišiel človek a zrazu zostalo prázdne miesto. Doma, pri stole, v našej dedine, ale nie
v srdciach tých, ktorí sme ho mali radi, ktorí sme si ho vážili.
Úprimný prejav sústrasti - Tebe Katka, Vaším dvom synom, rodičom a celej rodine vyjadrujú pracovníci Obecného úradu v Žemberovciach
a redakcia Žemberovského echa.

S hlbokou bolesťou
v srdci oznamujeme širokej športovej verejnosti,
že nás nečakane opustil
vo veku 36 rokov pán Rastislav Bóna. Stratili sme
nielen funkcionára OFK
Družstevník Žemberovce
a zanieteného aktivistu,
ale predovšetkým nezištného človeka a skvelého
priateľa.
Rasťo odpočívaj v pokoji.
Česť jeho pamiatke.
OFK Družstevník
Žemberovce

Spoločenská rubrika
Narodili sa

Zo života futbalu
Členovia OFK Družstevník
Žemberovce sa zišli 12. januára na rokovaní Výročnej členskej schôdze v Klube dôchodcov. Rokovanie otvoril a členov
privítal poverený člen výboru
viesť schôdzu Ing. Ján Kalman. Na rokovaní boli členovia informovaní o všeobecnej
činnosti klubu, ktorú predniesol prezident klubu Mgr. Milan
Seneši. Následne členovia boli
oboznámení s fungovaním
jednotlivých mužstiev, ktorých
správu predniesli jednotliví
tréneri resp. vedúci mužstiev.
V ďalšej časti zasadnutia informovali členov OFK pokladník Daniel Bešina so správou
o hospodárení, pani Erika Mikulová so správou Revíznej
komisie. Členovia na Výročnej
členskej schôdzi schválili plán
práce na rok 2013, rozpočet
na rok 2013, zmenu členského
príspevku na 15 €, zmenu stanov, delegátov na konferenciu
ObFZ Levice ( Rastislav Bóna,
Ing. Michal Macho), nových
členov výboru OFK ( Mgr. Jozef Marko, Ing. Michal Macho ). V závere predsedajúci
otvoril diskusiu, kde členovia
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vyjadrili svoje názory a postrehy z fungovania OFK. Po
rokovaní čakalo členov malé
občerstvenie, kde patrí poďakovanie našim členkám za ich
kulinárske schopnosti, vedeniu
Klubu dôchodcov, že pripravilo členom príjemné prostredie
na rokovanie, a všetkým ktorí
prispeli k hladkému priebehu
rokovania Výročnej členskej
schôdze.
Prvý oﬁciálny tréning mužstva mužov sa uskutočnil v telocvični ZŠ 5. januára, kde
vedenie klubu OFK predstavilo
hráčom nového trénera pána
Tibora Biringera z Rybníka.
Tréningový proces býval každú
nedeľu v telocvični. Mužstvo
odohralo zatiaľ tri prípravné zápasy na ihriskách súperov a to
v Kalinčiakove, v Ipeľskom
Predmostí s mužstvom mužov
Veľkej Čalomije a vo Vyšnom
nad Hronom s mužstvom Jur
nad Hronom.
Dorastenecké mužstvo trénuje od decembra dvakrát do
týždňa v telocvični ZŠ a na
mini ihrisku, kde sa chlapci pripravujú na halový turnaj v Leviciach a na začiatok sezóny.

Mužstvo žiakov začalo svoje
tréningy 11. januára tiež v telocvični.
Na záver mi dovoľte drahí
čitatelia Vás poprosiť o ﬁnančnú pomoc, ktorá je potrebná
k bezproblémovému fungovaniu klubu. Vedenie klubu sa
rozhodlo zaregistrovať klub na
zisk 2% z daní. Touto cestou
Vás chceme poprosiť o podporu, tlačivá je možné získať
u členov výboru a na webovej stránke obce Žemberovce. Tieto ﬁnančné prostriedky
budú použité na rozvoj mládežníckeho futbalu v obci. Ďalej dovoľte, aby som Vás vyzval k členstvu v OFK a tým sa
stali členmi dobre fungujúcej
organizácie. Členmi sa môžu
stať aj osoby mladšie ako 18.
rokov so súhlasom zákonného
zástupcu.
Prípravné zápasy:
Kalinčiakovo – Žemberovce
3:4 ( 2:1 )
Veľká Čalomija – Žemberovce
1:2 ( 0:1 )
Jur nad Hronom – Žemberovce
2:2 ( 2:0 )
Ing. Michal Macho
Klubový ISSF manažér

25.1.2013
Branislav Bošiak
rodičom Branislavovi a Eve

Opustili nás

30. 1. 2013
Mária Bajanová
vo veku 87 rokov
16. 2. 2013
Ján Horváth
vo veku 58 rokov
26. 2. 2013
Anton Slušný
vo veku 68 rokov
27. 2. 2013
Rastislav Bóna
vo veku 36 rokov
V roku 2012 sa v našej
obci: narodilo 9 detí
umrelo 20 našich
spoluobčanov
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