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Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Nič nie je náhoda, všetko čo
nás v živote stretne má svoj
význam – aj radosť, šťastie,
bolesť aj žiaľ... Všetko nás to
učí siahnuť si do hĺbky samých
seba a žiť ďalej svoj život. Vážiť si každý nový deň. Ďakovať
za každý okamih, za každé nadýchnutie sa, za každú spokojne prežitú noc, za každé ráno,
do ktorého sa prebúdzame...
Keď dospejeme do určitého
bodu vo svojom živote a hodnotíme všetky prežité roky
– zisťujeme, že nič sa neudialo len tak náhodou – všetko
malo svoju príčinu a dôsledok. Aj taká nerozvážnosť
v mladosti má za následok to,
že sa váš život uberie diametrálne iným smerom, ako bolo
pôvodne naplánované.
Študujete na prestížnej
škole v hlavnom meste, z nerozvážnosti štúdium zanecháte, lebo vaši kamaráti zostali
doma a študujú v blízkom
meste neďaleko domova.
Vrátite sa do rodnej dediny
a pokračujete v štúdiu spolu
s nimi. Doma neskôr stretnete
dobrého, lásky hodného človeka a prežijete s ním desiatky krásnych rokov.
Vďaka vtedajšiemu nerozvážnemu rozhodnutiu z mladosti sa zmenili osudy niekoľkých ľudí.
Čo mohlo byť? Život a kariéra ďaleko od rodnej dediny.
Čo sa stalo? Život naplnený láskou a úctou s úžasným
človekom.
Bola to náhoda?
Určite nie!
Všetko sa stalo tak, ako to
malo byť.
Takéto „náhody“ sú v živote každého jedného človeka
– len je ich potrebné vnímať
a uvedomiť si ich ...
(Odkiaľ sa berú tie naše
„náhody“?)
Mariana Danišová
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Ako pokračuje výstavba celoobecnej kanalizácie
Na úvod zopár základných
informácií. Odkanalizovanie
celej obce je na základe projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia rozdelené na 3 etapy
výstavby.
1. stavba: prípojka na ČOV,
ul.SNP po križovatku na Dudince a ul. Viktora Naďa je
čiastočne vybudovaná.
2. stavba: ul. ČA, škola,
školské bytovky, 22 b.j. –
stavbu preﬁnancovala ZsVS
a.s. – odovzdaná do užívania
v r. 2012.
3. stavba: je najrozšírenejšia a zahŕňa celý zvyšok obce
Žemberovce. Zostáva nám teda
dobudovať 1. stavbu a 3. stavbu
V roku 2010 boli započaté
práce na 1. stavbe- prípojka na
ČOV, ČS1 a vybudovaných bolo
21 individuálnych domových
čerpacích staníc na ul. SNP ﬁnancovaných prostredníctvom
environmentálneho fondu (EF)
a spoluúčasti obce v sume 147
300 €. V r. 2011sa zmenili pravidlá pri ﬁnancovaní z EF a budovanie individuálnych domových
čerpacích staníc (IDČS) na pozemkoch občanov je považovaný
za neoprávnený výdavok. Z toho
dôvodu sme v ďalšom období
nepokračovali v budovaní IDČS
na ul. SNP, ale v budovaní kanalizácie na ul. V. Naďa.
V roku 2013 bola vybudovaná
tlaková stoka od štátnej cesty
po ČS 2 ( za Znášikom) a ČS 2
v hodnote 42 000 € ﬁnancovaná
z EF a obce. Ďalšia dotácia nám
bola schválená z EF v roku 2015
vo výške 80 000 € za spoluúčasti
obce 4 200 €. Za túto sumu bola
ukončená montáž technológie
na ČS 2, vybudovaná elektrická
prípojka k CS 2, vybudovaných
168 m gravitačnej stokovej siete a 16 ks domových prípojok.
V súčasnosti stavebné práce na
1. stavbe sú ukončené, prebieha
vypracovanie prevádzkového
poriadku, následne pripravuje-

me kolaudáciu vybudovaného
úseku. Po kolaudácii a podpise
zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie ZsVS a.s. bude možné
požiadať o napojenie jednotlivých nehnuteľností na stokovú
sieť za prítomnosti zástupcov
obce a ZsVS a.s.Levice. Náklady
spojené s napojením nehnuteľnosti na stokovú sieť si hradí
majiteľ nehnuteľnosti. Podrobné
informácie o postupe pri napájaní nehnuteľnosti na stokovú sieť
budú majiteľom nehnuteľnosti
vysvetlené na pracovnom stretnutí vedenia obce a prevádzkovateľa s majiteľmi dotknutých
nehnuteľností, ktoré sa uskutoční po kolaudácii stavby.
Ako vyplýva z horeuvedeného výstavba pokračuje veľmi
pomaly. Takáto situácia vyplynula ako dôsledok toho, že do
roku 2015 boli obce s počtom
obyvateľov nižším ako 2000 vylúčené z možnosti čerpania ﬁn.
prostriedkov z fondov EU a tak
boli odkázané len na podporu
z EF prípadne ZsVS a.s. Aj na
základe podnetov od starostov
obcí sa prostredníctvom ZMOS
podarilo presadiť, že v novom
programovom období na roky
2014 – 2020 budú oprávnenými
žiadateľmi o NFP z fondov EU aj
obce od 1000 do 2000 obyvateľov aj obec Žemberovce sa stá-

va oprávneným žiadateľom. Na
túto skutočnosť sme reagovali
aj na pôde miestnej samosprávy,
keď na obecnom zastupiteľstve
konanom dňa 18.6.2015 bol
schválený návrh starostu obce
a prijaté uznesenie č. 71/2015
dobudovanie celoobecnej kanalizácie - spojením 3. stavby
a zostatku 1. stavby jednotlivých
etáp výstavby do jednej žiadosti o NFP z fondov EU v rámci
programového obdobia 2014
– 2020. Predpokladá sa, že v 3.
– 4.Q r. 2015 bude zverejnená
výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP - Životné
prostredie.
Dúfam, že sa nám podarí žiadosť spracovať kvalitne a v schvaľovacom procese budeme medzi
úspešnými žiadateľmi. Celkové
projektantom vypočítané náklady predstavujú sumu 2.200 000
€. Výška konečnej sumy bude
presne známa až po vykonaní
verejného obstarávania.
Od toho bude závisieť aj povinná 5% spoluúčasť obce na
danom projekte. Obec Žemberovce je v dobrej ﬁnančnej
kondícii pripravená na spoluﬁnancovanie.
Dobudovaním kanalizácie by
sa výraznou mierou zlepšila kvalita životného prostredia.
starosta obce
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenie č. 64/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Martin Hamar a Jaroslav
Mikula
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: Ján Tichý:
členovia: Katarína Baranová,
Ivan Kúdela
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar, I.KúdeZa:
7 la, J.Mikula, J.Tichý,A. Ťapaj, M.
Šedivý
Proti:
0
Zdržal sa: 0
NeprítomM . D e k y š s k ý,
2
ní:
E.Kolenová
Uznesenie č. 65/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
07.05.2015
Uznesenie č66/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- za predsedníčku ZPOZu Eriku
Mikulovú od 1.7.2015
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
M.Hamar,I.Kúdela,J.Mikula,J.
Tichý,A. Ťapaj,
Za:
6 M. Šedivý
Proti:
0
Zdržal sa: 1 K. Baranová
Neprítom- M . D e k y š s k ý,
ní:
2 E.Kolenová
Uznesenie č.67/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

berie na vedomie:
návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 08/2015
– 01/2016
schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce
na obdobie 08/2015 – 01/2016
poveruje:
hl avného kontrolóra obce
na výkon kontrol v súlade so
schváleným plánom kontrolnej
činnosti
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar, I.Kúdela,
J . M i k u l a , J .T i chý,A. Ťapaj, M.
Za:
7 Šedivý
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítom- M . D e k y š s k ý ,
ní:
2 E.Kolenová
K bodu Rôzne:
Uznesenie č.68/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri
výkone funkciií verejných funkcionárov o tom, že starosta
obce podal v zákonom stanovenej lehote „ Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce“
v zmysle zákona č. 357/2004
v znení neskorších predpisov
konštatuje
- že nedošlo k porušeniu zákona
č.357/2004 v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar, I.Kúdela,
J.Mikula, J.Tichý,A. Ťapaj, M.
Za:
7 Šedivý
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Neprítom- M . D e k y š s k ý,
ní:
2 E.Kolenová
Uznesenie č.69/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
-správu zo zasadnutia sociálnej
a bytovej komisie
Uznesenie č. 70/2015 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- o neevidovaní neuhradených
faktúr po lehote splatnosti
- o výške prídelu podielových
daní
- o splatení úveru na rekonštrukciu ZŠsMŠ
- o kanalizácii 1.SSS 19.6.2015
komplexné skúšky ČS2
- o uskutočnení MDD podľa jednotlivých tried ZŠsMŠ
- o organizovaní dňa otcov
18.6.2015
- o prípravách na akciu Žiak
roka 29.6.2015 o 18.oo v kult.
dome
- o akcii 12.7.2015 – futbal. turnaj o pohár starostu
- o stave príprav na rekonštrukciu soc. zariadenia a vstupnej
haly v kult. dome
- o výbere uchádzačov na povinnú revíziu elektroinštalácií
v kult. dome a obec. úrade
- o výmene vstupných dverí na
zdravotnom stredisku
- o stave príprav na výstavbu
chodníka na ul. Osloboditeľov
- o výzve na likvidačnú komisiu
odovzdať vyradený kovový majetok obce do kovošrotu
- o výzve na zozbieranie materiálov pre spracovanie monogra-

ﬁe obce Žemberovce
- o potrebe rekonštrukcie strechy na obecnom úrade
- o výzve na rekonštrukciu soc.
zariadení na športoviskách- WC
futb. ihrisko
- o doriešení havarijného stavu
na 2.SSS
- možnosti dostavby:
1.) 1.SSS – EF
3.SSS – EF
2.) 1.SSS – EF
3.SSS – EUROFONDY
3.) 1.SSS
3.SSS – spojiť do jednej akcie
celú obec – EUROFONDY
Uznesenie č. 71/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
- dobudovanie celoobecnej kanalizácie – zvyšok 1.SSS a 3.SSS
ﬁnancovaný prostredníctvom
fondov EU v rámci programového obdobia 2014-2020 spojením
jednotlivých etáp výstavby do
jednej žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
K. Baranová,M.
Hamar, I.Kúdela, J.Mikula, J.Tichý,A. Ťapaj, M.
Za:
7 Šedivý
Proti:
0
Zdržal sa:
0
M . D e k y š s k ý,
Neprítomní: 2 E.Kolenová
Ing. Ján K a l m a n
starosta obce

Udalosti stručne

• 07.05.2015 - boli začaté práce na stavbe 1.SSS celoobecnej kanalizácie na ul. V. Naďa
• 22.05.2015 - na RVC Nitra sa uskutočnil seminár na tému
„ vedenie zasadnutí OZ “. Zúčastnil sa starosta obce
• 27.05.2015 - na stavbe 1. SSS celoobecnej kanalizácie
bola úspešne vykonaná tlaková skúška vodotesnosti stokovej
siete
• 29.05.2015 - na OcÚ sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie s projektantkou na projekt chodníka na ul. Osloboditeľov
• 04.06.2015 - v priestoroch pred kultúrnym domom Žemberovce prebehlo cvičenie CO za účasti krízového štábu OÚ
Levice JE Mochovce a obcí Kozárovce, Žemberovce a Pukanec
• 19.06.2015 - na stavbe 1. SSS celoobecnej kanalizácie
boli úspešne vykonané kompletné skúšky funkčnosti ČS 2 za
účasti starostu obce, dodávateľa stavby EKOFORM s.r.o, ZsVS
a.s., ZSE,
• 22.06.2015 - pracovníkmi OÚ – životné prostredie Levice
bola na OcÚ Žemberovce vykonaná kontrola dodržiavania
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na agendu
výrub drevín
• 23.06.2015 - na RVC Nitra sa uskutočnil seminár na tému „
Financovanie regionálneho školstva“. Na seminári sa zúčastnil
starosta obce.
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Pripravuje sa monograﬁa obce Žemberovce
V roku 2016 sa aj Žemberovce
dočkajú novej výpravnej monograﬁe. Kniha prinesie zaujímavé
informácie o prírode, tradíciách
a dejinách obce od najstarších
čias. Obecné zastupiteľstvo vyčlenilo ﬁnancie na tento účel

Do priloženého zošita je možné
zapísať zaujímavé udalosti zo
života obce, úspešných členov
rodiny či fotograﬁe a dokumenty, ktoré majú Žemberovčania
doma a chceli by ich poskytnúť
na uverejnenie v monograﬁi.

na roky 2015 a 2016. Ak sa všetko podarí, budú si môcť Žemberovčania kúpiť novú knihu
pod stromček na Vianoce 2016.
Vyjde v rozsahu asi 300 strán
v pevnej väzbe v náklade 1 000
kusov.
Zostavovateľkami monograﬁe sú Žemberovské rodáčky,
pracovníčky archívu v Leviciach
PhDr. Jarmila Bátovská, rod. Verešová, Mgr. Eva Bešinová a Mgr.
Marta Švoliková, rod. Grnáčová.
Monograﬁe bude mať 5 základných kapitol. Na spoluprácu sa
podarilo získať vynikajúcich
odborníkov. Geológiu spracuje
RNDr. Ján Jahn, PhD., prírodné
pomery RNDr. Vladimír Smetana
a Mgr. Anna Smetanová, PhD.
Kapitolu archeológia spracuje
Mgr. Mário Bielich, PhD., ktorý
viedol archeologický výskum
pri výstavbe čističky. Najstaršie
dejiny obce od najstaršej zmienky do roku 1848 spracuje PhDr.
Peter Keresteš, PhD. Dejiny po
roku 1948 do roku 1918 PhDr.
Milan Belej CSc. Ostatné kapitoly vypracujú zostavovateľky
monograﬁe.
Aby sa v knihe nezabudlo
na žiadne dôležité historické
udalosti, či ľudové tradície je
potrebná spolupráca Žemberovčanov. Po obci bude putovať výzva na spoluprácu a monograﬁa obce Devičany (kvôli
predstave, čo všetko by monograﬁa obce mala obsahovať).

Skenovanie dokumentov zabezpečia zostavovateľky monograﬁe.
Prípravné práce na monograﬁi začali už v minulom roku. Podarilo sa zhromaždiť zaujímavé
dobové fotograﬁe zo začiatku
20. storočia. Zostavovateľky
majú k dispozícii aj desiatky fo-

tograﬁí najstarších interiérov
domov a prírody od fotografa
monograﬁe Dušana Hudíka
ml.
Zostavovateľky dúfajú, že čo
najviac Žemberovčanov využije jedinečnú možnosť zapojiť
sa do prípravy knihy a využije
možnosť prezentovať svoju rodinu či spomienky v diele, ktoré
bude reprezentovať obec navonok a bude kvalitným zdrojom
informácií pre mladých ľudí so
záujmom o dejiny rodnej obce
i pre budúce generácie.
Ing.Ján Kalman,
starosta

Stretnutie dôchodcov na PD Žemberovce

Tak ako po minulé roky
v mesiaci máj, tak aj tento rok
PD so sídlom v Žemberovciach,
dňa 2pre dôchodcov, bývalých
zamestnancov družstva, ktorí dlhé roky prispievali k jeho
rozvoju svedomitou prácou.
Svojim úctivým a láskavým
príhovorom ich privítala p. Mária Danišová
a program ďalej príjemne spestrili detičky
z miestnej materskej
školy pod vedením
pani učiteliek Máčayovej a Krajniakovej. Po
ich pestrom programe
plnom spevu, recitácií
a tanca nasledoval
spevácky zbor Žemberovčan, ktorý vniesol svojimi známymi,
ale aj novými piesňami dobrú náladu do
stretnutia.
Pripravený program

dôchodcovia ocenili hlasným potleskom. Pán predseda všetkým
vystupujúcim poďakoval, milými
slovami sa prihovoril dôchodcom a nasledovala očakávaná
tombola plná pekných a užitočných darčekov. Nechýbal ani
chutný obed a dezert. Naši dô-

chodcovia boli potešení, že sa
opäť po roku mohli stretnúť,
porozprávať sa a spoločne sa
zasmiať na spomienkach z minulosti, ktoré zažili na našom
družstve. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie.
Anna Pástorová
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Nielen pripomenúť...
Pred 70. rokmi sa skončila
II. svetová vojna – uplynulo už
70 mierových rokov pre nás
všetkých.
Bol začiatok slobody, radosti
pre tých, ktorí zostali na žive.
Tým, ktorým sa podarilo vrátiť
z pekla vojny, z povstaleckých
bojov, z väzenských táborov, zanechalo u každého z nich spomienku na celý život. Ich odkaz
znel: „Nech sa to nezopakuje

nikdy viac!!!“ Dychtivo som začala listovať a čítať rodinnú kroniku. Je v nej zachytené okrem
iného i obdobie prežité naším
otcom Štefanom Bielikom počas
II. svetovej vojny. V krátkosti sa
podelím s Vami s jeho spomienkami z tohto obdobia.
01.09.1944 ako desiatnik v zá-

lohe narukoval do Zvolena. Odtiaľ bol prevelený k pochodnej
batérii č. 12 pod vedením poručíka Jarišoviča do priestoru
Kriváň-Detva. Od 26. októbra
1944 bol presunutý na Staré
Hory-Motyčky. Zo Starých Hôr-Motyčky aj s inými vojakmi sa
dostal do hôr pri obci Jastrabie.
Veliteľ ho vybral aj s jedným vojakom do prieskumnej hliadky
– preveriť úsek cesty do dediny, či tam nie sú Nemci.
Dohoda bola, ak tam Nemci nie sú, vráťte sa späť,
a tým pádom by sa mohli
presunúť i ostatní vojaci.
No asi v strede cesty,
Nemci boli skrytí v zákopoch a tak zajali obidvoch prieskumníkov.
Tým zachránili ostatných
vojakov od upadnutia do
nemeckých pazúrov. Bolo
to 29. októbra 1944. Ešte
v ten deň boli odtransportovaní do Nemecka – do
koncentračného tábora
Follingbostolu do lágru
XI. B – otcovi bolo pridelené zajatecké číslo
„187 335“, čo platilo
namiesto jeho mena
a priezviska. Neskôr
bol vybraný do pracovného komanda
– do Hanoveru, kde
bol až do oslobodenia armádou amerických
vojsk. Tu sa stretol so svojimi kamarátmi z dediny:
Karolom Kolenom a Petrom
Širokým. Z koncentračného
tábora sa živý vrátil i otcov
brat Ján. Bol to šťastný
deň, keď sa vrátili rodičom
domov obidvaja synovia.

Pred štyrmi rokmi, 9. mája 2011
sa nám narodil
vnuk Samko,
kedy sme zažili
radosť a zároveň
sme si pripomenuli ukončenie II.
svetovej vojny.
Bola to dvojnásobná radosť.
Z titulu: „Po
stopách za poznaním života
prežitého v koncentračnom
tábore“, nášho
otca, starého
otca a deda
sme uvažovali
navštíviť koncentračný tábor
v Nemecku. Pri
príležitosti 70.
rokov od ukončenia II. svetovej
vojny sa do Nemecka Follingbostolu v apríli tohto roku dostal
najmladší vnuk Marian. Miesto,
kde mal byť koncentračný tábor
bolo len symbolické miesto s tabuľou, ošarpaná brána, zarastená burinou.
Na záver chcem zdôrazniť

i keď sa počas tých 70. rokov
pre mnohých z nás mier stal samozrejmosťou, všade vo svete
to tak nebolo a nie je ani dnes.
Vážme si mier a slobodu.
Zo spomienkami sa podelila
dcéra Marta Petrášová
a nevesta Marta Bieliková.

Ukončenie školského roka v evanjelickej cirkvi a.v. v Žemberovciach
Dňa 28. júna 2015 o 8:00
hod. sme sa zišli na farskom
úrade, kde sa malo uskutočniť
športové popoludnie, zároveň
aj ukončenie školského roka.
Suroviny do guláša pomáhala
pripravovať Marta Petrášová,
Ing. Ľubica Rišková a Marta Bieliková. Mäso na guláš
pripravila rodina Poliaková,
za čo im patrí poďakovanie.
Pán Laurík sa ujal variť guláš.
Mäskom z diviny nám prispelo
PZ Hubertus Žemberovce, za
čo aj im veľmi pekne ďakuje-

me. Obecný úrad nám zapožičal
stoly a lavice z ihriska. Pri dovoze nám pomáhal pán Laurík,
ktorý zapožičal aj príves, ďalej
Daniel Kňažovic, Daniel Gonda,
Ján Bielik a Pavol Farkaš.
Guláš sa varil a rozvoniaval
široko-ďaleko. O 13:00 hod. sa
začalo športové popoludnie.
Zahájila ho naša miestna
pani farárka Mgr. Gabriela
L aurí ková . Privít al a deti a
všetkých prítomných, deťom
zaželala veselé prázdniny, aby
načerpali veľa síl do nového

školského roka. Aďka Krištofová mala všetko pod palcom,
pripravila rôzne športové súťažné disciplíny: preťahovanie
lanom, hádzanie loptičiek do
plechovíc piva, vozenie vo fúriku a ďalšie iné. Deti to hravo
zvládali, tešili sa, odmeňované
boli sladkosťami a malou hračkou z kinder vajíčka. Potom sa
podával prítomným rodičom,
starým rodičom a deťom super
chutný guláš. Kuchárovi, ktorý
ho varil veľmi pekne ďakujeme.
Ženy priniesli sladké koláčiky,

pagáčiky, ktoré nám tiež pochutili. Smäd sme si zahasili
dobrou malinovkou. Návštevu prijal i pán starosta, ktorému ďakujeme, že si našiel čas
a prišiel medzi nás. Počasie
nám prialo, prostredie si deti
vyzdobili farebnými balónikmi a stužkami. Bolo veselo a
dobre. Veľmi sa tešíme, že sa
akcia vydarila a na ďalší rok
to znova zopakujeme.
Za všetky spokojné deti a
rodičov stála pisateľka
Marta Bieliková
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NEZABÚDAJME
A národ oborí sa na národ
s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
kres práskot pušiek, zahrmeli delá:
zem stone, piští vzduch, rvú vlny vôd.
P.O. Hviezdoslav
Rok 2015 je mimoriadne výnimočný a dôležitý. V tomto roku si celá svetová verejnosť pripomína 70 rokov od ukončenia II.
svetovej vojny. Trvalo desiatky rokov, kým
sa národy spamätali z jej dôsledkov.
Ruiny sa odpratali, vybudovali nové
stavby, zrenovovalo sa čo bolo poškodené
a zničené ...
No ľudská duša bolí aj po 70. rokoch, tá
sa nedá ani zrenovovať, ani nanovo prestavať...
Keď som dostala do rúk krátke písomné
spomienky na vojnu, ako ju zažil náš spoluobčan Štefan Bielik, zarazila ma otázka
jeho dcéry: „hádam sa nebudú ľudia nad
tým smiať, keď to budú čítať?“ Smutná
otázka a žiaľ možno aj oprávnená ...
Dúfam, že sa taký človek nenájde. Komu
môže byť jedno či žije v mieri a pokoji?
Komu môže byť jedno, že večer sa spokojne
uloží k spánku, ráno vstane a ide spokojne
do práce. Že jeho deti a vnúčatá nepoznajú čo je to hlad a strach, nemusia utekať
do krytov, nepoznajú rinčanie a dunenie
zbraní.
Narodila som sa tesne po vojne, mám

v živej pamäti rozprávanie rodičov, starých
rodičov, susedov a známych. V našej dedine
nie je vari dom, kde by sa nenašli spomienky
na vojnu. Niekde sú to veľmi bolestivé spomienky. S dojatím som si prečítala spomienky Štefana Bielika a jeho blízkych. Viem, že
v jeho rodine sa nebude zabúdať, že bolesť
v duši jeho detí a vnukov to nedovolí...
Pred rokom mi suseda, pani Mária Solmošiová hovorila, že má staré noviny, v ktorých sa píše o oslobodení Žemberoviec.
Prinášam časť skrátenej verzie spomienok
na prvé mierové Vianoce v Žemberovciach
z týchto novín. Článok bol uverejnený pred
30. rokmi v denníku Pravda, napísala ho
Antónia Slotová.
Na prvé Vianoce v oslobodených Žemberovciach si zaspomínal dôchodca Michal
Naď, v tom čase 19 ročný mládenec:
Bol 21.december. Skoro ráno, asi 15 tankov pod vedením kapitána Kuznecova vniklo
po polnoci do našej dediny. Svitalo. Ľudia
vychádzali na priedomia: „Sú tu Rusi“ šírilo sa od domu k domu. Chodili po dedine,
ruskí vojaci viedli zajatých Nemcov, tých
čo dovtedy bývali v našej dedine. Vojaci
sa ubytovali v domoch, v škole, po stodolách. Rusi boli unavení, líhali na zemi, len
na dekách, vymieňali sa, jedni odchádzali,
druhí prichádzali. Varili si sami, ale aj ľudia
im dávali jesť, aj moja mamka ich ponúkla.
Ich príchodom si naša rodina vydýchla. Veď

Opäť letné prázdniny!
Drahí Žemberovčania.
Chcem sa vám prihovoriť na začiatku
týchto letných prázdnin, z ktorých sme
ukrojili už niekoľko dní. Pre niektorých
z vás – rodičov, starých rodičov, toto obdobie znamená väčšiu starosť o vyplnenie času vašim deťom, vnúčatám a pre
iných toto obdobie znamená bezstarostné
a voľné prežívanie nastávajúcich letných
dní. Každý z nás však toto obdobie vníma
ako čas určitého oddychu, voľna, dovoleniek a rôznych iných rekreačných pobytov.
Aj na túto situáciu nájdeme v Božom Slove, vo Svätom Písme Ježišov výrok: Ježiš
apoštolom povedal: „Poďte vy sami do
ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31) Z toho jasne vidieť, že
Kristus hovorí svojim apoštolom, aby si
odpočinuli, aby si oddýchli, pretože mali
za sebou náročnú apoštolskú činnosť,
spočívajúcu v ohlasovaní Evanjelia po
rôznych dedinách, mestách a krajoch.
My máme tiež za sebou náročný čas práce, povinností alebo starostí a tiež nám
Ježiš hovorí – poď si oddýchnuť. Poď načerpať nových síl, poď do ústrania z toho
hluku každodenných povinností a starostí,
či služobných prác.
Už psychológia vie, že oddych je tak dô-

ležitý pre život človeka, ako jedlo. Preto
naozaj naplno využime tieto nastávajúce
dni, týždne, dva mesiace na dobrý a kvalitný oddych.
Ale ako to dosiahnuť? Ako dosiahnuť
ten dobrý a kvalitný oddych? Tak, že
si človek v tom oddychu všimne každú
stránku svojej osobnosti – aj telesnú, aj
duchovnú. My sa často zameriavame iba
na tú telesnú a po dovolenke, alebo po
nejakom výlete sme viac unavení ako oddýchnutý. Chyba je práve v tom, že telo
dostalo svoje – svoju dávku oddychu, ale
duša nie. A preto, ak chce byť človek naozaj vyrovnaný a naozaj oddýchnutý, je
potrebné rovnakej miere doplniť dávky
oddychu aj telu, aj duši.
Myslím si, že každý z nás veľmi dobre vie
o čom hovorím! A každému dobre padne
úplne iná forma telesného a duševného
oddychu. Keďže sa ešte stále nachádzame na začiatku našich oddychových dní,
popremýšľajme a doplňme tú dávku oddychu, ktorá nám chýba.
Prajem vám všetkým požehnané dni
letných prázdnin, dovoleniek a rôznych
výletov.
Jozef Poliak,
adm. farnosti

brat Viktor bojoval ako príslušník 1.českoslovenkého armádneho zboru, v bojoch pri
Dukle padol. Aj ujec bol v Povstaní. Otec
bol predsedom revolučného národného výboru v Žemberovciach a ja som robil spojku.
Raz ma poslali, aby som išiel so sovietskou
hliadkou do Jabloňoviec. Sadli sme na voz
a hybaj cez Bátovce a Pečenice. Keď sme
prišli do Jabloňoviec celá dedina sa zbehla.
Ľudia sa radovali, prvý raz videli sovietskych
vojakov.
Na štedrý deň mama vypekala. Večer boli
orechy, oblátky, jablká. Sedeli sme spoločne,
kde sa dalo. O polnoci sme vystreľovali, robili
po dedine hluk, tešili sme sa. Ten obraz mám
pred očami aj teraz, bolo nás veľmi veľa.
Či sme mali stromček, nepamätám sa, neboli to Vianoce, aké sú dnes, že by z domov
vysvietené stromčeky blikotali do noci.
Vtedy pred štyridsiatimi rokmi bolo rušno. Najmä nový rok sme vítali hlučne, rachotom, ohňostrojom. Žiara zaplavila celú
dolinu. Hralo sa na harmonikách. V ďalších
týždňoch boli prestrelky a menšie útoky na
dennom poriadku. Nebo križovali vojenské
lietadlá. Za dedinou sa budovali delostrelecké opevnenia. Vojaci prichádzali a odchádzali, neraz priviedli raneného druha. Ľudí
trápila neistota, či sovietski vojaci neustúpia,
či sa ešte nevrátia Nemci.
Vojaci však udržali oslobodené územie.
Dedina si koncom marca vydýchla. Front
postupoval ďalej.
Toľko zo spomienok Michala Naďa na
Vianoce roku 1944 a na posledné dni vojny
v našej dedine.
Mariana Danišová

Drahý náš pán
farár Jozef Poliak,
v mesiaci jún uplynulo desať rokov,
ako Ste prijali kňazskú vysviacku a zároveň je to päť rokov, ako pôsobíte vo
farnosti Žemberovce. Sú to roky vyplnené službou Bohu. Deň čo deň, celých
dvadsaťštyri hodín byť tu pre človeka.
Starať sa o jeho duševné potreby, byť
chápavým k jeho ľudským bolestiam
a slabostiam. Nachádzať slová útechy,
rady a pomoci.
K tomuto významnému medzníku vo
Vašom živote Vám všetci Vaši farníci
zo srdca želajú, nech Vás sprevádza na
každom kroku Božie požehnanie, jeho
milosť a láska aj v ďalších rokoch Vášho
krásneho a neľahkého poslania.
„Niet krajšej cesty k Pánu všemocnému,
pre iných žiť každý boží deň.
S nimi sa klaňať slovu pravdivému.
S láskou ho hlásať, s láskou trpieť preň.
A Pán Boh nikdy nezabúda.
Žehná tých svojich verných každý čas.“
Mariana Danišová
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ĎAKUJEME

„Mať svoje miesto.
Patriť niekam.
Byť súčasťou niečoho.
Nechať vyzváňať svoje srdce pre iných.
Pre ľudí, ktorí tu žijú,
pre svoju dedinu...“

Žije medzi nami človek, skromný a nenápadný, ktorý je súčasťou niečoho – je
súčasťou nás – nás obyvateľov Žemberoviec. Je tu vždy pre nás, kedykoľvek ho
potrebujeme. Už štyridsať rokov
neodmysliteľne patrí k nášmu
obecnému úradu.
Kto je tým človekom? Je ním
naša matrikárka, účtovníčka,
pracovníčka obecného úradu
– Marienka Harváneková. Veru
– už celých štyridsať rokov pracuje na Obecnom úrade v Žemberovciach. Má medzi nami svoje neodmysliteľné miesto, patrí
k nám, je tu pre nás – pre svoju
dedinu.
Opýtala som sa jej ako sa po-

zerá na celý ten nekonečný
rad rokov...
„Hneď po maturite na
strednej ekonomickej škole
prišiel k nám vtedajší predseda MNV Ladislav Jesenský, že na úrade potrebujú
pracovníčku, či by som tam
nechcela pracovať.
Od vtedy, ako som prvýkrát stlačila kľučku na
dverách nášho obecného
úradu, prešlo už dlhých
štyridsať rokov.

Zažila som piatich starostov: Ladislava Jesenského,
Ing. Jána Kvanku,
Ing. Dušana Tomáša, Ing. Janu Staňovú a súčasného
starostu Ing. Jána
Kalmana.
Veľa som sa naučila od pani Heleny Verešovej, rada
spomínam na pani

Anku Jesenskú. Môžem povedať, že keď som začínala na
úrade so všetkými vtedajšími
pracovníčkami sme mali veľmi
dobré vzťahy, boli to pekné začiatky. Ja som tu bola vždy pre
ľudí a v rámci možností som sa
im snažila vždy vyhovieť a pomôcť. Určite za tie roky človek
nadobudne aj istý citový vzťah
k miestu, kde prežil takmer
dve tretiny svojho života. Je to
skoro tak, ako aj v manželstve
– v dobrom aj v zlom. Boli aj
ťažšie chvíle, ale vždy sa to dalo aj prežiť. Mňa moja práca vždy bavila a rada
ju robím.“
Marienka – za všetkých žemberovčanov
Ti zo srdca ďakujeme za všetko dobré, čo
si pre nás a pre našu dedinu urobila. Želáme Ti pevné zdravie, aby sme ešte dlhé
roky chodili na úrad za našou Marienkou
Harvánekovou.
Viem, ako veľmi miluješ svoje deti a vnúčatá, úprimne Ti želám, aby si s nimi prežívala len lásku, radosť a šťastie.
Mariana Danišová

Žemberovce súčasťou CO cvičenia
Začiatkom júna, presnejšie 4.
dňa v tomto mesiaci, prebehlo
v neďalekej jadrovej elektrárni
Mochovce cvičenie CO, ktorého
súčasťou sa stala aj naša obec.
V kultúrnom dome bola zriadená dozimetrická kontrola
na zistenie množstva ožiarenia
a kontaminácie. Cvičenie takéhoto rozsahu sa podľa zákona
robí v okolí jadrovej elektrárne
každé tri roky. Do akcie sa zapojili okresy Nové Zámky, Nitra
a Zlaté Moravce. Súčasťou cvičenia boli aj hasiči, krajský krízový
štáb, armáda a polícia. V elektrárni Mochovce bola simulovaná nehoda, na základe ktorej sa
pristúpilo k evakuácii. Evakuačné cesty sa vytyčujú kolmo na smer
vetra. Transportovaných malo byť
štyridsať obcí, ktoré sú v krízovom
pásme. Pre cvičenie bola vybraná
ZŠ Kozárovce. Transport s deťmi
prechádzal cez našu obec, tu museli prejsť dekontaminačnou linkou.
Cieľovým miestom evakuácie bola
ZŠ v Pukanci. Na súčinnostnom cvičení sa v Levickom okrese podieľalo
sedemdesiat ľudí.
Túto akciu z danej vzdialenosti
pozorovali aj deti našej ZŠ.
Cvičenie takéhoto rozsahu by
sa malo uskutočniť znova až o tri
roky.
Prevzaté a upravené
Mariana Danišová
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Futbalová sezóna v Žemberovciach
Leto sa začalo. Je čas obzrieť
sa za práve skončenou sezónou a účinkovaním našich futbalových mužstiev v okresných
súťažiach. Najprv tri pozitívne
správy.
Za prvé: naše A-mužstvo sa
nakoniec udržalo v najvyššej
okresnej súťaži. Po jeseni skončil pri mužstve tréner Gubík,
lebo bol zaneprázdnený prácou
s mládežou v levickom klube.
Na jar viedol mužstvo Branislav
Jesenský. Mužstvo zápasilo
s ﬂuktuáciou viacerých hráčov.
Niektorí nehrávali pre zranenie,
iní mali občas iné priority ako
futbal. To poznačilo v niektorých zápasoch aj výkony a odzrkadlilo sa to aj na hrozivých
výsledkoch štyri a viac gólov
sme na jar dostali v 6 zápasoch,
viac razy aj doma. Ani najstarší

Blahoželanie
Srdečne blahoželáme ku
krásnym sedemdesiatym narodeninám pani

Evke Danišovej.
V tejto vzácnej chvíli sú
pri Tebe všetci, ktorí tvoria
súčasť Tvojho života tak, ako
Ty si neodmysliteľnou súčasťou toho ich života. Dovoľ,
aby sme sa k nim pridali aj
my – pracovníci obecného
úradu a redakcie Žemberovského echa s prianím:
Nech je čas k Tebe milosrdný a zachová Ťa tu pre nás na

Spoločenská rubrika
Narodili sa

15. 6. 2015
Matúš Pivarč
Tatiane a Michalovi

fanúšikovia si na takú jar určite
nepamätajú. Takže - pozitívne
je, že sme skončili s 30 bodmi
na 12.mieste v tabuľke.
Za druhé: určite je pozitívne,
že máme v dedine deti, ktoré
majú záujem o futbal, na rozdiel od niektorých dorastencov a sem-tam aj dospelých. Na
tréningy i zápasy chodilo pravidelne 15-20 žiakov a žiačok.
A to aj napriek tomu, že mužstvo skončilo na poslednom
mieste a nezískalo ani bod.
Trénerom na jar bol Slavomír
Barcík a vedúcim bol Štefan
Bíreš. Tieto deti nastupovali
vždy proti súperom, ktorí boli
o dva až tri roky starší, čo je
žiackej kategórii viditeľný rozdiel. Dúfame, že deti vydržia.
Budú už o rok staršie a hádam
už začnú mať radosť aj z lepších výsledkov.
Za tretie: vo februári a marci
sa zrekonštruovali podstatným
spôsobom šatne na štadióne.
Stalo sa tak s ﬁnančnou podporou Úradu vlády SR (do stali sme dotáciu 7.000,-€),
z prostriedkov OFK (cca 5.000,€) a s osobným prispením Ing.
Kalmana, starostu obce (2.200,€). Smutné je, že vďaka odporu
niektorých poslancov obecného zastupiteľstva nebol na túto
akciu schválený ani minimálny
príspevok obce i keď sa jednalo o zveľadenie obecného majetku. V súčasnosti sa starosta
obce a výbor futbalového klubu snaží získať ďalšie prostriedky na rekonštrukciu záchodov
na ihrisku. Dúfame, že sa to podarí v krátkej budúcnosti.
Veľmi negatívne vnímame
skutočnosť, že po viacerých rokoch musel výbor pred začiatkom jarnej časti súťaží odhlásiť
zo súťaže náš dorast. Výboru
došla trpezlivosť, keď viacerí
hráči, dochádzajúci z Bátoviec
odmietli hrať a žiaľ ani niektorí
hráči z našej obce neprejavili
dostatočný záujem o pravidelné účinkovanie v mužstve. Tých,
ktorí chceli hrať sme pustili na
hosťovanie do okolitých klubov.
Veríme, že sa postupne vrátia už
do mužstva dospelých.
Čo do budúcnosti. Prezident
klubu sa obzerá po hráčoch,
ktorí by u nás chceli pravidelne
hrávať za mužstvo dospelých,
aby doplnili tých, ktorí chcú
ostať aj naďalej hájiť farby
nášho klubu. Všetko bude jasné

do začiatku novej súťaže 2.augusta. Predtým výbor pripravil
nasledovný program:
12.7. bude v Žemberovciach
turnaj o Pohár starostu obce.
Od 11,00 hod sa na ňom okrem
domácich sa zúčastnia ešte
Nová Dedina, Tekovská Breznica(okr. Žiar n/Hronom) a Slovan
Beňuš(okr. Banská Bystrica).
19.7. hráme priateľsky doma
proti Dudinciam, 25.7. ideme
na turnaj do Podlužian. V sobotu 26.7. organizujeme doma

ďalší ročník Memoriálu R.Bónu,
tentoraz v žiackej kategórii.
Všetkých našich priaznivcov na
tieto akcie pozývame.
Pri tejto príležitosti výbor
klubu vyslovuje úprimné poďakovanie našim priaznivcom,
ktorí aj ťažkých časoch podporovali naše mužstvo svojou
účasťou na zápasoch i tým,
ktorí aj ﬁnančne podporili náš
rozpočet. Veríme, že im budúca
sezóna prinesie viac radosti.
jm

POHÁR STAROSTU ŽEMBEROVIEC
ročník 2015

Rozpis turnaja
1. Organizátor: OFK Družstevník Žemberovce
2. Termín: 12.7.2015
3. Miesto: Futbalové ihrisko Žemberovce
4. Vek. kategória: Dospelí
5. Účastníci turnaja: OFK Družstevník Žemberovce, TJ Slovan
Beňuš, Sokol Tekovská Breznica, ŠK Nová Dedina
6. Občerstvenie: Zabezpečí organizátor turnaja. Okrem nápojov, každé družstvo dostane 20 ks lístkov na guláš.
7. Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor turnaja z rozhodcov
ObFZ Levice
8. Ceny: Všetky družstva dostanú pohár a diplom za konečné
umiestnenie. Ďalej bude odmenený najlepší strelec a najlepší
brankár. Organizátor žiada všetky družstvá turnaja, aby zostali na štadióne až do vyhlásenia výsledkov turnaja.
9. Hrací plán:
11,00 h. Tekovská Breznica – Nová Dedina
12,35 h. Žemberovce – Beňuš
13,45 zápas starých pánov Žemberovce- Levice
15,15 h. Zápas o 3.miesto
16:50 h. Finále
18,30 h. Vyhodnotenie turnaja
10. Kritériá turnaja: Hrací čas každého stretnutia je 2x 35
minút s 10 minútovou prestávkou. V prípade nerozhodného
výsledku o víťazovi stretnutia rozhodnú kopy na bránku zo
značky pokutového kopu v súlade s Pravidlami futbalu
V Žemberovciach 22.6.2015
Daniel Bešina v.r.,
riaditeľ turnaja
Ján Korček v. r.,
prezident OFK Družstevník Žemberovce
Organizátor si vyhradzuje právo zmien v propozíciách.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
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Žiak roka 2014/2015
V pondelok 29.6. 2015 o 18:00 sa konal
v priestoroch kultúrneho domu v Žemberovciach slávnostný 15. ročník udeľovania ocenení Žiak roka. Hostí celým
večerom sprevádzali moderátorky Eva
Kristínová (7.A), Eva Poliaková (7.A), Monika Hamarová (7.A). Nominovaní žiaci
sa odprezentovali videovizitkami, ktoré
boli natočené a spracované už spomínanými žiačkami ale podieľali sa na nich aj
Karolína Durbáková (8.A) a vo veľkej miere aj Bianka Szabóová
(8.A). Videá boli veľmi
pekne spracované a aj
tu naše žiačky ukázali
svoju šikovnosť. Vybraní
žiaci za jednotlivé ročníky boli vyhlásení triednymi pani učiteľkami
a sú to: 1.A - Lillien Vozáriková , 2.A – Veronika
Stará, 3.A – Adam Tichý,
4.A – Júlia Krištofová,
5.A – Táňa Bírešová, 6.A
– Anna Lea Bírešová, 7.A

– Eva Kristínová, 8.A – Bianka Szabóová,
9.A - Frederik Šikeť. Absolútneho žiaka
roka vyhlásila pani riaditeľka Mgr. Marta
Čechová a stala sa ňou Miriam Genčíková. Tento jubilejný ročník bolo udelené
aj zvláštne ocenenie pánom starostom
Ing. Jánom Kalmanom, ktorý ocenil žiačku 9.A Janku Košťúrovú za získanie 100
% z matematiky v Testovaní 9.
Mgr. Erika Repáňová

BOLI SME NA PLAVECKOM
Dňa 1.6.2015 sa 19 žiakov ZŠ s MŠ
v Žemberovciach vybralo do Štúrova.
Nemyslite si, že len na hocijaký výletík.
Organizácie sa chopili dve odhodlané
pani učiteľky. Vedúcou plaveckého
výcviku bola pani učiteľka Evka Senešiová a odborný dohľad viedla pani
učiteľka Mgr. Jaroslava Boďová.
Ráno 7.00 odbilo a na Železničnej
stanici v Leviciach sa to začalo hmýriť
žiakmi zo Žemberoviec. Rodičia ich vychystali, vybalili a nastal čas povedať“
„ AHOJTE!“. Nastúpili sme na vlak a hurá do Štúrova! Šťastne sme dorazili do
vytúženého cieľa. Cestou k ubytovaniu
deti zistili aké nepotrebné veci si to
pobalili �. Chata bola dosť ďaleko od
bazénov ale v rámci Telesnej výchovy, to bol super tréning. Prvý deň sme
sa pustili do vybaľovania a poobede
sme začali s tréningom – oboznámenie s vodou a hry vo vode. Všetci cieľ
prvého dňa zvládli na výbornú.
Na druhý deň si vytvorili dve družstvá. Jedno družstvo chlapcov a jedno
družstvo dievčat. Vedúci si družstvá
počas plaveckého výcviku vystriedali.
Prvý plavecký štýl, čo sme sa pokúsili detičky – žabičky naučiť bol kraul.
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Napodiv to zvládli perfektne. Ako prvé sa
dali do pohybu nohy, neskôr paže a potom
sme to zosúladili s dýchaním. Dali sme to
a výbornú!
Tretí deň sme sa doobeda vybrali vláčikom do Ostrihomu. Pozreli sme si Baziliku
a múzeum zvonov. Na obed sme sa vrátili
k bazénom pokračovať vo výcviku. Vrhli sme
sa na plavecký spôsob – prsia. Opäť sme trénovali najprv nohy a potom paže. Nakoniec
sme zapojili aj dýchanie. Zvládli sme to!
Štvrtý deň sme sa museli poponáhľať
a doobeda sme prešli základmi plaveckého
spôsobu znak. Toto bol najťažší plavecký
štýl pre naše deti. Ale spoločnými silami
sa nám podarili osvojiť si základy. Poobede
sme sa zamerali na opakovanie a zdokonaľovanie všetkých
plaveckých štýlov.
V piatok bol náš
posledný deň plaveckého výcviku.
Re a l i z o va l i s m e
preteky. Neboli to
preteky na čas ale
na vytrvalosť. Žiaci
tu mohli preukázať svoje plavecké
zručnosti, ktoré na-

dobudli počas predchádzajúcich dní.
Každý jeden žiak zaplával podľa svojich
možností. Teší nás, že neplavcom neostal nikto !� !! No aj tak tu boli niektorí,
ktorí sa snažili o trošíčku viac.
1. miesto získal : Patrik Gunár zo 6.A
triedy – zaplával 400 m
2. miesto získali : Martin Bánovský zo
6.A triedy – zaplával 250 m
Michal Košťúr zo 6.A triedy – zaplával 250 m
3. miesto získali : A. L. Bírešová zo 6.A
triedy – zaplávala 200 m
N. Klimentová zo 6.A triedy – zaplávala
200 m
Verte, či neverte ale po piatich dňoch
slnečných lúčov, 30-35°C teplôt spojených s perfektnou chladnou aj teplou
vodou, úžasným jedlom v reštaurácii
Kvetinka a milými ľuďmi sa nám domov
nechcelo.....
Vo vlaku nastalo tichu zabojovala
aj únava, no na detských tvárach
bolo vidieť, že mysľou už boli na
prázdninách.....čakali nás ešte 3
týždne školy.
Srdečne gratulujeme a tešíme sa
na ďalší plavecký výcvik .
Ahojte v šk. roku 2015/2016.
Autorky / učiteľky TŠV:
Mgr. Jaroslava Boďová
a Evka Senešiová
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