Zemberovské echo
ˇ

Občasník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Zdá sa akoby čas letel z roka na rok rýchlejšie. Od okamihu, kedy sme vstúpili do roku 2016 už ubehli takmer 3
mesiace. Ponuré, sychravé dni
ostatnej zimy pomaly presvetľujú a otepľ ujú slnečné
lúče, prinášajúce jar, teplo,
energiu a silu, ktorú potrebujeme v každodennom živote.
Bez zeme a slnka nemožno
žiť. Aj preto si pripomenieme, ako si ich ľudia uctievali
v minulosti. V článkoch a fotograﬁách sa obzrieme za
tohtoročným fašiangovým
obdobím v našej obci , škole
i škôlke. O tom , že aj seniori
žijú spoločenským životom sa
dočítate v rubrike venovanej
Klubu dôchodcov a nechýbajú
ani slová na zamyslenie.
Viete prečo je práve marec
mesiacom knihy? Aj na túto
otázku nájdete odpoveď v
tomto čísle Žemberovského
echa. Neodmysliteľne sem
patria aj informácie z činnosti
Obecného úradu a obecného
zastupiteľstva.
Želám Vám radostné dni
počas Veľkonočných sviatkov
a veľa životnej pohody do ďalších dní .
DaC.

•

Ročník XIII.

•

číslo 1

• marec 2016

•

Cena 0,50 €

Fašiangy v Žemberovciach
Na svoje si počas víkendu
6.2.2016 prišli všetci dedinčania
Žemberoviec. Miestny obecný
úrad v spolupráci s kultúrnou
komisiou usporiadal fašiangový
pochod dedinou.
Pestrý sprievod masiek a krojovaných dievčat rozveseľoval
obyvateľov obce a pozýval ich
na večernú fašiangovú zábavu.
Počas pochodu sa o hudbu postaral náš občan Jožko Krnáč.
Chutný obed pre masky pripracie fašiangov. Pri
večernej zábave
sa o zábavu postaral DJ Palko
Bajan z Rybníka.
Zábava trvala do
skorých ranných
hodín. Na všetko
dohliadali Erika
Mikulová a Ma-

švédskych stolov bola pripravená večera s dobrými klobásami
a jaternicami.
Bolo super!
Nik nemohol povedať, že si
nepochutnal na zabíjačkových
špecialitách.
I napriek tomu, že nebolo veľa
prítomných na zábave, môžu
ľutovať, ktorí sa neprišli zabaviť

rianka Mikulová. Za výzdobu v
sále boli zodpovední pracovníci
VPP pod vedením Marianky Mikulovej. Pri vchode do sály mali
dozor Danko Bešina a poslanci
Jaroslav Mikula a Milan Dekyšský. Každému, ktorí sa prišli zabaviť ponúkli štamperlík dobrej
žemberovskej slivovice. Vo výčape pracovala Zuzka Renčová
a Veronika Mikulová. V kuchyni
sa zvŕtali pani Vierka Košťálová
a Anka Jakubíková. V podobe

a posedieť pri dobrej hudbe.
Milí organizátori! Bolo to náročné podujatie všetko tak perfektne zorganizovať. Patrí Vám
všetkým veľké „ďakujem.“!!
Fašiangová zábava bola jedným z podujatí, ktorými sa snažíme pripomenúť a nezabudnúť
na zvyky a tradície našich predkov.
Marta Bieliková členka
spevokolu Žemberovčan
a členka DK

vili ženy z miestneho klubu dôchodcov.
Každoročne o polnoci sa
všetci prítomní tešia na vtipné
spevy spevokolu Žemberovčan
a pochovávanie basy. Pán starosta po pochovaní basy dovolil ďalej pokračovať v zábave a
poďakoval za dodržanie tradí-
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My sa pýtame

– starosta odpovedá

Pán starosta, sme už v druhom roku volebného obdobia a pomaly už máme za sebou aj 1. Q
kalendárneho roka 2016.
Pri prechádzke ulicou Mjr. Gondu čuchové bunky
človeku v ostatnom čase stále viac šteklia „vône“
odpadových vôd, ktoré tam niektorí spoluobčania
vypúšťajú do jarkov na priedomí. A to ešte nemáme
leto, keď si potom po ulici poprebehujú aj krysy,
ktorým sa v takomto prostredí mimoriadne dobre
darí.
Zimné a extrémne daždivé obdobie nepraje
pokračovaniu prác na výstavbe obecnej kanalizácie. Okrem toho, ako všetci vieme, najdôležitejšou
podmienkou realizácie akéhokoľvek projektu sú
ﬁnancie.
Objasnite prosím čitateľom ŽE aká je reálna
situácia okolo ďalšieho pokračovania budovania
obecnej kanalizácie a tiež ﬁnančný plán obce
na aktuálny kalendárny rok - všeobecne.
Podrobné informácie o stave a pokračovaní
v budovaní celoobecnej kanalizácie som uviedol
v Žemberovskom echu (3/2015). Preto v príspevku
sa budem venovať len súčasnému aktuálnemu stavu. Obec zatiaľ stále je v tomto prípade odkázaná
len na príspevky z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU
( 95% nákladov a 5% obec).
Pre rok 2016 máme podanú žiadosť na 280 tis. €
a spoluúčasť obce by činila 15 tis. €. Za túto sumu
by sme vedeli dokončiť I.SSS celoobecnej kanalizácie. Zostáva nám dobudovať 27 ks domových
čerpacích staníc a 291 m tlakovej stoky na ul.
SNP ( po križovatku na Dudince), 48 ks domových
prípojok a 533 m gravitačnej stokovej siete na ul.
V. Naďa ( po poštu a po vodný tok Šurda)
Rozhodnutie o tom, či naša žiadosť bola úspešná bude zrejmé v II. Q. 2016. Na spoluﬁnancovanie je obec pripravená. Pokiaľ by sa nám toto
podarilo zrealizovať zostalo by dobudovať 3. SSS,
ktorá zahŕňa zvyšok obce a rozpočet predstavuje
Vážení občania,
Referát daní a poplatkov Vás chce informovať, že Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach,
schválilo 10.12.2015 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Toto všeobecne záväzné nariadenie od
1.1.2016 upravuje poplatok za komunálny
odpad vo výške 0,0356 € na osobu a deň, čo
v prepočte znamená 13,02 € na osobu za rok.
Podmienky a podrobnosti na odpustenie, zníženie, prípadne vrátenie poplatku za komunálny odpad sú bližšie uvedené vo VZN.
Pri množstvovom zbere pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov sa stanovila
sadzba 0,0356 € za liter komunálnych odpadov (tzn. za 1 ks 110 l nádoby sa platí 3,92 € )
Novinkou je oddelenie poplatku za drobný
stavebný odpad od poplatku za komunálny odpad.
Od 1.7.2016 za stavebný odpad bude platiť
iba fyzická osoba, ktorá vyprodukuje stavebný
odpad. Vývoz treba nahlásiť na obecný úrad.

sumu 2 mil. 300 tis. €. Tu by sme sa chceli uchádzať o príspevok z fondu EÚ prostredníctvom
programu IROP.
Ako vyplýva z uvedeného budovanie kanalizácie
je vysoko ﬁnančne náročné a obec z vlastných
zdrojov to nedokáže bez dotácií zabezpečiť, keďže
je potrebné zabezpečiť chod obce a rozvoj obce
aj v iných oblastiach života občanov. Kanalizácia
však zostáva prioritou v investičnej oblasti.
Z ďalších investičných akcií plánujeme ešte
z vlastných zdrojov vybudovať chodník pre peších
na ul. Osloboditeľov v hodnote 27 tis. €. Ďalej
podávame žiadosť na ministerstvo život. prostredia na rekonštrukciu obecného úradu v hodnote
210 tis. €.
Všetko súvisí s dostupnosťou ﬁnančných
prostriedkov v rozpočte obce. V stručnosti predstavím najdôležitejšie výdavkové položky v rozpočte obce.
Základné vzdelávanie - chod ZŠ s MŠ 360 tis. €
Chod obecného úradu
83 tis. €
Splátky úverov a úrokov
46 tis. €
Kultúrne rekreačné a športové služby 46 tis. €
Výstavba chodníka
na ul. Osloboditeľov
27 tis. €
Nakladanie s odpadmi
20 tis. €
Údržba verejnej zelene
19 tis. €
Náklady na energie
v zdravotnom stredisku
19 tis. €
Verejné osvetlenie
10 tis. €
Správa a údržba ciest
12 tis. €
Prevádzka ČOV
6 tis. €
Členstvo v združeniach
5 tis. €
Podrobný rozpočet obce podľa jednotlivých
položiek je dostupný na WEB stránke obce v časti
- transparentné hospodárenie – rozpočty obce
– rozpočet na rok 2016.
starosta obce
Sadzba je stanovená vo výške 0,035 € za
1 kg.
V prípade, že poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia drobný stavebný odpad nevyprodukoval, teda mu ani nevznikne povinnosť
platenia miestneho poplatku za drobný stavebný odpad.
Taktiež informujeme občanov, že obec už nezhromažďuje, neskladuje a neodovzdáva staré
pneumatiky. Nový zákon o odpadoch č.79/2015
Z.z. v § 79 nariaďuje, že konečný používateľ
pneumatík ich musí odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
(Distribútorom sa rozumie pneuservis a aj akýkoľvek predajca pneumatík, ktorý je povinný
bezplatne zabezpečiť spätný zber pneumatík.)
Žetónový systém zostávajú nezmenené ako
aj výška dane za psa. Akékoľvek zmeny treba
nahlásiť do 30 dní na Obecný úrad v Žemberovciach. Pre rok 2016 sa výška daní z nehnuteľností nemení.
Referát daní a poplatkov

Udalosti
stručne
• 21.1.2016 sa na OcÚ Žemberovce uskutočnilo 1. zasadnutie volebnej komisie k
voľbám do NR SR konaných
5.3.2016
• 3.2.2016 v Novej Dedine
sa uskutočnilo zasadnutie
valného zhromaždenia MAS
Tekov – Hont. Za obec sa zasadnutia zúčastnili starosta
obce, Ťapaj Alexander, Seneši
Milan a Šikeťová Vanda.
• 10.2.2016 Na ÚPSVaR Levice bolo vykonané školenie k
voľbám do NR SR konaných
5.3.2016. Za obec sa školenia zúčastnil starosta obce,
za volebnú komisiu Zdenka
Ammer, Marta
Bieliková a zapisovateľka Nora
Pavčová.
• 26.2.2016 Na OcÚ Bohunice sa uskutočnilo pracovné
rokovanie Revíznej komisie
MAS Tekov – Hont k príprave materiálov na rokovanie
RZMOT dňa 14.3.2016. Za
obec sa zúčastnil starosta
obce.
• 10.3.2016 Starosta obce
odovzdal žiadosť o NFP na
zateplenie OcÚ Žemberovce
na riadiace orgány ŽP v Bratislave v rámci programu „
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“.
• 14. 3. 2016 Za sadnutia
RZMOT v Kalnej nad Hronom
sa zúčastnil starosta obce.
Prejednané boli otázkytýkajúce sa ďalšieho rozvoja
združenia.
• 24.3.2016 Starosta obce
sa zúčastnil v Santovke na
riadnom zasadnutí Revíznej
komisie MAS Tekov – Hont .
Predmetom zasadnutia bola
spáva o hospodárení MAS
Tekov – Hont za rok 2015.

Vyberáme z kalendária
kultúrno – spoločenských podujatí na r. 2016
17.4. – Uvítanie najmladších
spoluobčanov
30. 4. – Stavanie mája
08. 5. – Deň matiek
01. 6. – Deň detí
23. 6. – Žiak roka - 14. ročník
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenie č. 1/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
-určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
-vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
-určenie overovateľov zápisnice: Milan Dekyšský a Peter
Vašek
konštatuje, že:
-na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
-obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje:
-program rokovania obecného zastupiteľstva
-návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ivan Kúdela
členovia: Eva Kolenová, Martin Šedivý
Uznesenie č. 2/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- správu o plnení uznesenia zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2015
Uznesenie č. 3/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
-Zverejnenie zámeru č. 1/2016
odpredať pozemok zameraný
v zmysle GP – p. č. 170/3 o výmere 70 m2 v k.ú. Horné Žemberovce formou osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.8 písm e)
zák. č. 138/1991 Zb. 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. Obec s využitím pozemku nemá žiadne
úmysly ani do budúcnosti žiada
starostu obce
- V zmysle § 9 a ods.8 písm.
e) zák. 138/1991 Zb. vypracovať
a zverejniť zámer predaja majetku obce v zmysle „ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý obec užíva“ na úradnej
tabuli a webovej stránke obce
15 dní pred zastupiteľstvom za
cenu 2,- eurá za m2 pozemku.
Uznesenie č.4/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
žiadosť o zmenu rozpočtu OK

na rok 2016 od ZŠ s MŠ Žemberovce – zvýšenie rozpočtu o sumu 17 404,93 eur
žiada
riaditeľku ZŠsMŠ, aby predložila skutočné čerpanie rozpočtu
ZŠsMŠ za I.Q 2016 obecnému zastupiteľstvu
Uznesenie č.5/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
Program rozvoja obce Žemberovce na programovacie obdobie 2016 -2025
Uznesenie č.6/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.7/2015
– kontrola použitia ﬁnančných
prostriedkov na položke 312 012
8 zo ŠR – pre deti predškolského
veku za rok 2014
Uznesenie č.7/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.8/2015
– kontrola vybavovania a evidencie sťažností,
petícií a podnetov podaných
v roku 2014
Uznesenie č.8/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za
rok 2015 za obdobie (02/201501/2016)
Uznesenie č.9/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
obce Žemberovce na obdobie
02/2016 – 07/2016
schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 02/2016
– 07/2016
poveruje:
hlavného kontrolóra obce
na výkon kontrol v súlade so
schváleným plánom kontrolnej

činnosti
O b e c n é z a s t u p i t e ľs t v o
v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu
obce:
- o neevidovaní neuhradených
faktúr po lehote splatnosti
- o výške prídelu podielových
daní
- o výške uhradených ﬁnančných prostriedkov autorom rukopisov k monograﬁi obce
- o uskutočnenom verejnom
obstarávaní na výber dodávateľa
stavby: „Rekonštrukcia soc. zar.
a šatní“ na futbalovom ihrisku
- momentálne prebiehajú
jednania o možnosti rozšírenia žiadosti zateplenia budovy
Obecného úradu o výmenu el.
rozvodov a kúrenia
- neustále sledujeme zverejňovanie výziev ( na zberný dvor,
avšak musia byť doriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom)
- o verejnom obstarávaní na
dodávateľa stavby: „ Chodník
cez park“
- o pripravovaných akciách
– Fašiangy 6.2.2016 – sprievod,
zábava
- o parlamentných voľbách
5.3.2016 o výzve všetkým občanom, aby sa volieb zúčastnili
v čo najväčšom počte
- o ocenení obce Pečaťou
Rozvoja obcí a miest z národného informačného strediska
Slovenskej republiky, že obec
Žemberovce za rok 2015 bola
pozitívne vyhodnotená z 2926
obcí ako Obec s predpokladom
stabilného rozvoja
•••
Uznesenie č. 10/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: J. Mikula, A. Ťapaj
konštatuje, že:
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje:
- program rokovania obecné-

ho zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: J. Tichý
členovia: I. Kúdela, M. Šedivý
Uznesenie č. 11/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- správu o plnení uznesenia zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.02.2016
Uznesenie č. 12/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- predaj nehnuteľného majetku obce pozemok p. č. 170/3
o výmere 70 m2 v k.ú. Horné
Žemberovce. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza na LV
č.1 vedený ako zastavaná plocha
a nádvorie v registri parciel „C“
KN obce Žemberovce. Predaj
schvaľuje do výlučného vlastníctva pre Máriu Píšovú rod. Číkovú
nar. 2.5.1947, trvale bytom SNP
387/13, 935 02 Žemberovce za
cenu 2,- eurá za m2 pozemku,
spolu za 140 eur. Obec o uvedený pozemok nemá záujem ani
do budúcnosti neuvažuje s jeho
využitím. Nakoľko ide o pozemok malej výmery, ktorý leží za
oplotením žiadateľky, OZ doporučilo tento pozemok odpredať
formou osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm e) zák. č. 138/
1991 Zb.v zmysle už schváleného
zámeru č.1/2016 uz. č. 3/2016 zo
dňa 4.2.2016, ktorý ešte dňom
konania sa OZ 8.3.2016 pretrváva zverejnený na stránke obce
a na vývesnej tabuli v obci žiada
starostu obce
- vypracovať kúpno-predajnú
zmluvu v zmysle schváleného
uznesenia.
Uznesenie č.13/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
bezplatnú výpožičku riadu
pre spoločenskú zábavu organizovanú rodičmi ZŠ s MŠ v
Žemberovciach dňa 3.septembra
2016
Uznesenie č.14/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
potvrdzuje
(pokračovanie na str. 4)
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
(dokončenie zo str. 3)
platnosť Územného plánu
obce Žemberovce schváleného uz. č. 124/2008 – OZ dňa
28.8.2008 s výhľadom do roku
2020
Uznesenie č.15/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
bezplatnú výpožičku riadu
pre spoločenskú zábavu organizovanú Poľovníckym združením
Hubertus v Žemberovciach dňa
18. júna 2016
Uznesenie č.16/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
prenájom priestorov v zdravotnom stredisku pre Andreu
Harnovú za účelom zriadenia
predajne bytových doplnkov
a darčekových predmetov za
cenu 52,- €/mes.
odporúča:
starostovi obce uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle uznesenia
Uznesenie č.17/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:

oznámenie o ukončení nájmu
nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku prevádzky
zubná ambulancia od MUDr.
Mariána Králika konateľa a odborného zástupcu PZS FORTIS
MEDICAL, s.r.o. so sídlom: 934
01 Levice, ul. Hurbanova 2
Uznesenie č.18/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej
osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch, špeciﬁckého cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných
budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu
projektu s názvom: „ Zlepšenie
energetickej hospodárnosti objektu obecného úradu
v Žemberovciach“
b) Financovanie projektu vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
Výška celkových výdavkov na
projekt: 210 719,80 €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 210 719,80 €
Výška maximálneho celkového spoluﬁnancovania projektu

Bez zeme a slnka nemožno žiť
Zem ľudia v minulosti uctievali ako matku živiteľku všetkého tvorstva. Bola darkyňou a
udržiavateľkou života i fyzickej
sily, symbolom bohatstva. Mala
však aj očistnú moc, preto sa
do zeme zakopávali predmety,
o ktorých sa predpokladalo, že
sú nositeľmi zlých síl. Keď sedliak na jar prvý raz počul hlas
kukučky, nabral za hrsť zeme a
prehodil ju za hlavu so slovami: „Boh by dal, aby som bol
taký bohatý ako matka zem.“
Výrazom úcty k zemi bolo odlievanie nápoja na zem pri oldomáši, alebo pri ochutnávaní
vína z novej úrody.
Slnko bolo symbolom
dobra, života, tepla, radosti.
Jeho prítomnosť zneškodňovala pôsobenie zlých síl. Po
zotmení sa však drali na svet
všelijaké živly, ktorých sa člo-

vek bál. Preto platilo viacero
zákazov. Po západe slnka sa
napríklad nesmelo prať v potoku piestom, lebo by mohol
úrodu zničiť ľadovec. Nemalo
sa z domu nič vynášať, dokonca ani smeti, nemala sa vylievať
voda ani predávať mlieko, lebo
by sa vynieslo bohatstvo. Za
súmraku a v noci sa nič nepožičiavalo, aby bosorky nemohli
s požičanými predmetmi čarovať a uškodiť tak domácim.
O jari a jarných prácach sa
napríklad vravelo:
Keby nebolo oráča, nebolo
by boháča.
Ovos sej do blata, jačmeň do
prachu a žito do hrudy.
Suchý marec, mokrý máj,
bude žitko ako háj.
(Zdroj: Slovenský rok v
ľudových zvykoch, obradoch
a sviatkoch)

žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 10 535,99 €
Uznesenie č.19/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
prenájom pozemku pri zdravotnom stredisku pre Štefana Fiﬂíka za účelom zriadenia
priestoru pre výcvik poľovných
psov.
Uznesenie č.20/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán vykonania protipožiarnych kontrol ako je uvedené
v prílohe do 31.5.2016
odporúča
starostovi obce poveriť komisiu na vykonanie protipožiarnych kontrol v zložení:
vedúci: Slavomír Bešina

členovia: Jozef Jadroň, Martin
Šedivý, Róbert Pomothy
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- o neevidovaní neuhradených
faktúr po lehote splatnosti
- o výške prídelu podielových
daní za mesiac február 2016
- o kultúrnej akcii, ktorá sa
uskutočnila – o fašiangoch
- o akciách, ktoré sa budú konať: deň učiteľov, uvítanie detí,
deň matiek, deň detí
- o zrealizovaní soc. zariadenia
na futbalovom ihrisku
- o predložení žiadosti na zateplenie budovy OcÚ
- o sledovaní nových výziev na
podávanie žiadostí ( dokončenie
a výstavba ďalšej etapy kanalizácie)
- o jarnom upratovaní 9.4.2016
– veľkoobjemový odpad ( predtým vyzbieranie odpadu pri
cestách)
- o výsledkoch parlamentných
volieb
- o potrebe riešenia odvodňovacích jarkov a priepustov z hľadiska bezpečnosti a prevencie

Voľby do NRSR v Žemberovciach
Voľby dňa 5.marca 2016 boli aj v Žemberovciach s prekvapivo
vysokou účasťou. Z 1039 oprávnených voličov dalo platný hlas 628
voličov nasledovným politickým stranám:
Počet hlasov
SMER - sociálna demokracia

235

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

74

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)

68

Slovenská národná strana

57

SME RODINA - Boris Kollár

49

Sloboda a Solidarita

44

Kresťanskodemokratické hnutie

39

# SIEŤ

22

MOST - HÍD

13

Slovenská občianska koalícia

4

Priama demokracia

4

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

3

Strana zelených Slovenska

3

Strana TIP

2

Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník

2

ŠANCA

2

VZDOR - strana práce

2

Komunisktická strana Slovenska

2

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

1

SDKÚ - DS

1

Strana maďarskej komunity

1

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

0

Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia

0
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VEĽKÁ NOC
– DÔVOD RADOSTI
Veľkonočné sviatky sa málokedy spájajú s radosťou.
Skôr na Vianoce si zvykneme priať radostné Vianočné
sviatky, pretože Vianočné obdobie je časom radosti a veselosti. Ano, máme sa radovať,
na Vianoce máme dôvod na
radosť, pretože prišiel a stále
prichádza na tento svet Boží
Syn Ježiš Kristus.
Ale na Veľkú Noc máme
ešte väčší dôvod na radosť,
pretože ten istý Boží Syn,
ktorý sa narodil, prišiel na
svet, aj zomrel, tak isto, ako
zomiera každý človek. No
neostal mŕtvy ležať v hrobe,
ale vstal zmŕtvych. A to je
dôvod na najväčšiu radosť v
živote človeka. Pretože každý
človek má prirodzene strach
pred smrťou, ale Ježišovo
zmŕtvychvstanie nám dodáva
istotu, že smrťou človek prechádza do ďalšieho, večného
života, ktorý bude rovnako
reálny a skutočný, ako tento
súčasný pozemský. A ak sa
dostaneme v tom večnom
živote do neba, tak to bude
večný život naplnený ideálnym šťastím, radosťou, pokojom, večnou blaženosťou
a ďalšími peknými vecami, o
ktorých ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú v
tomto súčasnom, pozemskom
živote!
Veľkonočné udalosti, ktoré
Ježiš prežil na konci života,
sa netýkajú iba našej večnej
budúcnosti, ale aj súčasného
pozemského života, ktor ý
momentálne prežívame. Ježiš prežil veľa bolesti a utrpenia, tak isto ako niekedy
prežívame aj my. Aj keď na
konci Ježišovej krížovej cesty
bol kríž, ale bolo tam aj zmŕtvychvstanie a víťazstvo. Ježiš
sa svojou bolestnou cestou
a utrpením úplne stotožnil
s našim bolestným životom,
no prináša nám do života aj
víťazstvo, nádej na záchranu,
či riešenie. Lebo je v našom
živote prítomný ako živ ý,
zmŕtvychvstalý stále s nami.
To je dôvod na radosť, aj

keď nás niekedy viac napĺňajú
smútky, strachy a bolesti. O
všetkom tomto Ježiš vie, vie o
našej krížovej ceste a utrpení,
ale nás isto vedie k slávnemu
víťazstvu.
Nech vás skutočnosť Ježišovho zmŕtvychvstania napĺňa istotou o Ježišovej prítomnosti vo vašom živote a nech
vás to aj napriek všetkému,
čo momentálne prežívate, napĺňa radosťou a pokojom, že
nie ste na to všetko sami.
Jozef Poliak
adm. farnosti

Pohľad do cudzej záhrady
„ Daj hlupákovi všetku
múdrosť sveta, a on aj tak
bude bažiť po tvojej,“hovorí arabské príslovie. Začneme vysádzať záhradu
svojho života, a keď sa obzrieme, zbadáme suseda,
ako nás sleduje. Nepatrí
k najschopnejším, ale rád
utrúsi poznámku o tom ,
ako sejeme činy, vysádzame myšlienky, zalievame
víťazstvá.
Keby sme si brali k srdcu,
čo hovorí, napokon by sme
pracovali pre neho a záhrada nášho života by sa riadi-

Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval
vás; zostaňte v mojej láske. (Ján 15,9)
Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom!
Podľa tohto hesla žil Pán Ježiš. Realita
blížiacej sa smrti bola nezvratná. Všetky
evanjeliá vykresľujú, že Pán Ježiš veľmi
dobre vedel , že nie len židovskí vodcovia
prechovávajú voči Nemu nenávisť, ale aj
Jeho najbližší dvanásti Ho opustia a zradia.
Vedel, že je blízko smrti, a predsa nemyslel
na Seba, ale na Svojich. Nenechal sa zdržiavať plánmi zlých ľudí. Išiel po Svojej ceste
dokonalej lásky k Svojim učeníkom, aby im
na poslednej spoločnej večeri jasne oznámil,
že je rozhodnutý zomrieť a vydať sa ako
obeť zmierenia za všetky hriechy sveta. Ježiš

la jeho názormi. Zabudli by
sme, koľko potu nás stálo
obrábanie vlastnej pôdy
zúrodnenej toľkými požehnaniami. Zabudli by sme,
že každý centimeter zeme
má svoje tajomstvá a rozlúštiť ich dokáže ibatrpezlivý záhradník. Prestali by
sme si všímať slnko, dážď,
ročné obdobia – sústredili
by sme sa iba na hlavu, čo
nás tak zblízka špehuje.
Iba hlupák sa tvári, že vie,
čo chýba tvojej záhrade, a
nestará sa o svoje rastliny.
(P. Coelho)

vedel, že Judáš Ho zradí, vedel že Peter Ho
zaprie, vedel, že všetci sa rozpŕchnu zo strachu, ako ovce bez pastiera. Vieme si predstaviť, aké mohli byť Jeho pocity? Vďaka Bohu,
že oni nezvíťazili nad láskou, a potvrdili sa
slová Písma „Ježiš zomrel za nás, keď sme
boli ešte hriešni“ (R5,8). Pán Ježiš žil podľa hesla: „Kto do teba kameňom, ty doňho
chlebom.“ Zamyslime sa! Žijem podľa tohto
Kristovho príkladu aj ja? Dovoľujem prúdiť
Kristovej láske skrze môj život? Viem myslieť
aj na niekoho iného, ako iba na seba? Kiež
by našou modlitbou bolo: „Pane, plň ma takou láskou k Tebe a blížnym, akou láskou
miluješ Ty mňa!“
(zdroj: Tesnou bránou)

Fašiangy Turíce, veľká noc ide...
Rok prešiel, a je to tu...fašiangy v obci.
Klub dôchodcov opäť pripravoval pohostenie pre fašiangový sprievod. Vedenie klubu hravo zvládlo výzdobu a
„klubový“ jabĺčkový koláč ktorý venoval
účinkujúcim. Dva dni sa chystalo pohostenie a príprava stolovania. Klubové
priestory sa na doobedie stali útočiskom i

šatňou pre mladých ľudí. Klub navštívil i starosta obce. Výbor sa zhostil svojej úlohy ako
vždy, s vervou a radosťou pre dobrú vec...len
škoda, že eufória okolia akosi poľavila. Vari sa
už nevieme ani zabávať ?, kde je naša povestná
pohostinnosť?...
Za KD text a foto K.Baranová
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Priateľské posedenie s Klubom dôchodcov Bátovce
Seniori z Bátoviec si založili
klub. Nakoľko organizačne to
nie je jednoduchá záležitosť,
tak oslovili vedúcu klubu
Martu Gúčikovú o stretnutie.
V utorok skoro popoludní, i
napriek nepriazni počasia sa
uskutočnilo stretnutie. Skôr
to bolo pracovné stretnutie,
akási susedská výpomoc. Seniorky sa vzájomne poznali,
takže počiatočná roztržitosť,
obavy nekazilo prvé stretnutie. Bola to skutočne prejavená radosť. Asi väčšina členiek

výboru si uvedomuje, že mať v
obci fungujúci klub je viac ako
potešujúce.
Seniorky z Bátoviec majú sídlo v Komunitnom centre, nevlastnia samostatné priestory.
Ich práca, realizácia projektov
je preto zložitejšia. M. Gúčiková oboznámila spoločnosť o
vzniku , o radostiach i starostiach pri počiatočnom štartovaní klubu. Pripomenula,
čo všetko za posledné roky
spravil výbor, a členovia pre
dokonalý chod klubu. Neza-

budla pripomenúť ﬁnančné
prostriedky ktoré poskytuje
každoročne obec. Po občerstvení koláčikom a kávičkou
sa popozerali po klube, obdivovali vybavenie kuchyne, záclony, a nové obrusy. Samozrejme že členky sa pochválili
novými polievkovými misami,
novým fotoaparátom a výmenou kuchynskej linky, ktorá by
sa mala uskutočniť v jarných
mesiacoch. Členky výboru pre
vzácnu návštevu pripravili i výstavku výšiviek.

Rozhovory nemali konca
kraja. Dobre sa rozprávalo...
Bolo zrejmé, že ide o dobrú
vec. Všetko ostatné išlo na
okraj...Pouvažuje sa i o spoluprácu a vzájomné návštevy.
Ale zo strany Klubu Bátovce
i tak zarezonovala pochvala,
...“starosta nás prekvapil 100 €
príspevkom z vlastného vrecka“...
Popriali sme veľa šťastia a
dobrých nápadov...
Za KD text a foto
K.Baranová

Medzinárodný deň žien
Krása ženy

Ach ženy, dievčatá, babky i mamy,
Všetky ste krásne, to srdce vraví mi.
Na veku vôbec nezáleží,
krása ženy každej z vás prináleží.
Ty, žena, chlapovi hneď hlavu zamotáš,
už aj chystáš veľkolepý sobáš.
On modré z neba zniesol by ti,
keď porodíš mu krásne deti.
Ty, žena, nosíš pod srdcom nový život,
Na strome života pribudne nový plod.
Len ty vieš tak nežne pofúkať dieťaťu rany,
keď ho život neraz raní.
Žena, ty si zvláštny tvor,
nejeden chlap má ženu za vzor.
Ženou byť, to nie je ľahké,
Muži často rania ženské srdce krehké.
Dnes sviatok majú ženy celej zeme,
muži, čo s tým spravíme?
Buďme teda na ne dobrí a milí,
nie len dnes, ale v každej chvíli.
Neznámy autor

A opäť sme o rok starší...Prichádza jar, a
sviatok žien tak trochu evokuje jar. Všetko
sa prebúdza. Príroda je „mocná čarodejka“.
Toto spojenie rady používame, ale nemalo
by to byť klišé. Užime si to prebudenie a
krásu ktorú nám „len tak“ ponúka príroda.
Neberme to ako samozrejmosť. Zrod a krása
súvisí so ženou. Nezabúdajme na to.
8. marec = Medzinárodný deň žien. Do
Klubu dôchodcov Žemberovce sa schádza
spoločnosť. Vedúca klubu M. Gúčiková víta
prítomných a na úvod prednesie pár slov.
Zástupca starostu A. Ťapaj zaželal ženám do

ďalších dní len všetko najlepšie a spoločnosť
prekvapil krásnym bielym karaﬁátom. Bolo
to príjemné prekvapenie... Báseň od neznámeho autora „Krása ženy“ predniesol člen
výboru Janko Bielik. A že dobre recitoval...
K. Baranová prečítala pár príspevkov zo
Živeny a Národného
hlásnika o živote žien
pred uznaním sviatku
žien.
Potom nasledovalo
pohostenie, kávička a
dobré zákusky. Diskusia
pokračovala. Pekný deň,
len pre ženy s pekným
prekvapením... Tradícia
v klube, budeme v tom
pokračovať. Veď sme
ženy, nedáme sa...
Text a foto
K.Baranová
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MAREC – MESIAC KNIHY
Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať
múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.
J.A. Komenský
Zdrojom stretnutí s knihami
odjakživa nie sú len kníhkupectva a vlastné zdroje kníh, ale
najmä knižnice.
Už tradične sa mesiac marec
spája nielen s príchodom jari,
ale i mesiacom knihy. Mesiac
knihy si pripomíname od roku
1955. Zvolili si to sami kníhkupci,
lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v tomto mesiaci
sa narodil i zomrel Matej Hrebenda. Významný buditeľ, ktorý
sa podieľal na šírení slovenskej
knižnej kultúry.
Žiaľ, čím ďalej, tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu a
radšej využívajú internet. Škoda,
internet, sedenie pred televízorom deň čo deň, večer čo večer
nás vedie k závislosti. Odvraciame sa od skutočnosti.

Vari už nemáme radi knihy?
Nebaví nás čítanie?
Prečo sa stať vášnivým čitateľom?
-Obohacuje slovnú zásobu
-Pozitívne ovplyvňuje psychické procesy- skvalitňuje

kníh. Knižný fond sa obmieňa o
kvalitnú beletriu, detskú a náučnú literatúru.
Všetci ste vítaní...
E.Danišová
knihovníčka

Spoločenská rubrika
Narodili sa

2.12.2015
David Vyhlídal
rodičom Vladimírovi a Kristíne
3.12.2015
Matúš Biely
rodičom Pavlovi a Simone
6.12.2015
Kňazovič Daniel
rodičom Danielovi a Ivete

Opustili nás

myslenie
-Rozvíja fantáziu a tvorivosť
- Nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať.
Takže hor sa do obecnej knižnice. Obec každoročne prispieva
ﬁnančné prostriedky na nákup

Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach
Vám ponúka pobyt v našom
rekreačnom zariadení v Pavčinej Lehote v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách. Bližšie
informácie Vám poskytneme na
t. čísle 0903 263 813 - Ing. Šplehová Katarína alebo mailom
splehova@pdzemberovce.sk
www.pdzemberovce.webnode.sk

Pečená koreňová zelenina
• 1 kg mrkvy
• 1 kg červenej repy (cvikľa)
• 500 g buľvový zeler
• 500 g c�ervenej cibule
• olivovy� olej , soľ
Mrkvu oc�istite a nakra�jajte
na hranolčeky. Zeler a cvikľu
očistite a rovnako nakra�jajte na hranolčeky. C�ervenú
cibuľu ošúpte a nakrájajte
na mesiačiky. Vs�etku zeleninu dajte do peka�ca� , polejte
olivovy�m olejem , osoľte a premiešajte. Dajte piecť zakryté
alobalom do trúby vyhriatej na 180°C na zhruba 50 minút.
Je to chutná a zdravá príloha k mäsu, ryži, alebo aj samotná
napr so smotanovým dresingom.

Dobrú chuť.

Celé roky
rovnaké...
Bola krásna jesenná, lenivá sobota. Slniečko ešte posielalo na
zem svoje posledné hrejivé lúče.
Na oblohe vznikali krásne úkazy
slnka a oblakov. Na zemi stromy
rozprestierali svoje koruny a vysoko dvíhali konáre za slnkom.
Ešte krátku chvíľočku pobudnúť
na slniečku. To sa vari žiada
každej živej bytosti na zemi.
Konečne sme si sadli. Kochali sa
nad nebeským divadlom. Vzácne
chvíle plné ticha.
A naraz môj zrak sa upriamil na biely oblak ktorý sa pomaly váľal po oblohe. Zistila som, že
je akosi blízko zeme. Snáď bude
pršať...Obloha jasná, len z jednej strany sa valila guča oblakov. Pripomínalo to kopec vaty,
ktorá sa práve zašpinila v komíne. A vata bola čoraz tmavšia.
Takže dážď. Ale potom som
zacítila zápach z pálenia niečoho ...smradľavej gumy, plastov,
stuchnutého dreva. Smutno som
si vzdychla. Vždy sa to pokazí.
V tom manžel zakričal, oknááá,
zatvor oknááá...Schovali sme sa
do domu. Spokojní. Okna boli
hermetický zatvorené. Veď všetko sa raz skončí. Ale ten oblak
pripomínajúci špinavú vatu nie
a nie odísť. A manžel ticho, tak
sám pre seba špitol...a prádlo
zostalo na šnúre, hlavná vec že
máme zatvorené okná...Škoda,
takto sa skončila krásna jesenná,
lenivá sobota.
MyLo

24.12.2015
Ľudmila Mésarošová
vo veku 60 rokov
24.12.2015
Jozef Inaš
vo veku 59 rokov
4.2.2016
Karol Birčák
vo veku 83 rokov
11.3.2016
Ján Chovan
vo veku 59 rokov

Ekologické jarné
upratovanie
Chystáme sa dámy na veľké
upratovanie. Dbajme na životné prostredie. Využime suroviny okolo nás.
Čistič okien a skla
¼ hrnčeka octu
¼ H liehu
1 PL škrobu
2 H teplej vody
Všetko zmiešať a dať do rozprašovača.
Osviežovač vzduchu
Jedná pekná, estetická nádoba
100 g soli
8 kvapiek esenciálneho oleja
/ citrón, levanduľa /
Za 1-2 mesiace vymeniť.
Čistič toalety
Nasypať jedlú soľ / prášok do
pečiva /do toalety a zaliať octom. Nechať vybublať a štetkou vyčistiť.
Prevzaté a upravené, kaba
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Zo života Základnej školy v Žemberovciach

ˇ
ZEMBEROVSKÝ
ŠKOLSKÝ PLES
Piatok večer, 19. 2. 2016
patril plesajúcim zo základnej
školy v Žemberovciach. Ples sa
organizoval v školskej jedálni.
O 16:30 sa tu začali schádzať
žiaci, učitelia, pani riaditeľka,
pani zástupkyňa, pán farár s
túžbou zabaviť sa, zaspievať,
zatancovať i stretnúť sa s priateľmi. Hostí vítali žiaci, ktorí
zbierali pozvánky a predávali
vstupenky. Dievčence žiarili ako kvetinky na lúke, mali
nádherné róby no a chlapci
sa zmenili na romantických
princov.
Úvodné slovo mali žiaci 8.
A triedy Evka Kristínová a jej
spolužiak Matej Števko, ktorí všetkých prítomných
privítali a popriali im
krásny večer a príjemnú
zábavu. Celý večer sa
venovali hosťom a spríjemňovali chvíle medzi
tancom a hudbou profesionálnym moderovaní,
zabávaním.
V programe vystúpili
žiaci ZŠ pod vedením
žiačky 9.A triedy Karolínky Durbákovej, s tanečnou choreograﬁou na
pieseň z hriešneho tanca... Dirty Dancing - Time
of my Life. S humornou

Medzi pravidelné akcie
na našej škole, ktorými
pomáhame prírode, patrí
zber papiera. V jesennej
časti sme spolu ZŠ aj MŠ
nazbierali 5 562 kg starého papiera. Materská škola
nazbierala 1 107 kg a víťazom je Miško Ťapaj s 82 kg
z triedy MS2. Žiaci základnej školy nazbierali 4 455
kg a zvíťazila Lilien Vozári-

scénkou nás zbavili žiaci z dramatického krúžku. Po programe
sme sa pustili do parádnej zábavy plnej tanca a radosti. Nechýbal vláčik na pieseň Jede, jede
mašinka...rock and rol...ľudovky,
cigánske piesne, moderný pop.
Na plese nechýbala ani tombola
plná zaujímavých, humorných
cien.
Hlasovali sme za kráľovnú
a kráľa plesu. Cenu získala Evka
Poliaková a Lukáš Félis. Princeznou plesu sa stala Veronika
Kúdelová a cenu princa plesu
získal Matúš Patyi. Gratulujeme.
Veselili sme sa do večera,
čas nám ubiehal ako voda...

ková z II. A triedy, ktorej sa
podarilo vyzbierať 235 kg
zberového papiera.
70 - 80 kg vyzbieraného
starého papiera zachráni
1 strom. Spolu sme zachránili približne 75 stromov.
To už je pekný kúsok lesa.
A nezabudnite! Zber papiera bude mať pokračovanie
aj na jar. Tak zbierajme už
teraz, zachránime ďalšie
stromy. Určite vyhrá každý zberateľ. Ak sa nepodarí
vecná cena, bude to samozrejme super pocit, že som
pomohol /pomohla prírode. Ona to potrebuje a aj si
to zaslúži. A pritom to vôbec nie je také ťažké. :-)
Mgr. Jana Liptáková

ani sme sa nenazdali a bol koniec.
Zabavili sme sa perfektne,
program, hudba všetko frčalo
ako po masle. Bude na čo spomínať. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Mgr. M.

Tencerovej, ktorá nás trpezlivo
s svedomito viedla a pripravovala organizáciu na celý ples,
pani učiteľke Mgr. I. Košťúrovej
za organizáciu na plese a prípravu scénky z dramatického krúžku. Ďakujeme rodičom a učiteľom za ceny do tomboly a za
občerstvenie. Pani
učiteľke Monike
Kovalovej za profesionálne fotografovanie. Samozrejme
ďakujeme všetkým
zúčastneným, bez
ktorých by zábava nebola jedinečná a nezabudnuteľná. Tešíme sa
zase o rok �

Hlasujte za našu MŠ
Milí čitatelia,
naš MŠ sa zapojila
do súťaže Mary Key o
pekné ceny pre deti
do MŠ.
Súťaž spočíva v
tom, že všetci, ktorí
si kliknú na facebooku na tento link:
http://woobox.com/
wnps3o/vote/for/
14070158
môžu kliknutím
na tento obrázok
(zobrazený v prílohe)do okienka hlasuj,
hlasovať za naše deti
MŠ Žemberovce.
ĎAKUJEME
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Karneval v ZŠ
Fašiangové obdobie sa nezaobíde bez zábav, plesov, karnevalov a ani v našej škole to
nebolo inak. Karneval pre deti z
I. stupňa ZŠ sa konal 3. februára 2016. Bol to veľmi očakávaný
deň. Deti sa tešili z výroby výzdoby a predovšetkým z prípravy svojich masiek, ktoré si
zhotovili vlastnoručne alebo
s pomocou rodičov, pani učiteliek, či pani vychovávateľky.
Nadšene očakávali, kedy sa
v nich premenia na princezné,
víly, rozprávkové postavy alebo
ozbrojených kovbojov, šerifov,
policajtov, poľovníkov aj pirátov.
Po úvodnom privítaní pani

učiteľka vyzývala postupne
všetky masky, aby sa predstavili. Zároveň poprosila rodičov,
ktorí tvorili porotu, aby si počas
karnevalu všímali a vybrali desať
najkrajších masiek. Porota nemala jednoduchú

úlohu zvoliť z mnohých nápaditých
a tvorivých masiek tie naj.
Pokiaľ rodičia zvažovali
svoj výber, deti sa veselo
bavili pri tancoch na rezké pesničky, zapájali sa do
súťaží, tancovali metlový,
novinový, ale aj párový tanec s obľúbenými kinder
vajíčkami.
Tanečnú zábavu vystriedalo sladké prekvapenie.
Deti si pochutili na výborných šiškách s jahodovou

penou, za ktoré vďačíme a ďakujeme našim pani kuchárkam.
Po tradičnom fašiangovom občerstvení nasledovalo vyhodnotenie masiek. Najviac hlasov od
poroty získala maska vodníka,
pod ktorou sa ukrývala Lili Vozáriková. Pirát z Karibiku, Aďko
Kristín, obsadil druhé miesto.
Avšak každá maska mala svoje
čaro, preto boli všetky odmenené cenou podľa vlastného výberu. K ponuke cien prichádzali
postupne v závislosti od počtu
hlasov získaných od poroty. Ďakujeme rodičom za ﬁnančné príspevky na ceny a pani učiteľkám
za ich zabezpečenie.
Príjemné karnevalové popoludnie sme ukončili záverečným
tancom. Všetci sme sa dobre zabavili aj vytancovali a tešíme sa
na zaujímavé masky v budúcom
roku.
Mgr. Lenka Ďurčaťová

Nesneží a my sme na lyžiarskom zájazde
Tak a je to za nami. Či už našťastie a či škoda, sme doma. 29.
februára 2016 ráno sme v očakávaní pobehovali po dome a balili
posledné veci. O ôsmej sme do
autobusu naložili lyže, kufre a
zamávali rodičom. Cesta trvala
dlho, takmer dve hodiny. No plní
očakávaní a zvedavosti sme šťastne dorazili na SKI Košútku. Len čo
sme sa ubytovali a naobedovali,
už sme nádejných lyžiarov vyhnali na svah. To ešte nevedeli, čo
ich čaká. Snehu bolo málo kde tu
nejaký fľak. No aj tak sme si poradili a dokázali sme nacvičiť prvé
obúvanie lyžiarok, lyží a pohyby
s palicami. Tu sa naše lyžovanie
na SKI Košútke ukončilo. Kvôli
nedostatku snehu sme sa druhý
deň presunuli na SKI Tále.
Do strediska sme od ubytovne cestovali ski-busom. Prvý deň
bola cesta dlhá, napínavá a pre
začiatočníkov strašidelná a plná
obáv. Najskôr sme si poplakali
pri obúvaní lyžiarok, a neskôr

sme pochopili, že postaviť sa na
lyže nebude len tak. Podľa našich
schopností a zručností sme boli
zaradení do skupín. Niekto zišiel
svah na lyžiach a niekto s lyžami na

nu zjazdovku. Na červene sme sa
všetci stretli až vo štvrtok, keď sa
každý naučil lyžovať.
Po prvom namáhavom dni na
svahu sme sa unavení vrátili na

pleci. SKI Tále disponovalo niekoľkými typmi zjazdoviek od modrej
po čiernu. Tam sme lyžovali celý
lyžiarsky. Vždy sme sa ale poobede
verne vracali na SKI Košútka nocovať a stravovať. Tí šikovnejší už
druhý deň zdolávali červenú a čier-

ubytovňu Košútka. Horská drevenica s teplom domova nás už čakala.
Každý večer bol pre nás pripravený
zaujímavý program. Najskôr to boli
inštruktážne videá o lyžovaní a histórii lyžovania, potom v utorok nasledovala diskotéka, v stredu sme

hrali spoločenské hry a vo štvrtok
bol program každej izby.
Druhý deň bol najnáročnejší.
Od rána do popoludnia sme sa
prehovárali a bojovali s únavou
na svahu. Naučili sme sa padať,
vstávať a hlavne lyžovať.
Tretí deň na nás doľahla únava,
a tak sme lyžovali veľmi opatrne
a poobede lyžovali len tí, ktorí
dobrovoľne chceli. Vo štvrtok
sme už všetci lyžovali na červenej
zjazdovke. Pri pohľade na svah
niektorých záhadne navštívil „Bolebruch“. Aj to sme úspešne zvládli a v piatok na nás čakali veľké
preteky v slalome. Vyhodnotenia
sme sa dočkali po večeri. Výkony
na vysokej úrovni budú patrične ocenené diplomom v škole
v Žemberovciach pred všetkými
žiakmi.
Ďakujeme všetkým žiakom,
učiteľom, rodičom a priateľom
za nezabudnuteľné chvíle na posledných zasnežených svahoch.
PaedDr. J. Boďová
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Karneval v našej materskej škole
Takýmto dňom bol štvrtok 28
január 2016, kedy sa priestory
našej materskej školy zmenili
na rozprávkové kráľovstvo plné
rozprávkových bytostí. Vo vyzdobenej školskej jedálni už rozvoniavali šišky, ktoré pripravili
naše pani kuchárky. Rodičia poobliekali svoje ratolesti do tých
najúžasnejších masiek, kde sa

fantázií medze nekládli. Všetci
prítomní vrelým a srdečným
potleskom privítali sprievod 40
masiek ako čarodejnice, múmia,
motýlie princezné, ale nechýbali
ani červená čiapočka, poľovník,
hasiči, murári, ovocníčkovia- jahôdky, a aký by to bol karneval
bez kráľovien z rozprávok. ktoré
sa postupne v sprievode svojich

pani učiteliek predstavili
na pripravenom móle. K
fantastickej nálade, ktorá nepochybne patrila nám
všetkým prispel aj prizvaný
hosť „Šašo Peťo“, ktorý sa
svojej úlohy zhostil na výbornú. Priniesol medzi naše deti
rôzne zábavné aktivity, hry a

veľa smiechu, ktoré okrem detí
ocenili veľkým potleskom aj prítomní rodičia a hostia. Veselou
spoločnou tancovačkou a sladkou odmenou sme ukončili našu
karnevalovú parádu(foto).
Touto cestou sa chcem poďakovať nášmu veľkému sponzorovi PD v Žemberovciach, za spoluprácu pri organizovaní takéhoto
podujatia, ako aj rodičom, mojim
pani učiteľkám, ale aj hosťom ,
kedy sme vytvorili tú správnu
atmosféru, ktorá nepochybne k
obdobiu fašiang patrí.
Mária Máčayová
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