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Mesačník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Mama, ty budeš so mnou stále?
Mama, ty neodídeš, však?
Mama, ty pôjdeš so mnou všade?
...pýta sa dieťa v jednej básni.
„Mama ty budeš so mnou stále?“
V tých slovách je skrytá túžba každého dieťaťa. Prítomnosť
matky dáva pocit istoty, bezpečia
- mama, keď si tu, nič zlé sa mi
nemôže stať. Mama ma ochráni,
mama si ma nedá.
Majú tento pocit a potrebu len
malé deti? Určite nie!
Sama som matka, stará matka
a som aj dieťaťom jednej matky. Nemám sa už koho opýtať mama, ty budeš so mnou stále?
Tie ústa už takmer tridsať rokov
mlčia. No vrelé, milujúce matkino
srdce je tu aj po toľkých rokoch
- To neodišlo - zostalo. Dôležité je počúvať Ho - nie sluchom,
ale srdcom, vtedy budeme počuť
svoju mamu vždy, po celý život.
Keď stojím pred vážnym životným rozhodnutím alebo pri akejkoľvek práci - v duchu sa pýtam:
Mama, čo by si robila TY, ako by
si sa rozhodla TY? Mama ctím si
všetko, čo si do mňa vštepovala
odvtedy, ako som začala vnímať
tento svet, nič nepadlo do zabudnutia.
Ctím si ŤA svojím životom, každý deň jeho trvania.
Keď miesim cesto, vidím Tvoje
ruky.
Keď vidím kvety, ktoré si milovala, vidím Teba.
Keď počujem piesne, ktoré si
s takým precítením spievala, počujem Teba.
Keď mi je ťažko na duši, vybavím si v duchu Tvoju milú, dobrú,
usmievavú tvár. Ťažkosti sa strácajú - mama je pri mne.
Je darom a požehnaním byť
matkou - matka nekonečne a nezištne miluje svoje dieťa.
Pýtajúcemu sa dieťaťu viem
s určitosťou povedať - „áno, tvoja
mama bude s tebou stále, neodíde a pôjde s tebou všade...“
Mariana Danišová

Zrnko múdrosti:

Dá sa odpustiť dieťaťu,
že sa bojí tmy, horšie je,
keď sa dospelý bojí svetla.
Platón

•

Ročník IX.

Vie o nás všetko, Viac, než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.

•
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Cena 0,50 €

Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek čo vždy vie mať rád.

Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.

Prečo to mnohý prineskoro zistí?
Prečo sa stala mnohým privšedná
tak ako breza so šumiacim lístím,
tak ako svetlo každučkého dňa,

Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.

tak samozrejmé, že ho nevnímame.
A zabúdame zaň i ďakovať.
Ale aj jasný musí zhasnúť plameň
a po lete raz príde inovať.

Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.
Mama vždy chcela iba chrániť.

Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami
bez našich dobrých milujúcich mám.

Starosta obce informuje
Zabezpečenie ﬁnancovania
ZŠ s MŠ v Žemberovciach v roku 2012
Financovanie ZŠ s MŠ je plne
závislé od množstva ﬁnančných
prostriedkov pridelených obci na
základe výberu daní z príjmov fyzických osôb a počtu žiakov k 15.
septembru školského roka.
Finančné prostriedky na základe horeuvedeného prichádzajú na
účet obce a obec zabezpečuje ich
presun na účet ZŠ s MŠ. Samotné
ﬁnančné prostriedky pre ZŠ s MŠ
pozostávajú z dvoch častí:
- prenesené kompetencie - všetky odchádzajú na účet ZŠ s MŠ
- originálne kompetencie - sú
určené na mzdy, odmeny pre MŠ,
ŠJ, ŠKD, prostriedky na prevádzku a údržbu. O ich využití rozhodujú poslanci OZ.
Obec Žemberovce pre rok 2012
dostane na základe prognózy MF
SR na prenesené kompetencie
224 097 € a na originálne kompetencie 90 845 € - spolu 314 942 €.
OZ pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2012 rozhodlo, že z originálnych kompetencií na mzdy a odmeny pre MŠ, ŠJ, ŠKD prideľuje
76 350 €, čo je o 6= viac ako v roku 2011 a 14 495 € ponecháva na
splatenie časti záväzku z Rekonštrukcie ZŠ s MŠ v roku 2010.
Celkovo v roku 2012 z rozpočtu

obce na zabezpečenie chodu ZŠ
s MŠ v Žemberovciach je určených:
- prenesené kompetencie..............
......................................224.097 €
- originálne kompetencie ...............
........................................76.350 €
- záväzok z rekonštrukcie ZŠ
s MŠ r. 2010 ...................25.000 €
- rekonštrukcia vodovodu ZŠ
s MŠ r. 2011 ..................11.800 €
Spolu: 337.247 €
Obec dostane na ZŠ s MŠ od
štátu celkovo 314.942 €, ale z rozpočtu obce do ZŠ s MŠ celkovo
presunie 337.247 €, teda o 22305
€ viac. Len pre porovnanie suma
22.305 € predstavuje 43% z vý-

beru daní z pozemkov a nehnuteľností. Za rok 2012 obec za január až marec 2012 v porovnaní
s predchádzajúcim rokom 2011
dostala z výnosu daní z príjmov
FO o 8.635 € menej. Zatiaľ sa to
Financií pre ZŠ s MŠ nedotklo. Ak
však takýto trend bude pokračovať
aj ďalej prehodnotenie rozpočtu
nemožno vylúčiť. Zatiaľ je ﬁnancovanie ZŠ s MŠ zabezpečené, tým
to však nekončí a samozrejme tak
obecný úrad ako aj poslanci OZ
sa naďalej budú zaujímať ako sa
s pridelenými ﬁnančnými prostriedkami v skutočnosti nakladá.
Ing. Ján Kalman,
starosta obce
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Základné informácie o dani z nehnuteľnosti Udalosti stručne
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach dňa 9. decembra 2011
sa uznieslo na VZN č.4 o dani z nehnuteľností
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Žemberovce
v zdaňovacom období roku 2012.
V porovnaní s rokom 2011 dochádza v roku 2012 k zvýšeniu sadzieb
daní, čo v konečnom dôsledku znamená v priemere 15% zvýšenie.
Daňové priznanie je daňovník
povinný podať do 31. januára bežného zdaň. obdobia podľa stavu
k. 1. januáru. Priznanie podáva iba
daňovník u ktorého nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr.
stal sa majiteľom nového bytu,
domu, či pozemku, ale aj mohol
predať dom, byt, pozemok, zmena
druhu pozemku, zmena účelu využívania stavby a pod.)
Sadzby daní a platné Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č.4 nájdete na našej internetovej stránke (www.zemberovce.
sk), prípadne na Obecnom úrade
v Žemberovciach na referáte daní

a poplatkov.
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.
Daň nižšia ako 3 eurá sa nebude vyrubovať a ani vyberať
Oslobodenie od dane:
od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú
cintoríny, kolumbáriá, urnové háje
a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných
parkov, priestorov a športovísk.
d dane zo stavieb sú oslobodené:
a) stavby a byty , ktorých využitie
je obmedzené z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie, stavebnej uzávery
alebo umiestnenia na podkopanom
pozemku
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, divadlá, kiná,
výstavné siene, osvetové zariadenia
Správca dane poskytuje zníženie dane vo výške:
a) 25 % z daňovej povinnosti
na stavby a byty na bývanie vo
vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

a osobnú potrebu.
b) 25% z daňovej povinnosti na
stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich osobnú potrebu.
c) 25% z daňovej povinnosti
z garáží vo vlastníctve občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím , držiteľov preukazu ZTP, ktoré slúžia pre vozidlo používané
na ich dopravu.
Pri uplatnení zníženia dane z nehnuteľností sa posudzuje stav k 1.
januáru 2012. Preukaz o zdravotnom postihnutí v roku 2012 predložia len tí daňovníci, ktorí sa stali jeho
držiteľmi v roku 2011.
Platenie dane:
vyrubená daň z nehnuteľností
je splatná:
u fyzických osôb v 2 splátkach
a to do 30.06.2012 a do 31.08.2012
do výšky 33,- eur do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia
u právnických osôb je splatná
v 3 splátkach nasledovne:
I.
splátka do 30.06.2012
II.
splátka do 31.08.2012
III.
splátka do 31.10.2012
Ing. A. Mináriková

Voľby do NR SR dňa 10. 3. 2012
Všetci sme si vydýchli, že už
utíchla reklamná kampaň politických
strán a pomaly miznú plagáty so
sľubmi a výzvami politikov z billbordov. Myslím, že väčšina z nás, ktorí
sa prebíjame bežnými poblémami
života, vnímajú voľby, ako svoje občianske právo, či povinnosť. Teraz,
keď utíchol volebný ruch, s očakávaním sledujeme, či bola naša voľba správna a či sa pre radového
občana niečo pohne aj pozitívnym
smerom. Dúfajme ...
Marcové voľby prebehli v Žemberovciach pokojne, s vysokou
účasťou voličov. V našej obci hlasovalo celkovo 613 občanov, z toho
604 hlasov bolo platných pre nasledovné politické strany a hnutia.
Tohtoročné voľby boli príznačné veľkým množstvom politických
strán a vysokým počtom členov vo
volebných komisiách. Touto cestou

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SMER - SD
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
KDH
SNS
SaS
SDKÚ - DS
MOST - HÍD
99 % - občiansky hlas
ĽS – Naše Slovensko
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Zmena zdola, Demokratiská únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ
ĽS – Naše Slovensko
KSS
ĽS - HZDS
Robíme to pre deti - SF
Obyčajní ľudia
Strana živnostníkov Slovenska

chcem ešte raz poďakovať všetkým
členom našej volebnej komisii,
predsedkyni - Mgr. Anne Koľajovej,
podpredsedkyni - pani Marte Bielikovej a všetkým tým členom, ktorí

351
58
43
25
24
20
19
18
15
7
4
4
4
3
3
2
2
1
1

sa postavili k svojej úlohe zodpovedne, bez ohľadu na svoj vek, či
skúsenosť.
Bc. Nora Pavčová,
pracovníčka Ocú Žemberovce

4.4. na SPOLOČNOM ÚRADE
v Leviciach prebehlo za účasti
starostu obce prevzatie dokumentácie Udalosti stručne – apríl
2012
4.4. na SPOLOČNOM ÚRADE
v Leviciach prebehlo za účasti
starostu obce prevzatie dokumentácie drobných stavieb za
rok 2011, ktoré boli kontrolované
pracovníkmi KSU Nitra.
10.4. na 2. SSS celo obecnej
kanalizácie bola vykonaná skúška výkonu čerpadiel a záverečná
tlaková skúška potrubia.
13.4. na stavbe 22 BJ bola za
prítomnosti starostu obce a pracovníčky KSU Nitra ing. Maťovej
vykonaná posledná kontrola pred
odovzdaním stavby do užívania.
16.4. prebehlo na OcU Žemberovce za prítomnosti starostu
obce a pracovníkov ZSVAK Levice prípravné konanie na výber
dodávateľa stavby 3. SSS celo
obecnej kanalizácie.
19.4. na UPSVR Levice starosta obce odovzdal požiadavku
na realizáciu protipovodňových
prác v roku 2012 v obci Žemberovce.
25.4. na UPSVR Levice starosta obce podpísal dohodu o
poskytnutí príspevku na realizáciu protipovodňových prác v roku
2012 v obci Žemberovce.
26.4. na OcU Žemberovce sa
uskutočnilo preberacie konanie
na 2. SSS celo obecnej kanalizácie za účasti starosta obce, Ekoform s.r.o. – Révesz Ladislav,
ZSVAK Horváth Marian.
Bola podaná žiadosť na STAVEBNÝ ÚRAD na začatie kolaudačného konania na 2. SSS celo
obecnej kanalizácie Žemberovce.
26.4. kolaudačné rozhodnutie
na stavbu 22. BJ nadobudlo právoplatnosť.
27.4. stavba 22. BJ – nájomné
byty Žemberovce bola odovzdaná do užívania. Žiadatelia o nájomné byty spĺňajúci podmienky
VZN 1/ 2012 si po podpísaní
nájomných zmlúv prevzali kľúče
od bytov.

Kolaudácia nájomných bytov
Nájomné byty prebudované a zrekonštruované z priestorov jedného pavilónu ZŠ sa už dočkali svojich nových obyvateľov. Slávnostný akt
odovzdávania bytovky do užívania sa konal na
poludnie 27. apríla v tomto roku, krátky program
žiačok ZŠ bol jeho príjemným oživením. Vo
svojom príhovore starosta obce poďakoval poslancom OZ a vedeniu obce predchádzajúceho
volebného obdobia aj súčasným poslancom OZ
a všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes mohli
byť nájomné byty v školskom areáli uvedené do
života. Starosta Ing. Ján Kalman za prítomnosti
niekoľkých poslancov OZ a budúcich nájomníkov
prestrihol pásku pred hlavným vchodom do budovy. Sen o vlastnom bývaní sa pre niekoľkých

ľudí stal realitou. Je potešujúce keď sa dá pomôcť
ľuďom, ktorí pomoc potrebujú – veď bývanie je
základom žitia každého z nás. Vo vestibule novootvorenej bytovky nájomníci prevzali Preberací protokol, prekontrolovali si bytové priestory,
technické vybavenie a základné zariadenie bytu.
Po kontrole podpísali Nájomnú zmluvu a prevzali si kľúče od bytov. Prípadné dotazy a problémy, ktoré sa v priebehu kontroly vyskytli riešila
poslankyňa OZ, predsedníčka bytovej komisie
Katarína Baranová a pracovníčka OcÚ Anna Jarošíková. Kontaktnou osobou medzi nájomníkmi
bytov a obcou ako majiteľom a správcom bola
poverená zamestnankyňa OcÚ Anna Jarošíková. Krásne, čisté, útulné bytové priestory priví-

tali svojich šťastných obyvateľov. Nový nájomný
dom v našej obci tak prichýlil pod svoju strechu
22 nových domácností. Prajeme všetkým, ktorí
dnes našli nové domovy, aby v nich žili šťastne, pokojne a v pohode.
Mariana Danišová
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Deň učiteľov

Deň narodenia učiteľa národov
Jána Amosa Komenského - 28.
marec - sa už desaťročia traduje,
ako deň učiteľov.
V tento deň starosta obce pozýva učiteľov našej školy na slávnostné stretnutie do obradnej siene
obecného úradu a následne na to
aj k malému neformálnemu pohosteniu.
Aj tento rok sa podarilo pripraviť
dôstojné a milé odpoludnie, ako
prejav vďaky a ocenenia práce našich učiteľov.
Stalo sa tak vďaka spolupráci
starostu obce Ing. Jána Kalmana
a predsedu Poľnohospodárskeho
družstva Ing. Milana Halmeša, pra-

covníkov Obecného úradu, ZPOZu,
predsedníčky Rady rodičov tunajšej
školy Vandy Šikeťovej a ochotných
mamičiek.
Za všetko nech prehovorí niekoľko myšlienok z príhovoru starostu
obce učiteľom našej školy:
...Učiteľ nie je len vtedy učiteľom, keď stojí za svojou katedrou,
ale zostáva ním po celý svoj život.
Vy ste tí, ktorí od nepamäti dvíhali národy k uvedomeniu si svojej
existencie, vy máte nezastupiteľný
podiel na duchovnej obnove nášho
Slovenska aj našej obce.
Prvými písmenkami ste učili a
učíte spoznávať svet kníh a snažíte
sa vzbudiť v deťoch záujem o všet-

ko nové a nepoznané.
Z dieťaťa sa postupne stáva žiak,
potom vyrastie do veku mladosti a
ani sa nenazdáme, keď ho stretneme na ulici a je už aj rodičom,
prípadne i vašim kolegom. Taký je
kolobeh života.
Kalendárnym rokom sa preženie
mnoho udalostí, niektoré sú pre
nás príjemné, napĺňajú naše životy
radosťou, šťastím, pohodou, ale na
druhej strane prežívame aj opak.
Trápime sa, stretávame sa s
ťažkosťami, zlom a neduhmi, ktoré
nám život znepríjemňujú. Ale ja verím, že takéto milé stretnutia, ktoré
sa stali u nás tradíciou Vás potešia,
prinesú radosť a dobrú pohodu.

Vaša práca je náročná, ťažká,
vyžaduje si čoraz vyššie nároky,
čoraz častejšie sa diskutuje o nových formách vzdelávania, o nevyhovujúcom zákone a o potrebe prijatia nového a lepšieho školského
zákona, o legislatívnych úpravách
a v neposlednom rade o dôstojnom
postavení učiteľa v spoločnosti.
Vážení pedagógovia.
Vážim si vašu prácu, vaše ľudské vlastnosti, prístup i výsledky
vašej práce. Ďakujem za úsilie, za
všetko čo odovzdávate svojim žiakom, veď dobré vzdelanie je to najdôležitejšie čo mladý človek môže
v živote dostať.......
Spracovala Mariana Danišová

Ej máj, máj, zelený máj...
K

rásny slnečný podvečer
pred prvým májom vylákal zo
svojich domovov pomerne veľké množstvo žemberovčanov
– od najmenších až po tých
skôr narodených.
Aký bol dôvod tohto stretnutia?
Keďže to bolo pred prvým
májom, odpoveď je jednoduchá – stavanie májového stromu, čo sa už v našej obci stalo
tradíciou. Prijali sme ju za svoju, aj keď v minulosti stavanie
májového stromu na prvého
mája nebolo u nás nikdy tradíciou. Napriek tomu sa nám tento
zvyk tak zapáčil, že sme ho prijali
za svoj.
Krátky kultúrny program bol príjemným spestrením pondelkového
podvečera. Uviedli ho mažoretky
pod vedením pani Doroty Póčovej. Do kytice voňavých májových
kvetov prispeli aj naši speváci zo
spevokolu Žemberovčan, pod taktovkou Mgr. Márie Bernáthovej.
Citlivým prednesom poézie
o máji nás potešila Sonička Maňáková.
Krátkym prejavom privítal a pozdravil všetkých prítomných starosta obce Ing. Ján Kalman, zároveň privítal aj poslanca NZ za
Smer SD pána Milana Haluza
a ďalších hostí.

Krásny, stužkami vyzdobený
májový strom zodvihli do výšky
silné ruky mládencov, za pomoci o niečo starších skúsenejších
mužov – poslancov OZ. Po celý
mesiac máj bude povievať svojimi pestrofarebnými stužkami na
pozdrav všetkým okolo idúcim.
Aby stál pevne na svojom mieste, zapili ho prítomní slivovičkou
zo Žemberovskej pálenice a zajedli chutným slaným pečivom od
dôchodkýň z Klubu dôchodcov.
Na záver jeden nie veľmi potešujúci poznatok – možno zavedieme v Žemberovciach novú
tradíciu – stužky na májový strom
budú viazať staré matere a májový strom budú stavať starý otcovia.
Mariana Danišová
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Slávnostný zápis detí
ne ZPOZ-u v Žemberovciach
privítať a úvodnou básňou
sa prihovoriť všetkým prítomným, ktorí v toto krásne
nedeľné popoludnie prijali
naše pozvanie a strávili spolu s nami pár nezabudnuteľných chvíľ.
Matrikárka pani Harváneková
predstavila starostovi obce deti
narodené v Žemberovciach v roku
2011. Ing. Ján Kalman, starosta
obce Žemberovce, sa prítomným
prihovoril a vyjadril radosť, že na
pôde obce môže privítať našich
najmladších spoluobčanov a zaželal im a ich rodičom v mene obce
ako i v mene svojom veľa zdravia
a krásne strávených spoločných
chvíľ v rodinnom kruhu.
I keď počas týchto spoločne
strávených chvíľ bolo v obradnej

"Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa...“
V zmysle tohto motta sme dňa
18. marca 2012 privítali v obradnej
sieni obce Žemberovce najmladších občanov našej obce v sprievode ich rodičov a príbuzných pri
príležitosti uvítania detí narodených v roku 2011 do radov občanov našej obce.
Príchod nového života vytvára
v rodine pocit lásky, šťastia, radosti a spolupatričnosti. Narodenie dieťaťa je slávnostnou chvíľou
nielen pre rodičov, príbuzných ale
je to aj výnimočná chvíľa, z ktorej
sa teší i naša obec a preto mi bolo
cťou, že práve ja som mohla v me-

sieni obce rušnejšie ako inokedy,
všetky očká žiarili, keď sme sa započúvali do uspávanky v podaní
pani Hamarovej a Ješkovej.
Na záver som sa úprimne poďakovala prítomným v mene ZPOZ-u
v Žemberovicach, že prijali naše
pozvanie a zaželala som im mnoho lásky, zdravia, šťastia a rodinnej pohody pri výchove ich detí. Po
spoločnej fotke mamičiek s deťmi
sme sa rozlúčili so želaním, aby
sme v Žemberovciach každoročne

privítali do života čo možno najviac
detí.
Našimi najmladšími spoluobčanmi, ktorí sa narodili v roku
2011 sú: Laura Mikulová, Natália
Lehotská, Lukáš Krátky, Slavomír
Barczy, Samuel Turčok, Radoslav
Hajšel, Karolína Mikulová, Roman
Ťažký, Tamara Motková, Monika
Miháliková, Filip Mazúch a Tomáš
Palášti.
Mgr. Eva Miedzgová,
predsedníčka ZPOZ

Nech nemajú čas – Diablov prejav!

Svätá Trojica
V živote každého človeka sú
veci, o ktorých iba tuší. Rovnako
je to ja v prípade Svätej Trojice.
Žiadne vysvetlenie ako Trojjediný Boh funguje alebo príklady na
zemi nie sú také dokonalé, aby sa
nedali spochybniť ich dôsledky.
Možno najbližším prirovnaním je
trojitý bod vody. Keď sa voda nachádza v tom istom čase v troch
rôznych skupenstvách: ľad, voda
a para. A predsa to nie je dokonalý príklad. Je to síce voda, ale
aj tá je zložená z jednotlivých molekúl, ktoré sú od seba nezávislé
a samostatné. Takže hoci voda
môže byť v troch rôznych skupenstvách v tom istom čase, ale jedna a tá istá molekula vody môže
mať v konkrétnom čase iba jedno
skupenstvo buď je parou alebo
vodou lebo ľadom. A my predsa
neveríme, že Trojjediný Boh je
v jednom čase iba Otcom, ale už
nie je Synom či Duchom Svätým.
Vždy, keď rozmýšľame nad Trojjediným Bohom, v istom zmysle sa
dostávame do úzkych a musíme
pred Ním kapitulovať, pretože ako
stvorenstvo nemôžeme pochopiť svojho Stvoriteľa. Skutočne
sme ako tá hlinená nádoba, ktorá

nerozumie hrnčiarovi. Nakoniec
však môžeme povedať, že sme si
už zvykli, že niektorým veciam vo
svojom živote nerozumieme, ale
predsa sa môžeme tešiť z toho,
čo nám prinášajú. Málokto z nás
asi vie, ako v skutočnosti fungujú
mobilné telefóny so všetkými svojimi mikroprocesormi, sim-kartami
a plošnými spojmi. No na druhej
strane telefonovať, hrať hry, fotografovať či esemeskovať na nich
vedia už deti a aj naši najstarší.
A pritom nikomu nenapadne, aby
rozberal mobil a skúšal vymieňať
súčiastky. Použime rovnaký prístup aj k Bohu, tešme sa tomu,
čo v našom živote koná. Božím
cieľom v živote človeka je, aby
každý spoznal neobsiahnuteľnú
lásku k človeku a nechal sa naplniť celou Božou plnosťou. Inak
povedané, aby sme sa každý
vzdali vlastného nároku na svoj
život a tak sa stal celý náš život
použiteľným nástrojom v Božích
rukách. Aby sa tak stalo aj pri mne
aj pri tebe, na tomto veľkom diele
premeny spolupracuje celá Svätá
Trojica. Ámen
Mgr. G. Lauríková
nám. farárka ECAV Žemberovce

Raz Lucifer zvolal všetkých pokušiteľov – diablov na spoločné
zhromaždenie. Vo svojom prejave
k týmto svojím spolupracovníkom
povedal:
„Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby čítali Bibliu, aby chodili
do kostola, aby pristupovali k sviatostiam, aby poznávali a študovali
pravdy svojho náboženstva, nemôžeme im zobrať to čo je pre
nich sväté! No musíme urobiť niečo iné! Musíme im zabrániť aby
mali dôverný vzťah a trvalý vzťah
s Ježišom Kristom. Preto sa zamerajme na ich čas, aby nemohli
prežívať blízkosť a úzke spojenie
s Ježišom Kristom. Musíme byť
po celý deň v ich prítomnosti, aby
sme im znemožnili byť so svojím
Bohom osamote.“
A Lucifer pokračoval ďalej: „Zamestnávajte ich malichernosťami
života. Používajte množstvo drobných, no zato efektívnych trikov,
aby ste zamestnali ich myseľ.
Lákajte ich utrácať a potom požičiavať. Zaplavte ich schránky
reklamnou poštou, letákmi, objednávkovými katalógmi a ponukami
tovaru zadarmo. Ponúkajte rôzne
služby a falošné nádeje. Nech
sú v ich živote peniaze na prvom
mieste.
Presvedčte ženy, aby nemali
deti, aby chodili do zamestnania
na plný úväzok, aby kariéra pre
ne bola dôležitejšia ako rodina.
Nech manželia pracujú šesť, lepšie, sedem dní v týždni, desať
až dvanásť hodín denne, aby si
mohli dovoliť svoj vysnívaný životný štýl. Bráňte rodičom tráviť
spoločný čas s ich deťmi. A ich
rodiny sa začnú čoskoro rozpa-

dávať. Domov už nebude poskytovať rodine azyl pred tlakmi
každodenných starostí. Dráždite
ich zmysly, aby nemohli počúvať
tichému Božiemu hlasu a rozjímať nad Božím Slovom. Naučia
sa mať neustále pustené rádio,
zapnutý televízor, alebo počítač.
To prehluší ich myseľ a rozbije
jednotu s Kristom. Nezabudnite
zaplniť ich nočné stolíky časopismi, novinami a knihami, aby večer
nemysleli na modlitbu, aby už boli
večer unavení.
Postarajte sa o ich víkendy.
Nech sa do zamestnaní vracajú
vyčerpaní, nespokojní, unavení.
Nedovoľte im vyjsť si do prírody,
byť spolu ako rodina, budovať
medziľudské vzťahy. Dajte im
chlieb a hry, nech sa vybúria na
športových podujatiach, pripravte
im pastvu pre oči – nech sa počas
nedeľného popoludnia sýtia televízorom, navštevovaním nákupných centier, len nech sa nerozprávajú! Nech sa bavia tak, ako
sa baví celý svet.
A keď sa náhodou stretnú,
prihrajte im klebety a ohovárania,
zahrajte im na nervy, len nech
nerozprávajú o sebe, o tom čo
prežívajú, o svojom vnútri, nech
hovoria o tých druhých. Nech sú
potom rozbúrení, rozčúlení, nech
majú zaťažené svoje vnútra.
Preplňte ich životy množstvom
dôvodov nemať čas na modlitbu,
na stíšenie sa, na počúvanie Božieho hlasu v ich živote, na vzťah
s Ježišom Kristom.“
Posúďte sami? Bol Luciferov
prejav úspešný???
Jozef Poliak
adm. farnosti

ˇ
Zemberovské
echo

5

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
v Žemberovciach
Dňa 22. apríla 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza
našich seniorov. Bola to schôdza
hodnotiaca. Hodnotil sa rok 2011
a práca členov klubu. Predsedníčka klubu pani Marta Gúčiková
predniesla program a prečítala
vyhodnotenie roka 2011. Pokladníčka klubu prečítala stav pokladne, výbery a vklady počas roka.
Konštatovalo sa, bol to náročný
rok. Prebehlo veľa akcií, napr.
februárom sa začal cyklus prednášok, Fašiangy 2011, udeľovanie
čestného občianstva, Čaro zrelosti, členovia klubu sa zúčastnili náv-

števy v obci Poníky, Predvianočné
trhy a nakoniec privítanie Nového
roka 2012.
V roku 2011 v priestoroch klubu
sa uskutočnila výstava pletenín
pre dospelých a výstava krásneho
oblečenia pre bábiku Chou-chou.
Klub poskytol priestory občanom
na radostné i menej veselé príležitosti, stretnutia záhradkárov,
včelárov aj kultúrnej komisii. Akcií
i nápadov by bolo dosť, len záujem zo strany seniorov akosi slábne. Škoda len, že také priestory
sa nevyužívajú viac k stretnutiam
a pobaveniu.
Za KD K. Baranová

Vyznanie
Mesiac apríl máva prívlastok
- mesiac lesov. Možno preto, že
v apríli príroda ožíva, a pokračuje tak odveký kolobeh života.
Pred niekoľkými mesiacmi som
navštívila našu spoluobčianku,
tetu Zuzku Púčekovú. Pochádza
z rodiny, kde sa láska a spätosť
s prírodou prejavovala obzvlášť
výnimočným spôsobom.
Najmä u jej otca - starkého
Dalmadyho a brata Laca. Teta
Zuzka takmer celý svoj život
pracovala v hore. Keď som bola
u nej, povedala ...ja veľmo ľúbim
horu ... .
Z lásky k nej sa pred odchodom do dôchodku vyznala aj
v jednej svojej básni. Táto obdivuhodná, teraz už 82 ročná žena,
mi ju zarecitovala - nečítala - hovorila z pamäti!
Tichým, zvláštne sfarbeným
hlasom, v ktorom akoby zneli
drobučké zvončeky, vypovedala
svoje vyznanie hore.

Už prešli roky
a s nimi aj čas,
keď prácu svoju
skončiť nám.
Ja vás milé hory
so slzou v očiach opúšťam.
Keď aj neodchádzam navždy,
predsa vždy v srdci ťažko je,
to vie len ten,
kto mladosť svoju
v prírode prežije.
Si krásna hora moja
na jar, keď kvitnú stromy
v lete zelená jak záhradka
v jeseň, keď lístie opadáva
v zime jak nevesta biela.
Utíš bôľ v srdci mojom,
keď zármutkom je zronené.
Tebe hold dávam
ty hora moja milená.
Ej hora, horička moja milená,
nech nikdy v tebe viacej
nedunejú delá,
ale šum, povievaj
najkrajšiu symfóniu mieru.
Čo k tomu ešte dodať? Tu už
nie sú potrebné žiadne iné slová.
Úprimné vyznanie lesu, prírode,
slová ktoré diktovalo srdce.
Mariana Danišová

Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významne udalosti
Slovenska:
MAREC 2012
10.3.1982 – Milo URBAN – redaktor, prekladateľ a prozaik.
30. výročie smrti
19.3.1817 – Jozef Miloslav HURBAN – evanjelický kňaz, národný buditeľ, literát, najaktívnejší člen Spoločnosti česko-slovenskej, Ústavu reči
a literatúry československej, vydavateľ almanachu Nitra, spoluzakladateľ Tatrína, Slovenských pohľadov, vodca a člen SNR v revolučných
rokoch 1848-1849.
195. výročie narodenia
APRÍL 2012
2.4.1827 – Dionýz ŠTÚR – najvýznamnejší slovenský geológ, botanik,
riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni, zakladateľ modernej
stratigraﬁe Slovenska.
185. výročie narodenia
3.4.1917 – Tibor ANDRAŠOVAN – hudobný skladateľ, dirigent, priaznivec MS.
95. výročie narodenia
8.4.1937 – Ján KAČALA – jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.
75. výročie narodenia
11.4.1892 – Štefan Marko DAXNER – slovenský politik, právnik, člen
delegácie s Memorandom národa slovenského, obranca národnej svojbytnosti Slovákov, spoluzakladateľ MS.
120. výročie smrti
190. výročie narodenia
12.4.1892 – Rudolf KLAČKO – zoológ, pedagóg, diplomat a tajomník
MS.
120. výročie smrti
prípravný výbor ZO MS
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Zo života nášho Poľnohospodárskeho družstva
Jarné práce na našom PD
Jedna z ľudových pranostík hovorí:“Na Gregora (12.marca), prvý
pluh do poľa.“
Jarné práce na našom PD sa
tento rok začali o pár dní skôr 5.
marca 2012 prihnojovaním pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného.
Ďalej bolo v rámci tohtoročných
jarných prác zasiatych 39 ha pšenice jarnej, 140 ha ovsa siateho,
176 ha hrachu siateho, 113 ha kukurice na zrno, 316 ha kukurice na
siláž a tiež 87 ha lucerny s podsevom.
Začiatok tohtoročnej sejby bol
13.marca a posledné hektáre boli
dokončené sejbou kukurice na siláž 13. apríla 2012.

Na úseku š-RV bol 11.4.2012
ukončený rez viniča. Práce ďalej
pokračujú viazaním ramien.
Na úseku ŽV sa úspešne uskutočnil predaj veľkonočných jahniat
v počte 690 ks pre odberateľa
Agrokombinát Sabinov, ktorý celú
svoju produkciu vyváža na taliansky trh. K Veľkonočným sviatkom
bola časť vyprodukovaná aj pre
domáci trh. V súčasnosti je možné
zakúpiť si ovčí syr v cene 7,- €/kg
(objednávky na t.č. 0910906792)

Výročná členská schôdza
na našom PD
„Ži tak, ako keby si mal zomrieť
zajtra. Plánuj tak, akoby si mal žiť
večne.“ (Móhandás Karamčand

Gándhí) Táto životná múdrosť
by mala platiť pre každého
z nás. V živote poľnohospodára platí predovšetkým jej druhá
časť dvojnásobne. Dôkazom je aj
rokovanie členskej schôdze PD,
ktorá sa konala 30.apríla 2012
v KD Žemberovce. Zúčastnili sa
jej členovia družstva, zamestnanci
PD a hostia. Rokovanie viedol p.
Ján Šinkovič, podpredseda PD.
Predseda PD, Ing. Milan Halmeš
predniesol správu predstavenstva
o dosiahnutých hospodárskych
výsledkoch v r. 2011. Zároveň
prítomných oboznámil s podnikateľským zámerom družstva na rok

2012 a poďakoval prítomným za
prácu a úsilie počas roka 2011.
Predseda
kontrolnej
komisie PD p. Milan Tereň informoval
o činnosti KK počas uplynulého
roka a predniesol správu k ročnej
účtovnej závierke PD za rok 2011.
Jedným z významných bodov
rokovania bolo aj schválenie zmeny stanov družstva.
Po ukončení rokovania predsedajúci p. Šinkovič poďakoval prítomným za účasť ako i za prácu
vykonanú počas roka 2011, zaželal úspešný poľnohospodársky rok
2012 a ukončil rokovanie.
Za PD: D. Červenáková

Dolné Žemberovce v 2. polovici 18. storočia
Významnou
panovníčkou
v dejinách habsburskej ríše bola
Mária Terézia, ktorá vládla v rokoch 1740 – 1780. Pomocou
rozsiahlych reforiem sa snažila
o prekonanie hospodárskeho zaostávania ríše. Jednou z najdôležitejších reforiem bola urbárska
regulácia, ktorá jednotne a presne upravila a vymedzila poddanské povinnosti voči zemepánom
v celom Uhorsku. Táto zložitá
akcia začala v roku 1767 vydaním urbárskeho patentu a skončila v rokoch 1770 – 1772 zavedením celokrajinského urbára.
Základnou otázkou tereziánskej regulácie bolo určenie veľkosti sedliackej usadlosti a určenie primeraného a pomerného
zaťaženia poddaného kontribúciou a panskými bremenami. Prvým krokom bolo zistenie a súpis
predurbárskeho stavu. Stoliční
úradníci v obciach vykonali tzv.
prieskum na deväť otázok, ktorého cieľom bolo zistiť skutočný
stav medzi zemepánom a jeho
poddanými. Právny základ vzťahu medzi poddanými a zemepánmi mohol byť – urbár, privilégium,
kontrakt (večný alebo dočasný)
alebo obyčaj. Poddaní sa delili
na tzv. večných poddaných a na
poddaných s právom voľného
sťahovania a na sedliakov, že-

liarov s domom a na želiarov bez
domu.
Súpis predurbárskeho stavu
a prieskum na deväť otázok sa
v Dolných Žemberovciach uskutočnil 25. novembra 1769 a na
otázky odpovedali – richtár Michal
Kopanica, Matej Vrecník Ondrej
Zaťka, Pavel Obert a Ján Benčok. V Horných Žemberovciach
na otázky dňa 24. novembra
1769 odpovedali richtár Ondrej
Jakubík, Martin Malovan, Juraj
Šouc, Ján Kováč, Mikuláš Kováč,
Ján Fraňa a Tomáš Kysel.
Písomnosti
o
vykonaných
prieskumoch za obe obce sa
nachádzajú v Štátnom archíve
v Nitre a vyberáme z nich najzaujímavejšie informácie. Ako prvú
priblížime obec Dolné Žemberovce a hospodárske pomery jej
obyvateľov v 2. polovici 18. storočia.
Obec nemala urbár, ani uzavretý kontrakt so zemepánmi,
riadili sa „podľa starodávnej obyčaji a podľa potrieb zemských
pánov“. Na otázku, aké poddanské povinnosti majú a ako ich
plnia, zástupcovia obce uviedli,
že „všelijaké roboti, ako pešo
tak i s lichvou vykonávajú“. Ako
urbárske úžitky poddaní mali
právo pásť rohatý dobytok na
spoločných pasienkoch, kosiť

lúku o veľkosti 11 vozov sena,
získavať drevo na kúrenie, predávať v krčme vlastné víno od
sv. Michala do Nového roku. Ako
nevýhodu uviedli, že drevo na
výstavbu domov si museli kupovať v Bohuniciach, Devičanoch
a v iných susedných obciach
a ďalej uviedli škody na lúkach,
ktoré po silných dažďoch spôsobovala rozvodnená Šurda.
Veľkosť usadlosti bola rôzna.
Poddaný s celou usadlosťou obrábal päť kusov zeme (oráčiny),
kde vysial 11 prešporských meríc,
niektorí do ôsmych kusov vysiali
29 meríc, alebo zasiali menej.
K usadlosti patrili lúky v počte
troch alebo štyroch kusov, o veľkosti troch alebo štyroch vozov
sena. Na väčšine lúk sa mohla
kosiť aj mládza.
V šiestej otázke odpovedali
na pracovné urbárske povinnosti
poddaných. Poddaní pána Körmendyho pracovali s dobytkom
alebo pešo tri dni v týždni. Poddaní Alexandra Semberyho desať a viac dní mali určených na
oračku, a vykonávali aj iné roboty
– kosenie, hrabanie, kopačku vo
viniciach. So štvorzáprahom vykonávali zvážanie sena, obilia,
dreva, vyvážanie hnoja. Panské
obilie vozili do Bátoviec. Okrem
uvedeného vykonávali aj opravy

budov, práce v záhradách a iné
práce podľa potreby zemepána.
Medzi naturálne povinnosti
poddaných patril hlavne deviatok
a rôzne dávky. Deviatok odovzdávali zo „všetkého zbožia,
jak z ozimného, tak z jarného,
z viníc, z baranov a z včiel“. Namiesto „konopnej dežmy“ konope
upriadli a dávali vrecia na odvoz
panského obilia do Bátoviec.
Každý sedliak odovzdávali jednu
hus, jeden pár kureniec, jeden
„žajdel rosci“ a jednu viazaničku
chrenu.
V uvedenom období boli všetky usadlosti v Dolných Žemberovciach
obhospodarované,
neuvádzali sa žiadne opustené
usadlosti a poddaní boli vedení
ako tzv. veční poddaní, bez práva
sťahovania.
Podľa urbáru z roku 1770, ktorý
už bol vytvorený na základe celokrajinského urbáru, zemepánmi
v Dolných Žemberovciach boli
Alexander Sembery (mal 5 poddaných a 7 želiarov s domom),
Rozália Sumerayová (mala 5
poddaných) a Anton Körmendy
(mal 5 poddaných a 4 želiarov
s domom). Pracovné povinnosti
poddaných a peňažné a naturálne dávky sa zmenili, ale o tom
niekedy nabudúce.
Mgr. Eva Bešinová
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NOC V ŠKOLE – Čítame s Osmijankom
Podvečer 2.4.2012 si pre žiakov
ZŠ v Žemberovciach pripravili pani
učiteľky Košťúrová a Palkovičová,
so súhlasom rodičov a pani zástupkyne Čechovej, netradičnú
akciu s názvom „Noc v škole“. Táto
akcia prebiehala zábavným, veselým, ale i náučným štýlom. O 17:00
sa žiaci prvého aj druhého stupňa
stretli vo vestibule, kde si povedali
základné inštrukcie a oboznámili
sa s programom, ktorý ich čaká.
Po týchto oboznámeniach a dohodnutí sa na spoločných pravidlách sa presunuli do triedy, kde
si každý našiel
miesto, kde si
zloží svoje veci,
niečím sa posilní a pripraví sa
na program plný
prekvapení.
Keď boli všetky
inštrukcie splnené, deti sa
mohli s veľkou
radosťou pustiť
do programu,
ktorý sa začal
čítaním
rozprávok od Kristy
Bendovej z knihy
Osmijanko, ktoré nečítali len
pani učiteľky,
ale aj ostatné
deti. Potom
začali smelo
čítať tretiaci zo svojej
učebnice,
každý
po
kúsku, preto
museli pozorne
všetci počúvať,
aby vedeli, kde
majú
pokračovať.
Úspešní boli aj prváci,
pretože mali za úlohu tiež pozorne počúvať, aby mohli porozprávať obsah rozprávky. Potom

nastala výmena,
čítali prváci a počúvali tretiaci. Po
výdatnej
večeri
(poďakovanie patrí všetkým maminkám a ockom, ktorí vyzbrojili svoje
ratolesti) bolo pre
našich odvážlivcov prichystané
obrovské prekvapenie.
„Cesta
k pokladu“ plná
strašidelných
a uložili sa do svojich pelechov.
Pekné sníčky im pomohla privolať pani učiteľka Košťúrová, ktorá
im prečítala krásne rozprávky na
dobrú noc od Pavla Dobšinského.
Ráno, keď sa zobudili, pekne si po
sebe upratali, upravili triedu, naraňajkovali sa a s úsmevom zasadli
do svojich školských lavíc. A ako to

nástrah. Pani učiteľky
rozdelili deti do skupín a za súmraku
sa vydali hľadať
poklad. Pomáhali
in pri tom indície,
napísané
na skrútených
papieroch. Popri
dlhom hľadaní
a lúštení indícií,
mohli nájsť aj pár
cukríkov na posilnenie. Energia im
vydržala, všetci boli
úspešní a nakoniec
sa podarilo všetkým žiakom nájsť poklad - košík
plný čokolád. Žiaci boli nadšení
a svoj sladký poklad si zobrali do
triedy. Prezliekli sa, umyli si zúbky

Zápis do prvého ročníka
Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil dňa 10. februára 2012 v čase od
14.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ v 4. A triede. Zúčastnili sa ho vyučujúce M. Dianová, S. Kolláriková, D. Palkovičová, vychovávateľka ŠKD D.
Mumperová a školský špeciálny pedagóg L. Udvardy - Liptáková.
Zápisu predchádzalo s rodičmi budúcich prvákov dohodnuté testovanie školskej zrelosti, ktoré dva týždne pred zápisom priebežne realizovala školská špeciálna pedagogička v budove materskej školy. Rodičia boli
o testoch, ich obsahu a realizácii vopred informovaní a svojím podpisom
dali súhlas k takémuto testovaniu. Bola im v prípade záujmu ponúknutá
aj možnosť zúčastniť sa testovania so svojím dieťaťom, ktorú ale nikto
nevyužil.
Na zápis prichádzali rodičia spolu so svojimi deťmi počas celej doby
trvania zápisu podľa toho, v akom čase im to vyhovovalo. Pokiaľ sme
s rodičmi vyplňovali protokol o zápise a dotazník, deti mali pripravené
rôzne skladačky puzzle, vymaľovánky, čisté papiere a farbičky na kreslenie a pre aktívnejšie deti bolo pripravené triafanie loptičiek do cieľa.
Po vyplnení podkladov rodičia išli za školskou špeciálnou pedagogičkou,
s ktorou prekonzultovali výsledky testov a v prípade potreby im boli doporučené rozvíjajúce cvičenia alebo návšteva pedagogicko-psychologickej poradne.
Mgr. Dianová

už v rozprávke býva: „ ...sladký poklad si spravodlivo rozdelili a jedia
ho doteraz, ak ho už nepojedli...“
Pani učiteľky ďakujú za pomoc
Siske, Sonke, Slávke, Lenke a Veronike za výdatnú pomoc pri organizovaní hľadania pokladu!!! ☺
Silvia a Soňa, IX.A

Daniel Gonda
(12.01.1909 - 12.09.1944)
S menom majora Daniela Gondu sa niektorí žemberovčania stretávajú takmer denne. Jedna z najdlhších ulíc našej obce nesie jeho meno
a mnohí ani dobre nevieme, kto to vlastne bol a prečo je jeho menom
pomenovaná ulica na ktorej žijeme.
Prinášame stručný, heslovitý prierez jeho životom.
Kto si bol major Daniel Gonda?
- Syn roľníka
- Gymnázium začal študovať v Leviciach, dokončil štúdium maturitou
na gymnáziu v Banskej
Bystrici
- po maturite nastúpil na prezenčnú vojenskú službu k husárom do
Hodonína, odkiaľ ho neskôr odvelili do školy pre záložných dôstojníkov
do Pardubíc, zvolil si profesiu vojaka - dôstojník jazdectva z povolania,
študoval na Vojenskej akadémii v Hraniciach. V roku 1938 sa stal členom Československého reprezentačného jazdeckého družstva
- Po vzniku Slovenského štátu bol v marci 1939 odvelený do Serede,
prevzal funkciu veliteľa 1. jazdeckej eskadróny
- Zúčastnil sa bojov na východnom fronte - v Zaisťovacej slovenskej
divízii na Ukrajine a v Bielorusku, kpt. Gonda pripravoval plán prechodu vojakov svojej jednotky na sovietsku stranu, čo sa pre náhle odvolanie na Slovensko neuskutočnilo.
- Gonda všade nadväzoval protifašistické kontakty, vyhľadával spoľahlivých ľudí, v lete 1943 zorganizoval a uskutočnil so svojimi priateľmi
oslobodenie partizánskeho kapitána Emiljana, zaisteného v Humennom a eskortovaného do Bratislavy.
- Gonda bol, ako nespoľahlivý sledovaný, na jar 1944 bol na neho
vydaný zatýkací rozkaz a čakal ho vojenský súd v Bratislave. K pojednávaniu nedošlo, pravdepodobne vďaka prokurátorovi dr. Čipkovi a dr.
A. Rašlovi. Na základe lekárskeho svedectva bol v máji 1944 prevezený na liečenie do vojenskej nemocnice v Ružomberku. Gonda aj tu
nadviazal kontakty s odbojovými protifašistickými skupinami pôsobiacimi v okolí Ružomberka. Prípravy na povstanie v Ružomberku vyvrcholili už 26. a 27. augusta 1944, kedy bol oslobodený a prepustený aj
Gonda. Na rozkaz mjr. M. Vesela vytvoril kpt. Gonda jednotku z vojakov
posádky nemocnice a zmobilizovaných záložákov. Pod jeho vedením
sa jednotka o sile jednej pešej roty 27.augusta presunula do Ľubochne,
operovala v priestore Ľubochňa - Kraľovany. Počas bojových operácií
v Ľubochnianskej doline dňa 12.septembra 1944 bol ťažko zranený,
svojim zraneniam podľahol. Bol pochovaný v doline Malá Rakytová pri
Vyšnom Tajchu pod Rakytovom.
- 24.augusta1945 boli telesné pozostatky kpt. D. Gondu prevezené
na evanjelický cintorín do Žemberoviec.
(spracované na základe článku: J. Stanislav (Múzeum SNP, BB): Major in memoriam, uverejneného v Bojovníku, č. 27,07.07.1979)
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Zo športu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Klub
Jur n/Hronom
Žemberovce
Nový Tekov
Plavé Vozokany
Bory
Lok
Ipeľský Sokolec
Malé Kozmálovce
Dolný Pial
Pukanec
Šarovce
Veľké Kozmálovce
Ipeľské Úľany
Mýtne Ludany
Vyškovce
Beša

Z
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
18
15
15
12
12
10
11
9
9
7
8
7
6
5
4
4

Tabuľka mužstva dospelých
R
P
Skóre
Body
0
5
75 : 24
54
3
5
70 : 36
48
3
5
65 : 32
48
6
5
66 : 45
42
4
7
53 : 35
40
5
8
61 : 43
35
1
11
52 : 58
34
5
9
43 : 53
32
4
10
39 : 49
31
9
7
37 : 37
30
3
12
35 : 49
27
4
12
43 : 48
25
6
11
34 : 49
24
4
14
33 : 57
19
4
15
34 : 90
16
3
16
31 : 66
15

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
6.3.2012
Jaroslav Jakal
a Renáta Kláseková
24.3.2012
František Németh
a Tatiana Kosecová

+ Body
18
15
15
9
7
-1
-2
-1
-2
-6
-9
-8
-12
-14
-20
-21

Narodili sa
nar. 3.4.2012
Tomáš Németh,
rodičom Františkovi a Tatiane

Opustili nás
9.3.2012
Anna Gunárová
vo veku 101 rokov
28.3.2012
Zuzana Husárová
vo veku 86 rokov
10.4.2012
Mirko Chovan
vo veku 89 rokov
13.4.2012
Pavlína Maličkayová
vo veku 74 rokov

Tabuľka mužstva žiakov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Klub
KŠK Levice
Rybník
Kozárovce
Čaka "A"
Tlmače
Starý Tekov
Hronské Kosihy
Dolný Pial
Veľký Ďur
Hronské Kľačany
Žemberovce
Pukanec
Nový Tekov

Z
18
18
17
18
17
17
18
18
17
17
18
17
18

V
16
14
14
12
9
7
7
7
6
5
4
2
0

R
1
4
0
2
3
3
2
2
1
0
1
1
2

P
1
0
3
4
5
7
9
9
10
12
13
14
16

79
84
66
65
48
45
58
43
43
19
16
25
8

Skóre
: 10
: 10
: 14
: 20
: 20
: 32
: 44
: 33
: 35
: 63
: 65
: 116
: 137

Body
49
46
42
38
30
24
23
23
19
15
13
7
2

+ Body
25
16
15
11
3
-3
-1
-1
-8
-9
-14
-20
-25

5 tajomstiev,
ktoré by sme mali poznať

Futbalové mužstvo žiakov pod vedením Róberta Štefanču sa zlepšuje, začali dosahovať dobré výsledky.
Prajeme im, aby sa od zápasu k zápasu zlepšovali a robili nám všetkým radosť.
Členovia výboru, futbalisti a všetci priaznivci futbalového športu sa zúčastnili brigády na PD v Žemeberovciach. Po dva dni čistili jedno pole od kameňov. PD je nášmu futbalu na veľkej pomoci, preto sa aj takouto
formou snažili prejaviť vďaku.
M. D.
Stromy nám skrášľujú, spríjemňujú a ozdravujú prostredie.
Tešíme sa ako rastú do krásy
a mohutnosti.
No keď svojím zrastom prevýšia naše obydlia stanú sa nebezpečenstvom a hrozbou v prípade
kalamity.
A aj keď si myslíme, že
je to veľká škoda taký urastený strom vyrúbať, obavy
a strach z toho, čo všetko sa
môže stať, keď je v blízkosti
rodinný domček a množstvo
elektr. vedenia sú ešte väčšie.
Takto sme sa museli rozlúčiť so stromami pred našim
občanom Ctiborom Benkovičom aj pred Miroslavom
Genčíkom. Počkáme si na
čas vegetačného pokoja
a potom uskutočníme ešte
jeden výrub smreka obyčajného pred obecným úradom.
Dúfajme, že sa to podarí
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vykonať šetrne bez poškodenia majetku a vzdušných
vedení, ktoré sa v mieste pod
smrekom križujú.
Touto cestou chcem poďakovať odvážnym mužom Milanovi Merčákovi a Miroslavovi Bo-

Dajte pozor na svoje myšlienky,
pretože myšlienky sa stanú slovami.
Dajte pozor na svoje slová, pretože slová sa stanú činmi.
Dajte pozor na činy, lebo sa stanú návykmi.
Dajte pozor na svoje návyky,
lebo utvárajú charakter.
A Váš charakter rozhoduje o Vašom osude...

Zasmejme sa
Príde muž domov a hovorí
žene:
- Kúpil som autorádio.
- Prosím ťa a na čo... veď nemáme auto...
- Pozri ja sa ťa tiež nepýtam,
na čo máš podprsenku...

tíkovi, že sa na takúto riskantnú
a zodpovednú prácu podujali. Vyliesť na takú výšavu a ešte zvládnuť v tej výške výrub si vyžaduje
veľkú odvahu a sebadôveru.

Pýta sa kapelník pozostalého
zaťa pred pohrebom:
- a pani svokre,... ktorú máme
zahrať nad hrobom?
- To je jedno,... ale hlavne potichu, aby sa nezobudila...

jar
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