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Slovo na úvod
Aby človek, človeka mal rád...
Na adventnom venci horí už tretia sviečka. V mnohých obchodoch od októbra znejú z reproduktorov „Roľničky ...“, výkladné
skrine okrášlené vianočnou výzdobou lákajú k nákupom.
Nezameniteľný jav, že vytúžené sviatky
sú už čo nevidieť tu.
Na pohľadniciach, ktoré posielame
v predvianočnom čase príbuzným a známym sa najčastejšie opakujú slová - pokoj,
pohoda, radosť ...
Deti čakajú Vianoce najmä pre darčeky,
ktoré si pod stromčekom nájdu. My dospelí viac túžime po nehmotnom dare pokoja,
pohody a radosti - len na Vianoce?
V tomto období častejšie rozjasní tváre
ľudí úsmev, aj na jazyk sa akosi samovoľne tlačia milšie slová. Čím je to? Spôsobuje to vari vôňa ihličia, škorice a vanilky?
Vanilkový cukor a škoricu dostať kúpiť
v obchodoch po celý rok.
Ak nám chýba k pohode, pokoju a radosti len vôňa vanilky a škorice, tak nie je
žiadny problém - Vianoce môžu byť každý
deň. Alebo je to v niečom inom? Možno aj
v tom, že nám popri všetkom tom zhone,
ktorý predchádza očakávaniu týchto sviatkov uniká hlavná podstata Vianoc. Očakávanie má byť radostné, pokojné a v pohode - očakávajme každý deň v roku. Možno
budeme šťastnejší a budeme mať bližšie
jeden k druhému.
Potom to už asi nebude len o Vianociach, ihličí, vanilke a škorici ...

Vážení spoluobčania,

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov

našich detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto
krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí
a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo
nás - naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší
známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako
inokedy. V úprimnom úsmeve , vľúdnom slove či
ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo.
A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že
nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v Novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých
gestách či pohladeniach, dáme svojím blízkym
a priateľom ten najkrajší darček.
Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní
sami so sebou. Iba v takomto duchu totiž dospejeme k tomu aby sme mohli byť hrdí na našu
sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá je zárukou jej zdravého, kultúrneho, spoločenského,
duchovného i ekonomického rozvoja.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania
krásne prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku, všetko dobré, pevné
zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Ing. Ján Kalman
starosta

a v novom roku veľa zdravia,

Návrh na vianočné darčeky

Prajem vám všetkým,
aby človek človeka mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby tento nový rok za to stál ...
Mariana Danišová

opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok.
Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu
povzdychneme, že tento krásny čas trvá len
krátko.
Áno je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete
a aj to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc bolo akési krátke, ako by to bol len predĺžený víkend počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, staré spory alebo
sme sa v spomienkach obracali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Mnohí z nás
sa pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť,
aby sme do nového roka vstupovali s čistým
štítom. Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj
preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať
si na naše detské časy pri Vianočnom stromčeku či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym
okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň
teraz pripomenúť aké to je potešiť sa z radosti

spokojnosti a pohody Vám praje
Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach

Nepriateľovi odpustenie.
Súperovi toleranciu.
Priateľovi tvoje srdce.
Zákazníkovi službu.
Všetkým vľúdnosť.
Každému dieťaťu dobrý príklad.
Sebe rešpekt.
Oren Arnold
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Udalosti stručne

Voľby do orgánov Nitrianskeho
samosprávneho kraja
Pre voľby do vyšších územných
celkov sa vo všeobencosti očakávala nízka volebná účasť. Tento
predpoklad sa naplnil aj v Žemberovciach. 9. novembra 2013 pristúpilo k volebným urnám z 1059
oprávnených voličov - 140 voličov,
čo predstavuje 13,22 % účasť.
V Žemberovciach najviac hlasov
získali kandidáti do zastupiteľstva:
Alexander Bačík

81

Ján Janáč

77

Emília Nichtová

66

Alena Frtúsová

65

Jaroslav Ivan

58

Miloš Zaujec

53

Rastislav Juhár

50

Igor Varga

50

Imrich Králik

43

Ľubomír Lörincz

37

Martin Bátovský

25

Za predsedu hlasovali voliči nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Milan Belica
Regan Belovič
Robert Dick
Tomáš Galbavý
Stanislav Kováč
Viliam Mokraň
Peter Oremus

110
4
3
6
4
4
6

Voľba predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja sa opakovala v II. kole 23.novembra.II. kola
volieb sa zúčastnilo z 1058 oprávnených voličov 164 voličov, čo
predstavuje 15,5 % účasť voličov.
Prvý kandidát, Milan Belica, získal
v Žemberovciach 144 hlasov, druhý
kandidát Tomáš Galbavý, získal 19
hlasov. Jeden hlas bol neplatný.
Viacerí občania vyjadrili sklamanie, načo pôjdu voliť, aj tak sa nič
nezmení... alebo jednoducho neprišli. Pravdou je, že mnoho mladých
ľudí je v zahraničí, alebo pracovné
povinnosti im nedovolili prísť. Nič
to však nezmení na fakte, že právo
voliť umožňuje občanovi rozhodnúť, a preto ho treba využiť.
Ing. Pavčová

Ochutnávka (ne)tradičných
lekvárov a kompótov
Klub dôchodcov bol oslovený,
aby na Žemberovských predvianočných remeselníckych trhoch
pripravil výstavku spojenú s ochutnávkou lekvárov a kompótov. Výzva bola, samozrejme, prijatá.
Popri tom sa vystavovali i vyšívané obrusy, obrazy a podušky pripravené tými najrôznejšími technikami.
Samotnej ochutnávky sa zúčastnilo vyše desať šikovných
gazdiniek, vystavovalo sa 14 druhov lekvárov, kompótov, z toho
5 marhuľových, 6 ríbezľových, 3
slivkové a dokonca 2 černicové.
Ďalšie boli napríklad hruškový,
jahodový, broskyňový, malinový.
Kompóty boli z černíc, moruše
a čučoriedok. Za netradičné komisia určila lekvár z ringlôt a feferónky. Tento lekvár zaujal i pánov
a bol neskutočne originálny. Jablkovú nutelu s čokoládou ochutnávali najmä deti a viacerí sa vrátili

i niekoľkokrát. Ananásovo-tekvicový kompót zaujal, skupinky sa
pozastavili a vychutnávali jeho nevšednú chuť.
Víťazom vo svojej kategórii
a univerzálnym víťazom sa stal
šípkový lekvár z dielne Klubu dôchodcov. Druhým víťazom sa stal
jahodový lekvár, na treťom mieste
sa umiestnila hrušková marmeláda a ako štvrtý, obľúbený ríbezľový lekvár.
Bola to originálna sladká ochutnávka. Z virvaru trhov sa zastavilo veľa návštevníkov, celé rodiny
s detičkami, i jednotlivci. Čo bolo
potešujúce, veľa pánov ocenilo vôňu i chuť sladkých lekvárov
i kompótov.
Veríme, že sa podobná akcia
bude opakovať i budúci rok, veď
už teraz sa mnohí tešia na neopakovateľnú vôňu a chuť tých najsladších dobrôt domácej výroby.
Foto a text K.Baranová -KD

• 2013.2013.2013 sa v KD v Devičanoch za účasti starostov obcí
uskutočnilo valné zhromaždenie OZ „Pod Slovenskou bránou„ za
účelom aktualizácie programu rozvoja MAS od 1.1.2014
• 2013.2013.2013 na OÚ Santovka sa uskutočnilo riadne zasadnutie starostov obcí RZMOT k východiskám programovacieho obdobia
2014-2020.
• 2013.2013.2013 starosta obce sa zúčastnil zasadnutia zboru poradcov združenia pre triedený odpadu TATIAR Pukanec k príprave
kúpy priestorov pre združenie.
• 2013.2013.2013 starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Zboru poradcov združenia obcí pre triedený zber TATIAR Pukanec k príprave
zasadnutia správnej rady združenia.
• 2013.2013.2013 v obecnej knižnici v Pukanci sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady združenia pre triedený zber TATIAR
v Pukanci. Hlavný bod kúpa priestorov
pre potreby
združenia.
• 27. - 29. 11. starosta obce sa zúčastnil zasadnutia RZMOT vo
Vyhniach k príprave rozpočtov obcí na roka 2014 - 2016.
• 2013.2013.2013 na MsÚ v Nitre sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie členov obcí združených v RVC Nitra pri príležitosti 20. výročia
vzniku združenia. Za obec sa zasadnutia zúčastnil starosta obce.
• 2013.2013.2013 starosta obce sa zúčastnil v Nitre na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného zastupiteľstva NSK.
• 2013.2013.2013 starosta obce, riaditeľka ZŠ s MŠ, žiačky Evka
Kristínová a Nikoleta Klimentová sa na MsÚ v Leviciach zúčastnili na
vyhlásení výsledkov „Detský čin roka 2013„ v okrese Levice.

Na nášteve v Pilisszátó
Na pozvanie predstaviteľov obce Pilisszátó sme dňa
10.11.2013 navštívili našu
družobnú obec v Maďarsku.
Prežili sme príjemné nedeľné
popoludnie osláv dňa sv. Martina, ku ktorým patria aj tradičné husacie hody. Sántovčania

tvrdia, že kto
nekoštuje na sv.
Martina husacinu, nebude po
celý rok zdravý.
Počas posedenia prebiehali
medzi občanmi
priateľské rozhovory a starosta obce sa stretol aj s čestným

občanom Žemberoviec pánom
Semberym. Súčasťou osláv
bola výstava plodov a zaváranín, výstava maliarskych diel
vystavených v Barossovom
dome od umelcov z Maďarska,
Rumunska aj zo Slovenska.
Naša Marianka Mikulová sa
prezentovala obrazmi s tématikou kraja
okolia obce Žemberovce.
Podvečer prešiel
centrom obce lampiónový
sprievod
a večer sme ukončili
ochutnávkou vareného vínka a mastným
chlebom s cibuľou.
jar
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Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach,
konaného 12. 12. 2013 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 69/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Martin Šedivý, Alexander 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 obecného
zastupiteľstva
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ján Šinkovič
členovia: Katarína Baranová,
Eva Kolenová
prítomní : 7
hlasovanie: za:7 proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 70/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
prerokovalo
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.10.2013
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.10.2013
Uznesenie č. 71/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
vymenovanie M. Danišovej za
predsedníčku ZPOZu
prítomní: 7
hlasovanie: za: 7 proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie č.72/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
neschvaľuje
odpredaj pozemku p.č. 217/30
o výmere 134 m2 k.ú. Dolné Žemberovce
prítomní : 7
hlasovanie: za:4 proti:2
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 73/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
odporúča
starostovi obce zaslať
nasledovné stanovisko:
Obec Žemberovce v prílohe
predkladá prehľad majetku vodárenskej infraštruktúry, u ktorého
je predpoklad vkladu ZsVS,a.s..
Upozorňujeme, že prípadný vklad
ZsVS, a.s. musí byť schválený na

zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach
prítomní : 7
hlasovanie: za:5 proti:2
zdržal sa:0
Uznesenie č. 74/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre OFK
Družstevník Žemberovce v sume
7.900 €
prítomní : 7
hlasovanie: za:7
proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 75/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
neschvaľuje
poskytnutie dotácie v sume
500 € pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť v Žemberovciach.
prítomní : 7
hlasovanie: za: 7 proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 76/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
neschvaľuje
poskytnutie dotácie v sume
500 € pre Evanjelickú cirkev a.v.,
cirkevný zbor v Žemberovciach.
prítomní :7
hlasovanie:
za:7 proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 77/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
kalendárium podujatí na rok
2014
odporúča
zaradiť pripomienky do kalendária podujatí na rok 2014
prítomní : 7
hlasovanie:
za:7 proti:0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 78/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán zasadnutí OZ na rok 2014
a to: 6.3.2014,5.6.2014,28.8.201,
16.10.2014 a 11.12.2014
prítomní :7
hlasovanie:
za:7 proti:0
zdržal sa:0
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa uznieslo
na prílohe č.1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č.2/2013
o ﬁnancovaní materskej školy
a školských zariadení so sídlom
na území obce Žemberovce
prítomní :7
hlasovanie: za: 7 proti:0
zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa uznieslo
na nariadení obce Žemberovce
č.4/2013 o odpadoch
odporúča
zapracovať pripomienky do nariadenia obce Žemberovce - žetóny
prítomní :7
hlasovanie:
za:7 proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 79/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
a) rozpočet obce na rok 2014
s pripomienkami hl. kontrolórky
b) v zmysle zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy od r. 2014
zostavovanie
a
predkladanie
rozpočtu obce bez programovej
štruktúry
berie na vedomie
a) rozpočet obce na rok 2015
– 2016
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 20142016
c) stanovisko FKaSOM k rozpočtu obce na rok 2014-2016
ukladá
účtovníčke obce zapracovať do
rozpočtu obce na rok 2014 zmeny
v zmysle pripomienok OZ
prítomní : 7
hlasovanie:
za:7

proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 80/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.6/2013
– Kontrola príjmov obce na položke 223 001 2 – príjem z predaja
Echa za rok 2013
Uznesenie č. 81/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
prítomní :7
hlasovanie: za:7 proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 82/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
žiadosť o uvoľnenie z funkcie
veliteľa hasičov Jozefa Jadroňa
schvaľuje
návrh na kandidáta pre funkciu
veliteľa hasičov Slavomíra Bešinu
prítomní :7
hlasovanie:
za:7 proti:0
zdržal sa:0
Ing. Ján K a l m a n
starosta obce
Ján Š i n k o v i č
zástupca starostu obce

Rozpočet obce na rok 2014
Pri východiskách zostavenia návrhu rozpočtu obce na rok 2014 obec
vychádzala z prognóz MF
SR a stanoviskám ZMOSu
k návrhu štátneho rozpočtu
SR a jeho vplyvu na ﬁnancovanie samospráv.
OZ rozhodlo o ponechaní
výšky daní z nehnuteľností a poplatkov za TKO na
úrovni roku 2013 na strane
príjmov obce.
Vo výdavkovej časti rozpočtu zohrala významnú
úlohu skutočnosť, že záväzky obce z predchádzajúcich období za rekonštrukciu ZŠ s MŠ, dostavbu
22 b.j. a neprávoplatne rozviazaný pracovný pomer
v sume cez 221 tis. eur sú
uhradené.
Vytvoril sa tak priestor
pre poskytnutie viac ﬁnancií
pre ZŠ s MŠ, kultúru, šport

a zostali aj zdroje na 5%
spoluúčasť obce na predložené žiadosti o NFP.
Celkový návrh rozpočtu bol predložený ako vyrovnaný rozpočet. Hlavná
kontrolórka obce vo svojom
stanovisku odporučila OZ
predložený návrh rozpočtu
schváliť.
Na zasadnutí OZ dňa
12.12.2013 sa k predloženému návrhu rozpočtu
obce na rok 2014 viedla
živá, ale korektná diskusia.
Všetky otázky boli zodpovedané a patrične vysvetlené, čo sa prejavilo aj pri
záverečnom hlasovaní poslancov OZ k predloženému návrhu rozpočtu obce
na r. 2014, keď predložený
návrh podporili všetci prítomní poslanci.
Ďakujem im za podporu.
starosta
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Z pňa Jesseho vyrastie ratolesť
Zvolil som trochu zvláštny názov
tohto predvianočného zamyslenia.
Ale veľmi zaujímavý a zvláštny.
Toto slovné spojenie „z pňa Jesseho vyrastie ratolesť“ pochádza
z Biblie, zo Starého Zákona, konkrétne z knihy proroka Izaiáša.
Jesse (alebo aj inak nazývaný Izai)
bol otec kráľa Dávida, ktorý býval aj
so svojimi synmi, aj s budúcim kráľom Dávidom v Betleheme. A práve
tento slávny a známy kráľ Dávid vybudoval, upevnil a urobil slávnym
Židovské kráľovstvo.
Lenže o mnoho rokov neskôr,
keď žil prorok Izaiáš, z tohto slávneho, mocného a veľkého židovského
kráľovstva už nebolo nič. Preto prorok Izaiáš použil peň, ktorý je pozostatkom stromu, ktorý spílili, lebo
bol ten strom nepotrebný a peň je
takisto zbytočný a nepotrebný, ktorý iba zavadzia, prekáža, je na nič!
A práve z tohto dávno zabudnutého „pňa Jesseho“ Boh nechal
vyrásť ratolesť – Ježiša Krista. Už
nikto v Izraeli v čase keď žil prorok
Izaiáš, nedúfal, žeby sa niekedy
ešte objavil veľký, mocný židovský kráľ, ako bol slávny kráľ Dávid.
A prišiel taký. Prišiel v osobe Ježiša
Krista, ktorý ako veľmi dobre vieme sa taktiež narodil v Betleheme
a pochádzal práve z toho rodu ako
jeho predchodca kráľ Dávid.

Ako vlastne táto veta: „Z pňa
Jesseho vyrastie ratolesť“ súvisí
v tomto Vianočnom čase s nami?
Ako nás môže osloviť? Veľmi konkrétne a veľmi pekne. Pretože Boh
– Ježiš Kristus sa preto narodil,
preto prišiel na túto zem, aby nám
priniesol nový, Božský život, aby
sme mohli s ním už na tejto zemi,
už v tomto živote žiť. A možno
máme niekedy pocit, alebo to tak
aj vyzerá v našom živote, ako ten
zbytočný peň, ktorý je nepotrebný,
iba zavadzia, je na nič, len ho odstrániť. No pre Ježiša to nie je problém, pre neho nie sme zbytočný,
bezvýznamný, ale sme pre neho
veľmi dôležití, každý jeden z ľudí.
Veď preto sa stal človekom, žil na
tejto zemi a je stále s nami. On
aj v našich životoch môže a chce
dať vyrásť novej, zelenej ratolesti
Božieho života, ktorý nám priniesol a stále dáva. Pre neho nie je
problém akýkoľvek náš pocit, alebo skutočnosť nášho života. On je
väčší a silnejší ako čokoľvek v našom živote, len mu dovoľme aby
sa Jeho život v nás ujal a vyrástol
v zelené ratolesti novej nádeje, radosti a Božej milosti. Neustále po
tom túžme, prosme a pozívajme
Ježiša do svojho života.
Jozef Poliak
adm. farnosti

Kresťan v Kristovej službe
Lukáš 17,7-10
V týchto slovách z Písma
Svätého ide o poukázanie na
to, ako má chápať kresťan
svoje postavenie vo svete, ak
sa má stať Ježišovým nasledovníkom. Boží vzťah k nám
a náš vzťah k Bohu je úplne
protichodný všetkým zaužívaným predstavám a názorom
ľudí. Pán Ježiš dobre vedel,
že spôsob, akým koná podľa
tohto prečítaného podobenstva pán, tento spôsob je tvrdý vo vzťahu k ľuďom, ale keď
ide o Boží vzťah k nám, je to
v každom prípade to postavenie, ktoré čaká kresťana,
ak sa naozaj dáva do Božej
služby. Čaká ho postavenie
sluhu s povinnosťou slúžiť.
Takéto tvrdé sú Jeho podmienky. Teda nijaké povyšovanie sa, nijaké otázky typu:
čo za to dostanem? A nedá
sa tu očakávať žiadna odmena. Boh totiž stále od nás
požaduje, aby sme vedeli,
že sme služobníkmi, ktorých
povinnosťou je slúžiť. Nie
každý kresťan to však chápe.

Namaľuj mi a ukáž čo vieš...
Talent, nadanie - čo je to?
Ťažko nájsť jednoznačnú odpoveď.
Je to danosť, ktorej sa jednému
ľudskému jedincovi dostáva vo
zvýšenej miere. Talentovaný človek v niečom vyniká, vie to čo iný
nedokáže. Preto nie je každý človek spisovateľom, hercom, maliarom, spevákom, sochárom...
Je však nespočet povolaní,
ktoré si tiež vyžadujú zručnosť, ba až talent. Taký cukrár, murár, lekár, krajčír...
tiež nie sú všetci rovnakí
- sú priemerní, dobrí a nadpriemerní. O takom človeku
zvykneme povedať:...“tomu
Pán Boh nadelil“... alebo „ten
má zlaté ruky“ a podobné iné
prirovnania, ktorými chceme
povedať, že je v niečom výnimočný.
Prečo hovorím o nadaní
a talente?
Preto, že aj v našej dedine
máme ľudí, ktorá v niečom
vynikajú - ktorým Pán Boh
nadelil alebo majú zlaté ruky.
Tentoraz chcem hovoriť
o jednej konkrétnej osobe,
mnohí ju poznáme, o jej talente a nadaní vieme, hovorím o Marianke Mikulovej.
V novembri dostala obec

Žemberovce pozvanie od našej
družobnej obce Sántov na ich
tradičné husacie hody. Pri tejto
príležitosti inštalovali aj výstavu
obrazov troch svojich rodákov.
Na začiatku družobných vzťahov medzi našimi obcami dostali
sántovčania do daru obraz našej
obce, ktorý namaľovala práve
Marianka.
Preto si pani starostka Sántova

spomenula, že máme aj v Žemberovciach talentovanú maliarku.
A tak štvrtým umelcom, ktorý vystavoval v Sántove svoju tvorbu,
olejomaľby krajiniek - bola naša
Mariana Mikulová. Aj keď ju poznáme, stretávame sa s ňou,
chcela som vám jej osobu a tvorbu trochu viac priblížiť.
Marianka, povedz nám niečo
o sebe. Čo rada maľuješ, aké výtvarné techniky ti
vyhovujú najviac,
kedy si objavila
v sebe talent, ten
dar, čo ti bol od
Boha daný ... .
„Rada
maľujem olejom, ale aj
uhlíkom, rudkou,
ceruzkou.
Najradšej
maľujem
krajinky,
staré
stavby, zrúcaniny,
hrady. Fascinuje
ma história, veci
tajomné, neprebádané. Už ako
dieťa som si rada
len tak „čarbala“.
Rada som kreslila
ľudskú postavu,
portrét, ale momentálne sú to
krajinky.

Z mnohých kresťanských úst
stúpa k Bohu reptanie. Kresťan teda nedostáva v živote
nijakú výnimku, výhodu, či
polepšenie, ba práve naopak,
zvláštnym spôsobom je prinútený byť služobníkom, ktorý
má povinnosť slúžiť. Nikdy
nedôjde ďalej, ako k vyznaniu: Neužitoční služobníci
sme! Prospelo by mnohým
dnešným kresťanom, keby
pochopili, že Boh takto nakladá s ľuďmi, čo sa dali do Jeho
služby. Vidíme to najlepšie na
tých, ktorých si Boh sám povolal do Jeho služby. Na nikoho život tak tvrdo nedoliehal,
ako práve na nich. Na nikoho
tak nepasuje obraz sluhu, ako
práve na nich. Čím je človek
vyššie v Božej službe, tým je
služba ťažšia. Kto sa dáva do
Jeho služby, musí byť na to
pripravený. Služba je tá pravá veľkosť, za ktorou sa má
kresťan usilovať. Amén.
Mgr. G. Lauríková
nám. farárka,
ECAV CZ Žemberovce

Pozorujem krajinu, zvláštne
úkazy a javy v prírode. Všetko čo
je zaujímavé si fotografujem. Inšpiruje ma všetko čo mi „padne“
do oka, čo je hodné môjho štetca. Mám rada farby živé, výrazné
- všetky farby sú zaujímavé a oku
lahodiace. Niekedy sa mi žiada
vziať do ruky čierny uhlík, či ceruzku. Podľa nálady.
K maľovaniu ma povzbudil
jeden náš príbuzný - maliar. To
som bola ešte školáčka, vybadal u mňa záujem o kresbu a
maľovanie, tak mi raz priniesol
sadu olejových farieb a štetcov namaľuj mi a ukáž čo vieš. Keď
videl, čo som s nimi namaľovala povedal - „máš dobré ťahy, maľuj
ďalej.“ Tak maľujem! Uvažujem
však aj o modelovaní a láka ma
aj drevorezba.“
Marianka mala už výstavu svojich obrazov aj v Leviciach. Mnohé domácnosti, nie len v Žemberovciach sa tešia obrazmi, ktoré
namaľovala jej ruka. Musím podotknúť, že nadanie a talent sa
u nej neprejavujú len v maľovaní obrazov, je veľmi zručná aj pri
iných činnostiach, kde sa uplatní
cit pre krásu, vkus a fantáziu.
Je to veľmi pozoruhodná osobnosť.
Marianka, prajem ti, aby tvoje
ťahy štetcom boli stále dobré, aby
si dar, ktorý si dostala rozvíjala
naďalej.
Mariana Danišová
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Slúžila som u Lévov
V poslednom čísle obecných novín Žemberovské echo si teta Nemcová zaspomínala na židovské
rodiny, ktoré v Žemberovciach žili
do roku 1942 - do ich deportácie.
Potešilo ma, že tieto spomienky
našli odozvu u niektorých - najmä
starších občanov. To ma doviedlo
k jednej - ešte žijúcej osobe, ktorá
v židovskej rodine slúžila.
Do rokov svojej mladosti sa
ochotne vrátila 92 ročná Mária Danišová rodená Máčajová:
„...Od štrnástich rokov som slúžila v rodine Laca Lévyho. Mali tu
v hornejsi obchod, krčmu a veľké
hospodárstvo. U Lévov boli ešte aj

Mária Máčajová - Danišová

iní sluhovia a paholci. Moja práca
spočívala v starostlivosti o hospodárstvo - pomáhala som pri kŕmení, pri upratovaní, žehlení aj v kuchyni, upratovala som aj v krčme.
Ráno som vstávala o štvrtej
hodine, večer som išla spať o jedenástej, lebo som ešte musela
vyčistiť obuj pánovi, keď zatvoril
krčmu. Na mesiac som mala 50
korún, peniaze mi vždy zobrali
mama.
U Lévov mi bolo dobre, narobila som sa, ale mladá pani bola
ku mne dobrá - volala ma „naša
Mary“.
Slúžila som u nich jeden a pol
roka. Potom som odišla slúžiť na
Moravu, kde už slúžili moja mama
a sestra. Tam bolo dobre a bola
tam aj dobrá pláca. Prišiel Protektorát a my sme sa museli vrátiť domov, na Slovensko. Ja som znova
na krátko išla slúžiť do Lévov.
Za Slovenského štátu už židia
nesmeli mať sluhov, tak som musela od nich odísť.“
Tu končí spomínanie na krátku
etapu v živote mladučkého dievčaťa, ktorá bola spätá s jednou

Žemberovce po I. svetovej vojne
do začiatku II. svetovej vojny
Žemberovce patrili do zdravotného a žandárskeho obvodu
v Bátovciach. Sídlo poštového
úradu bolo v Dolných Žemberovciach, kde bola v marci 1936 zriadená verejná telefónna hovorňa.
Cez obec viedla župná hradská z Banskej Štiavnice cez
Bátovce a Žemberovce. Do Domadíc i novopostavená cesta
z Kmeťoviec cez Žemberovce do
Ladzian. Stará vicinálna cesta
viedla popri katolíckom kostole
na Čriepeš, Tlstý Vrch až do Ladzian. Okrem uvedených ciest sa
využívali ešte rôzne poľné cesty.
Ako dopravné prostriedky slúžili
vozy, koče, autá, bicykle. Obrat
v osobnej doprave nastal v roku
1926, keď ﬁrma Polóny a spol.
z Pukanca začala zabezpečovať
autobusovú dopravu na trase Pukanec - Bátovce - Žemberovce
- Levice. po novembri 1938 bola
trasa zmenená na smer Santovka - Žemberovce - Pukanec
- Banská Štiavnica.
Dňa 14. marca 1939 ako dôsledok politických a spoločenských udalostí vznikol Slovenský
štát, jeho oﬁciálny názov bol Slovenská republika. Za šesť rokov
jeho existencie si obyvatelia postupne k nemu vytvorili vzťah na
základe svojho hospodárskeho
a sociálneho postavenia. Život
obce plynul vzhľadom na vojnové
udalosti takmer pokojne.
V rokoch 1940-1941 sa uskutočni la elektriﬁkácia. V Dolných

Žemberovciach mala rozvodná
sieť dĺžku 2549 m a napojených
bolo 70 domových prípojok svetelných a 14 motorových. Obec
osvetľovala 14 lámp verejného
osvetlenia. V Horných Žemberovciach mala rozvodná sieť dĺžku 2628 m. Napojených bolo 103
domových prípojok svetelných
a 8 motorových. Lámp verejného
osvetlenia bolo osem.,
Obchodné služby zabezpečovali obchody s miešaným tovarom Pavla Lachkého, Alojza
Kubaláka a Ľudovíta Hantšoka
v Dolných Žemberovciach. A Potravné družstvo v Horných Žemberovciach. Hostince spravoval
Ján Sirotný, Alojz Kubalák a Pavol Lomen.
Pred obchodom Pavla Lachkého bolo umiestnené benzínové
čerpadlo, ktoré bolo zničené v roku 1945. Podľa súpisu motorových vozidiel v Dolných Žemberovciach bolo jedno osobné auto,
i nákladné auto a dve motorky.
V Horných Žemberovciach boli
dve osobné autá, dve nákladné
autá, dve motorky a tri traktory.
Nezamestnanosť, ktorá pretrvávala aj v Slovenskom štáte,
úrady práce riešili sprostredkovaním práce v Nemecku. V rokoch
1939-1943 v Nemecku z Dolných
Žemberoviec pracovalo 16 osôb,
z toho 12 žien, z Horných Žemberoviec 14 osôb, z toho 8 žien.
Zdroj: Žemberovce v histórii
i v súčasnosti

Mladá pani Lévyová (vľavo) so sesternicou.
židovskou rodinou.
Teta Danišová sa neubránila slzám, pri spomienke na Martušku
a Paľka Fridovcov, keď ich brali rodičom. Pri deportácii židov v 1942.
roku, deti brali skôr, dospelých až
potom.
O rodine Schulzovcov mi trochu
porozprávala teta Anna Priekopová „z kúrie“. Cez vojnu bola mladým dievčaťom, to čo vie, to má
z rozprávania svojej svokry. Po
vojne sa vrátil mladý Armin Schulz
do Žemberoviec pre cennosti, ktoré si pred deportáciou stačili zakopať do zeme pri jednej svojej hospodárskej budove - boli tam, kde
si ich ukryli. Spomenula si aj na to,

ako starý Schulz prikázal synovi,
aby Priekopovcom a Pivarčovcom,
ktorí u Schulzovcov slúžili a žili
v jeho dome za terajším obecným
úradom, nech tento dom dá právne previesť do vlastníctva týchto
dvoch rodín. Aj sa tak stalo.
Dozvedela som sa od nej jednu
zaujímavosť - „na kúrii“ bola vraj
prvá krčma v Žemberovciach ...
K týmto zaujímavostiam pridám
ešte jednu: - u Tóbovcov - v dome
oproti predajni Jednoty, bola cez
vojnu krčma a Laco Tóbi mal v dome aj holičstvo, toto som sa zasa
dozvedela od tety Danišovej, ktorá
v susedstve býva.
Mariana Danišová

Najkrajšie jablko roka 2013
SZZ ZO 10-61 v Žemberovciach usporiadala dňa 30.11.2013
pri príležitosti Žemberovských
predvianočných remeselníckych
trhov súťaž o najkrajšie jablko
roka 2013 s ocenením víťaza
a v súvislosti s tým - ochutnávku
jablčníkov, ktorá bola nesúťažná,
ale úspešná. 27 vystavovateľov
poskytlo 59 vzoriek jabĺčok rôznych sort.
Laický návštevníci ocenili najkrajšie jablko svojím hlasom.
Cenu víťazného jablka prevzal
pán starosta Ing. Ján Kalman za
sortu „PINOVA“, ktorá získala
25 hlasov. Rozhodlo o tom 212
účastníkov tejto celkom vydarenej akcie.
Hneď za ním s počtom hlasov
24 bolo jabĺčko od pána Vojteššáka, rovnako ako vzorka od
pána Kútneho, ktorá tiež získala
24 hlasov.
Ostatné jabĺčka boli tiež veľmi
pekné, návštevníci chceli do nich
aj zahryznúť, oceňovala sa
však tentoraz iba ich krása. Ochutnať jabĺčka mohli
účastníci trhov v jablčníkoch, ktoré pripravilo osem
žemberovských žien a ženy
z klubu dôchodcov v Žemberovciach.
Vynikajúce jablčníky sa
minuli do posledného kúska.
Som hrdý na pekárske umenie našich žien. Mnohí, ktorí
ochutnali vystavené koláčiky chceli od nás aj recepty
a preto sme ich od našich

gazdiniek vypýtali a sú uverejnené v tomto čísle Žemberovského
Echa.
Záhradkári – páleničiari- poskytli na túto akciu najlepšiu
jabĺčkovicu, ktorú pochvaľovali
aj českí návštevníci. Všetko sa
to zapilo jabĺčkovým džúsom
a ochutnali sa aj jablkové čipsy.
Chcel by som sa poďakovať
všetkým Žemberovčanom, ktorí
umožnili vznik tejto spoločnej akcie. Záhradkárom za ich jabĺčka,
ženám za dobré koláčiky, páleničiarom za vynikajúcu jabĺčkovicu, detičkám z materskej škôlky
za nádherné kresbičky, s ktorými skrášlili prostredie, v ktorom
sa výstava konala, starostovi
obce, ktorý súhlasil s touto akciou a zvlášť chcem poďakovať
svojim kolegom – záhradkárom,
ktorí sa na úkor svojho voľného
času venovali návštevníkom počas celého dňa.
Alexander Ťapaj
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Otvárame okienko našej Materskej školy v Žemberovciach
Radi by sme sa s vami podelili o krásny zážitok, ktorý
prežili naši najmenší a ich rodičia 6.decembra. Ráno 6.decembra 2013 bolo v našej
materskej škole trochu iné ako
inokedy. Všetci spoločne s ro-

krásny živý stromček, pod ktorým boli hračky, ktoré sme zakúpili z ﬁnančných prostriedkov našich rodičov.
Ujo Mikuláš odmenil každé
dieťa balíčkom, ktorý našich
najmenších veľmi potešil.

dičmi sme netrpezlivo očakávali príchod uja Mikuláša. Prišiel v celej svojej paráde, tak
ako sa patrí s košom plným
sladkostí a spoločnosť mu
robil anjelik.. Detičky sa jeho
návšteve veľmi tešili a pripravili si pre uja Mikuláša ako aj
pre prítomných rodičov, veľmi
pekný kultúrny program, ktorý
s nimi nacvičili pani učiteľky.
Svojím vystúpením nás naši
najmenší presvedčili o tom, že
za doterajšie obdobie sa naučili veľa piesní, básní, pohybových cvičení, kde nechýbalo
divadielko o zvieratkách. Koledami a piesňou: “Svieť nám
stromček jagavý...“ sa rozžiaril

Potom sme otvorili predvianočnú tržnicu výrobkov, ktoré
pripravili detičky, pani učiteľky
a rodičia. Ponúkané výrobky
boli veľkou pastvou na oči,
čomu nasvedčovalo to, že pani
učiteľky a rodičia sú veľmi kreatívni a tvoriví.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým , ktorí si zakúpili výrobky a tak ﬁnančne
podporili našu materskú školu.
Finančný zisk bude venovaný na pomôcky pre našich
najmenších.

„Ja som malý vinšovník, zavinšujem ako nik.
Šťastie, zdravie rodine, nech všetko zlé pominie.“
Vinšujem Vám od Vianoc do nového roku,
aby ste mali šťastia viac, ako toho roku“.

Tešíme sa na koledy. Už tradične pred Vianocami chceme
koledovať v obci.

Výchovný koncert
V stredu 9. 10. 2013 sa
v našej škole uskutočnil
výchovný koncert s názvom Živá voda. Koncom
tretej hodiny sme sa presunuli do telocvične, kde
už boli prichystané žinenky a lavičky. Keď sme sa
usadili, predstavili sa nám
Oliver a Ali.
Na začiatku povedali niekoľko údajov o vode, napríklad, že voda tvorí okolo
71%, ale z toho je len 3%
sladkej vody, ale z toho 2%
sa nachádzajú v ľadovcoch
a len zvyšné 1% je voda jazerách a riekach.
Počas programu spie-

Lúčime sa s Vami vinšom:

vali a hovorili ďalšie informácie o vode. Pýtali sa na
otázky, na ktoré deti odpovedali a za správnu odpoveď dostali darček. Potom
porozprávali
rozprávku
o dvoch kvapkách, aby aj
menšie deti pochopili kolobeh vody v prírode. Ďalej nám rozprávali o krajinách, kde je nedostatok
pitnej vody.
Na záver zaspievali pesničku V dolinách a takmer
všetci sa k nim aspoň na
chvíľku pridali. Po koncerte
sme pokračovali vo vyučovaní.
Natália a Veronika

Mária Máčayová
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

Jesenný festival
Dňa 18.10.2013 sa na našej škole uskutočnil Jesenný
festival. Svojou prítomnosťou
nás taktiež poctili Maďari.
Žiaci 1.- 9. ročníka súťažili
o najlepší jablčník a najkrajšiu tekvicu. Maďarov sme
slávnostne privítali na chodbe, kde si žiaci 1.-4. ročníka
pripravili tanček a zaspievali pieseň „Maliari stromov“.
Jednotlivé triedy dostali na
chodbe lavicu, ktorú museli vyzdobiť svojimi výtvormi
z tekvíc alebo aranžovaním.
Porota vyberala víťaza. Po
tomto sa žiaci 9. ročníka a
Maďari vybrali do susednej
obce Brhlovce. Tu si za sprievodu pani učiteľky Gubovej a

maďarských učiteľov pozreli
Skalné obydlia a dozvedeli sa
o histórii Brhloviec. Na škole
zatiaľ prebiehala súťaž Mágovia, v ktorej bolo hlavnou
úlohou za najkratší čas nazbierať čo najviac pečiatok.
Žiaci boli rozdelení do jednotlivých skupín a najrýchlejší
vyhrali. Po príchode žiakov
z Brhloviec sa na chodbe
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien. Žiaci dostali
peknú odmenu a potom sa
vybrali na obed. Po obede sa
v telocvični uskutočnil stolný tenis a ukážka hip-hopu.
Všetci zúčastnení odchádzali
s úsmevom na tvári.
Katarína Kristínová,9.A
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Čaro zrelosti

Druhú októbrovú nedeľu
13.10. 2013 žiaci 1.-7. ročníka vystúpili v Kultúrnom
dome v Žemberovciach s
kultúrnym programom z názvom - Návrat do Repete.
Žiaci spolu s pani učiteľkami
pripravili niekoľko známych
piesní z čias Repete, ktoré
zatancovali a aj zaspievali.
Na záver zatancovali pieseň
o jeseni „Maliari stromov“.
Po programe odovzdali deti
darčeky starým rodičom,
ktoré vyrábali s pamo vychovávateľkou v ŠKD.
Napísala Viki Pišáková,
V.A trieda.

Živá voda

V programe koncertu s názvom „Živá voda“ sa predstavili dvaja hudobníci Oli a Ali
z Banskej Bystrice, ktorí našich žiakov a deti z materskej
školy uvádzali do tajov prírodných zdrojov, kolobehu vody
v prírode a tiež krátko predstavili prácu dobrovoľníkov
organizácie GREENPEACE.
S mnohými poznatkami sa
žiaci stretli už aj počas vyučovacích hodín a tak informácie o vode a jej význame pre
život ľudí na našej planéte
iba osviežili ich pamäť a utvrdzovali ich vedomosti. Výklad
hudobníkov bol poprepletaný
populárnymi piesňami skupín:
Elán, Tublatanka, Gladiátor,
U2, Desmod a tiež aj spevákov ako Zuzka Smatanová,
Aneta Langerová, či Peter
Cmorík. Spoločným menovateľom všetkých piesní bola
voda v akejkoľvek podobe či
náznaku. Do tohto výchovno
– vzdelávacieho programu
o vode bola veľmi dobre zakomponovaná prezentácia
obrázkov vody, prírody, kolobehu vody, planéty..., ktorá
podporovala predstavivosť
žiakov. Žiaci mohli teda rôznymi zmyslami vnímať všetky
informácie. Ali a Oli vynikajúco využívali súťaženiachtivosť detí a niekedy overovali
ich sústredenie sa nejakou
otázkou. Šikovným sa ušla aj
odmena. Na záver koncertu
si žiaci spoločne s hudobníkmi zaspievali pieseň V dolinách. To sa ešte len vtedy
začala telocvičňa ozývať...
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Imatrikulácia prvákov
Vo štvrtok 14. novembra
2013 sme sa v našej Základnej škole s materskou školou
opäť rozhodli prijať medzi
seba svojich najmenších žiakov prváčikov na slávnostnej
imatrikulácii, na ktorú sme
pozvali všetkých žiakov našej
školy ale i rodičov, či najbližších príbuzných prvákov do
telocvične našej školy.
Na úvod slávnosti všetkých
privítala triedna pani učiteľka
Mgr. Slavka Kothajová a slávnosť sa mohla začať.
Najmenších prváčikov celým podujatím sprevádzali
najstarší spolužiaci deviataci
a celá pasovačka sa niesla
v duchu rozprávky „Šmolkovia“. Aby prváci mohli byť
pasovaní, museli oslobodiť
krajinu Šmolkovo od zlého
Gargamela – V. Magyara.
Okrem neho si v rozprávke
zahrali nielen najmladší prváci ale aj deviataci ako šmolinky a šmolkovia.
Skôr než šmolinky K. Patyiová a S. Hessová - od-

prevadili šmolkov prváčikov
do Šmolkova, museli zjesť
čarovný elixír. Potom s tónmi
piesne vstúpili do nádhernej
modrej krajiny, ktorú ovládol zlý Gargamel, pretože
šmolkovia poprosili kráľovnú
našej školy – pani riaditeľku
o pomoc a tá im poslala šikovných prvákov, lebo verila, že oni to dokážu a zlého
Gargamela vyženú. A tak
usilovne a odvážne pomáhali
šmolkovi Básnikovi /K. Knošková/, Mudrošovi /M. Fiﬂíková/ i Športovcovi /B. Staňa/ so
záchranou krajiny. So šmolkom Básnikom odčarovali zakliate kvietky na lúke čítaním
slabík, ktoré sa prvé mesiace
v škole stihli naučiť. Na rozlúčku mu zaspievali pieseň
ABECEDA. Cez tunel strachu
prešli k šmolkovi Mudrošovi,
ktorému zas pomohli poskladať rozbitú cestičku z domino
tehličiek a rozlúčili sa s ním
básňou o číslach. A šmolko
Športovec bol rád, keď porazili zlého Gargamela, ktorému

S ježibabou do rozprávky
Tento podvečer bol oveľa zaujímavejší ako všetky predtým.
Bol to večer, ktorý niesol názov
,,S ježibabou do rozprávky“.
Najprv sme o ničom nevedeli, ale potom sa to celé veľmi
rýchlo zmenilo. Zo všetkých
strán vybehli pani učiteľky prezlečené za ,,ježibaby“ a začali
tancovať s metlami okolo detí
do kruhu a potom prestali. Keď
sa skončil tanec, pani učiteľka Repáňová nám vysvetlila
pravidlá. Hneď ako nám pani
učiteľka vysvetlila pravidlá
hlavná ježibaba (pani zástup-

kyňa) nám rozdala kľúče, na
ktoré nám ostatné pani učiteľky na stanovištiach nalepili kúsok kľúča. Mali sme všelijaké
možné súťaže, napr.: POLEPETKOVO alebo RÝCHLOČÍTAJKOVO. Všetci sme sa poriadne zabavili. A samozrejme
nesmieme zabudnúť na JEŽIBUFET, ale aj na čítanie pri
sviečkach. Bol to úžasný večer
a chceli by sme si ho radi zopakovať.
napísala
Monika Hamarová, VI.A

Pranostiky na december
Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší.

Teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.
Keď svätý Štefan blato vyfúka, bude pekná jar.
Štedrý večer jasný, každému je milý,
dá vraj Pán Boh vína, požehná v obilí.
V zime k sebe ľudia nájdu ľahšie cestu ako v lete.

s takou istotou dávali góly do
brány, až sa nazlostený Gargamel s hnevom vzdal a zo
Šmolkova navždy ušiel. Na
záver malí šmolkovia – prváci
zatancovali všetkým tanček
a ním sa aj rozlúčili so Šmolkovom. A tak sa v rozprávke
veselo spievalo, recitovalo,
čítalo, počítalo i tancovalo.
Keďže deti všetky úlohy
splnili a Šmolkovo zachránili,
zaslúžili si nezvyčajnú odmenu. Slávnostným aktom pasovania, ktorý vykonala pani
riaditeľka, boli prváci prijatí do
veľkej rodiny žiakov Základnej školy s materskou školou
v Žemberovciach.
Slávnostná
imatrikulácia
bola veľkým dňom nielen pre
samotných prvákov. Bola
nevšedným zážitkom aj pre
ich rodičov či najbližších príbuzných, ktorí si tak zo slávnostného podujatia spolu so
svojimi ratolesťami očividne
odnášali pocity plné nevšedných dojmov.
Mgr. S. Kothajová

ZDRAVIE
Z PRÍRODNEJ
LEKÁRNE
Upriamme svoj zrak na blízke
okolie...
Tentoraz len pre dámy
Oči ako herečka: Ošúpaný
a pokrájaný pomaranč dajte na
24 hod. lúhovať do misky s vodou a nechajte chladiť. Potom
navlhčite vatové tampóny a nechajte pôsobiť asi 15 minút.
Preč s akné: Rozmiešať 1 vajce, 1 ČL citrónovej šťavy a 1 PL
medu. Zahustiť detským púdrom.
Naniesť a nechať pôsobiť ako
masku.
Hodvábna pleť: Docielite ju,
ak si na tvár dáte na 20 minút
ošúpané kolieska zemiakov.
Aby vás krk neprezradil: Krk
prezrádza vek. Aj na to existuje recept. Tajomstvo sa skrýva
v mlieku. Do horúceho mlieka
namočíme kus bavlnenej látky,
priložte si ju na krk a nechajte
pôsobiť, až kým nevychladne.
Opakujte. Úspech je zaručený.
prevzaté a upravené:
psychotronická poradňa,
kaba
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Futbal v Žemberovciach v tejto jeseni, radosť i rozpaky
Už v minulom čísle sme podrobne
rozobrali prvú polovicu tohto roku,
preto sa k nej v úvode vrátime len
stručne. Naše mužstvo dospelých
vyhralo II.triedu a postúpilo do najvyššej okresnej súťaže - do Oblastného majstrovstva. Akoby výstrahou,
ktorú vtedy nikto nebral veľmi vážne,
bol fakt že za posledné tri kolá sme
získali len jeden bod a desaťbodový
náskoku na tretie miesto sa nakoniec „scvrkol“ na štyri body.
V letnej prestávke sme sa zúčastnili na štyroch turnajoch, čo výbor
nášho futbalového klubu považoval
za dobrú prípravu pred novým súťažným ročníkom. Väčšina hráčov
však na to mala iný názor. Na turnaje
- najmä v Boroch, ale i v Pukanci
sme s veľkými ťažkosťami skladali
dostatočný počet hráčov. Ešteže
boli ochotní prísť hráči z dorastu.
Slušne sme sa zišli len na domáci
turnaj o Pohár starostu. Vyhrali sme
ho, prišli viacerí hráči, čo predtým
absentovali, ale na už spomenutý
turnaj do Pukanca sme opäť išli vo
veľmi kombinovanej zostave.
Úvod jesene, keď sme v po 6.kole
mali 10 bodov a boli sme na 6.mieste vyzeral celkom nádejne. Potom
sme ešte v 9. a 10.kole získali ďalšie štyri body a boli sme na 10.mieste. Žiaľ, odvtedy šlo všetko dole
vodou a ďalší bod sme uhrali len za
remízu doma v poslednom kole proti
veľmi silnému súperovi z Čajkova,
ktorý k nám pricestoval ako vedúci
tím súťaže. Akoby „svetlo na konci
tunela“ videli naši verní priaznivci,
ktorí s našim družstvom cestovali aj na zápasy na ihriská súperov,
už v predposlednom kole v Plavých
Vozokanoch. Prehrali sme síce rovnako ako v troch kolách predtým,
ale výkon mal opäť po dlhšom čase
tímového ducha.
Objektívne treba povedať, že
sme stratili niektorých hráčov pre
zranenia, zastavenú činnosť, ale aj
pre trucovanie a výhrady k trénerovi.
Odišiel urazený Mláteček, na dlhšie
obdobie mal zastavenú činnosť Dedovič, zo štyroch Vrecníkovcov nakoniec pravidelne dohral súťaž len
Marián atď.
Diváci často nevideli žiadny herný systém, mali sme len minimálne
množstvo gólových príležitostí a tie
čo sme si vytvorili sme nevedeli premeniť. Za celú jeseň sme nastrieľali
len 13 gólov a dostali 33 ( v 11. a 12.
kole sme dostali vonku spolu 15
gólov!!!), pričom treba povedať, že
brankár Gubrica bol v mnohých zápasoch našim najlepším hráčom.
V konečnej tabuľke po 15.kole
máme 15 bodov a sme na 13.mieste len s trojbodovým náskokom na
posledné miesto. Iste sa všetci pýtame ako ďalej. Výbor sa samozrejme
situáciou zaoberal už aj v priebehu
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Spoločenská rubrika
Narodili sa

18. 10. 2013
Tomáš Mikula
mamičke Erike

Opustili nás
súťaže, aj po jej skončení a bude
tým zaoberať určite aj naďalej. Na
poslednom zasadnutí diskutoval
o situácii i s trénerom Biringerom.
Je jasné, že niektorým hráčom
chýbala kondícia, cit pre narábanie
s loptou ale i herná disciplína. Zaužívané tréningy v piatok boli väčšinou
veľmi riedko obsadené, často sa
ešte v sobotu nevedelo, kto v nedeľu príde. Je tiež zrejmé, že táto
súťaž má vyššiu úroveň, ako predchádzajúca. Niektorí hráči sa tomu
nevedeli prispôsobiť.
Toto všetko bude treba vyhodnotiť. Kto nechce hrať za náš klub,
nemusí, len by to mal povedať jasne a včas. Pozitívne je, že v závere
sa do mužstva vrátili niektorí starší
a boli oporami. Treba len veriť, že
dobrá atmosféra, ktorá sa do mužstva vrátila v závere pretrvá aj počas
zimnej prestávky a do jarnej časti
súťaže sa podarí výboru aj vhodne
mužstvo doplniť.
Potom iste bude náš tím zase baviť seba i svojich priaznivcov svojimi
výkonmi aj výsledkami tak, ako to
bolo v úvode jesene.
Už v minule sme písali, že náš
klub je jeden z mála v našom okrese, čo má až tri mládežnícke družstvá. Od prípravky, cez žiacky tím do
15 rokov až dorastom do 19 rokov
máme zaregistrovaných viac ako 60
mládežníkov. Z toho drvivá väčšina
je z našej obce.
Nie je to len o futbale, je to aj
o výchove mladých ľudí všeobecne
a o vytváraní návykov súťažiť, športovať. Preto umiestnenie a výsledky
nie sú vždy prvoradé, aj keď samozrejme každé víťazstvo, vstrelený
gól, či pekná hra potešia samotné
deti, našich priaznivcov i rodičov, či
trénerov.
Dorastenci po rozpačitom začiatku a neskôr i po zmene trénera zaznamenali pozoruhodnú sériu, keď
od 7. do 14.kola v ôsmich zápasoch
v rade neprehrali a získali 22 bodov.
Nakoniec skončili s 25 bodmi na
peknom 7.mieste. Čo však je hlavné, niektorí z nich dostali príležitosť
zahrať si i v mužstve dospelých.
Aj žiaci po hrozivom začiatku nakoniec skončili vo svojej súťaži na
6.mieste s 19 bodmi. Tešiť môže,
že sa tam ukazujú niektorí šikovní

chlapci, ale že svoje miesto si zastanú aj dievčatá, ktoré sú v družstve.
Prípravka odohrala tri turnaje
a niekoľko priateľských stretnutí. Zopár zápasov vyhrali, niečo prehrali,
ale pre nich je najdôležitejšie, že
majú vzťah k futbalu a už zakrátko
budú pripravení dopĺňať naše žiacke
družstvo do 15 rokov.
Mládežníckym trénerom Jánovi Lauvríkovi, Štefanovi Bírešovi
a Jozefovi Štefákovi, i rodičom detí
a ďalším nadšencom čo pomáhajú,
patrí naša vďaka.
Poďakovanie iste patrí aj pánovi
Farkašovi, ktorý sa stará o ihrisko
a inventár, ďalším dobrovoľníčkam
z radov žien, čo pomáhajú ošetrovať
výstroj i v bufete, vedeniu obce v súvislosti so starostlivosťou o trávnik
a v neposlednom rade i s ﬁnančnou
podporou futbalu v našej obci.
Uznanie si zaslúžia i členovia
výboru, z ktorých väčšina nezištne
pomáha pri organizácii a rozvoji futbalu už takmer štyri roky. Je dobré
vedieť, kto sú títo ľudia: prezidentom
klubu je Mgr.Milan Seneši, viceprezidentom Ján Korček, pokladníkom
Daniel Bešina, členmi výboru sú Ing.
Ján Kalman, Ján Drevený, Jaroslav
Mikula, Alexander Ťapaj, Milan Dekýšsky, Jozef Píš, Ing.Michal Macho, Mgr.Jozef Marko a až do svojej
smrti bol členom výboru aj Rastislav
Bóna.
Poďakovať za podporu sa patrí
aj Ing. Milanovi Halmešovi predsedovi Poľnohospodárskeho družstva
v Žemberovciach, ktorý je aj čestným členom výboru.
Poďakovať chceme touto cestou
aj všetkým ďalším nemenovaným
obyvateľom obce, ktorí bez nároku
na veľkú publicitu akýmkoľvek spôsobom podporujú náš futbal.
Veľké uznanie patrí aj našim verným priaznivcom, ktorí chodia podporovať naše tímy doma i von.
Chceme pri tejto príležitosti tiež
informovať všetkých našich členov,
že výbor futbalového klubu pripravuje na začiatok budúceho roku výročnú členskú schôdzu, na ktorej okrem
štandardného programu prebehnú
i voľby výboru na nové volebné obdobie. O presnom termíne budeme
informovať včas všetkými dostupnými prostriedkami.
Jozef Marko

20. 11. 2013
František Agh
vo veku 67 rokov
21. 11. 2013
Anna Kristínová
vo veku 85 rokov
8. 12. 2013
Anna Gondová
vo veku 87 rokov

Lúčime sa
Žil s nami človek, denne sme
ho stretávali v obchode, na ulici, v kostole...
Ani sme si nepripúšťali, že
starne, roky pribúdali, až sa
ich nazbieralo viac ako osemdesiat. Telo chradlo, tratil sa aj
svojský humor, životný optimizmus a energia.
Bolo radosťou a potešením
stretnúť vás - teta Kristínová.
So samozrejmosťou sme si vás
všetci prisvojovali - patrili ste
nám všetkým. Boli ste našou
mamou, starou mamou, tetou,
dobrou kamarátkou...
Nebude už viac stretnutí.
Milosrdný spánok vás preniesol do iného sveta - v tichu večného pokoja ste našli naplnenie
svojho pozemského života.
Lúčime sa s vami teta Kristínová, živá zostávate v spomienkach tých, čo vás mali
radi.
Mariana Danišová

Prajeme všetkým
čitateľom Žemberovského
echa, aby sviatky Vianoc
prežili v láske, pokoji
a spokojnosti.
V novom roku dobré
zdravie a spokojnosť.
želá redakcia ŽE
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