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Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod

Najmä na dedine sú večery od jari do jesene preplnené prácou v záhrade, vo vinici, či okolo domu. Inak je to už za dlhých
zimných večerov, kedy práce vonku ubudne
a môžeme viac voľného času venovať sebe.
Naši predkovia si zachovávali jeden vzácny
zvyk - vedeli si vždy, aj medzi prácou nájsť
chvíľu času na to, aby prehovorili medzi
sebou niekoľko slov. Práca na poli, okolo
hospodárstva si vyžadovala celého človeka,
napriek tomu dokázali hovoriť o všetkom čo
ich trápilo a tešilo.
Delili sa navzájom o starosti aj o radosti.
Zdá sa mi, že ľudia na začiatku tretieho tisícročia túto schopnosť strácajú. Určite má na
tom podiel aj závratné životné tempo, ktoré
nás ženie ustavične niekde dopredu. Ako by
sme sa báli, že nám niečo dôležité unikne
a ono nám naozaj uniká.
Ani si nestačíme uvedomiť, ako sa mení
náš pohľad na svet, na ľudí. Menia sa nám
základné hodnoty, priority - a veru nie k lepšiemu. Stávame sa ľahostajnými, nedokážeme prežívať obyčajnú čistú radosť, nedokážeme sa chápať jeden druhého. V ľudskej
duši si nachádza svoje miesto závisť, sebectvo, zatrpknutosť, neprajníctvo, pesimizmus, zlo...
Kým sa človek vyvinul do dnešnej podoby, trvalo to niekoľko tisícročí. Aby sa ľudia
vedeli dorozumieť, boli nútení hľadať niečo,
čo by im v tom pomohlo. Od posunkov sa
prepracovali k zvukom, ktoré sa postupným
zdokonaľovaním menili v reč. Reč sa stala
tým, čo ľudí spájalo a pomáhalo im žiť a prežiť. Pravda je taká, že v ľudskej reči sú slová
dobré - aj zlé. Slová, ktoré potešia, ale aj
ublížia.
Stačí málo, stačí pár dobrých chápavých,
vľúdnych slov a máme k sebe bližšie.
Moja starká hovorievala: „Slovo má veľkú
moc a silu!“
Život jej dáva za pravdu.
Nech reč je tým čo nás spája a pomáha
nám žiť a prežiť. Keď to dokázali naši dedovia, prečo by sme to nedokázali aj my?!
Mariana Danišová
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Oprava miestnej komunikácie
Miestna prístupová komunikácia do areáli ZŠ
s MŠ a k 22 b.j., ktorá bola vybudovaná pred
viac ako 40 rokmi sa po zime 2012/2013 nachádzala vo veľmi zlom stave. Hlavne spodný úsek
bol už v stave na hranici zjazdnosti. Stav tejto
miestnej komunikácie bol viackrát prerokovaný
na obecnom zastupiteľstve a už bolo potrebné
pristúpiť aj k reálnym krokom na zlepšenie daného stavu.
Pri oslovení možných dodávateľov sme narazili na problém s termínom vykonania prác,
ktorý sa na základe vyťaženosti dodávateľov
posunul až na druhú polovicu novembra 2013.
S potešením sme prijali správu, že dodávateľská organizácia EKOFORM Levice má
v postupe asfaltérskych prác náskok oproti
plánu a vzniká dvojdňová rezerva, počas ktorej by sa mali vykonať práce na oprave daného
úseku cesty v Žemberovciach v termíne 14.
až 15. augusta 2013, tedav čase prázdnin bez
rušenia učiteľov a žiakov ZŠ a MŠ. Pracovníci
menších obecných služieb v dňoch 12. a 13. 8.
cestu vyčistili a pozametali. Poľnohospodárske
družstvo v Žemberovciach nám poskytlo požiarnu cisternu, ktorou bola cesta ešte dokonale umytá. Zároveň boli oslovení všetci obyvatelia priľahlých
bytoviek, aby si odpratali
svoje vozidlá na iné miesta
vzhľadom k tomu, že cesta na
dni 14. a 15.8. bude uzatvorená z dôvodu vykonania asfaltérskych prác. Za dodržanie
týchto pokynov sa im chcem
aj poďakovať za trpezlivosť
a som rád, že počas prác sa
nevyskytli žiadne problémové
situácie. So samotnými prácami sme započali 14.8. kedy
bol vykonaný penetračný postrek pripravených plôch na
asfaltovanie. Od rána 15.8.

sa započali práce na samotnom položení asfaltového koberca. Najskôr boli vykonané práce v areáli ZŠ s MŠ pred vstupom do školskej
jedálne a MŠ. Potom sa technika presunula na
spodnú časť prístupovej cesty, kde boli najväčšie výtlky a v dĺžke 85 m musela byť najskôr položená vyrovnávacia vrstva asfaltu, aby bolo
možné vykonať konečnú povrchovú úpravu následnou vrstvou.
Po týchto prípravných prácach bolo započaté
s položením vrchnej vrstvy asfaltu aj s konečnou povrchovou úpravou tak, ako ju dnes môžeme vidieť. K úspešnému priebehu prác nám
prialo aj priaznivé počasie. Celkové náklady
na vybavenie týchto prác presiahli sumu cez
13.000 €.
Podľa môjho názoru boli všetky vykonané
práce prevedené kvalitne, ale to podrobne určite zhodnotia občania žijúci v priľahlých bytovkách, učitelia, rodičia a deti pri každodennom
využívaní opravených plôch.
V úvode som spomínal, že pôvodná cesta
bola zhotovená pre viac ako 40 rokmi a dúfam,
že takto opravená cesta vydrží minimálne ďalších 40 rokov. Zároveň dúfam, že v krátkom

čase sa nevyskytne žiadna havarijná situácia na rozvodoch inžinierskych sietí a opravenú cestu
nebude nutné rozkopať. Ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov
nebola to zrovna lacná záležitosť,
ale určite prispela k skvalitneniu
celého areálu a hlavne k bezpečnosti cestnej premávky na tak
frekventovanom úseku miestnej
komunikácie.
Všetkým užívateľom želám príjemné a hlavne bezpečné užívanie všetkých opravených plôch.
Ing. Ján Kalman
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Protipovodňoví pracovníci
Vo
februári
2013
ÚPSVaR - Levice vyzval
starostov obcí okresu Levice, aby predložili žiadosti
na zamestnanie z radov
evidovaných uchádzačov
o zamestnanie na realizáciu
PROTIPOVODŃOVÝCH
OPATRENÍ
v
obciach.
Obec Žemberovce požiadala o zamestnanie troch
pracovníkov. Našej žiadosti bolo
vyhovené, v priebehu marca boli
podpísané príslušné zmluvy a dohody a obec získala troch pracovníkov na dobu 6 mesiacov, teda od
1.4.2013 do 30.9.2013.
Nutné je pripomenúť, že u týchto pracovníkov 95% z nákladov
hradí ÚPSVaR - Levice a 5% obec
Žemberovce, čo je pre obec veľmi
výhodné.
Prvou aktivitou protipovodňových pracovníkov bolo odstránenie následkov zo záplav počas
„Veľkonočných sviatkov“ na miestnom toku „ULIČKA“ pri Parku porozumenia, kde na zabezpečenie
zvýšeného prietoku počas záplav
bolo nutné rozobrať most spájajúci
ulicu Č.A. s ulicou SNP. Po opadnutí vôd boli vykonané práce na
uvedenom moste podmurovaním
a zvýšením mostníc a panelov,
čím je aj do budúcna zabezpečená zvýšená priechodová kapacita
koryta na tomto kritickom úseku.
Následne sa pracovníci presunuli na záchytný kanál pod KANKOU, ktorý odvádza dažďové vody
od uličnej cesty do Šurdy. Na tomto úseku dochádzalo k vybreženiu
a zaplaveniu parcely „ Za humnami „ a následne k ohrozovaniu nehnuteľností občanov na ulici Mjr.
D.Gondu. Na úseku vybreženia
bolo vyčistené koryto toku a zvýšená ochranná hrádza.
Potom protipovodňoví pracovníci vykonávali práce pri kosení
miestnych parkov a jarkov v správe obce.
Ďalšou činnosťou protipovodňových pracovníkov boli práce na
odstránení negatívnych účinkov
prívalových dažďových vôd na

ulici SNP pri RD č.387 Márii Píšovej, kde pravidelne dochádzalo
k zaplavovaniu štátnej cesty 1/51.
Vzhľadom na väčší rozsah prác na
tomto úseku bola použitá aj ťažká
technika, ale práce spojené s vyčistením priepustov pod mostami,
zberných šácht a kanálov bolo potrebné vykonať len ručne prostredníctvom pracovníkov obce.
Potom nasledovali práce na
odvodnení pozemkov občanov na
ulici Športovcov, ktoré pravidelne
sú zatopené na jar pri topení sne-

hu a pri väčších
zrážkach. V súčasnosti sa vykonávajú práce
na vyčistení jarku vedľa ULIČNEJ CESTY.
Viem, že je
ešte
viacero
úsekov na území
obce, ktoré potrebujú vykonať
údržbu, verím,
že postupne sa
nám ich podarí
dostať do správneho stavu.
Od začiatku vykonávania preventívnych protipovodňových opatrení v roku 2013 na území našej
obce nebol zaznamenaný žiaden
prívalový dážď, až ten preverí, či
vykonané opatrenia boli správne.
Aj v budúcnosti by sme chceli
v podobných aktivitách pokračovať
na prevencii pred povodňami na
ďalších úsekoch v obci tak, aby sa
vždy ukončil nejaký ucelený úsek.
Ing. Ján Kalman

SNP – pietna spomienka

Udalosti stručne
• Dňa 13.8.2013 v KD
v Devičanoch sa uskutočnilo riadne zasadnutie výkonného orgánu občianskeho
združenia „ Pod Slovenskou bránou „. Hlavným
bodom rokovania bolo prejednanie priebehu pripravenosti a realizácie projektov
jednotlivých obcí združenia, ktoré obdržali na svoje
projekty dotácie z NSK na
rok 2013. Zasadnutia sa za
obec Žemberovce zúčastnil
starosta obce.
• 22.8.2013 sa starosta
obce zúčastnil v KD v Podlužanoch riadneho zasadnutia RZMOT.
Hlavnými bodmi rokovania boli:
1. Stav a vývoj rozpočtového hospodárenia miest
a obcí ku 30.6.2013 a stav
konsolidácie verejných ﬁnancií
2.Novela zákona o sociálnych službách a jej vplyv
na rozpočty miest a obcí.
• 3.9.2013 na OcÚ v Santovke sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia
spojené so seminárom
k výzve na predkladanie
žiadostí o NFP z NSK. Za
obec sa zasadnutia zúčastnil starosta obce.

Tak ako každým rokom aj tento august sa predsedkyňa SZ PB Mária Žubretovská pri príležitosti 69. výročia SNP prihovorila občanom
prostredníctvom rozhlasu.
Pietnej pamiatky sa zúčastnili aj hostia z Levíc JUDr. Ján Janáč,
MUDr. Alena Frtúsová a Emília Bizoňová, ktorí položili k pamatníku
SNP veniec od poslanca NR SK Bc. Milana Halúza, ktorý sa zo zdravotných dôvodov pietnej spomienky zúčastniť nemohol.
Bc. Anna Jarošíková,
pracovníčka OcÚ v Žemberovciach

Poďakovanie

Dňa 21.09.2013 bol spevokol Žemberovčan
pozvaný starostkou obce Uhliská vystúpiť so
svojím programom na výročí ich obce. Vedúca
spevokolu Mgr. Mária Bernátová bola pracovne zaneprázdnená, nemohla s nami ísť sprevádzať nás harmonikou. Preto sme požiadali
Ing. Kvanku, či by bol ochotný s nami ísť. Na
úkor jeho voľného času bol ochotný, a preto
mu patrí veľké ďakujem!! Pri tejto príležitosti
patrí ďakujem aj starostovi obce Ing. Kalmanovi, ktorý nás odviezol autom na Uhliská.
Ďakujem! patrí týmto členom spevokolu:
Palajová Mária, Bieliková Marta, Hamarová
Marta, Šikeťová Mária, Bielik Ján, Vojteššáková Zuzana, Tomášová Oľga, Chlebo Cyril
a Rusnáková Anna.
Marta Bieliková

Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
• Slovenská pošta, a.s. vydala 2.8.2013 poštovú známku „150. výročie založenia Matice slovenskej“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Motívom poštovej známky je
tradičný ľudový ornament výšivky vo forme ruže, ktorá
prechádza do znaku MS, pozostávajúceho z dvojkríža
na trojvrší. Autorom výtvarného návrhu, ako aj motívu
FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Igor BENCA
a autorom oceľorytiny poštovej známky a FDC je akademický maliar Rudolf CIGÁNIK.
• Mincovňa Kremnica vydáva od 1. 8. 2013 striebornú
zberateľskú mincu nominálnej hodnoty 10 € Matica slovenská – 150. výročie založenia a pamätný list.
prípravný výbor MS

• 10.9.2013 starosta obce
sa v Pukanci zúčastnil zasadnutia zboru poradcov
Združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR“ k prejednaniu kúpi priestorov pre
združenie od ﬁrmy Hammerbacher.
• 10.9.2013 na OcÚ v Čajkove sa za účasti starostov
obcí uskutočnila porada
s predsedom NSK Milanom
Belicom. Prejednané boli
témy rozvoja NSK na obdobie 2014 - 2020 a ich vplyv
na rozvoj miest a obcí okresu Levice.
• 17.9.2013 na OcÚ
v Santovke sa za účasti starostov obcí uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie
a výkonného orgánu občianskeho združenia „Pod
Slovenskou bránou“. Celkovo bolo prerokovaných a
schválených 13 projektov
v rámci celého združenia,
ktoré bude potrebné v termíne do 15.10.2013 zdokladovať a vyúčtovať.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 44/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Ing. Michal Macho a Katarína
Baranová
konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 6 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva návrhovú komisiu
v zložení: predseda: Ján Šinkovič
členovia: Ján Gímeš a Jozef
Jadroň
prítomní: 6 hlasovanie: za: 6
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45/2013 – OZ
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
30.05.2013
Uznesenie č. 46/2013 – OZ
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.06.2013 OZ v Žemberovciach
mení
Uznesenie č.41/2013 – OZ v časti ukladá nasledovne:
- ukladá účtovníčke obce uvedenú zmenu zapracovať do návrhu
rozpočtu na rok 2014
prítomní: 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 47/2013 – OZ
schvaľuje
predložený návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia a vyhlásenie výberového konania na dodávateľa rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci Žemberovce
prítomní: 7 hlasovanie:
za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/2013 – OZ
schvaľuje
zámer obce predať rodinný dom
v bani súp. č. 327/22 a priľahlé pozemky parc. č. 213/1 o výmere 600
m2 zastavaná plocha a nádvorie
a parc.č. 213/2 o výmere 729 m2
záhrada v katastrálnom území Dolné Žemberovce spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
záujemcov Jozefa Mihalíka a Renátu Vajdovú, bytom Žemberovce,
ul. ČA č.268/64 za sumu 10.000 €.
Obec uvedenú nehnuteľnosť po-

núkla už najmenej 4 x na odpredaj,
všetky pokusy predať konkrétny
majetok zlyhali a preto po doručení žiadosti o kúpu rodinného domu
a priľahlého pozemku obec postupuje podľa zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
prítomní: 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49/2013 – OZ
schvaľuje
zmenu autobusovej zastávkyčakárne na ul. Mjr. D. Gondu pred
rod. domom s.č.510, na plastovú
odporúča
starostovi obce pripraviť cenové
ponuky
prítomní : 7 hlasovanie:
za:5
proti: 2 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50/2013 – OZ
schvaľuje
odpustiť poplatky spojené s užívaním priestorov Kultúrneho domu
ako aj inventáru pre organizátorov
RZ pri ZŠ s MŠ spoločenskej akcie,
ktorá je plánovaná dňa 7.9.2013
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2013 – OZ
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu
k 30.6.2013 a Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu
k 30.06.2013

Uznesenie č. 55/2013 – OZ
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 2/2013
– kontrola efektívneho, účelového
a hospodárneho použitia pridelených ﬁnančných prostriedkov na
originálne kompetencie v ZŠ s MŠ
Žemberovce v roku 2012
Uznesenie č. 56/2013 – OZ
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č. 3/2013 – kontrola prijatých opatrení z následných ﬁnančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce
v roku 2012
ukladá
Obecnému úradu Žemberovce
prepracovať Smernicu č.4/2009
a aktualizovať Zásady pre odmeňovanie volených funkcionárov
Obce Žemberovce
Termín: ihneď
Zodpovedný: príslušný pracovník
obecného úradu
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti:0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 57/2013 – OZ
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č. 4/2013 – kontrola bežných výdavkov obce na
výplatu zamestnancom obce za rok

2012 na základe § 20 ods.1 písm.
a),b) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 58/2013 – OZ
berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na obdobie
09/2013 – 02/2014
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce za
obdobie 09/2013 – 02/2014
poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon kontrol v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti:0 zdržal sa:0
Uznesenie č. 59/2013 – OZ
schvaľuje
návrh Zásad odmeňovania volených funkcionárov obce Žemberovce
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

Uznesenie č. 52/2013 – OZ
berie na vedomie
- prijaté štyri rozpočtové opatrenia
- stanovisko FKaSOM k návrhu
zmeny rozpočtu č.1/2013
- stanovisko kontrolórky obce
k návrhu zmeny rozpočtu č.1/2013
Uznesenie č. 53/2013 – OZ
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Žemberovce č.1/2013
prítomní : 7 hlasovanie:
za:7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 54/2013 – OZ
berie na vedomie
Správu o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2012
schvaľuje
zoznam vyradeného majetku
k 31.12.2012 predloženého inventarizačnou komisiou z dôvodu neupotrebiteľnosti.
Fyzickou likvidáciou poveruje
komisiu v zložení: predseda Ján
Gímeš – poslanec OZ, člen Ján
Spevár – poslanec OZ, Martin Šedivý – poslanec OZ a členka Darina
Mikulová – pracovníčka OcÚ.
Termín ukončenia likvidácie do
30.11.2013
prítomní: 7 hlasovanie:
za:7
proti:0 zdržal sa: 0

Nezabúdame na nášho spoluobčana
Už je tomu rok, ako sme sa v poslednej chvíli dozvedeli o veľmi
zlom zdravotnom stave nášho občana Františka Ágha, ktorý si už vyžadoval opateru. Obec začala urýchlene vybavovať jeho umiestnenie
do domova dôchodcov. Lenže najskôr musel absolvovať dve operácie, až po tom sa jeho stav stabilizoval a mohol nastúpiť do svojho
druhého domova SS na Družstevníckej ulici v Leviciach.
Keďže starosta prevzal nad ním ochranu, tak sa občas zastavíme
cestou z Levíc pozrieť ako sa nášmu zverencovi darí. Je veľmi vďačný
každému stretnutiu a pochvaľuje si starostlivosť zariadenia a dokonca
účinkuje v spevokole, pretože je obdarený hudobným talentom a svojou hrou na viacerých nástrojoch vie rozveseliť tamojšiu spoločnosť.
Tak sme aj počuli od vedenia zariadenia, že sa dobre zaklimatizoval
a šíri okolo seba pozitívnu energiu. Pri každej návšteve sa vypytuje na
bývalých spoluobčanov a dáva Vás Žemberovčania pozdravovať.
A my mu prajeme k blížiacim sa meninám veľa zdravia, veľa optimizmu nech ho naďalej šíri v novom prostredí domova Jeseň života.
Jar
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Slávnostné ukončenie žatvy
Tak ako po minulé roky tak
i tento rok sa konalo na našom
družstve slávnostné ukončenie
žatvy- oldomáš . Predchádzala
tomu celodenná príprava, kto-

rá spočívala nielen vo výzdobe
jedálne, ale i v príprave chutného gulášu, z ktorého sme si
i tento rok mohli vyberať. Pani
kuchárky nám pripravili dva
druhy gulášu a nechýbalo ani
chutné pečené mäsko. Pred
vstupom do jedálne si každí na
osvieženie mohol dať vychladené čapované pivo. Na úvod
stretnutia vystúpila s básňou
o žatve od Františka Hečku
Lucia Jadroňová a následne
bol predsedovi PD Ing. Halmešovi a agronómovi PD Ing.
Pacherovi odovzdaný krásne

uvitý žatevný veniec ako symbol tohtoročnej úrody. Predseda družstva sa poďakoval za
všetkých za krásny žatevný
veniec a informoval prítomných o výsledkoch
žatvy, ktorá sa tento rok začala 4.
júla. Úrodu postihli
nielen
nadmerné
dažde v jarných
mesiacoch, ale aj
horúčavy
počas
letných mesiacov,

ktoré spôsobili vrásky na čele
našim žatevníkom. Ozimný
jačmeň „sypal“ v priemere
5,38 ton z hektára. Výnosy

repky ozimnej
boli rekordné
na našom PD
a to 3,87 t/ha. U pšenice sme zaznamenali
priemernú úrodu 5,05
t/ha. Ovos siaty s priemernou úrodou 2,19
t/ha a raž ozimná 2,41
t/ha. Úrody pozberali
družstevné kombajny
spolu s kombajnami
v službách.
Naše
kombajny
pozberali

spolu 696,26 ha úrody z toho
osádka S. Bešiana, M. Krupčík
244,49 ha, M. Tereň, M. Chovan 230,91 ha, M. Šedivý, J.

Kolen 220,86 ha. Kombajny
v službách pozberali 492,63
ha, z toho p. Volečko z RD
Turá lúka 57,18 ha, JMG
AGRO Ilava 66,80 ha, p. Bátovský z Čajkova 89,92 ha, p.

Barabáš z Brezna 278,73 ha.
Na záver príhovoru sa predseda PD poďakoval celému
kolektívu pracovníkov, ktorí
sa podieľali na žatevných prácach či už priamo v chotári,
skladoch alebo v administratíve. Následne s prianím
dobrej chute sme sa pustili do
výborného guláša, pagáčov,
slivkového koláča upečeným
pani kuchárkami a pečeného
mäsa.
V Žemberovciach, dňa 2.augusta 2013
Za PD: Mgr. Jadroňová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v Klube dôchodcov Žemberovce
Lenivé letné popoludnie, najlepšie je pri vode... Ale predsa
sme sa stretli v Klube. Je Deň
otvorených dverí s prehliadkou
katalógov izbových kvetín, byliniek a kvetín do záhrady. Zopár občanov živo diskutovalo
pri káve i zákusku. A to nielen
o záhrade, ale aj o práve narodenom princovi, pohrebe pani
učiteľky, nedeľných obedoch,

problémoch v obci i rekreácii,
ktorá prišla v ponuke od SOREI pre dôchodcov do Tatranských Matliarov. A čas uteká...
káva sa vypila, koláč sa zjedol,
minerálka je už teplá...Treba
ísť domov. V auguste si to zopakujeme. Vonku je nedeľný
podvečer.
Text a foto
K. Baranová
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Pochod za život
Keď sa človek vyberie na
cestu, je normálne, že sa chce
niekde dostať, chce niekde
prísť. 22. septembra 2013 v
meste Košice chcel Slovenský národ svojím pochodom
vyjadriť, že sme za ochranu

sú vo všetkom odkázané na
druhých a práve tí druhí rozhodujú o ich budúcnosti. Na toto
nikto nemá právo ani nárok,
lebo iba Boh rozhoduje o živote a smrti každého človeka.
Život je Boží dar, za ktorý má

Ale aj na niečo iné normálne a prirodzené, chceli sme
týmto Pochodom za život poukázať a to na rodinu, ktorá pozostáva iba z jedného muža
a z jednej ženy a ak Boh dá,
aj s detí. Všetky ostatné formy
spolužitia, ako sú homosexuálne, lesbické partnerstvá,
alebo rôzne iné, ktoré sa snaží súčasná spoločnosť postaviť na jednu rovinu s rodinou
nemôžu byť nikdy uznané,
považované za rodinu, lebo
takto, inak orientovaní ľudia
vo svojej ľudskej sexualite
nikdy nemôžu byť považovaní za zdravých, normálnych,
lebo ich psychika je postihnutá
a zasiahnutá chorobou. Je to

ťažká choroba, ale vždy pôjde
o chorobu, ktorá veľmi zasahuje človeka a pre ktorú nemôže takýto človek žiť v partnerstve s rovnako sexuálne
orientovaným človekom. Takýmto ľuďom musíme správne pomáhať, neodsudzovať
ich, no poukazovať na to, čo
nie je normálne, zdravé.
Aj na túto skutočnosť sme
chceli Pochodom za život poukázať a brániť naše Kresťanské hodnoty, na ktorých stojí
náš národ, naša krajina. Ak si
ohrozíme tieto naše korene,
ohrozíme našu budúcnosť,
náš národ.
Jozef Poliak
adm. farnosti

Pravda skrytá
v tajomstve
života od jeho počatia, až po
prirodzenú smrť. Pochod za
život, tak sa volala táto akcia,
ktorú iniciovala Katolícka Cirkev spolu s rôznymi kresťanskými a svetskými organizáciami za kultúru života v našej
krajine, v našom národe.
Chceli sme týmto verejným
zhromaždením, prvým svojho
druhu, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí povedať
všetkým, že človek nie je pánom života a smrti, nikto nemá
právo rozhodovať o tom, kto
sa narodí a kto nie! Pretože
ešte stále sa na našom Kresťanskom Slovensku v rôznych
zdravotníckych zariadeniach
určuje, volí, kto príde na tento
svet a kto tento svet nikdy neuvidí, lebo jeho život sa ukončí vraždou, ktorou je potrat!
Tieto najbezbrannejšie ľudské
stvorenia, deti v lone matky,

byť človek nesmierne vďačný
a má ho prijať ako najväčší
dar, aký môže dostať!
Ani na sklonku života, ktorý je často sprevádzaný bolesťou, chorobou a starobou,
a ktorý býva veľkým krížom
a utrpením, nie sme pánmi takýchto životných situácii a nemáme právo pomáhať takýmto ľuďom odchádzať z tohto
sveta predčasnou smrťou
– eutanáziou, ale im pomáhať
niesť ich životný kríž, aby tak
cez svoje osobné obetovanie
sa vyprosovali nám ostatným
mnoho milostí a Božieho požehnania, ktoré cez kríž vo
veľkej miere prichádza na tento svet. Na spomínané skutočnosti sme chceli týmto pochodom poukázať a zdôrazniť,
čo je normálne a prirodzené
– ochrana života od počatia,
až po prirodzenú smrť.

2. Kronická 28,1-1,5
Myslím si, že aj v súčasnej
dobe sme svedkami toho,
ako sa lámu ľudské charaktery. Uznanie, moc, sláva,
peniaze, sú viac, ako vzťahy,
pokoj, štedrosť, čas. Ako by
sme všetko chceli prekryť slovami: „Je taká doba.“ Alebo:
„Z niečoho musíme žiť.“ Ézav
predal za misu šošovice prvorodenstvo. My za komfortnejší život predávame vzácny čas. Čas, kedy môžeme
byť s našimi deťmi, čas kedy
môžeme budovať svoj vzťah
s Bohom. Kresťan je človek,
ktorý sa pozerá hore. Nežije
mimo reality, ale vie, kde je

pomoc. A tá naša pomoc je
tajomstvom skrytým v moci
evanjelia. Vzácni muži Izraela (Azarja, Berechja, Chizkija, Amásá) to pochopili vďaka
prorockému hlasu Ódeda. Aj
my dnes počujeme prorocké hlasy: hľadajme pravdu
v Kristovi a nájdeme ju!
„Prázdne srdce ľudské
dokáže naplniť len plné ruky
Božie.“ Aj preto je dnes viac
ľudí, ktorí majú prázdne
srdce, ako tých, ktorí majú
prázdne hrnce.
Ámen.
Mgr. G. Lauríková
nám. farárka CZ
ECAV Žemberovce

Frederik Wisloﬀ

Je veľa toho, prečo treba ešte žiť
Pri strate niekoho z najbližších máme sklony svoj žiaľ vynášať na verejnosť: chodíme len v čiernom, výraz tváre, slová
a celé naše správanie prezrádzajú, ako hlboko smútime.
Toto nie je správne. Žiaľ treba „nosiť v tichosti“, vraví sa
tomu „pomazať si tvár“. Matka musí prehltnúť slzy a vyžarovať
radosť už kvôli deťom. Medzi ľuďmi by sme, ako len vládzeme, mali rozdávať trošku slnečných lúčov.
Občas sa stáva, že po odchode blízkeho máme výčitky a až
sa zahanbíme, ak v príjemnej spoločnosti priateľov ožijeme
a pobavíme sa. Pýtame sa samých seba, či sme tým nezradili
zosnulého, čo o nás ľudia povedia, čo si pomyslia. Nech nás
to netrápi. Ľudia, medzi ktorými žijeme, sa určite potešia, ak
nás uvidia usmievať sa. Je absolútny nezmysel, že by tým
žijúci zradil a opustil svojho mŕtveho. Nikto by vám šťastné
a radostné chvíle nedoprial viac ako ten, kto odišiel. Chvíľka
radosti, ktorú viete vychutnať, vám len prospeje. Akoby ste
ňou otvárali cestu späť do normálneho života.
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Otvárame okienko našej Materskej školy v Žemberovciach
Dva mesiace prázdnin ubehli
veľmi rýchlo. Niektorí sme sa boli
okúpať v mori, iní sme navštívili
naše krásne Tatry, iní so svojimi
starými rodičmi, ale všetkým nám
zostali krásne spomienky na
prežité chvíle.
2.septembra sme začali nový
školský rok 2013/2014.
Do materskej školy sme prijali
21 nových detí, detičky si postupne zvykajú na nové prostredie,
pani učiteľky a na istý režim dňa,
ktorý je o niečo iný ako bol doma.
Celkovo zaškoľujeme v našej

materskej škole 42 detí, a preto sme prijali ďalšiu učiteľku pani
Mgr. Klaudiu Hanckovú.
V tomto školskom roku pracujeme podľa školského vzdelávacie-

ho programu „Zvedavá včielka“.
V rámci nášho školského vzdelávacieho programu ponúkame našim deťom rôzne aktivity a jednou
z nich je aj táto:

Deň 24. september
ako DEŇ HRANIA,
sme prežili aj my v našej materskej škole
hravo, plnom rôznych
aktivít, kde prevládala
hra, to čo našim detičkám je najbližšie.
Už od rána bola hra
ako jediná aktivita, či už
počas ranného schádzania sa v materskej škole ale
aj počas dopoludňajších činností.
Nebolo tomu inak ani popoludní,
keď pani učiteľky spoločne s rodičmi pripravili pre našich najmenších

Vydarená tanečná zábava
Rodičovské združenie pri ZŠ
s MŠ v Žemberovciach a ZŠ s MŠ
v Žemberovciach zorganizovali
BENEFIČNÚ ZÁBAVU v sobotu
7. septembra 2013 o 20,00 hodine
v estrádnej sále Kultúrneho domu
v Žemberovciach.
Táto, dovolím si povedať, vydarená tanečná zábava sa niesla v znamení honosnej zábavy
a elegancie spojenej s pomocou
vybudovať deťom detské ihrisko
„Máčik“. Hostí pri vchode vítali
rodičia. Na plese sa zišli hostia
z radov rodičov základnej školy
s materskou školou, pedagógov
školy, ale aj občania Žemberoviec,
z blízkeho okolia i vzdialenejších
obcí, ktorí mali chuť zabaviť sa.
Priestory KD sa zmenili na prekrásnu tanečnú sálu s nádherne

prestretými stolmi. Príjemný dojem z podujatia umocnila krásna
výzdoba. Zábavu otvorila svojím
príhovorom predsedníčka združenia rodičov pani Vanda Šikeťová,
ktorá privítala prítomných hostí
v krásnej čiernej róbe. Následne
vystúpil v programe spevom ľudových piesní náš spevácky súbor
Žemberovčan a potom si hostia
mohli vychutnať milé vystúpenie
žiakov zo základnej školy. V tanečnom kole zmixovaných piesní
rozveselili prítomných hostí. A to
bol už len krôčik k ozajstnej zábave. Počas celej noci sprevádzala
plný tanečný parket hudba skupiny DUO REMIX. V prestávkach
medzi tanečnými kolami členovia
spevokolu spríjemnili atmosféru
tanečnej zábavy spievaním zná-

Tekvicovú parádu.
Rodičia detí si priniesli z domu tekvicu, ktorú si spoločne
so svojim dieťaťom vyparádili
podľa vlastných predstáv. Fantázii sa medze nekládli... I
keď bolo po 16.oo hod, náš
školský dvor ožil
hrou
a šantením .
Prinesené tekvičky sa
postupne menili na rôz-

ne bytosti ako: motýlik, kačička,
bábätko, pirát, indián, húsenička
Líza, rodinu ježkov a iné zaujímavé bytosti.
Premenené tekvičky zdobili náš
areál školského dvora ešte veľmi
dlho a stali sa príjemnými spoločmych slovenských ľudových piesní. Tento rok mala zábava výrazný
sponzorský rozmer, nakoľko výťažok zo zábavy bude venovaný na
pokrytie výdavkov na dokončenie
výstavby detského ihriska „Máčik“.
I tentoraz bola zábava v Žemberovciach prehliadkou krásnej
módy. Elegantné šaty dopĺňali
dámam šperky a páni v oblekoch
vkusne dopĺňali svoje krásne polovičky. O polnoci sa losovala bohatá tombola, ktorej hlavná cena bol
Televízor LG s 80 uhlopriečkou.
SPONZORI:
PD Žemberovce
Obec Žemberovce
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Žemberovce
Orgeco, Nové Zámky
Ing. Šimšíková-Medveď, Rozličný
tovar Žemberovce
ZŠ s MŠ Žemberovce
Obecný futbalový klub - Žemberovce
Tatranka s.r.o., p. Korčeková
Strešné centrum, Horša
Cukráreň Dr.Café - p. Torda, Žemberovce
J. Krekovič, Pohostinstvo v Parku,
Žemberovce
p. Grexa - predaj zeleniny
p. Jadroň, poslanec obecného úradu
p. Ťapaj, poslanec obecného úradu
p. Baranová, poslanec obecného
úradu
p. Dušan Rell - oprava elektrospotrebičov
Obecný úrad Brhlovce
Lekáreň Žemberovce

níkmi našich detí počas pobytu
vonku. Rodičia sa prejavili veľkou kreativitou a veľmi pekne sa
zhostili svojej úlohy. Ako odmenu
pripravili pani učiteľky spoločne
s našimi najmenšími malý darček “šarkanka“, ktorého dostala
každá prítomná rodina.
Veľmi dobre padlo všetkým
prítomným deťom a rodičom
ovocie - slivky, hrozienko, jabĺčka
a hruštičky, ktoré nás všetkých
dobre osviežili a dodali nám veľa
vitamínov a sily, za čo ďakujeme nášmu veľkému sponzorovi
Poľnohospodárskemu
družstvu
v Žemberovciach ale aj rodine Repáňovej.
Tešíme sa na ďalšie aktivity.
Mária Máčayová
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
Potraviny - Zdravotné stredisko
p. Zomborský, požiarny technik
Obecný úrad Drženice
COOP Jednota
Mäspoma, Levice
Veľká ryba, Levice
Krásne veci-feng šuej doplnky, Levice
Autoškola Peter Maňák, Žemberovce
Nechtové štúdio Glamur, budova
Priemstav, Levice
Západoslovenské vodárne Levice
Očná optika, OPTOSAN, Levice
Štúdio ADRIA, budova Priemstav,
Levice
Solárne štúdio Mimi, budova Priemstav, Levice
Salón SI, Levice
Aquamat - budova Priemstav, predaj vodoinštalačnej techniky
Farský katolícky úrad, Žemberovce
Pizzeria – Italy Levice, budova
Priemstav
Víno – Levice
Agro Spevár Miloš
Kvetinárstvo Štubňová
Dana Mikulová, Levice
Evanjelická cirkev AV, Žemberovce
Unikov, Levice
p. Pevalová, Levice
p. Vyskočová, Mjr. D. Gondu, Žemberovce
AJ TY kamerové a bezpečnostné
systémy
Všetkým sponzorom ako aj
všetkým zúčastneným patrí naše
veľké ĎAKUJEM.
Ing. Jana Mikolaiová
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Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014
alebo „A opäť začíname...“
Milan Rúfus – Škola
Škola je veľký dom.
Škola je celá veľká.
Žijú v nej školáci
a pani učiteľka...
Dňa 2. septembra 2013 sa
opäť otvorili brány všetkých
škôl a začal sa nový školský rok
2013/2014. Na úvod tohto slávnostného dňa v našej ZŠ s MŠ
zazneli tóny slovenskej hymny
a slová básne „ŠKOLA“ od Milana Rúfusa, ktorú zarecitovali
žiačky 5. a 7. ročníka Katarína
Patyiová a Karolína Durbáková.
Školský rok otvorila slávnostným príhovorom pani riaditeľka
Mgr. Marta Čechová. Privítala
všetkých žiakov, rodičov a hostí,
starostov obcí: Žemberovce - Ing.
J. Kalmana, Brhlovce - p. A. Kuhajdu a Drženice – Ing. S. Baláža, ďalej pani učiteľky i všetkých
zamestnancov školy a zaželala
im veľa úspechov v novom školskom roku. Osobitne privítala
našich najmenších žiakov prváčikov, pre ktorých to bol výnimočný deň a veľký medzník v živote. Stáli medzi ostatnými žiakmi
s rozžiarenými očkami, plní radosti, zvedavosti a očakávania,
aj keď v kútiku svojej malej du-

šičky ukrývali strach z nepoznaného. K privítaniu pani riaditeľky
sa pripojili, tak ako každý rok,
aj naši najstarší žiaci deviataci
darčekom v podobe ružičky pre
každého prváčika. Deviataci zároveň prebrali aj patronát nad
najmladšími spolužiakmi a spolu
s triednymi pani učiteľkami pre
nich v novembri pripravia imatrikuláciu – slávnostné pasovanie
prvákov za žiakov našej školy
a veríme, že im budú príkladom
a oporou počas celého školského roka. Po svojom slávnostnom
príhovore predstavila pani riaditeľka všetkých triednych učiteľov
aj ostatných pedagogických zamestnancov.
Pán starosta Ing. Ján Kalman
sa tiež všetkým prihovoril a aj on
žiakom i celému pedagogickému
zboru zaželal veľa úspechov.
Na záver, predsedníčka Rady
školy, pani V. Šikeťová pozvala
rodičov i pani učiteľky na tanečnú zábavu, z ktorej výťažok bude
použitý na dokončenie nového
detského ihriska Máčik. Po zaželaní mnohých úspechov sa všetci
žiaci presunuli do svojich nových
či starých tried, kde sa im už venovali triedne pani učiteľky.
Mgr. Slavka Kothajová

Židovské rodiny v Žemberovciach
V predchádzajúcom čísle Žemberovského echa sme uverejnili
rozprávanie Mgr. Marty Švolikovej
o jej knihe História židovskej komunity v Leviciach.
Z rozprávania viem, že aj v našej obci žili židovské rodiny. Chcela som o nich vedieť viac, tak som
sa vybrala za človekom, ktorý si
vzhľadom k veku, veľa pamätá.
Takmer osemdesiatdeväť ročná
teta Nemcová si o židoch v našej
dedine takto zaspomínala.
Ona sama s niektorými deťmi
z týchto rodín chodila do meštianskej školy v Bátovciach.
V „Dolnejsi“ - (ulica ČA), býval
Horecký, jeho manželka pochádzala zo židovskej rodiny Föglových z Bátoviec, mali spolu dve
dcéry. Horecký mal v Dolnejsi
obchod s potravinami a krčmu,
tam kde teraz býva pani Helenka
Kľačková.
V Žemberovskom mlyne bol
úradník Helfer, ten mal tiež dve
dcéry Ilzu a Trudi. Trudi sa vydala za Géryho, s ktorým mali syna
Tomiho. Helferovci bývali v byte
pri mlyne. V parku, v tom dome pri
Rudnayovom kaštieli bývali ešte
Guttmanovci, on bol úradník vo
mlyne.
Ďalej v Žemberovciach žil
statkár Schulz. Zeme od Hôrky
smerom na Belatá doteraz voláme „šulcove zeme“, známy je aj

„šulcov jarok“. Schulz býval v dome, kde teraz býva Michal Ťapaj
a Rückschlössovci.
V „Hornejsi“ (ulica D. Gondu),
bývali Fridovci, mali syna Paľka a
dcéru Magdu, tá bola moja spolužiačka. Frida bol obchodník, býval
v dome, kde neskôr bývali Dadovci, obchod mal v tom dome, kde
teraz býva pani Marika Klimentová
(Kišová).
V Hornejsi, kde je teraz obchod
Jednoty a Pohostinstvo, býval
Laco Lévy, mal tu obchod s potravinami a krčmu ,kde sa chodilo aj
tancovať. Lévyovci mali aj zeme
a hospodárstvo. Lévy mal mladú
a veľmi peknú ženu. U Lévyovcov
býval notár Čanky, ktorý pochádzal z Levíc.
V jednom dni v roku 1942
všetkých židov z našej dediny
naložili na jedno nákladné auto
a odviezli ich preč. Po vojne sa do
dediny na krátko vrátil len Helfer
s dcérami a vnukom, žena a zať
sa už nevrátili. Vrátil sa aj Schulzov syn, ale ten tu už nebýval, len
si niečo vybavoval na úrade.
O ostatných židoch z našej dediny viac neviem, kto z nich prežil
deportáciu a koncentračný tábor,
kto tam zomrel, to už neviem.
Tí, ktorí prežili sa usadili inde v Leviciach alebo v Maďarsku. Do
meštianskej školy a do obchodu
sa chodilo do Bátoviec, tak aj žem-

Žemberovce po 1. svetovej vojne
Po celý jún v okolí Žemberoviec
prebiehali časté a prudké boje. Jednotky maďarskej Červenej armády
opustili územie levického okresu
30. Júna 1919.
Po 1.svetovej vojne sa zmenili
majetkové pomery v obci. Vzrástol
počet stredných a drobných roľníkov. Bývalí statkári - Belo Rudnay,
Adolf Kohner v Dolných Žemberovciach a Pavol Szegvári, Samuel
Pischl a Vojtech Horňáček v Horných Žemberovciach svoj majetok
rozpredali domácim obyvateľom
alebo kolonistom z Liptova, Oravy,
Zvolena, Tekova, trenčianskej a nitrianskej župy. Časť Rudnayovho
majetku spolu s kaštieľom kúpil Jozef Benáček s rodinou. Príchod nových obyvateľov zmenil a ovplyvnil
charakter obce po stránke sociálnej,
národnej, náboženskej i stavebnej.
S pomocou Stavebného bytového
družstva kolonistov v Bratislave
bola postavená ulica, ktorú i dnes
mnohí volajú Kolónia (Ulica Viktora
Naďa).
Hlavným zamestnaním obyvateľov obce naďalej zostalo poľnohospodárstvo, pestovanie plodín
(pšenica, jačmeň, ovos, raž, kukurica, zemiaky, repa, konope, bôb,
šošovica, zelenina), ovocinárstvo,
chov dobytka, včelárstvo a vinohradníctvo.
berovčania poznali židovské rodiny v Bátovciach. Tu mali obchod
Hilvertovci, mali dvoch synov, po
vojne vyštudovali medicínu, neskôr robili v Levickej nemocnici.
Táto rodina Hilvertovcov ušla pred
deportáciou, schovávali sa na samote Škriatov tŕň pri Čankovskej
hore u dvoch starších manželov.
(Škriatov tŕň patrí do Žemberovského katastra).
Za Slovenského štátu bola pri
Čankove hranica, Čankov patril
už do Maďarska. Aj Hilvertovci asi
po príchode Rusov, po prechode
frontu, prešli do Maďarska, naisto
to neviem.
Toľko zo spomínania tety Nemcovej o židovských rodinách
v Žemberovciach.
Mariana Danišová
(Ospravedlňujem sa za možné
gramaticky nesprávne zapísané
priezviská. M.D.)

Staré vinice okolo roku 1900
vyhynuli na ﬁloxéru. Od roku 1916
sa vysádzali menej kvalitné druhy
vínnej révy, ktoré boli odolné voči
chorobám. Hlavne tzv. otelák, biely
a čierny.
Pracovné príležitosti okrem
poľnohospodárstva boli v mlyne
v Dolných Žemberovciach, v liehovare, na stavbe cesty Kemťovce
- Ladzany, v kameňolomoch alebo v okolitých lesoch. Niektorí sa
popri poľnohospodárstve venovali
aj remeslu. Napr. v roku 1929 boli
v Horných Žemberovciach šiesti
obuvníci, štyria kováči, eden stolár
a niekoľko murárov.
V obci pracovali dva mlyny. Vodný mlyn Vojtecha Turčana a Parný mlyn Ladislava Brestenského
v Dolných Žemberovciach.
V roku 1926 bol založený Hospodársky družstevný liehovar v Dolných Žemberovciach na výrobu
surového liehu. Dlhoročným predsedom bol Karol Fojtík z Drženíc.
V roku 1926 vznikol aj ľudový
peňažný ústav, Úverové družstvo
s neobmedzeným ručením pre
Horné a Dolné Žemberovce. Posledným predsedom bol Štefan,
Hyll a účtovníkom Ján Strelka.
V roku 1918 bolo založené Potravné družstvo v Horných Žemberovciach. V jeho obchodných
miestnostiach fungoval obchod
s miešaným tovarom a výčap. Predávala v ňom Ella Löwyová a neskôr Pavol Pohánka. V roku 1945
družstvo malo 137 členov so 480
podielmi.
Dňa 15.12.1931 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Pasienkového spoločenstva v Horných a Dolných Žemberovciach.
Pasienkové spoločenstvo odkúpilo
pozemky od Vojtecha Horňáčeka
a celkovo vykazovalo 304 kj a malo
69 podielnikov.
Predsedom spoločenstva bol až
do roku 1947 Štefan Hyll, podpredsedom bol Maximilián Schultz, od
roku 1941 Martin Repáň, pokladní kom bol Pavol Maličkay, Pavol
Lomen, zapisovateľom Ján M. Cibuľka. Spoločenstvo malo príjem
okrem príspevkov členov, ďalej
z ťažby dreva, prenájmu lúk a prenájmu poľovného práva.

ZDRAVIE Z PRÍRODNEJ LEKÁRNE
Upriamme svoj zrak na blízke
okolie...
Ako sa zbaviť bradavíc
Bradavíc vás zbaví roztok, ktorý
si pripravíme zmiešaním 1ČL soli
a 1 ČL octu. Bradavice roztokom
denne potierame dovtedy, kým
úplne nezmiznú.
Chrenový ocot
Nastrúhaný chren vysypeme do
ﬂiaš, zalejeme octom až 2 cm nad
povrch a necháme odstáť v tme.
Po 8 dňoch prelisujeme, zlejeme

do fľašky a dobre uzavrieme. Chrenový ocot tíši bolesť hlavy, zápaly
nervov a je dobrý na ischias.
Výťažok z tuje na reumu
4 vetvičky čerstvej tuje, 1 ČL
rasce a 3 stručiky cesnaku. Všetky
suroviny varíme v 2 a 1/2 litra vody
asi 10 minút. Potom do chladného
vývaru vlejeme 1/4 litra slivovice
alebo inej pálenky. Denne masírujeme.
prevzaté a upravené:
psychotronická poradňa, kaba
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Čo nového v našom futbale
Ročník 2012-13 sme hodnotili
kde sme v konkurencii tímov Asuž minule. Chcem sa k nemu vrátrum Čalomija (okres Veľký Krtíš),
tiť len pár vetami. Nie je v levickom
OŠK Brehy (Žiar nad Hronom)
okrese veľa klubov našej veľkosti,
a Družstevníka Hontianska Vrbica
ktoré okrem mužstva dospelých
z nášho okresu dokázali v turnaji
majú v súťaži žiacke aj dorasteneczvíťaziť. Bol to vydarený turnaj, ktoké družstvo. V novom ročníku sme
rý navštívilo veľa divákov i hostí. Bol
prihlásili aj prípravku.
tu poslanec Národnej Rady SR Mgr.
Čo to pre našu obec znamená
Marián Kéry, bývalý výborný hráč a
v praxi: máme registrovaných viac
úspešný tréner našej reprezentácie
ako 60 mladých ľudí - na 90% z naMichal Hipp a aj čelní funkcionášej obce, ktorí sa venujú športovari Oblastného futbalového zväzu
niu. To jedna z najdôležitejších úloh,
z Levíc podpredseda Jozef Rosipal
ktorú plní náš OFK Družstevník pre
a člen výkonného výboru Stanislav
občanov tejto dediny. To by sme si
Kysel. Náš, dnes už bývalý hráč Jovšetci mali uvedomiť, že sú to naše
zef Kľačko, dostal pohár a diplom
deti, naši vnuci a vnučky. Samozrejnajlepšieho strelca v súťaži. Pán
me, víťazstvá a umiestnenie
v súťaži sú zaujímavé, ale
prioritou je, že naša mládež
sa pohybuje na našom ihrisku. Druhým nemenej dôležitým faktom je, že si vychovávame svojich hráčov pre náš
klub aj v kategórii dospelých.
A to je cieľ aj do budúcnosti, aby základ dospelého
A mužstva tvorili domáci
hráči, od ktorých sa očakáva
väčšia miera entuziazmu pri
reprezentácii svojej vlastnej
obce.
Po
skončení
vcelku
J. Klačko preberá Pohár starostu.
úspešného minulého ročníka
musel výbor riešiť tri základné úlohy:
poslanec Kéry zakrátko inicioval aj
- rozhodnúť, či využijeme naše
priateľské stretnutie s klubom Čerprávo a prihlásime sa do najvyššej
vený Hrádok, čo je jeho rodná dedisúťaže okresu,
na z okresu Zlaté Moravce.
- zabezpečiť solídne podmienky
Dá sa teda povedať, že príležina prípravné obdobie pre ďalšiu
tostí zahrať si, mali naši hráči dosť.
súťaž,
Škoda len, že sme to nevyužili do- vhodne posilniť naše mužstvo,
statočne a odrazilo sa to aj na našej
aby sme vo vyššej súťaži hrali dôsvýkonnosti v novom ročníku. Treba
tojnú rolu.
ešte spomenúť pomerne veľký poVýborníci teda zasadli a veľkou
hyb v našom mužstve. Odišli viaväčšinou hlasov rozhodli, náš klub
cerí dobrí hráči. Najviac pociťujeme
prihlási svoje mužstvo dospelých
stále návrat Jozefa Kľačku do jeho
do najvyššej okresnej súťaže pre
materského klubu Slovan Levice,
nasledujúci súťažný ročník.
kde hráva III.ligu západ. Odišli aj
Čo sa týka podmienok, výbor zabratia Sádovskí, Rádik a bratia Pobezpečil pre „A“ mužstvo účasť na
liakovci. Už v priebehu súťaže sa
štyroch turnajoch. Zúčastnili sme
urazil za vystriedanie v zápase Mlása na turnajoch v Boroch, Demanteček a odišiel tiež na hosťovanie.
diciach a v Pukanci a samozrejme
Prišli Marek Meňhard a Oliver Bóna
- sme zorganizovali domáci turnaj
z Levíc, Vladimír Ďurečka (na hoso pohár starostu obce. Na turnajoch
ťovanie z Pukanca), Vladimír Jakúmimo našej obce sme zápasili najbek (prestúpil z Demandíc), Martin
viac s ﬂuktuáciou hráčov. Mnohí
Mráz (na hosťovanie z Bátoviec),
z nich vynechali účasť na viacerých
Ján Vrecník (vrátil sa z Podhájskej),
turnajoch, hoci predtým účasť priJán Kubalák (vrátil sa z hosťovania
sľúbili. Tak sa viackrát stalo, že muv Bátovciach). Sme veľmi radi, že
seli vypomôcť hráči dorastu. Treba
sa do tímu vrátil z Anglicka teraz
im za to poďakovať, lebo uchránili
Miroslav Chovan. Z dorastu prenáš klub od blamáže nenastúpešiel do mužstva dospelých Andrej
nia, ale aj preto, že väčšina z nich
Košťúr a hráva aj Dušan Knoška.
podala solídny výkon, čo je iste
Keď hovoríme o odchodoch
najväčším prísľubom pre proces
alebo zmenách treba povedať, že
omladzovania mužstva v budúcz vážnych dôvodov, ktoré zaintenosti, ktorému sa skôr, či neskôr
resovaní dobre poznajú, prišlo už
nevyhneme.
v priebehu súťaže k výmene MiNajlepšie sme sa ukázali doma,
chala Macha na poste vedúceho
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mužstva dospelých. Nahradil ho
Milan Dekýšsky. Vo funkcii ISSF
manažéra klubu nahradil Michala
Macha Martin Šálka.
V novej súťaži účinkujú naši seniori striedavo. Začali sme slušne.
Z prvých piatych kôl sme získali 9
bodov, ale hlavne nešťastná prehra
doma s Čatou akoby nalomila morálku vo vnútri tímu. Hádky vo vnútri
tímu, neochota niektorých hráčov
rešpektovať trénera, spôsobili, že
ďalších dvoch zápasoch doma sme
získali len dva body za nerozhodné výsledky proti Novému Tekovu
a Horným Túrovciam. Výsledkom
je naše aktuálne 10.miesto za 11
bodov a skóre 7:9. Nie je to najhoršie, ale mohlo to byť aj lepšie. Pred
mužstvom, teda trénerom a hráčmi
stojí náročná úloha: nájsť optimálnu zostavu i spôsob hry,
rovnako ako nájsť streleckú
formu, lebo našich docielených 7 gólov je najmenej zo
všetkých mužstiev súťaže.
Tešíme sa so zlepšenej
hry našej prípravky pod vedením trénerov Jána Lauríka a Štefana Bíreša, ktorá
už odohrala dva turnaje
a dokázala aj vyhrať jeden
zápas proti Tlmačom.
Po drvivej porážke žiakov v 1.kole v Kozárovciach
0:11, ktorá ide aj na vrub
nedostatkov vo včasnej registrácii hráčov sa družstvo
otriaslo a v ďalšom priebehu ukázalo viditeľné zlepšenie,
aj v dôsledku doplnenia družstva,
aj lepšou kvalitou hry. Aktuálne je
mužstvo na 6.mieste, len o skóre
za Rybníkom. Ján Laurík a Štefan
Bíreš stoja ako tréneri aj za dobrou
hrou žiakov.
Progres ukazujú tiež dorastenci,
ktorí nehrali zle už od začiatku, ale
dobrú hru nedokázali pretaviť do
bodového zisku. Priebežne sa riešila aj trénerská otázka. K mužstvu
prišli Jozef Štefák a Dušan Poliak.
Zdá sa, že ku prospechu veci.
Keď sme pri doraste, treba spomenúť, že výbor OFK Žemberovce
spolu s obcou a ďalšími zanietenými ľuďmi, zorganizoval ešte pred
sezónou veľmi vydarený turnaj
s názvom Memoriál Rastislava
Bónu. Uctili sme si dôstojne pamiatku nášho člena výboru futbalového
klubu, ktorý náhle zomrel. V tomto
prípade vôbec nie sú dôležité výsledky, ale ľudský rozmer tejto spomienky. Všetkým, čo sa o to pričinili,
treba aj touto cestou poďakovať.
Z tohto výpočtu aktivít nášho
futbalového klubu vidno, že je potrebné vysloviť uznanie nielen členom výboru, ale aj vedeniu obce a
tým „neviditeľným“, bez ktorých by
sa náš dedinský futbal nedal robiť.
Treba tiež oceniť našich verných
fanúšikov, ktorý cestujú s našimi
mužstvami aj na ihriská súperov.
jm

Spoločenská rubrika

Povedali si áno
6. 7. 2013
Dušan Štuller
a Ivona Benyóová
30. 8. 2013
Ing. Martin Šurman
a Monika Píšová

Narodili sa

9. 7. 2013
Matej Priekopa,
rodičom Romanovi a Jane
19. 8. 2013
Boris Moravík
rodičom Jozefovi a Erike

Opustili nás

19. 7. 2013
Mgr. Božena Sivčáková
vo veku 69 rokov

INFORMÁCIA PRE PRIATEĽOV
OBECNEJ KNIŽNICE
V roku 2013 sme nakúpili nasledovné knihy :
Keleová-Vasilková - Sľub, Klamstvá, Rozbité šťastie, Ranč u starého otca, Tá druhá, Liek na
smútok
Parisová S.J. - Rúhač
Steel D. - Charles street 44, Narodeniny, Sklamanie
Dán D. - Uzol, Kráska a netvor
Leonard N. - Drvič
Featherová J. - Jaskyňa lásky,
Studňa lásky
Šranková - J. Hriechy mocných
Zákopčan M. - Plamene hriechu
Lacika J. - Divy Bratislavy
Ďalšie možnosti, prečítať si
v príjemnom prostredí SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY od čísla 1/2013 a obecné noviny ECHO
od prvého vydania v roku 1999.
E.Danišová
knihovníčka
Vaše príspevky do ďalšieho ŽE
posielajte na adresu
echozem@gmail.com
uzávierka je
10. decembra 2013
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