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Slovo na úvod
Je december a my prežívame
vzácny čas, čas očakávania ....
Je to jediné obdobie, kedy
mäknú ľudské srdcia, kedy si
dovolíme aj taký „prepych“,
ako je láska. Tak, ako každý, aj
ja mám Vianoce rada. Nie pre
dary, ani pre plný stôl. Mám ich
rada pre jedinečnú atmosféru,
ktorá spája ľudí. Utíchajú zbrane, hasnú požiare nenávisti.
Aj ja hľadám v plameni sviečky na štedrovečernom stole
podoby tých, čo už za ním nemôžu so mnou sedieť. V duchu
s nimi prežívam Vianoce môjho detstva a mladosti, ktoré sú
v živote každého človeka neopakovateľné a vzácne.
Vidím seba, ako nedočkavo
čakám, kedy moja starká povie
- „prídi nám obliecť stromčok.“
(lebo v čase môjho detstva sa
nehovorilo zdobiť stromček, ale
obliekať ho).
Na smrekové halúzky sa
vešal kockový cukor zabalený
v pozlátke, malý anjelik, zlaté husličky, belasý vtáčik vždy
musel sedieť na najvyššej vetvičke, anjelske vlasy, ktorých
bolo z roka na rok vždy menej
boli korunou, ktorá halila neveľký stromček na starkinom stole.
Nevyrovnal sa mu žiadny iný
urastený, ozdobený vianočnými
ozdobami, salónkami a čokoládovou kolekciou.
Vôňa škorice, miska koláčov
a zrobené starkine ruky, ľanový,
vytkávaný obrus. To sú Vianoce môjho detstva, ku ktorým sa
viazalo množstvo zvykov a obyčají.
Za štedrovečerným stolom
sa stretne celá rodina, v duchu
budeme aj s tými, ktorí v tento večer sedia za iným stolom
na inom mieste. V trblietavom
svetle sviečky budeme hľadať
tváre tých, ktorí už s nami sedieť nemôžu ....
V tento večer nepocítime
zármutok, len tichý pokoj, lásku
a odovzdanosť v duši.
V tento večer budeme spolu
všetci .....
Mariana Danišová

Príjemné prežitie
Vianočných sviatkov
a v novom roku veľa zdravia,
spokojnosti a pohody Vám praje
Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach

Stručné zhodnotenie roku 2012
• V investičnej výstavbe v roku 2012 obec ukončila prestavbu
„A“ pavilónu ZŠ na 22 nájomných
bytov. Stavba bola skolaudovaná
a od 1.5.2012 odovzdaná nájomníkom do užívania. V pôvodnom
zozname bolo evidovaných 57
záujemcov o nájomný byt, z ktorých nájomnú zmluvu uzatvorilo
len 7 záujemcov. Ostatné byty boli
obsadené nájomníkmi prihlásenými po kolaudácii. Momentálne je
voľný jeden trojizbový byt a jedna
garsónka.
• Ďalšou skolaudovanou stavbou bola II. etapa súboru stavieb
celoobecnej kanalizácie na ul.
Červenej armády a jej odovzdanie
do užívania. V súčasnom období
je 17 domácností už napojených.
Ďalší by sa mali napojiť v budúcom roku.
• Zároveň boli spracované
projekty a podané žiadosti o pridelenie ﬁnančných prostriedkov
na I. etapu súboru stavieb celoobecnej kanalizácie, zberný dvor,
protipovodňovú ochranu , kultúru,
šport, detské ihrisko. Na miestne
komunikácie je tiež vypracovaná
projektová dokumentácia.(Zatiaľ
nebola zverejnená výzva na podávanie žiadostí).
• V sociálnej oblasti obec zabezpečila opatrovateľskú službu
podľa požiadaviek občanov, ako aj
roznášku obedov.
Okrem toho obec zabezpečila

umiestnenie nášho spoluobčana
Františka Ágha v zariadení sociálnych služieb.
• V oblasti kultúry a športu boli
zrealizované všetky podujatia
podľa schváleného kalendária
kultúrnych podujatí, okrem „Jánskej vatry“ a „Požiarnickej súťaže“. Do konca roka zostáva ešte
zorganizovať vianočný stolnotenisový turnaj „Žemberovská makovica“, ktorý by sa mal uskutočniť
29.12.2012 v telocvični ZŠ s MŠ
v Žemberovciach.
ZPOZ zabezpečil okrem toho
obrady pri troch sobášoch a jednom občianskom pohrebe.
• Pri starostlivosti o verejnú
zeleň sme sa počas roka borili
s problémom vysokej poruchovosti kosačiek. Z toho dôvodu nie
všetky plochy verejnej zelene boli
vždy pokosené včas.
Napriek tomu, že obec v roku
2012 obdržala z daňového úradu
nižší prídel ﬁnancií v porovnaní
s rokom 2011 o 23 000 €, obecná
samospráva zabezpečila plnenie
všetkých základných funkcií obce.
Za spoluprácu v roku 2012 sa
chcem poďakovať poslancom OZ,
členom komisií OZ, ako aj všetkým
občanom.
Želám všetkým občanom šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa úspechov v roku 2013.
Ing. Ján Kalman
starosta obce

Cena 0,50 €

Vážení spoluobčania, nezadržateľne sa
blíži čarovný
čas najkrajších
sviatkov v roku - vianočných sviatkov. Čaro Vianoc v nás
každoročne vzbudzuje nenapodobiteľnú atmosféru spojenú s vôňou ihličia, vianočnej kapustnice,
medovníkov a iných dobrôt. Celé
rodiny sa stretávajú pri štedrovečernom stole. Rozsvietený vianočný stromček a rozžiarené detské oči
nás napĺňajú pocitom lásky, obetavosti a prajnosti. V tomto období
sa opäť vieme potešiť aj z maličkostí a z toho, že ľudia okolo nás,
naša rodina, priatelia, známi,
susedia, majú k sebe o niečo bližšie
ako inokedy.
V mene obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu,
ale i v mene svojom Vám želám
do nastávajúcich vianočných dní
pokoj a pohodu. V blížiacom sa
novom roku 2013 pevné zdravie, silu a odhodlanie popasovať
sa s problémami, ktoré Vám život
prinesie.
Tohoročné vianočné a novoročné
sviatky, ale aj celý budúci rok, nech
sa stanú sviatkami ľudskosti, tolerancie a porozumenia.
Ing. Ján Kalman,
starosta obce
Končí ďalší
jeden rok v našich životoch.
Je dobrým zvykom v tomto
období navzájom sa obdarúvať
aspoň dobrám slovom, popriať si
navzájom všetko dobré - lásku,
spokojnosť, rodinnú pohodu. Sú
to dary veľmi vzácne a v našom
živote tak prepotrebné. Takéto
dary sa nepritraﬁa často, ale
keď ich dostaneme, opatrujme
si ich ako veľkú vzácnosť. Sú tu
Vianoce, nech nás všetkých spája láska. Pripájame sa aj my so
želaním, aby vám tieto krásne
sviatky priniesli chvíle radostné
a milé.
Redakcia ŽE
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
zo dňa 18.10.2012 o 18.00 hod.
v kinosále kultúrneho domu
v Žemberovciach
Uznesenie č. 51/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
-určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Katarína Baranová a Ján Spevár
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:
Alexander Ťapaj a Jozef Jadroň,
prítomní: 7, hlasovanie: za: 7,
proti: 0, zdržal sa: 0

časť 15 m2 nachádzajúcich sa na
LV č.1 vedených ako zastavaná
plocha a nádvorie a v KN – E parcelu č. 160 na LV č.1643 o výmere
57 m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dolné Žemberovce v súlade
s GP č. 17/2012 zo dňa 6. augusta
2012 pre Ladislava Dalmadyho,
bytom Záhonok 488/5, 960 01 Zvolen z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Nadobúdateľ nie je osobou podľa
§ 9a odst. 6 a 7 zák. č. 138/1991
Zb. Zákona o majetku obce
RUŠÍ
uznesenie OZ č. 56/2011 a č.57/
2011 zo zasadnutia OZ dňa
30.6.2011
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu v zmysle uznesenia
č.55/2012 a zverejniť na webovej
stránke obce prítomní: 7, hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č. 52/2012 – OZ
berie na vedomie
- protokol o plnení uznesení zo zasadnutie obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.08.2012

Uznesenie č. 56/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
prenájom priestorov v Klube dôchodcov na slúženie svätých omší
pre Rímskokatolícku cirkev farnosť
mena Panny Márie, Mjr. D. Gondu
161, 935 02 Žemberovce na čas
nevyhnutne potrebný počas rekonštrukcie elektroinštalácie chrámu
bez poplatku za prenájom od 1.10.
do 10.11.2012
ODPORÚČA
starostovi uzavrieť zmluvu o bezplatnom prenájme priestorov v klube dôchodcov v zmysle uznesenia
č. 56/2012, prítomní: 7, hlasovanie: za: 6, proti:0, zdržal sa: 1

Uznesenie č. 53/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
predaj pozemku zapísaného na
LV č.1 v katastrálnom území Dolné Žemberovce, vedený ako orná
pôda v registri parciel „C“ parc. č.
217/4 o výmere 883 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Žemberovce
pre Slávku Jasenekovú, bytom
Mjr. D. Gondu č. 84/150, 935 02
Žemberovce, za ponúknutú cenu
2737,30 eur t.j. 3,1 €/m2
Nadobúdateľ nie je osobou podľa
§ 9a odst. 6 a 7 zák. č. 138/1991
Zb. Zákona o majetku obce
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu v zmysle uznesenia
č.53/2012 a zverejniť na webovej
stránke obce prítomní: 7, hlasovanie: za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 54/2012 – OZ
NESCHVAĽUJE
predaj pozemku zapísaného na
LV č.1 v katastrálnom území Horné
Žemberovce vedený ako stavebný
pozemok v registri parciel „C“ parc.
č. 67/3 o výmere 600 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Žemberovce
Jozefovi Renčovi ml., trvale bytom
ul. Športovcov č. 527/17, 93502
Žemberovce za cenu 1560 € t.j.
2,60 €/m2
Nadobúdateľ nie je osobou podľa
§ 9a odst. 6 a 7 zák. č. 138/1991
Zb. Zákona o majetku obce, prítomní: 7, hlasovanie: za: 0, proti:
2, zdržal sa: 5
Uznesenie č. 55/2012 – OZ
SCHVAĽUJE:
3/5 väčšinou všetkých poslancov
odpredaj pozemkov v katastrálnom
území Dolné Žemberovce parc. č.
160/6 o výmere 34 m2, z parcely
č. 160/7 z celkovej výmery 499 m2

Uznesenie č. 57/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
poskytovanie ﬁnančných prostriedkov pre cirkvi pôsobiace na území
obce a OFK Družstevník Žemberovce formou dotácie podľa VZN
č.1/2009 ostatné žiadosti riešiť
formou príspevkov na činnosť, prítomní: 7, hlasovanie: za: 6, proti:0,
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 58/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
pridelenie nájomného bytu pre
Jána Klačku a Máriu Mihalíkovú,
bytom ul. ČA č.269/62, 935 02
Žemberovce od 1.11.2012 za nasledovných podmienok:
1) zloženie zábezpeky 1.500 € do
25.10.2012
2) platbu za nájom do 31.12.2012
vo výške 358,26 € zaplatiť pred
podpisom zmluvy
3) pri predĺžení nájomnej zmluvy do
31.12.2013 zaplatiť ročné nájomné
vo výške 2.149,56 € pred podpisom
zmluvy o predĺžení nájmu
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu v zmysle uznesenia
č.58/2012, prítomní: 7, hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 59/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
zámer predaja majetku obce: bu-

dovu súp. č. 327/22, pozemok parc.
č. 213/1 o výmere 600 m2 vedený
ako zastavaná plocha a nádvorie
a parc. č. 213/2 o výmere 729 m2
vedený ako záhrada zapísané na
LV č.1 v k.ú. Dolné Žemberovce
formou verejnej súťaže za nasledovných podmienok:
- nehnuteľnosti sa ponúkajú na
predaj v celosti
- minimálna cena za uvedené nehnuteľnosti je stanovená 10.700 €
/rozhoduje najvýhodnejšia cena
pre obec/
- termín na predkladanie cenových
ponúk je stanovený do 20.11.2012
do 12.oo hod. Ponuky predkladajte do podateľne Obecného úradu
v zalepenej obálke s označením
„Predaj nehnuteľnosti 10/2012
– neotvárať“ Ponuka musí obsahovať: Meno a priezvisko uchádzača,
adresu, resp. názov, sídlo a IČO
právnickej osoby, zastúpenie, výpis
zo živnostenského registra, resp.
obchodného registra nie starší ako
1 mesiac, účel užívania, ponúkanú
cenu, prítomní: 7, hlasovanie: za:
7, proti: 0,
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 60/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
zámer predaja majetku obce – stavebný pozemok na ul . Športovcov
parcelu registra „C“ č. 67/3 o výmere 600 m2 zapísaný na LV č.1
v k.ú. Horné Žemberovce formou
verejnej súťaže za nasledovných
podmienok:
- minimálna cena za uvedenú
nehnuteľnosť je stanovená 1600
€ /rozhoduje najvýhodnejšia cena
pre obec/
- termín na predkladanie cenových
ponúk je stanovený do 20.11.2012
do 12.oo hod. Ponuky predkladajte do podateľne Obecného úradu
v zalepenej obálke s označením „
Predaj nehnuteľnosti 11/2012 – neotvárať“
Ponuka musí obsahovať: Meno
a priezvisko uchádzača, adresu,
resp. názov, sídlo a IČO právnickej
osoby, zastúpenie, výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra nie starší ako 1 mesiac,
účel užívania, ponúkanú cenu, prítomní: 7, hlasovanie:
za: 7,
proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 61/2012 – OZ – POZASTAVENÉ
SCHVAĽUJE
dotáciu na rok 2013 prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žemberovce:
- pre Materskú školu vo výške
.....1460 €/rok
- pre Školský klub detí vo výške
....230 €/rok
- pre Školskú jedáleň vo výške
......110 €/rok
Po prepočte na počet detí v materskej škole, školskom klube detí
a potenciálnych stravníkov v školskej jedálni je celková suma 72.070

€ na originálne kompetencie pre ZŠ
s MŠ v Žemberovciach.
UKLADÁ
riaditeľke ZŠ s MŠ Mgr. M. Čechovej predložiť ﬁnančnej komisii a účtovníčke obecného úradu rozpočet
na rok 2013 za ZŠsMŠ Žemberovce v termíne do 15.11.2012, prítomní: 7, hlasovanie: za: 7, proti:
0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 62/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
upozornenie prokurátora k obsahu
VZN č.2/2009 o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
Uznesenie č. 63/2012 – OZ
SA UZNIESLO
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2012 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, prítomní: 7,
hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal
sa: 0
Uznesenie č. 64/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.5/2012 – kontroly bežných výdavkov obce – výdavky verejnej správy na položke
631 001 cestovné výdavky ( výberovo za rok 2011 ).
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce

•••
zo dňa 5.11.2012 o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu
v Žemberovciach
Uznesenie č. 65/2012 – OZ
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: : Eva Kolenová
členovia: Ján Gímeš a Martin
Šedivý, prítomní: 7, hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 66/2012 – OZ
SÚHLASÍ
- so zaradením obce Žemberovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
s názvom Občianske združenie
Pod Slovenskou bránou, prítomní: 7, hlasovanie: za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 67/2012 – OZ
POTVRDZUJE
- oboznámenie sa obce Žemberovce s integrovanou stratégiou
rozvoja územia Občianskeho
združenia Pod slovenskou bránou,
prítomní: 7, hlasovanie: za: 7,
proti: 0, zdržal sa: 0
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
zo dňa 6. 12. 2012 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu
v Žemberovciach

v zmysle uznesenia OZ
prítomní: 9, hlasovanie: za: 9,
proti:0, zdržal sa: 0

2012 o dani z nehnuteľností
prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 68/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Alexander Ťapaj, Ján Gímeš
KONŠTATUJE, ŽE
- na rokovaní obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov prítomných 9 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Michal Macho, členovia: Eva Kolenová a Martin Šedivý, prítomní: 9, hlasovanie: za:
9, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č.73/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
aby zimnú údržbu obecných komunikácií na obdobie 2012-2013
vykonával p. Marek Mikula,nar.17.7.1990, trvale bytom Žemberovce, ul. Osloboditeľov 211/1,
za ponúknutú cenu 25 €/hodinu
práce
ODPORÚČA
starostovi obce uzatvoriť s menovaným dohodu v zmysle uznesenia OZ
prítomní: 9, hlasovanie: za: 9
proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie č. 78/2012 – OZ
SA UZNIESLO
na VZN obce Žemberovce
č.5/2012 O miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady so zapracovanými pripomienkami
UKLADÁ
účtovníčke obce zapracovať zmeny do rozpočtu 2013
prítomní: 9 hlasovanie: za: 7
proti: 2 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 69/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 10. 2012
Uznesenie č. 70/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 11. 2012
Uznesenie č. 71/2012 – OZ
SCHVAĽUJE:
predaj majetku Obce Žemberovce na ul. Osloboditeľov – budova
súp. č. 327/22 a pozemok parc.
č. 213/1 o výmere 600m2 vedený
ako zastavaná plocha a nádvorie
a parc. č. 213/2 o výmere 729 m2
vedený ako záhrada zapísaného
na LV č.1 v k.ú. Dolné Žemberovce
ako parc. registra „C“ vo výlučnom
vlastníctve obce Žemberovce pre
Petra Žáka rod. Žák, r.č. neuvedené, nar. 13.05.1985, trvale bytom,
066 01 Humenné, Námestie slobody 1731/59, št. príslušnosti SR,
slobodný, v sume 10.700 €.
ODPORÚČA
starostovi obce uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu s kupujúcim
v zmysle uznesenia OZ
prítomní: 9, hlasovanie: za: 8,
proti:0, zdržal sa: 1
Uznesenie č. 72/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
predaj pozemku zapísaného na
LV č.1 v katastrálnom území Horné
Žemberovce, vedený ako ostatná
plocha v registri parciel „C“ parc.
č. 67/3 o výmere 600 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Žemberovce Jozefovi Renčovi ml., nar.
29.12.1988, trvale bytom Žemberovce, ul. Športovcov 527/17,
v sume 2012 €
ODPORÚČA
starostovi obce uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu s kupujúcim

Uznesenie č. 74/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
- žiadosť Márie Kajánekovej, ul.
Mjr. D. Gondu 86/154, 935 02
Žemberovce. Obec na základe
nepriaznivého počasia sa daným
problémom bude zaoberať na jar
2013
Uznesenie č. 75/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
dotáciu 5.900 € pre OFK Družstevník Žemberovce
prítomní: 9, hlasovanie: za: 9
proti:0, zdržal sa:0
SCHVAĽUJE
dotáciu 1.000 € pre Rímskokatolícku cirkev Žemberovce
prítomní: 9, hlasovanie: za: 8
proti:1, zdržal sa: 0
SCHVAĽUJE
dotáciu 1.000 € pre Evanjelickú
cirkev Žemberovce
prítomní: 9, hlasovanie: za: 8
proti:1, zdržal sa: 0
KONŠTATUJE ŽE
žiadosti o príspevky od uvedených organizácií boli zapracované
do návrhu rozpočtu na rok 2013
Uznesenie č. 76 /2012 – OZ
SCHVAĽUJE
prílohu 1 k VZN č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom
na území obce Žemberovce Dotácia na rok 2013 na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žemberovce
Kategória škôl
a školských
zariadení
Materská škola

Dotácia na mzdy
a prevádzku na
žiaka v eurách/rok
1.460

Školský klub detí
Školská jedáleň

230
110

prítomní : 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 77/2012 – OZ
SA UZNIESLO
na VZN obce Žemberovce č. 4/

Uznesenie č. 79/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
rozpočet na rok 2013
BERIE NA VEDOMIE
rozpočet na roky 2014-2015
prítomní: 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č.80/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko hlavného kontrolóra
obce Žemberovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a na roky
2013-2015

proti: 0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 88/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
plán zasadnutí OZ na rok 2013:
1.3.2013, 31.5.2013, 30.8.2013,
11.10.2013 a 13.12.2013
prítomní: 9 hlasovanie: za: 8
proti: 1 zdržal sa: 0
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovič

Udalosti stručne
• 2012.2012.2012 Starosta
obce sa zúčastnil na ÚPSVaR
v Leviciach porady starostov
o podmienkach zamestnávania uchádzačov o zamestnanie
formou menších obecných služieb.
• 28.09.2012 Starosta obce
sa zúčastnil zasadnutia starostov RZMOT v Kalnej nad Hronom k pripravovanému návrhu
ﬁnancovania
regionálneho
školstva v r. 2013.

Uznesenie č. 81/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
programový rozpočet na rok 2013
so zapracovanými pripomienkami
BERIE NA VEDOMIE
programový rozpočet na roky
2014-2015
prítomní: 9 hlasovanie: za: 9
proti: 0 zdržal sa:0

• 2012.2012.2012 V Pukanci sa uskutočnilo zasadnutie
zboru poradcov Združenia pre
separovaný zber „TATIAR“ za
účelom nákupu dvojkomorového lisu na spracovanie plastov.
Za obec sa zasadnutia zúčastnil starosta obce.

Uznesenie č. 82/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 6/2012 – Kontrola bežných výdavkov obce - výdavky verejnej správy na položke
633016 reprezentačné výdavky za
rok 2011

• 2012.2012.2012 Sa na RVC
Nitra uskutočnilo školenie starostov a riaditeľov ZŠ ohľadom
ﬁnancovania ZŠ v roku 2013.
Školenia sa za obec zúčastnil
starosta obce a riaditeľka ZŠ
s MŠ Mgr. Marta Čechová

Uznesenie č. 83/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
zvolenie Mgr. Evy Miedzgovej za
predsedníčku ZPOZ
prítomní: 9, hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 2

• 2012.2012.2012 V Devičanoch sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Občianskeho
združenia „Pod Slovenskou
bránou“. Starosta obce bol zvolený za člena predsedníctva
a Vanda Šikeťová za predsedníčku revíznej komisie Občianskeho združenia Pod Slovenskou bránou.

Uznesenie č. 84/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
návrh poslanca Jána Šinkoviča
o informáciu o možnosti hľadania
stavebných pozemkov
Uznesenie č. 85/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
návrh poslanca Jána Spevára o zriadenie el. prípojky
k hale v bani
Uznesenie č. 86/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
prehľad kultúrnych podujatí
organizovaných ZPOZom v roku
2012
Uznesenie č. 87 /2012 – OZ
SCHVAĽUJE
plán hlavných úloh na rok 2013
prítomní: 9 hlasovanie: za: 9

• 2012.2012.2012 N
a
ÚPSVaR v Leviciach prebehla
porada starostov a primátorov okresu Levice za účelom
oboznámenia sa s podmienkami vytvorenia nových pracovných miest pre mladých ľudí
do 29 rokov evidovaných na
ÚPSVaR.
• 2012.2012.2012 Starosta
obce sa zúčastnil na IX. konferencii obcí – RVC Nitra k spôsobu ﬁnancovania RVC – Nitra
v roku 2013.
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Slávnostné posedenie s p. Ladislavom Nedorolíkom
Nepozerajte sa spiatky,
tešte sa z krásnej deväťdesiatky.
Veď život letí rýchlo ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik...
takto zneli úvodné slová na
spoločnom slávnostnom posedení s pánom Ladislavom Nedoro-

né pôsobenie nášho oslávenca na
našom družstve, kde práve on bol
jeden z tých, ktorý v roku 1949 ako
člen prípravného výboru zakladal
JRD Žemberovce tzv. družstvo
I. typu. 13.3.1950 sa stal členom
družstva, ktorého je doteraz. Od
8.3.1960 pôsobil vo funkcii
predsedu PD a túto funkciu vykonával až do zlúčenia v roku 1974. Počas
jeho pôsobenia na družstve či už ako predseda,
alebo ako personalista si
získal mnoho ľudí a bol
veľkou oporou nielen pre
členov, ale aj občanov
obce Žemberovce.
Za spoločným stolom,

ktorý bol vyzdobený množstvom
kvetov, rôznych dobrôt a samozrejme nechýbala ani torta pre
nášho vzácneho hosťa, sa spomínalo, bilancovalo, porovnávalo a pán Nedorolík si na všetko
spomínal tak, ako by to bolo len
pred pár dňami keď pracovisko
opúšťal a odchádzal do dôchodku. Od vtedy už ubehlo 28 rokov
a náš oslávenec je stále plný elá-

nu, chuti do života a o dianie na
družstve sa zaujíma aj naďalej.
Na záver sme pánovi Nedorolíkovi poďakovali, že prijal naše pozvanie práve v deň jeho narodením a samozrejme nechýbal ani
podpis do družstevnej kroniky.
Ešte raz Vám v mene pracovníkov PD Žemberovce prajeme
všetko najlepšie a nech každý ďalší rok, dá Vám len šťastný krok!
Za PD: Mgr. Jadroňová L.

líkom, ktoré sa konalo 26.
septembra v zasadačke
PD Žemberovce pri príležitosti jeho okrúhlych
90-tich narodenín, na ktorom sa zúčastnili aj vedúci
zamestnanci družstva. Na
začiatok stretnutia vystúpil
predseda PD Ing. Milan
Halmeš s príhovorom, v
ktorom zhodnotil dlhoroč-

Zo spomienok Ladislava Nedorolíka
Pán Ladislav Nedorolík si vo
svojich 90. rokoch spomína na
ťažké obdobie vo svojom živote
– na II. svetovú vojnu takto:
V roku 1943 som narukoval ako
21 ročný na základnú vojenskú
službu do Žiliny. Tu som bol zadelený do čaty „ Hlásky“, čo znamená – pozorovanie preletov lietadiel.
Odtiaľ ma prevelili do Zvolena, kde
som pracoval ako kreslič. Avšak
ani tu ma nenechali dlho a situácia
si vyžadovala, aby aj v našom regióne konkrétne na Jalakšovských
viniciach pracovala čata „ Hlásky“.
Tu sme si vykopali jamu, v ktorej sme aj spávali, lebo sme sa nemohli vzdialiť z našej pozorovateľne, stravu nám nosili z Bátoviec.
Našou úlohou bolo sledovať a nahlasovať prelet všetkých lietadiel
nad týmto územím. Po pol roku
ma vrátili do Zvolena, odtiaľ do
Šálkovej a potom na Poľanu. Bolo
to veľmi ťažké obdobie, človek
musel byť neustále v pohotovosti,
prispôsobovať sa rôznym situáciám, zvládať nepriaznivé životné
podmienky. Potom, keď nás pustili
domov, išli sme pešo na Hronskú
Dúbravu, kde nás chytili Nemci
a donútili ísť pešo do Kremnice.
Na vlak nás naložili v Štubnianskych Tepliciach a odviezli až do
nemeckého Mülbergu na nútené
práce. Tu spomedzi nás vybrali desať chlapov, ktorí boli priradení na
pílu Milgelm, (medzi nimi som bol
aj ja). Kde sme museli ťažko pracovať pri veľmi biednej jednotvár-

nej strave (polievka z repy a zopár
zemiakov uvarených v šupke). Pri
práci na píle som si nešťastne zlomil nohu v členku, zaviezli ma do
nemocnice vo Wittenbergu, kde
som sa liečil asi 2 mesiace.
V marci 1945 som sa znova
vrátil na pílu. kde ma zastihol koniec vojny, oslobodili a prepustili
nás domov ruskí vojaci. Bola to
strastiplná cesta, lebo vtedy nefungovala doprava. Zohnali sme si
bicykle a vedeli sme iba smer na
Prahu. Asi desiati sme prišli až do
Ostravy, kde sme sa zdržali dva
týždne a odtiaľ sme pokračovali
vlakom do Bratislavy.
Keďže sa skončila vojna, všade
bolo veľa ľudí, každý sa chcel čo
najrýchlejšie dostať domov. Asi po
týždni konečne išiel vlak z Bratislavy do Nových Zámkov. Odtiaľ som
išiel sám pešo do Šurian a Jesenského údolia k bratovi. Tu som sa
týždeň zotavoval, aby som nabral
silu ísť pešo po železničnej trati
do Levíc a domov. Domov som sa
dostal v júni, avšak vojenskú službu som musel ešte dosluhovať 3
mesiace v Poprade.
Moje spomienky na tie ťažké
časy, zimu, útrapy v zajatí a hladovanie, nech slúžia na to, aby
naši potomkovia nikdy nezabudli na hrôzy vojny, ktoré prežili ich
praotcovia.
Nasledujúcim generáciám prajem pokoj a šťastný život.
Za rozprávanie ďakuje
Mária Žubretovská.

Jeseň je obdobám zberu úrody,
znášame do komôr a pivníc všetko či sa nám urodilo v záhradách
a na poliach. Uskladňujeme,
zavárame.
Konzervujeme
všetko či sa dá - veď zima
je dlhá. Tešíme sa z bohatej
úrody zemiakov, ktorým tento
rok prial.
Vinič a ovocné stromy sa
tiež odvďačili pestovateľom
za celoročnú opateru a starostlivosť.
Koncom októbra v priestoroch kultúrneho domu OZ
záhradkárov inštaloval výstavu z úrody ovocia a zeleniny
- DARY ZEME. Návštevníci
výstavy videli pestrú zmes
všetkého, čo nám zem tento
tok darovala, čím sa nám za
snahu a starostlivosť odmenila.
Vystavované
exponáty
vkusne a s citom naaranžova-

li šikovné ruky pani Gitky
Ťapajovej.
Zámerom výstavy bolo
ukázať široké spektrum
plodov a plodín, ktoré sa
v záhradách a na poliach
usilovných žemberovčanov urodili v tomto roku.
Aj takouto formou sme
sa chceli poďakovať za
dary zeme, ktoré sú tak
potrebné pre našu obživu.
Mariana Danišová
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Stratená príležitosť
Biblický text: ev. Matúša 22, 1 - 14
Milí bratia, drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Takmer každý z nás už bol niekedy na svadbe. Možno ako hosť a
možno sa len pozieť na svadobný
pár. niektorí z vás, čo ste tu prítomní ste mali už svoju svadbu,
alebodokonca aj svadbu svojich
detí či vnúčat. Svadba je veľmi
významná udalosť, nielen pre snúbencov, ale i pre rodičov, priateľov,
vlastne pre všetkých pozvaných
hostí. Aj v dnešnom prečítanom
Božom slove sme počuli jedno
podobenstvo o svadobnej hostine
– o svadbe kráľovsjkého syna. Čo
bolo na nej také zvláštne? Pozrime sa na to bližšie.
Počuli sme o kráľovi, ktorý žení
svojho syna. Samozrejme, počítal
aj so svadobnými hosťami. Biblický text je podobenstvom! – to znamená, že ide o prirovnanie: kráľom
je Boh; hostina predstavuje kráľovstvo Božie a pozvanými hosťami
sme my všetci. Nás všetkých Boh
pozýva na svoju hostinu, do svojho
kráľovstva. „Kráľovstvo Božie“ nie
je v prvom rade nejaké konkrétne
určité územie. Sú to ľudia, ktorí sa
plne podriadili Božej vôli. táto Božia ponuka, toto Božie pozvanie je
adresované všetkým, bez rozdielu. Je iba na nás, či toto pozvanie
prijmeme alebo odmietneme. Kto
to pozvanie už prijal,kto sa rozhodol žiť s Kristom a nasledovať
Jeho šľapaje - o tom môžeme povedať, že je takým „ostrovčekom“
Božieho kráľovstva. Zamyslime sa
– bratia a sestry nad sebou, nad
svojim životom a odpovedzme si
každý na otázku: som aj ja takým
„ostrovčekom“ vo svojom okolí, na
ktorom vidieť život Božieho dieťaťa? Keď sa modlíme v Modlitbe
Pánovej prosbu „príď kráľovstvo
Tvoje“, prosíme, aby sme sa čím
väčšmi približovali k tomuto cieľu.
Dozvedáme sa, že Pán poslal
svojich sluhov za pozvanými, aby
prišli na hostinu. Všetko už bolo
hotové, pripravené. Brat, sestra
– týmto obrazom je povedané,
že Pán Boh už pripravil všetko,
aby sme sa my ľudia mohli stať
bytosťami podľa Jeho vôle; aby
sme mohli žiť v Jeho kráľovstve.
Daroval nám odpustenie, aby sme
mohli byť slobodní od moci hriechu. Dáva nám Ducha Svätého
ako pomoc pre náš každodenný
život. Volá nás do blízkosti Ježiša
Krista, svojho Syna a nášho Spasiteľa, aby sme sa pod Jeho neprestajným vplyvom stávali novými
ľuďmi. Všetko toto nám on pripravil
a počíta s našou aktívnou účasťou
– tak ako aj kráľ v prečítanom podobenstve počítal s účasťou hostí
na svadobnej hostine.
Ale ako vidíme, pozvaní odmietajú pozvanie, nezáleží im na tom
pozvaní a každý si ide za svojou
prácou, za svojimi vlastnými povinnosťami. Jeden odišiel na svoje pole, iný za svojim obchodom,

jedným slovom – za povinnosťami,
ktoré sa dali odložiť na neskôr.
Toto odmietnutie môžeme považovať za veľmi nezdvorilé, opovrhujúce. Totižto preto, lebo toto
pozvanie nebolo prvým pozvaním.
Vtedy bolo zvykom , pozývať 2-krát. Prvé pozvanie vyžadovalo
hostí navštíviť a druhé ohlasovalo, že všetko je už pripravené.
Môžeme predpokladať, že to prvé
pozvanie prijali a odmietavo reagovali až na to druhé. Ježiš má
zrejme na mysli ľudí, ktorí sa už
dlhý čas tvária zbožne, ale v rozhodujúcom okamihu, ustúpia!
– ustúpia v okamihu, kedy sa majú
rozhodnúť, že Boh bude pre nich
to najdôležitejšie v živote, že bude
na prvom mieste. Nie je zlé, keď
niekto má pole, alebo svoj obchod,
ale nie je správne, keď im dáva
prednosť pred kráľovstvom Božím.
V okamihu, v ktorom sa majú rozlúčiť s množstvom vecí a osvojiť si
nový obsah života – vtedy akoby
sa zľakli toho nového a ...odmietajú urobiť rozhodujúci krok, cúvajú
späť do svojho predchádzajúceho
starého. Kto odmietne Božie pozvanie, pretože sa nevie odpútať
od vecí hmotného sveta, ten dáva
najavo, že nevie, akú cenu majú
jednotlivé veci. Veď kráľovstvo Božie by nám malo byť oveľa cennejšie a vzácnejšie ako hmotné veci.
Hmotné veci sú iba dočasné, kráľovstvo Božie je však večné a nepominuteľné.
Tak ako kráľ poslal svojich sluhov za pozvanými (aby im odkázal, že je všetko pripravené),
tak i Boh prostredníctvom svojich
služobníkov hovoril ľuďom svoju
vôľu. V SZ dobe to boli hlavne proroci a sudcovia, v NZ dobe to boli
apoštoli. I my môžeme byť takými
Božími služobníkmi, keď budeme
plniť Jeho svätú vôľu. Možno to
nebude vždy jednoduché! Možno
kvôli svojej vernosti Bohu budeme
niekedy i trpieť. I sluhovia z nášho
dnešného podobenstva trpeli za
to, že urobili to,čo si ich pán prial.
V 6. verši čítame, že pánových
sluhov pochytali, zhanobili a pobili. Ako vidíme, vernosť Pánovi nie
je vždy jednoduchá. Ale i napriek
tomu, oplatí sa veriť, lebo naša odmena bude hojná v nebesiach.
Nahliadnime ďalej do podobenstva, v ktorom sa dozvedáme, že
pozvaní boli za svoje správanie
potrestaní. Potom prikázal pán
svojim sluhom, aby išli do ulíc a zavolali na svadbu každého, koho
stretnú. Mali prísť úplne všetci.
Nezáležalo na tom, ako vyzerali,
aké boli ich povahové vlastnosti, či
boli dobrí alebo zlí. Pozvanie bolo
určené pre každého . Aj nás, sestry a bratia, Boh pozýva do svojho
kráľovstva, aj teba, brat, sestra
i mňa. Nezáleží na tom, či si mladý
alebo skôr narodený, či si chorý
alebo zdravý, nie je rozhodujúcim
náš majetok. Pozvanie je ozaj pre
každého. Preto, nepremeškajme

túto príležitosť. Prijmime jeho pozvanie a pomocou Ducha Svätého
kráčajme každý jeden deň.
Možno si myslíme, že keď patríme do cirkvi, tak to už máme vyriešené. Dajme si však pozor: formálna príslušnosť ešte neznamená
istotu spasenia. To nám ukazuje
aj záver podobenstva. Možno sme
po jeho prečítaní boli prekvapení,
prečo pán vyhodil toho človeka
– len kvôli tomu, že nemal na sebe
svadobné rúcho. Veď ako môžeme očakávať od muža, ktorý je zobraný z ulice priamo k svadobnej
hostine, že príde vo svadobných
šatách? možno sa pýtame: ak kráľ
dal priviesť na hostinu každého,
nemal by ho prijať takého aký je?
Možno si ten človek myslel, že sa
mu nič nemôže stať, keďže prijal
pozvanie a bol už vo svadobnej
sieni. Ale v tej dobe, bolo iné ponímanie ako je dnes. Bolo zvykom,
že svadobní hostia dostávali odev,
ktorý sa nosil na hostine. Znamenalo by to porušenie zvyku a pohrdnutie hostiteľom, ktoré bolo
rovnocenné s ignorovaním jeho
pozvania – ako to urobili pozvaní
v prvej časti podobenstva. Tento
nový odev – sestry a bratia – znamená nový život, ktorý nám daroval Ježiš Kristus. Je to odev, ktorý

je potrebný pre vstup do Božieho
kráľovstva. Je obrazom úplného prijatia v Božích očiach, ktoré
každému veriacemu dáva Kristus.
Tento odev je potrebný aj pre nás.
Môžeme ho prijať alebo odmietnuť.
Nestačí byť pokrstený, nestačí iba
prijať pozvanie na svadobnú hostinu, v našom prípade – nestačí iba
patriť do cirkvi. Omnoho viac záleží na tom, či žijeme život v Kristu,
či sme Ho prijali za svojho Pána
a Spasiteľa. Žijeme naozaj život
s Bohom? Hľadáme Jeho vôľu
v našich životoch? Napríklad, keď
stojíme pred dôležitým rozhodnutím, pýtame sa Boha na to, čo si
On praje? Čo by On urobil na našom mieste?
Bratia a sestry, Boh nás pozýva
do svojho kráľovstva, tak ako kráľ
pozval hostí na svadbu svojho
syna. Pozvaní to odmietli, zabili
i kráľových sluhov a boli za to potrestaní. Pijmime pozvanie dokiaľ
je čas. Ak to neurobíme, neskôr
môžeme ľutovať, že sme nevyužili možnosť byť v Božom kráľovstve. Prijmime teda Jeho pozvanie
a s pomocou Ducha Svätého v poslušnosti žime každý deň. Amen.
Mgr. Gabriela Lauríková,
nám. farárka
ECAV CZ Žemberovce

Každý deň Vianoce
V jednej slovenskej piesni sa
spieva: „Každý deň budú vraj Vianoce...“ Niekto z nás by bol určite
rád, keby to bola pravda. Na druhej strane by možno niekto nechcel, aby to bola pravda. Nech
už je akokoľvek, Vianočné sviatky
prídu, ale aj odídu!
Opäť tu máme najkrajšie dni
z celého roka, v ktorých budeme
prežívať samé príjemné situácie
– návštevy a rôzne stretania sa
s ľuďmi, s rodinou, s priateľmi, so
známymi, atď... Budem prežívať
vianočnú pohodu, idylku pri farebne rozsvietených vianočných
ozdobách, pri štedrých stoloch
a iných pohosteniach, pred obrazovkami televízorov a vôbec, bezstarostnosť vianočných dní nám
bude príjemne napĺňať naše mysle, vnútra a domovy. No, uznajme,
kto by toto nechcel zažívať každý
deň v roku???
Hm...., nie je to možné, nie je
to reálne a ani by to asi nebolo
dobré. Ale predsa je tu ešte jedna
podstatná a dôležitá skutočnosť
Vianoc a to je Narodenie Ježiša
Krista, Božieho Syna. Veď, vlastne
preto sú Vianoce, preto toto všetko
krásne, romantické, milé, úžasné
nás v týchto dňoch bude obklopovať. Lebo to chce povedať, že
niekto úžasný, milý, krásny, dobrý,
pekný, sa narodil. To je podstata
Vianoc – narodenie Ježiša Krista.
Ale prečo? Prečo sa narodil?
Vedel by niekto povedať? Iste by
sa našlo veľa správnych odpovedí
– aby nás vyslobodil z hriechov,
aby nás priviedol do neba, aby
nám priniesol správu o Bohu, aby

bol s nami, aby žil život podobný
nám vo všetkom, atď....
Ale asi najvýstižnejšia odpoveď
je, aby ti, človek, bolo dobre. Lebo
iste túžiš v kútiku duše, vo svojom
srdci, kdesi vnútri po takom živote, ktorý by pripomínal Vianoce.
No tu na zemi ho nenájdeš. Ale
s Ježišom Kristom, v živote s ním
môžeš kúsok takého života zažiť
už teraz tu, a potom po smrti, naplno!!! Toto viditeľné, vonkajšia krása, ktorá nás bude v týchto dňoch
obklopovať bude hovoriť o takom
živote, ktorý môžeme zažívať stále. Aj keď naše problémy, starosti,
trápenia nezmiznú. No aj tak, aj
napriek tomu, môžeme zažívať
ten Božský život, po ktorom túžime, ktorý si prajeme. Ano, Božský
život nám Ježiš priniesol. Nie len
pekný, slušný, úctivý, dobrý, ale
Božský život. Možno vám to znie
nereálne, rozprávkovo, neskutočne. Ale skutočnosť tohto života
je opravdivá, reálna. Presvedčíš
sa sám, uvidíš, keď po skončení
týchto Vianoc ostane v tebe ten
najväčší dar – Ježiš Kristus. Ale
dar, ktorý rozbalíš, otvoríš, budeš
dennodenne používať, nikdy ho
nepustíš z rúk, zo svojho života.
Skús a uvidíš! Kým neskúsiš, tak
toto všetko bude vyzerať opäť ako
rozprávka, ktorú už každý rok veľmi dobre poznáš!!!
Všetkým obyvateľom, veriacim
v Krista a ľuďom dobrej vôle želám
zo srdca bohaté Vianoce a každý
deň v roku 2013 kúsok Božského,
vianočného života.
Jozef Poliak, adm.
rímsko-katolíckej farnosti
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Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
Viete, keď smutno mi je, keď ma
niečo bolí a mama nie je nablízku,
k svojej starkej utekám. A starká
ma pritúli. Veď dobre mi je pri nej,
veď som jej. Jej dobrá ruka ma
vždy k sebe privinie.

Slová tejto básne sa nám opäť
podarilo naplniť ja tento rok. Piatok 26.11.2012 bol v našej základnej škole iný ako bežný školský
piatok. Tento deň sme strávili so

Generačné stretnutie
Dňa 26.10.2012 sa v Klube dôchodcov v Žemberovciach uskutočnilo
zaujímavé generačné stretnutie. Pri príležitosti „Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“ sa stretli najmladší a najstarší
Žemerovčania. Na stretnutie s dôchodcami prišlo z našej základnej školy
päť žiačok s pani učiteľkou. Vedúca Klubu p. Marta Gúčiková a p. Julka
Vyskočová predali deťom tradičný recept „kukuk rožky“ s makovo-lekvárovou náplňou. I vďaka takýmto stretnutiam nevymiznú tradičné recepty
z našich stolov.
Ďakujeme za príjemné chvíle a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.
Text a foto: K. Baranová

starými rodičmi našich žiakov a so
žiakmi a pedagógmi z našej družobnej školy v Pilliszantó z Maďarska. Tvorivé dielne otvorila pani
riaditeľka Mgr. Marta Čechová za
prítomnosti starostov obcí Žemberovce – Ing. Ján Kalman, Brhlovce
– pán Albín Kuhajda a Drženice –
Ing. Slavomír Baláž. Samozrejme
dobrú náladu naštartoval svojimi
piesňami náš spevokol Žemberovčan, s ktorým si deti aj zaspievali
ľudové piesne. Tradične vystúpili
aj mažoretky. V škole nás svojou
návštevou poctili: pani Danišová
– maľba a kresba, pán Kvanka,
pán Krnáč – hra na harmonike
a husliach, pani Bírešová – výroba

marcipánových ružičiek, pani Senešiová - hačkovanie, pani Martiníková – vyšívanie, pani Gímešová
– šitie na šijacom stroji, pani Kotorová – prezentácia tekovského kroja, pani Póčová – práca s drôtom,
Klub dôchodcov – pečenie. Na
záver si všetci zúčastnení pochutili
na koláčoch, ktoré pripravili členky Klubu dôchodcov v spolupráci
so žiačkami 9. ročníka. Žiakom sa
deň veľmi páčil, mali možnosť vyskúšať si svoju zručnosť a naučili
sa veľa nového. Starým rodičom
ďakujeme za ich ochotu a čas, ktorý venovali našim žiakom a tešíme
sa na ďalšie spoluprácu.
Mgr. Dominika Palkovičová

V mene Rímskokatolíckej farnosti Žemberovce sa chcem
touto cestou poďakovať miestnemu obecnému úradu, ako aj
vedeniu Klubu seniorov za poskytnutie priestorov na slávenie
svätých omší počas rekonštrukcie Rímskokatolíckeho kostola. Oceňujem bezproblémovú spoluprácu pri vzájomnej komunikácii a následnom, konkrétnom plánovaní jednotlivých
pastoračných aktivít, ktoré sa okrem svätých omši uskutočnili
taktiež v priestoroch Klubu seniorov.
Nech dobrotivý Pán Boh žehná a sprevádza všetky vaše
podujatia, ktorými spríjemňujete život obyvateľom tejto obce
v ich seniorskom veku.
Jozef Poliak,
adm. Rímskokatolíckej farnosti
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Mesiac úcty k starším v Žemberovciach
Je dôležité v čase i nečase
spríjemniť láskavým slovom pár
chvíľ v kolobehu života...
Dňa 14. októbra 2012 sme
v miestnom kultúrnom dome
privítali našich najstarších spoluobčanov, čím sme v našej obci
nadviazali na tie najkrajšie tradície, ktorých cieľom je uctiť si
človeka. Podujatie pod názvom
Čaro zrelosti priviedlo pod jednu strechu niekoľko generácií
zároveň. Láskavým slovom, kyticou tónov a piesní pozdravili
našich milých dôchodcov, ktorí
prijali naše pozvanie tí najmenší – žiaci ZŠ s MŠ v Žemberovciach a naše mažoretky. Hrou na
hudobný nástroj oživili program
naši mladí priatelia Zuzka Vojteššáková a Jakub Pavčo. Následne sa dôchodcom prihovoril
starosta obce Ing. Ján Kalman
v mene obce, v mene poslaneckého zboru i v mene svojom
a v závere vyčaril dobrú náladu

a úsmev na tvárach našich hostí spevácky zbor Žemberovčan.
Plnými priehrštiami sme priali
našim seniorom zdravie, šťastie
i životný optimizmus v kruhu
ich blízkych, vyjadrili sme slová
vďaky a uznania nad ich celoživotným dielom. V mene ZPOZ-u
v Žemberovciach vyjadrujem
poďakovanie našim dôchodcom,
ktorí nás poctili svojou účasťou.
Mgr. Eva Miedzgová
predsedníčka ZPOZ

Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významné udalosti Slovenska:

Október 2012
• 3.10.1762 Anton Bernolák – katolícky kňaz, slovenský osvietenec,
náboženský spisovateľ, kodiﬁkátor prvého slovenského spisovného
jazyka
250.výročie narodenia
• 9.10.1907 Rudo Brtáň – literárny kritik, historik, redaktor, pedagóg,
vedecký pracovník MS
105.výročie narodenia
• 10.10.1942 Terézia Vansová – významná slovenská realistická spisovateľka, zakladateľka a redaktorka časopisu DENNICA, organizátorka
ženského hnutia na Slovensku
155.výročie narodenia
70.výročie smrti
• 24.10.1797 Štefan Moyses – banskobystrický biskup, prvý predseda
MS, politik, publicista, cisársky tajný radca
215.výročie narodenia
• 24.10.1982 Ján Marták- národnokultúrny činovník, literárny historik,
kritik, publicista, predseda MS
30. výročie smrti
• 25.10.1897 Janko Matuška – významný slovenský hudobný skladateľ,
upravovateľ ľudových piesní
115.výročie narodenia
November 2012
• 7.11.1992 Alexander Dubček – politik, vysoký stranícky funkcionár,
štátnik, čelný predstaviteľ obrodeného procesu 1968-1969, poslanec
a predseda Federálneho zhromaždenia, predseda slovenských sociálnych demokratov

Činnosť Zboru pre občianske
záležitosti v roku 2012
Blíži sa koniec kalendárneho roka, čo je každoročne čas bilancovania. Ináč tomu nie je ani v našom ZPOZ-e. Počas roka
2012 sme v rámci činnosti ZPOZ-u pri OcÚ v Žemberovciach
vyprevadili na spoločnú cestu životom tri snúbenecké páry, privítali sme do života dvanásť najmladších občanov našej obce,
pri príležitosti Dňa učiteľov sme v obradnej sieni obce prijali
pedagogický zbor tunajšej školy, konali sme jeden obrad občianskeho pohrebu, spolupodieľali sme sa na organizovaní
spomienkových osláv SNP, stretnutia pod názvom Čaro zrelosti a pripomenuli sme si aj pamiatku občanov, ktorí nás navždy
opustili počas uplynulého roka.
Je pre mňa milou príležitosťou, že sa môžem poďakovať
všetkým účinkujúcim členom ZPOZ-u i ostatným občanom, ktorí
sa počas roka 2012 nezištne podieľali na spoločenských podujatiach organizovaných obcou a ich ohodnotením bol len dobrý pocit z pomoci človeka človeku, čo je základným poslaním
ZPOZ-u. Bolo mi cťou s vami spolupracovať.
Mgr. Eva Miedzgová,
predsedníčka ZPOZ

20. výročie smrti
• 8.11.1887 Ján Pavel Tomášek – pedagóg , národný buditeľ, ochranca
slovenčiny a slovenského národa
125.výročie smrti
210.výročie narodenia
• 9.11.1987 František J. Fuga – kňaz, generálny vikár eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte, predseda zahraničnej MS
25.výročie smrti
• 18.11.1907 Andrej Plávka – básnik a spisovateľ
105. výročie narodenia
30. výročie smrti
December 2012
• 8.12.1982 Ján Smrek (vlastným menom Čietek) , básnik, autor literatúry pre deti a mládež, libretista, redaktor, organizátor literárneho života
30. výročie smrti
• 13.12.1912 Eugen Paulíny – lingvista, zakladateľ slovenskej jazykovedy, širokospektrálny vedec
100.výročie smrti
• 26.12.1822 Štefan Marko Daxner – slovenský politik, právnik, publicista, zberateľ ľudových rozprávok a povestí, podnecovateľ a člen deklarácie s Memorandom národa slovenského, spoluzakladateľ MS
190.výročie narodenia
120.výročie úmrtia
• 26.12.1892 – Štefan Krčméry – evanjelický kňaz, básnik, literárny historik a kritik, tajomník MS
120. výročie narodenia
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Klub dôchodcov Žemberovce informuje:
Návšteva Klubu dôchodcov v Pukanci
Na 28.8.2012, utorok, boli členovia výboru klubu pozvaní na
„Nevšedný deň seniorov“ do Pukanca. Okrem nášho klubu boli
pozvaní i seniori z Jednoty dôchodcov Levice. Stretnutie sa začalo o 9,30 hod. pred evanjelickým kostolom a kladením venca
pred Obecným úradom Pukanec.
Následne sprievodca oboznámil
účastníkov stretnutia s programom
a na mape názorne ukázal cestu
do kopcov. Prvá zástavka bola už
v lese, pri viničnej chate, kde nás
pohostili kávou a minerálkou. Pozreli sme si vinnú pivnicu. A hor sa
do kopcov...Seniori boli statoční a
celú cestu zvládli. Cestu kľukatú
lesom sme si spestrili hľadaním
kamienkov. Na spiatočnej ceste

sme sa tešili na vopred vychválený guláš. Ďalšia cesta smerovala do Novej školy v Pukanci, kde
klub dostal nové priestory. Čakalo
nás milé prekvapenie v podobe
kráľovského pohostenia. Nálada
bola báječná. Predsedníčka klubu
v Pukanci spomínala na rodiacu
sa spoluprácu s našim klubom.
Dokonca ponúkla spoločné výlety
do Podhájskej. Predsedníčka Klubu dôchodcov Žemberovce Marta
Gúčiková pozvala seniorov z Pukanca na vianočné trhy do Žemberoviec a posedenie v klube.
Bol to krásny deň, i počasie prialo, výhľad z kopcov bol rozprávkový. Čo si viac priať...
Za výbor KD Žemberovce
Baranová

Výlet do Podhájskej
Seniori nášho klubu a seniori z Pukanca boli v utorok 11.9.2012
na výlete v Podhájskej. Autobus zabezpečili v Pukanci, našim členom
cestovné preplatí klub. Ostatné prostriedky na kúpalisku si seniori platili z vlastného vrecka. Prežili krásny deň plný jesenného slniečka a
dobrej nálady.
Katarína Baranová

Pozvanie na návštevu

Naša členka výboru dostala nový byt, resp. bytík, garzónku. Boli sme s
ňou keď sa nemohla dočkať pridelenia bytu, utešovali sme ju aby vydržala. Sme s ňou a tešíme sa, že konečne a pekne býva. Skončilo utrpenie
z rúbania dreva, nosenia dreva, kúrenia. Našej Julke začína nová etapa
života. Len dúfame, že tá ľahšia a radostnejšia. Ďakujeme za pozvanie,
bolo nám tam dobre. Prajeme Tebe Julka a Tvojím spolubývajúcim všetko najlepšie. Nech sa Vám dobre býva.
za výbor KD Žemberovce
Baranová

Spomíname...

Pre Evu

Veď čo iné je umrieť,
než stáť nahý vo vet�e
a rozply�úť sa v slnku?
A čo iné je prestať dýchať,
než oslobodiť dych
od jeho chaotického pohybu,
potom vzliet�uť a sa rozply�úť
a tak hľadať Boha?
Len keď sa napijeme z rieky ticha,
začneme naozaj spievať.
A keď dosiahneme vrchol hor�,
až potom začneme st�pať.
A až keď si zem zažiada naše údy,
až potom začneme naozaj tancovať.

Chalíl Džibrán

za Klub jog� K. Baranová
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Prvá pozemková reforma - 1. časť
Obec Žemberovce je zaujímavá z niekoľkých hľadísk, a jedným
z nich je i hľadisko migrácie obyvateľstva. Tradičné priezviská obyvateľov v bývalých Dolných a Horných Žemberovciach je možné
sledovať od 17. a hlavne od 18.
storočia. V druhej polovici 18. storočia sa v Dolných Žemberovciach
vyskytovali priezviská - Benčok,
Nemec, Ľachký, Kopanica, Drevený, Vrecník, Zaťka, Kolík a i.
V Horných Žemberovciach to boli
– Zaťka, Šouc, Kisely, Lomen,
Fraňa, Kováč, Dalmady a Pastier.
Ako sa menili rodinné vzťahy
a zväzky, postupne pribúdali ďalšie priezviská, rástla migrácia obyvateľov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Najväčšie spoločensko
– sociálne a demograﬁcké zmeny
nastali v prvej tretine 20. storočia
v súvislosti s prvou pozemkovou
reformou v Československej republike.
Prvá pozemková reforma (1919
– 1936) mala zmeniť štruktúru
pozemkového vlastníctva v novej
republike, ktorá bola ovplyvnená
feudálnymi pozemkovými vzťahmi
v bývalom Uhorsku. Návrhov na

reformu bolo niekoľko, nakoniec
sa presadil návrh agrárnej strany,
aby boli veľkostatky vyvlastnené
za náhradu a rozdelené medzi
drobných roľníkov a bezzemkov.
Základným zákonom sa stal
tzv. záborový zákon č. 215/1919
Zb. z. a n., ktorým bol vyhlásený
veľký majetok za zabratý s tým,
že ho štát mohol prideľovať alebo
prenajímať. Za veľký majetok bol
označený majetok vo veľkosti 150
ha poľnohospodárskej pôdy alebo
250 ha všetkej pôdy. Postupne
boli prijaté ďalšie zákony, ktoré
zabezpečili realizáciu pozemkovej
reformy – jej organizáciu, výkonný
úrad, samotný prídel pôdy (veľkosť
prídelu pôdy, lesov a pasienkov),
osoby prídelcov (maloroľníci, želiari, bezzemkovia, drobní živnostníci, legionári, obce, rôzne združenia). Iné zákony zabezpečovali
otázky ﬁnančné (zákon úverový,
zákon náhradový).
Celú akciu pozemkovej reformy riadil Štátny pozemkový úrad
v Prahe, výkonnými orgánmi na
Slovensku boli obvodové úradovne a prídeloví komisári. Oblasť
Žemberoviec spadala do pôsob-

Splnený sen?
Po rokoch strávených vo
veľkých mestách som snívala.
Snívala som o bývaní na vidieku. Môj sen bol plný kvetov,
stromov, vody, vtáctva, zvierat...Sen sa zhmotnil, bývam
na vidieku, v krásnom kraji. Na
vôkol kopce, lúky a žriedla plné
mineralizovanej vody. Ale...
Keď sa pozriem bližšie, len
kúsok za náš dom a krásna
topoľová alej je minulosťou,
vraj alergie. Alej, aké to honosné slovo, sa zmenila na
chodník lemovaný zvyškami
mŕtvych zvierat, nazvážanym
stavebným odpadom a len
tak pohodenými zvyškami z
domácnosti. Už ma neláka
prejsť sa „alejou“ až k potoku,
a to len rok, dva dozadu som
tam vídala rodiny s deťmi ako
šantia na brehu potôčika a preberajú si kamienky. Teraz som
tam našla prirastené k tráve
plastové boby. Potok je lemovaný kopami sutín, dalo by sa
identiﬁkovať, kto v obci prerába dom, komu vyhorel viničný
domček, kto vymieňa okná,
kto rúcal pajtu alebo opravoval
altánok. Čaro vidieka?, sen sa
rozplynul, a to neprešlo ani desať rokov.

Máme krásne domy, krásne farebné ploty, nové strechy, betónové dvory, rúbeme
stromy, kry a nahrádzame ich
„plastovými príšerkami“, čím
viac, tým lepšie. Žiaru hviezd,
mesiaca, svätojánskych mušiek prehlušujeme plastovými
nevkusnými svetlami v záhradách. Čaro vidieka, plné
kvetov, stromov, vody, vtáctva,
zvierat pomaly zaniká. Vidiek
sa chce vyrovnať mestu? Prečo? Kto chce bývať obklopený
betónom, dlažbou a rúbaniskom nech sa presťahuje. Ale
prosím, neničme to krásne,
živé, čo sa budovalo, rástlo
celé desaťročia. Nesnažme
sa vyrovnať mestu, nesaďme
miesto trávy dlažbu, nenahrádzajme stromy umelými napodobeninami.
Kam sme až ochotní zájsť,
kde je tá krehká hranica medzi
človekom „pánom tvorstva“ a
Prírodou. Dokedy bude Príroda, Matka Zem devastovaná,
pauperizovaná a zosmiešňovaná. Príroda je mocná čarodejka, ale bez podpory človeka hynie, no tak, budeme sa
prizerať...?
Katarína Baranová

nosti Obvodovej úradovne vo Zvolene a prídelového komisára v Zlatých Moravciach. Hlavnou úlohou
prídelového komisára bolo – na
konkrétnom veľkostatku – oceniť
pôdu, prebrať objekty, vykonať
súpis zamestnancov, zabezpečiť prihláškové konanie, vyhotoviť zoznam uchádzačov o pôdu,
vypracovať prídelový plán, plán
predpisovania záloh na zaplatenie
prídelovej ceny a pod. Špeciálne
úlohy vykonávali ďalšie inštitúcie
– Fond pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov v Prahe, Kolonizačný referát ŠPÚ v Bratislave
a Stavebný dozor ŠPÚ pre výstavbu kolónií na Slovensku.
Hlavnou náplňou činnosti Kolonizačného referátu ŠPÚ v Bratislave bola kolonizácia, na ktorú
sa použila časť záborovej pôdy.
Kolonizácia zasiahla najmä južné
Slovensko. Do konca roku 1934
bolo na Slovensku zriadených
1996 kolonizačných usadlostí. Kolonizačný referát riešil prídelové
konanie, zamestnanecké otázky,
zaknihovanie prídelov, hospodársky dozor nad kolóniami, poskytoval ﬁnančnú pomoc kolonistom,

staral sa o školstvo a kultúrny život v kolóniách.
Kolonizácia v mnohých prípadoch priniesla aj výstavbu nových
obytných domov, hospodárskych
stavieb, ulíc alebo celých dedín.
Na uvedenú výstavbu bol zriadený
Stavebný dozor ŠPÚ pre výstavbu kolónií na Slovensku, ktorý pomáhal pri poskytovaní stavebného
úveru, kolaudoval stavby, kontroloval vyúčtovanie stavebných prác
a pod.
Tempo pozemkovej reformy
bolo pomalé a reforma trvala až
do roku 1936, vyplatenie ﬁnančných pohľadávok a zaknihovanie
prídelov sa mnohokrát uskutočnilo
až po roku 1945.
Mechanizmus pozemkovej reformy bol značne komplikovaný,
v uvedenom príspevku sme uviedli len najhlavnejšie informácie.
O priebehu pozemkovej reformy
v Žemberovciach – zábor pôdy,
prídelcovia, kolonizácia, otázka
zamestnancov na veľkostatku, výstavba novej ulice - budeme informovať v ďalších príspevkoch.
Mgr. Eva Bešinová
(príspevok bol spracovaný na
základe: Eva Vrabcová: Pozemkové reformy v rokoch 1919 – 1949,
uverejnené v zborníku: Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska,
SNA Bratislava 2012)

Zo života futbalu
V jesennej časti reprezentovali Obecný futbalový klub Družstevník Žemberovce tri mužstvá
( žiaci, dorast, muži ). Prinášame Vám zhodnotenie jesennej
časti sezóny 2012/2013.
Mužstvo žiakov pod vedením
Jána Priekopu a Jána Lauríka
skončilo po jesennej časti na
peknom 4. mieste (pozn. z 12
účastníkov) so skóre 64:22 (6 výhier, 2 remízy, 3 prehry) a tým sa
kvaliﬁkovali na zimný halový turnaj do Levíc, ktorý sa uskutoční
3.3.2013 v Leviciach. Ďalej stojí
za povšimnutie, že naši hráči Milan Mazúch a Tomáš Péter boli
nominovaný Komisiou mládeže
pri ObFZ Levice na kvaliﬁkačný
halový turnaj do Nitry, kde reprezentovali ObFZ Levice a postúpili
na ﬁnálový halový turnaj o Pohár
predsedu ZsFZ.
Mužstvo dorastu nemalo vydarený nástup do sezóny, ale
postupom času začali chlapci
dokazovať stúpajúcu tendenciu
lepšími výsledkami. Nakoniec
mužstvo splnilo predsezónne
plány a skončilo na 8. mieste (
7,1,6 )so skóre 35:28 a kvaliﬁkovalo sa tak isto ako mužstvo žiakov na halový turnaj v Leviciach,
ktorý sa uskutoční 7.3.2013.Za
zmienku stojí, že dorast sa v
tabuľke vonku umiestnil na peknom 3. mieste. Mužstvo doras-

tu mali pod patronátom Pavol
Ukrop ( tréner ) a Ján Korček (
vedúci mužstva ).
Mužstvo mužov po jesennej
časti súťaže skončilo na peknom
2. mieste zo ziskom 28 bodov (
8,4,3 ), skóre 53:21. Významným
faktom je, že najlepším strelcom
súťaže po jesennej časti sa stal
náš hráč Jozef Kľačko, ktorý nastrieľal súperom dokopy 26 gólov. Zimná príprava mužstva sa
začala 2.decembra v telocvični
ZŠ s MŠ v Žemberovciach.
OFK Družstevník Žemberovce sa zapojil okrem futbalovej
činnosti aj do iných činností v
obci. Ako príklad môžeme uviesť
vydarenú tanečnú hodovú zábavu, zber hrozna, zber jabĺk,
účasť na kvaliﬁkačnom zápase
Slovensko – Lichtenštajnsko,
účasť na priateľskom medzištátnom zápase Česko – Slovensko
v Olomouci, príprava kultúrneho
domu pred Katarínskou zábavou a iné.
Pred nami je teda dlhá pauza.
Chlapci si majú čas oddýchnuť,
doliečiť staré zranenia a zodpovedne sa pripraviť na jarnú časť
sezónny. Verme, že jarná časť
súťaže bude úspešnejšia alebo
aspoň tak úspešná, ako práve
skončená jesenná časť.
Ing. Michal Macho
ISSF manažér klubu

ˇ
Zemberovské
echo

10

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

Vyhodnotenie súťaže
KRAJŠIE ŽEMBEROVCE

29. 9. 2012
Jozef Moravík
a Ing. Erika Borgová

Narodili sa

3.10.2012
Ľubomír Mikula,
rodičom Ľubomírovi a Milici
25.10.2012
Martina Mihalíková,
rodičom Jozefovi a Renáte
28.10.2012
Nella Renčová,
rodičom Jozefovi a Monike

Opustili nás

11.10.2012
Žoﬁa Macková
vo veku 87 rokov
12.10.2012
Vladimíra Halásová
vo veku 67 rokov
17.10.2012
Vendelín Solmoši
vo veku 78 rokov
18.10.2012
Anna Ostrolúcka
vo veku 83 rokov
20.11.2012
Zlata Višňová
vo veku 72 rokov
12. 12. 2012
Juliana Pástorová
vo veku 98 rokov

Komisia v zložení Mária Jesenská, Viera Široká, Marianna Mikulová, Katarína Baranová a Gizela
Verešová na svojom pracovno-estetickom stretnutí hodnotili záhradky, priedomia, predzáhradky našej obce. Každá z členiek komisie
si prešla vo svojom voľnom čase
obec. Hodnotil sa celkový vzhľad
objektu, ako si občan poradil
s kosením neustále rastúcou trávou, záplavou kvetov, strihaním
okrasných stromov, udržiavaním
krásnych ruží, či kolorit vidieckej
záhrady bol dodržaný, či bolo „cítiť“ zo záhrad láska majiteľa k zeleni, rastlinkám i majetku. V hodnotení sa prihliadalo i na celkové
okolie domu, záhrady, pozemku.
Na prekvapenie bolo veľa domov,
starších domov, ktoré dostali nový
šat, a postupne i prerod okolia, záhrady a tak dôležitej zelene dostal
„zelenú“. Je dobre, že nezabúdame, že nielen za bránou je naša
oáza, naše útočisko. Darmo hovorí sa ...“ môj dom, môj hrad “.
Komisia sa zhodla takmer jednohlasne na vybraných hodnotených záhradách.
Starosta obce udeľuje majiteľom záhrad na 1.2.a 3. mieste
„KARTU LEVIČANA“ na zľavený
nákup tovarov a služieb vo viac

ako 100 prevádzkach v okrese Levice na dobu 12 mesiacov.
Povšimnutia hodných pekne
upravených záhradiek a priedomí
je v našej obci viac. Komisiu upútala aj úprava u majiteľov:
Ing. Marián Daniš, ul. Mjr. D.
Gondu 440/18
Alexander Sepeši, ul. V. Naďa
160/4
Božena Gímešová, Na Hôrke
335/11
Jozef Pivarč, ul. Mjr. D. Gondu
8/16
Komisia sa zhodla, že pri tejto
príležitosti by sme chceli poďakovať pani Gizele Verešovej za dlhodobú starostlivosť
o pomník majora
OCENENÉ ZÁHRADY
Daniela
GONDU.
1. Ing. Ján Grnáč , ul. Mjr. D. Gondu 488/71
Ďakujeme Vám pani
2. Ján Pastierovič, ul. Č.A. 297/2
Verešová.
3. Michal Ševčík, ul. SNP 164/46
Kaba - Jar

Informácia z Obecnej knižnice Žemberovce

NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI
Láska bez mamy, Láska na zavolanie, Démon a slečna Prymová,
Na brehu Rio Piedra som si sadla a plakala, Jedenásť minút, Alchymista, Štatistická pravdepodobnosť lásky na prvý pohľad, Dedičstvo,
Skôr než zaspím, Všetko má svoj čas, Záblesky večnosti, Nikdy, Kacír, Prorok, Výnosná smrť, Kríza, Osudná liečba, Gorila.
Pravidelní čitatelia na novú ponuku okamžite zareagovali.
Eva Danišová, knihovníčka
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