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Slovo na úvod

Stavajme mosty
Kiež nám dá oči plné slnka
a postaví most k človeku
a aby domov ako prístav
otváral náruč odvekú.
Kde bolo tam bolo, bola dedinka rozložená na úpätí hôr.
Žili v nej ľudia - dobrí aj zlí, milí
a láskaví, tak ako všade na
svete. Žili v nej ľudia so svojimi
každodennými starosťami, ale aj
radosťami, pracovití a starostliví
aj ľahostajní a ľahkomyseľní. Napriek rozdielnym životným potrebám, napriek tomu, že chodili
do dvojakých kostolov, napriek
rozdielnemu prístupu k životným
hodnotám - napriek tomuto všetkému, to bola dedina, ako všetky iné - ľudia tu nažívali svorne,
družne, občas sa pritraﬁli aj susedské nezhody, aby život nebol
jednotvárny, ale napriek tomu sa
tu žilo dobre.
Až raz - vstúpila do tejto dediny nenávisť a zloba, ani nevedno, kde sa vzala, len bola tu, prišla potichu, nebadane a bolo po
dobrom spolunažívaní.
Ľudia sa začali rozdeľovať. Intrigy, faloš, ohovárania sa pomaly stávali každodennou súčasťou ich života. Miesto pozdravu
a úsmevu sa tváre sťahovali do
kamennej meravosti, oči sa plné
chladu upierali niekde do neznáma. Toľko o rozprávkovej dedine, nechám na Tvoje zváženie
milý čitateľ, v ktorej dedine by si
chcel žiť.
...Je taký kraj, kde si sa narodil.
Zem! Na ňu musíš myslieť neprestajne.
Kde slnko spoza hory vychodí
a hladkajú ťa materinské dlane ...
Nech by sme boli kdekoľvek,
vždy budeme nosiť vo svojom
vnútri lásku a obdiv k svojmu rodisku, nech by už bolo akékoľvek
- dobré a či zlé. Neboli by sme
pyšnejší na také, kde vládne ľudské porozumenie, láska, svornosť a nie, kde vládne napätie
a nenávisť?...
Mariana Danišová

My sa pýtame – starosta odpovedá
Pán starosta kedy bude
spustená III. etapa celoobecnej kanalizácie a ako to
bude s jej ﬁnancovaním?
III. etapa celoobecnej kanalizácie - Projektová dokumentácia a stavebné povolenie je
vydané. bieha výberové konanie na dodávateľa stavebných
prác III. stavby celoobecnej
kanalizácie. Termín dodania
žiadosti o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na rok 2013
je stanovený do 31.10.2012.
Pokiaľ v roku 2013 budú z
E N N V I R O N M E N TÁ L N E H O
FONDU poskytnuté ﬁnančné
prostriedky obec 5% prispeje
k preﬁnancovaniu diela.
Zároveň je podaná žiadosť
aj na ZsVS (Západoslovenskú
vodárenskú spoločnosť), ktorá
v roku 2012 preﬁnancovala vý-

stavbu II. etapy celoobecnej
kanalizácie ulicu Č.A.
Nutné je pripomenúť, že nie
je dokončená I. etapa celoobecnej kanalizácie, ktorej súčasťou je ČS 2 (čerpacia stanica), ktorá bude prečerpávať
odpadové vody z I. a III. stavby
celoobecnej kanalizácie. III.
stavba celobecnej kanalizácie je ﬁnančne najnáročnejšia, keďže prevyšuje viac ako
2,5 násobne náklady na I. a II.
stavbu, preto nepredpokladám,
že obec dostane v roku 2013
na ukončenie celej stavby, ale
určite bude rozdelená na via-

cero úsekov. Pokiaľ obec obdrží ﬁnančné prostriedky o tom,
ktoré úseky sa v III. stavbe
budú realizovať ako prvé rozhodnú poslanci OZ.
Na budúci rok podáme žiadosť o ﬁnančné prostriedky
na dokončenie I. stavby ceoobecnej kanalizácie a začatie
III. stavby celoobecnej kanalizácie. Na ENVIRONTÁLNY
FOND a žiadosť na ZsVS a.s.
na rok 2013 už máme podanú.
Financovanie prostriedkov
z EÚ sú podmienené počtom
obyvateľov nad 2000.
Starosta obce

Zrnko múdrosti:
Ľudské oči vidia takmer všetko, okrem seba samých.
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Odovzdanie 2. SSS celoobecnej kanalizácie Udalosti stručne
občanom do užívania je predodvermi...
Na výstavbe 2. SSS celoobecnej kanalizácie v roku 2011
panoval čulý pracovný ruch.
Celkovo bolo prestavaných
310 076,52 €, z toho Západoslovenská vodárenská spoločnosť
a.s.poskytla dotáciu vo výške
283 146 €.
Za
uvedené
finančné
prostriedky bolo na ulici Č.A.
vybudovaných 1 018 bm dĺžky
gravitačnej stokovej siete, 361
bm dĺžky výtlačného potrubia,
dve čerpacie stanice a 57 ks
odbočiek na prípojky.
Z pôvodného projektu neboli
uhradené 2 ks domové čerpacie stanice, ktoré nie sú vybudované a pri 57 odbočkách do
jednotlivých nehnuteľností, boli
preplatené len úseky nachádzajúce sa pod cestou, pričom
odbočky sú vybudované až po
hranice pozemkov majiteľov.
V roku 2012 boli dobudované
elektrické prípojky k čerpacím
staniciam a osadená technológia do čerpacích staníc. Záro-

veň sa vykonali tlakové skúšky
tesnosti potrubí, ktoré sú potvrdené v príslušných revíznych
správach v dokumentácii žiadostí o vydanie kolaudačného
rozhodnutia.
Následne dňa 10.7.2012 prebehlo na OcÚ v Žemberovciach
kolaudačné konanie na základe
ktorého
Obvodný
úrad
životného
prostredia v Leviciach vydal dňa
25.7.2012 Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby formou „Verejnej vyhlášky“, ktorá
bola vyvesená na úradnej tabuli do 10.8.2012 a následne bola
odovzdaná na Obvodný úrad
životného prostredia do Levíc.
Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby 2. SSS celoobecnej kanalizácie nadobudlo
dňom 25.8.2012 právoplatnosť.
Keďže nič nebráni tomu, aby
stavba bola odovzdaná občanom do užívania starosta obce
zvolal na 16.8.2012 do kinosály
KD stretnutie občanov – vlast-

Čo tu ešte nebolo? ...
Túto otázku si položili v klube dôchodcov v našej dedine, keď chceli
v klubových priestoroch inštalovať výstavku. Vystavovať, ale čo? Prišli s originálnym nápadom - vystavovať vreckovky!
Vreckovky - akéhokoľvek druhu a vzoru - kúpené aj doma vyšívané,
vreckovky dámske aj pánske, s čiernym okrajom - smútočné.
Niektoré vreckovky mali už úctyhodný vek - aj niekoľko desaťročí.
Exponáty hľadali vo svojich domácnostiach aj od priateľov a známych.
Naším dôchodkyniam nechýbajú originálne nápady, činorodosť, aktivita a chuť zmysluplne tráviť voľné chvíle.
Za milý, nevšedný nápad vyjadruje obdiv a vďaku.
dôchodkyňa Mariana Danišová

níkov nehnuteľností ku ktorým
boli vybudované kanalizačné
prípojky.
Na stretnutí s občanmi sa
zúčastnili aj zástupcovia prevádzkovateľa celoobecnej kanalizácie
ZsVS OZ Levice výrobnotechnický námestník Ľubomír
Kamenár a vedúci prevádzky
kanalizácií
Miroslav Kováčik. Z občanov
sa na stretnutí zúčastnilo celkovo 50 vlastníkov, alebo zástupcov jednotlivých nehnuteľností.
Starosta obce a zástupcovia
ZsVS a.s. informovali občanov
o podmienkach a postupoch pri
napojení jednotlivých nehnuteľností na kanalizačné prípojky.
Zároveň odpovedali na otázky
položené občanmi.
Starosta obce

Oznam
V pavilóne 22 miestnej
bytovky v areáli ZŠ je voľná
garsónka a dva trojizbové
byty o výmere 50 m2.
Bližšie informácie podá
Bc. Jarošíková, OcÚ Žemberovce.

• 2. 7. 2012 starosta obce sa
zúčastnil zasadnutia Správnej
rady Združenia pre separovaný
zber „TATIAR“ v Pukanci
• 3. 7. 2012
starosta obce,
Mgr. Milan Seneši – OFK Družstevník Žemberovce, Alexander
Ťapaj – SZZ, Šikeťová Vanda ZR
pri ZŠ s MŠ v Žemberovciach
sa zúčastnili v Devičanoch na
prípravnom stretnutí
Občianskeho združenia MAS „Pod Slovenskou bránou“. Starosta obce
bol zvolený za člena prípravného
výboru združenia
10.7.2012 na OcÚ v Žemberovciach prebehla kolaudácia 2.
SSS celoobecnej kanalizácie.
• 12.7.2012 starosta obce sa
zúčastnil v priestoroch Spojenej
strednej školy v Nitre prejednania PHSR – Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie
2014 – 2020
• 25.7.2012 bola zverejnená
verejná vyhláška ku kolaudácii
2. SSS celoobecnej kanalizácie
– do 10.8.2012 neboli vznesené
žiadne pripomienky
• 16.8.2012 sa uskutočnilo
v KD stretnutie občanov, starostu obce a pracovníkov ZsVS
za OZ Levice výrobnotechnický
námestník riaditeľky Ľubomír
Kamenár a vedúci prevádzky
a údržby kanalizácii OZ Levice
Miroslav Kováčik za účelom vysvetlenia podmienok napojenia
domácností na kanalizačné prípojky

Zberáme šatstvo
Podnikateľ - fyzická osoba pán
Jaroslav Valuška zo Zlatých Moraviec nám ponúkol spoluprácu
v oblasti zberu šatstva a textilu.
Za týmto účelom nám dodal na
jeho vlastné náklady špeciálne
zberné nádoby. Do týchto kontajnerov môžu občania vhadzovať
použité šatstvo, textil, obuv, ale
aj hračky. Frekvencia vyprázdňovania nádob je dohodnutá
na minimálne jeden raz za dva
týždne.
Pán Jaroslav Valuška pracuje pre poľskú spoločnosť, ktorá
vyzbierané komodity pretriedi,
použiteľné veci posiela do chudobných krajín a nepoužiteľné
recykluje (zrejme energetické
zhodnotenie)
Takýmto spôsobom nám čiastočne odbúra tuhý komunálny
odpad, ktorý nám rastie a rastie
aj výdaj z našich peňaženiek.
Takto sa ho bezplatne zbavíme
a ešte aj pomôžeme charite.
Uvidíme ako to občania Žem-

beroviec uvítajú, či si nepokazíme
užitočnú myšlienku. Zberné nádoby sú umiestnené za zdravotným
strediskom z pravej strany.
Obec

ˇ
Zemberovské
echo

3

Z rokovania obecného zastupiteľstva
o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 33/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie
hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Eva Kolenová a Martin
Šedivý
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: Ing. Michal Macho
členovia: Ján Gímeš a Ján
Spevár
prítomní: 6 hlasovanie: za: 6
proti: 0zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.
05. 2012
Uznesenie č. 35/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
protokol o plnení uznesení
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
09. 07. 2012
Uznesenie č. 36/2012 – OZ
NESCHVAĽUJE ZÁMER
odpredať pozemky parc. číslo385/2 o výmere 158 m2 vedenej ako zastavaná plocha a
nádvorie,parc. č.385/3 o výmere
150 m2 vedenej ako zastavaná
plocha a nádvorie a parc.č.383/
20 o výmere 88 m2 vedenej
ako záhrada nachádzajúce sa
v kat. území Hor. Žemberovce
formou verejnej súťažeprítomní:
6 hlasovanie: za: 5 proti: 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 37/2012 – OZ
NESCHVAĽUJE
odpredaj akumulačných kachieľ pre žiadateľku Oľgu Tomášovú
prítomní: 6 hlasovanie: za:
6 proti: 0zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/2012 – OZ
NESCHVAĽUJE ZÁMER

odpredať pozemky parc.č.
385/3 o výmere 150 m2 vedenej
ako zastavaná plocha a nádvorie a parc.č.383/20 o výmere 88
m2 vedenej ako záhrada nachádzajúce sa v kat. území Horné
Žemberovce
ODPORÚČA
starostovi obce navrhnúť žiadateľovi Vladimírovi Belujskému
obecný pozemok na ul. Športovcovparc. č. 67/3 v k.ú. Horné
Žemberovce za cenu 2,58 €/m2
prítomní : 6 hlasovanie: za:
6 proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2012 – OZ
PREROKOVALO
Žiadosť Miloša Spevára o prenájom priestorov v Bani, časti
budovy sociálneho zariadenia
so súp.č. 328/20 za účelom maloobchodného predaja a predaja
pre veľkoodberateľov a zámer
č.5/2012 o prenájom z dôvodu
osobitného zreteľa.
SCHVAĽUJE
Prenájom časti priestorov
v Bani v budove sociálneho
zariadenia pre Miloša Spevára v súlade so zámerom obce
č.5/2012, ktorý bol zverejnený
na stránke obce ako i na úradnej
tabuli od 8.8.2012 .
ODPORÚČA
starostovi uzavrieť nájomnú zmluvu v zmysle uznesenia
č.39/2012 – OZ
prítomní : 6
hlasovanie:
za: 6 proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
opätovné zverejnenie zámerov predaja majetku obce: pozemok p.č. 217/4 k.ú. Dol. Žemberovce, dom v bani súp.č.327
nachádzajúci sa na pozemku p.
č.213/1 k.ú. Dol. Žemberovce
a pozemok p.č.67/3 v k ú. Horné
Žemberovce
prítomní: 6 hlasovanie: za:
6proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 41/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
zámer
odkúpiť
pozemky
v priestore lomu v Bani
odporúča
starostovi kontaktovať vlastníkov nehnuteľností za účelom
vysporiadania
vlastníckych
vzťahovk pozemkom v zmysle
uznesenia č. 41/2012 prítomní:
6
hlasovanie:
za: 4 proti: 0
zdržal sa: 2
Uznesenie č. 42/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
Výber odborne spôsobilej osoby -Agentúra pre poradenstvo

a obstarávanie Klient s.r.o., Za
Ferenitkou 23, 949 01 Nitra, na
realizáciu výberového konania
na dodávateľa III .SSS celoobecnej kanalizácie Žemberovce.
prítomní : 6 hlasovanie: za: 6
proti: 0 zdržal sa:
Uznesenie č. 43/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
odpustenie poplatkov za prenájom KD, bufetu a riadu na hodovú zábavu dňa 8.9.2012 pre
OFK Družstevník Žemberovce
prítomní :6 hlasovanie: za:
4 proti: 1 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 44/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
Správu o plnení rozpočtu
k 30.06.2012 a Monitorovaciu
správu k programovému rozpočtu k 30.6.2012
- vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu
obce
Žemberovce
k 30.06.2012
- stanovisko ﬁnančnej komisie
a správy obecného majetku
Uznesenie č. 45/2012 – OZ
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok 2012
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko hl. kontrolórky,
stanovisko finančnej komisie
k zmene rozpočtu
prítomní: 6
hlasovanie:
za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 46/2012 – OZ
SA NEUZNIESLO
na nariadení obce Žemberovce č. 2/2012 o schvaľovaní
prevádzky a prevádzkového
času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na
území obce Žemberovce
prítomní: 6 hlasovanie:
za: 2 proti: 2 zdržal sa: 2
Uznesenie č. 47/2012 – OZ

BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.2/2012
– kontrola plnenia prijatých opatrení z následných ﬁnančných
kontrol vykonaných hlavným
kontrolórom obce v roku 2011,
Uznesenie č. 48/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.3/2012
– kontrola plnenia príjmov rozpočtu obce za rok 2011 – príjem
z prenájmu hnuteľného majetku
obce
Uznesenie č. 49/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.3/2012
– kontrola rozpočtového hospodárenia obce (výberovým spôsobom za rok 2011) pri čerpaní
ﬁnančných prostriedkov v hotovosti so zameraním na dodržiavanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce a o kolobehu
účtovných dokladov. Inventarizácia pokladne podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Uznesenie č. 50/2012 – OZ
BERIE NA VEDOMIE
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Žemberovce na obdobie 09/
2012 – 02/2013
SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie 09/2012
– 02/2013
poveruje
hlavného kontrolóra obce
na výkon kontrol v súlade so
schváleným plánom kontrolnej
činnosti
prítomní: 6
hlasovanie:
za: 6 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

Na základe právoplatného rozhodnutia súdu je obec Žemberovce
povinná vyplatiť ušlú mzdu aj odvody, za obdobie trvania neoprávnenej výpovede pracovníčky OcÚ v Žemberovciach , ešte bývalým
vedením obce.
V dôsledku čoho, musela byť táto suma zapracovaná do rozpočtu
obce na roky 2012/2013.
Celková suma 27 311,45 €
Z toho odvody do sociálnej poisťovne 5043,02 €, do Zdravotnej poisťovne 2024,41 €
Hrubá mzda pracovníčke 20244,02 €.
S tým, že odvody do obidvoch poisťovní musia byť zaplatené do
konca tohto roka, polovica hrubej mzdy pracovníčke, tiež do konca
roka, druhá časť hrubej mzdy pracovníčke do 30. 06. 2013
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Dažde a teplo spôsobili mnohé problémy

 Pred



kosením

Pred kosením

 Po



kosení

Po kosení

Ďakujeme našej spoluobčianke PhDr. Márii Širokej za fotograﬁe z Parku porozumenia (starý cintorín), ktorými poukazuje na prerastenú, nepokosené trávu v jeho areáli. Škoda len, že nekontaktovala poslanca v príslušnom obvode, ktorý mohol pohotovejšie v tejto záležitosti zasiahnuť
a intervenovať na OcÚ. Poznámka: Funkčná bola len jedna kosačka, ďalšie tri, ktoré OcÚ vlastní sa vzhľadom k veku a opotrebovanosti pokazili
a boli v danom čase v oprave. Intenzívne dažde v inkriminovanom období prispeli k tomu, že porasty prebujneli. Bolo potrebné prednostne riešiť
situáciu na aktuálnych cintorínoch.

Dožinkové slávnosti na PD Žemberovce
Tak ako po minulé roky tak i tento rok sa už tradične konali na
našom družstve oslavy ukončenia
žatvy- dožinky. Dožinkám predchádzala celodenná príprava či už zo
strany kreatívnej pani Korčekovej,
ktorá sa nám postarala o výzdobu
priestorov tak i zo strany šikovných
pani kuchárok s vedúcim kuchyne,
ktorí nám uvarili chutný jelení guláš. V úvode stretnutia vystúpila
s básňou o žatve od Jána Kalnického Lucia Jadroňová a následne
bol predsedovi PD Ing. Halmešovi

a agronómovi PD Ing. Pacherovi
odovzdaný žatevný veniec ako
symbol tohtoročnej úrody. V príhovore predseda družstva zhodnotil
výsledky žatvy, ktorá sa začala už
2.júla. Dlhé obdobia sucha sa odrazili aj na úrode, ktorá bola v porovnaní s minulým rokom horšia,
ale napriek spomínanému počasiu
sme s úrodou obilnín boli spokojnejší ako iné podniky v našom
okrese. Posledné hektáre sme
stihli z polí zobrať ešte pred
obdobím dažďov, ktoré na-

stali a tak
sme žatvu
ukončili 24. júla 2012. Na záver
príhovoru sa poďakoval celému
kolektívu pracovníkov, ktorí sa
podieľali na žatevných prácach či
už priamo v chotári, skladoch alebo v administratíve, kde sa všetko
bilancovalo. Následne s prianím

dobrej chute sme sa pustili
do výborného guláša, stolov
obložených ovocím, štrúdľami,
netradičnej syrovej torty a neskôr nás čakalo chrumkavé pečené prasiatko od Žemberovského
poľovného združenia.
Na záver výrok od slávneho spisovateľa J.W Goetheho s ktorým
sa všetci stotožňujeme a sme si
ho pripomenuli aj na našom vyhodnotení: “Deň, ktorý oslavujú
všetci ľudia by podľa mňa mal byť
deň žatvy.“
Za PD: Mgr. Jadroňová L.
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Organové koncerty v Žemberovciach
Za hodnotným umeleckým zážitkom sa obvykle cestuje do mesta, málokedy by sme ho hľadali na dedine. Napriek tomu, že aj tu žijú ľudia, ktorí
hľadajú hodnotné zážitky a majú potrebu nasýtiť si dušu niečím krásnym,
povznášajúcim...
Chcem sa podeliť s dojmami z organových koncertov, ktoré sa konali
v sobotu podvečer v Evanjelickom kostole v Žemberovciach a v rovnakom čase v nedeľu v katolíckom
kostole.
Účastníci obidvoch koncertov zo Žemberoviec, Bátoviec a blízkeho okolia neboli odborníci a znalci organovej tvorby. Boli tam ľudia rôzneho veku a vzdelania,
ktorí si prišli vypočuť nie každodenný žáner hudby.
Potešujúca bola tá skutočnosť, že sa koncertov zúčastnili v nedeľu aj tí, čo si ho vypočuli už v sobotu,
pochopiteľne od tých istých tvorcov len v pozmenenom repertoári.
Protagonistkami obidvoch koncertov boli dve mladé študentky konzervatória, Lenka Plajdičková z Bátoviec a miestna rodáčka Zuzana Vojteššáková.
Lenka je študentkou štvrtého ročníka v odbore Cirkevná hudba na Konzervatóriu v Bratislave. Získala

prvú cenu na celoslovenskej súťaži „Mladých slovenských organistov“
v Košiciach. Taktiež pôsobí ako organistka v Evanjelickom kostole Bratislava-Prievoz.
Zuzana študuje na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Minulý rok
ukončila šesťročné štúdium v odbore hra na klavíri. Počas štúdia klavíra
začala študovať aj hru na organe. Paralelne študuje aj
na VŠMU v Bratislave teóriu hudobného umenia. Ako
chrámová a koncertná organistka sa predstavila na
mnohých miestach na Slovenku, Maďarsku a v Českej
republike. Počas liturgie organuje v Rímskokatolíckom
kostole v Žemberovciach a na ﬁliálkach.
Zámerne detailnejšie opisujem odborné vzdelanie
a časť úspechov Lenky a Zuzany. Tieto dve nadané,
talentované a hudobne vzdelané mladé umelkyne nám
poodkryli čaro organa...
Ešte stále doznieva vo mne Bachov Koncert d mol,
Prelúdium in d Johanna Pachelbela, skladby Mikuláša
Schneidera-Trnavského, či Švajčiarske Vianoce Louisa-Clauda Daquina...
Obidva koncerty dosiahli vysokú umeleckú úroveň,
čo v nemalej miere umocnilo aj ich miesto konania.
Mariana Danišová

Boh, je Bohom novej šance Bez soli to nejde...
Začali sme prežívať nový školský rok. Skončil sa čas prázdnin, dovoleniek, voľna, oddychu. Začal sa nový pracovný čas. Nové, či staronové
povinnosti, pre niekoho nová škola a pre niekoho tá istá. Pre niekoho
noví spolužiaci, pre niekoho tí istí. Pre niekoho nové zamestnanie, pre
niekoho to isté.
Každým septembrom sa nanovo vrháme do zamestnaní, povinností
a prác. Je to údel človeka. No je to aj určitý Boží zámer s človekom. Pretože vo Svätom Písme čítame: „Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (Kor
5,17) „Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte.
Hľa, ja robím čosi nové...“ (Iz 43,18 – 19) A ešte na mnohých miestach
Boh vyjadruje to, že sa neustále pozerá dopredu a takýmto spôsobom
Boh pristupuje aj k človeku. Neustále človek dostáva šancu, možnosť
od Boha začať nanovo. S novým odhodlaním, s novým plánom, s novým
spôsobom života, s novými celkovo! Každým dňom, dokonca každou minútou sa človek môže rozhodnúť inak ako doteraz. Kým žijeme na tejto
zemi, kým žijeme tento život môžeme tak neustále robiť. Dokonca si to
zobrať za svoju životnú ﬁlozoﬁu.
U Boha neexistuje človek – beznádejný prípad. Taký človek, s ktorým
by Boh „skončil“, ktorý by bol pre Boha stratený. Boh si nikdy nepovie
nad človekom – z teba už nič nebude, ty sa už nezmeníš, ty budeš stále
taký istý, rovnaký. Ani si nepovie – s tebou som skončil. Ty už u mňa nemáš šancu, toto si naozaj prehnal na celej čiare! Tieto a podobné slová
zaznievajú z našich úst, voči sebe navzájom. No nikdy nezaznú z tých
Božích. Lebo On: „Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí.“
(Lk 12,20) Pretože dáva každému človeku novú šancu, novú nádej, novú
možnosť. Lebo On je Bohom novej šance.
Drahí veriaci v Boha, drahí Žemberovčania, zo srdca vám všetkým
prajem, aby ste toto vedomie, že náš Boh je Bohom novej šance nikdy
nestratili, aby ste nezabudli akého Boha mi máme.
Jozef Poliak, adm. farnosti

Matúš: 5,13-16
Všeličo môže byť pre život nutnosťou. Presne takou je soľ, ale napríklad aj pohyb, jedlo, oddych. Je toho dosť, bez čoho sa jednoducho
nezaobídeme. Niektoré záležitosti sú skutočne dlhodobo nenahraditeľné. Presne tak ako soľ, či svetlo spomínané v Božom slove. Pán Ježiš
Kristus každým vyrieknutým slovom pripomína, čo je podstatné pre našu
existenciu, pre prežitie. Bez soli sa dlhodobo prežiť nedá a bez svetla už
vôbec nie. Prečo však Pán Ježiš použil obraz soli? Nielen preto, aby povedal, že soli stačí troška, že soľ konzervuje a chráni pred skazou. Nadväzuje tým na Starú zmluvu, kde sa soľ používala pri obetovaní zvierat
a je pomenovaná ako soľ zmluvy – pripomínala trvácnosť a nemennosť
Božej zmluvy, ktorú On už uzavrel s Izraelcami a cez Ježiša Krista s tými,
ktorí veria v Ježišovo meno – s kresťanmi. Ako kresťania sa zaväzujeme
byť vernými svedkami Ježiša Krista. Čiže zaväzujeme sa svojím životom čo najlepšie poukazovať na Pána Boha. Odzrkadľovať čo najvernejší
Boží charakter. To znamená: usilovať sa o čistý život v mravnom zmysle
– teda napr. vyberať si, čo budem počúvať, čo budem pozerať, čo budem
čítať. Usilovať sa strážiť si svoju myseľ a pomáhať iným k budovaniu
ich života s Pánom Ježišom Kristom. Staré známe podobenstvá o soli
a svetle sú povolaním jednak k životu podľa zmluvy s Pánom Bohom
a jednak k životu zjavne kresťanskému. My sme na tú zmluvu verejne
povedali „áno“ najprv v zastúpení (Krst svätý) a potom sami za seba
(konﬁrmácia). A vlastne na ňu hovoríme „áno“ vždy, keď ideme k Večeri
Pánovej, alebo keď sa modlíme. Naším povolaním je teda napĺňať, čo
sme sľúbili, ako najlepšie vieme. A druhé povolanie ? Svietiť ako tí, ktorí
odrážajú Boží charakter na svojom tele, duši a duchu. Aby mnohí prišli
a videli, „aký dobrý je Pán“. Amén.
Mgr. G. Lauríková
Nám. Farárka, ECAV CZ Žemberovce

Míľniky v živote jedného človeka
Keď sa človek dožíva určitého životného jubilea obyčajne sa obzrie
dozadu na prežité roky a bilancuje. Dožiť sa v zdraví šesťdesiatich
rokov už stojí za ten pohľad.
S kým sa budeme obzerať na
jeho doterajší život?
Bude ním náš spoluobčan Alexander Ťapaj.
Nebudeme sa pýtať na jeho
súkromie. Tento raz nás zaujíma
viac jeho verejná činnosť. Viem,
že Šani je človek aktívny, činorodý, pracovitý, v živote už toho
prežil viac, ako poniektorí jeho
vrstovníci.

Bola som zvedavá na jeho činnosť, presahujúci hranice nášho
chotára, o ktorých možno aj málokto vie.
Alexander Ťapaj je od roku 1992
predsedom Regionálneho združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska v Leviciach.
Od tohto istého roku je aj členom
celoslovenského predstavenstva
Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.
Od roku 2011je podpredsedom
tohto celoslovenského združenia.
Za úspechy v rezorte pôdohospodárstva v roku 2005 dostal re-

zortné vyznamenanie, bronzovú
medailu od vtedajšieho ministra
pôdohospodárstva SR Zsolta Szinoma.
V tomto roku 23.augusta 2012
bola jeho práca odmenená Rezortným vyznamenaním III. stupňa, za
výrazný prínos v rozvoji súkromného roľníctva na Slovensku, ktoré
prevzal z rúk súčasného ministra
pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka.
Alexander Ťapaj je od roku 1998
aj poslancom obecného zastupiteľstva a aktívnym členom iných
organizácií a združení v našej

obci. Kedykoľvek
ochotne
pomôže
svojej
dedine,
keď
je
to v jeho
silách
a možnostiach, ba niekedy ide až za ich
hranice.
K ministerskému vyznamenaniu
gratulujeme a želáme veľa dobrého zdravia a síl do ďalších rokov
náročnej a záslužnej práce.
Mariana Danišová
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Milé stretnutie...
V polovici augusta navštívil
našu obec pán István Žembery aj
s manželkou. Na obecnom úrade
ich prijal starosta obce Ing. Ján
Kalman.
Pán Žembery pricestoval v pracovnej záležitosti týkajúcej sa dokončovacích prác parku pod katolíckym kostolom.
Pri tejto príležitosti sme využili
jeho prítomnosť a vrátili sa do minulosti rodiny Žemberyovcov v našej obci.
Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavosti, ktoré boli nám neznáme
a naopak on získal nové poznatky
od Mgr. Evy Bešinovej, riaditeľky
Okresného archívu v Leviciach.
Mnohé otázky zostávajú ešte
nezodpovedané a sú zahalené
rúškom tajomstva.
Napríklad bol zvedavý, kde
sa nachádzajú hroby, respektíve
krypty jeho predkov, ktorí tu žili po
niekoľko storočí, z čoho vyplýva,
že museli byť pochovaní niekde
v katastri obce alebo v blízkosti
kaštieľa.
Ďalej hovoril, že súčasťou
kaštieľa mala byť aj kaplnka, z ktorej jeho strany? Nevedno ...
Záhadné sú aj pivnice pod
kaštieľom a jeho okolí ....

O Žemberovciach vedel z rozprávania starého otca. Prvý krát
navštívil našu obec pri družobnom
stretnutí obcí Pilis Szántov a Žemberoviec.
Povedal: Veľmi málo som vedel
o Žemberovciach. Vedomosti mám
z rodinných kroník a z archívnych
záznamov v Budapešti a v Ostrihome.
Posledný Žembery, ktorý obýval
tamojší kaštieľ bol Gabriel Žembery, opustil našu obec v druhej
polovici 19.storočia. Pre ﬁnančné
problémy musel kaštieľ a príslušné pozemky predať rodine Rudnayovcov.
Členovia rodiny sa prestali venovať poľnohospodárstvu a začali sa
viac venovať civilným povolaniam
- právnici, advokáti a duchovní.
Najskôr pozemky prenajímali, bolo
potrebné odborné vedenie, ktoré
oni už neboli schopní poskytnúť,
preto postupne upadali a nakoniec
boli nútení pôdu predať.
Pán Žembery veľmi rád a ochotne odpovedal na otázky, ktoré vedel zodpovedať.
Uverejňujeme dobové fotograﬁe
rodiny Žemberyovcov, ktoré priniesol ešte v júli.
Mariana Danišová

 Foto posledných Semberyovcov žijúcich v kaštieli v Dolných
Žemberovciach - foto je údajne z roku 1875.
V hornom rade, prvý zľava Adalbert - Béla Sembery (zomrel 1892),
vedľa neho jeho syn István Sembery (nar. 1860), starý otec pána Istvána Semberyho, ktorý navštevuje Žemberovce. V dolnom rade pani
prvá z ľava - manželka Adalberta Semberyho - Alžbeta, pán nad ňou
je jej manžel Albert.
Na fotograﬁi sú: rodina Adalberta (Bélu) Semberyho - manželka
Alžbeta r. Nagyová, ich deti - István (Štefan), Alžbeta, Mikuláš, Gejza
rodina- Lajos (Ľudovít) Sembery a jeho manželka (meno nepoznáme) a ich dcéra (meno nepoznáme)
rodina - starší ľudia - Gabriel Sembery a jeho manželka - pani s
okuliarmi - Honoratia Semberyová rodená Struhárová.
Eva Bešinová

5. výročie založenia spevokolu „Žemberovčan“
Presne pred 5. rokmi, 7. 8.2007
oslovila bývalá starostka Ing. Staňová o založenie spevokolu pani
Mgr. Máriu Bernátovú. Požiadala
ju, či by sa ujala nacvičovať dedinský spevokol. Pani Bernátová
bola učiteľkou hudobnej výchovy,
tohto času je na dôchodku. Sprevádza nás na akordeóne. Na podnet p. Oľgy Tomášovej, ktorá oslovila niekoľko ľudí. Veľkým úsilím
horko-ťažko nahovorila niektorých,
ktorí chodia doposiaľ nacvičovať
pesničky, s ktorými vystupujeme
na rôznych kultúrnych príležitostiach. Niektorí členovia odstúpili
zo spevokolu, zo zdravotných dôvodov, z rodinných a medziľudské
vzťahy. Ostalo nás 16 členov. Sú
to: Mgr. M. Bernátová, O. Tomášová, M. Hamarová, M. Bieliková,
J. Bielik, M. Palajová, Bc. A. Jarošíková , M. Šikeťová, M. Drbiaková, A. Rusnáková, M. Šebová, Z.
Ješková, G. Pomoty, Ľ. Široký, C.
Chlebo, Z. Vojttešáková. Spevokol obohacuje svojím kultúrnym
programom na rôznych oslavách
a súťažiach. Pozývajú nás i do
susedných obcí na rôzne podujatia, stretnutie dôchodcov v Brhlovciach, Bohuniciach, dožinkové
oslavy na Baďane, slávnostná
akadémia – deň učiteľov. Na súťaže cez Kultúrne osvetové stredisko
Levice, na Lipník – Tlmače, Mýtne
Ludany. Úcta k starším v Žembe-

rovciach, Predvianočné remeselnícke trhy v Žemberovciach. V r.
2010 a 2011 bol spevokol pozvaný
na Predvianočné trhy na program:
Dni Slovenska v Bratislave. Vystúpili sme na Hviezdoslavovom
námestí. Stretnutie spolužijúcich
občanov Maďarska – Vinobranie
v Sántove. Spolupráca s materskou školou a základnou školou
, družobná návšteva v Ponikách.
Stretnutie detí MŠ a ZŠ, ktoré natáčala Slovenská televízia z Bratislavy pod názvom „Senior klub
v Žemberovciach“. Moderovala
to Bibiana Ondrejková. Otvorenie
podniku TO PLAST v Leviciach.
Majiteľ podniku je z Indie. Stretnutie dôchodcov PD Žemberovce.

Ďalej sme pozývaní na prianie príbuzných na pohreboch. V našom
repertoári máme nacvičené 130
piesní. Sú to ľudové, populárne,
hymnické na oslavy SNP, Májové a Vianočné koledy. Ďakujem
všetkým členom spevokolu za
ich trpezlivosť a veľa strávených
hodín na nacvičovaní piesní.
Zvlášť veľká vďaka patrí vedúcej
spevokolu Mgr. Bernátovej, starostovi obce Ing. J. Kalmanovi,
ktorý nám umožní nacvičovať
v zasadačke OcÚ, predsedovi
PD Ing. M. Halmešovi, ktorý nám
vždy podá pomocnú ruku, keď to
najviac potrebujeme. Vďaka patrí Vám všetkým, ktorí podporujú
náš spevokol Žemberovčan, ktorí

chcú aby naďalej existoval, pretože máme i veľa neprajníkov, ktorí
by ho chceli zlikvidovať.
Za celý kolektív spevokolu
Žemberovčan, Marta Bieliková

Mgr. Mária Bernáthová
o spevokole Žemberovčan
Dôvod k založeniu spevokolu
bol úplne náhodný - mali prísť
hostia z družobnej obce Szántov, vtedajšia starostka Ing. Jana
Staňová navrhla privítať ich spevom.
Hybnou silou pri zakladaní
spevokolu bola Oľga Tomášová,
tá ma nahovorila, aby som poskytla odbornú pomoc. Sľúbila
som, že dočasne pomôžem, nakoľko som dosť vyťažená - spievam v učiteľskom spevokole DOMOVINA a mám ešte spevácky
súbor Nádej pri klube dôchodcov
v Leviciach.
Na začiatku som išla len vypomôcť, ale chuť spievať nás
drží a to dáva nášmu spevokolu
život. Z dočasnej pomoci je to už
5 rokov. Spevokol mám rada,
pôsobím v ňom, ako umelecká
vedúca a harmonikový sprievod,
organizačnú stránku má na starosti Oľga.
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Spomíname na SNP
Deň 29. august je výnimočný.
Je to štátny sviatok Slovenského
národného povstania. Už 68 rokov
si spomíname na hrdinstvo našich
otcov a starých otcov, ktorí išli do
tohto nerovného boja proti silnému
fašistickému nepriateľovi preto,
aby boli slobodní. Išli bojovať proti krivdám a vraždeniu nevinných
ľudí.
Aj z našej obce sa zapojilo do
SNP 127 mužov. Nevrátili sa 4
z nich, a to:
Ján Bednárovič, ktorý zahynul
v koncentračnom tábore, Mikuláš Krnáč – partizán, Viktor Naď,
ktorý zahynul na poľskej strane
Dukly a mjr. Daniel Gonda, ktorý padol v Ľubochnianskej doline
(12.9.1944), keď išiel na rozviedku. Po roku preniesli jeho telesné
pozostatky do rodnej dediny.

Z týchto 127 mužov dnes žije
len pán Ladislav Nedorolík, ktorý
sa dožije 26. septembra 90 rokov.
Prajeme mu dobré zdravie a veľa
pokojných chvíľ v kruhu svojej rodiny.
Každoročne si pripomíname
toto významné obdobie SNP položením vencov a kvetov k obidvom
pamätníkom. Vypočujeme krásne
piesne od pani Hamarovej, súboru Žemberovčan, básne zarecituje
pani Mgr. E. Miedzgová a krásne
upravené kvetmi bolo okolie pomníka mjr. D. Gondu, o ktoré sa
stará už 20 rokov pani Gizela Verešová. Vďaka všetkým.
Len spomienku, kvety a poďakovanie môžeme dať ľuďom, ktorí
boli ochotní obetovať aj svoje životy, aby sme my boli slobodní.
Mária Žubretovská

Výročie SNP si nevšedným spôsobom pripomenula rodina Lešťanovcov na Ulici športovcov. Pri výkopových prácach na ohrade rodinného
domu, natraﬁli v hĺbke asi jedného metra na granát z II. svetovej vojny,
ktorý museli zneškodniť privolani pyrotechnici.

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013
A zazvonil zvonec a letným
prázdninám je koniec.... Aj žiaci
ZŠ s MŠ Žemberovce sa 3.9.2012
stretli v škole, aby odštartovali svoju desaťmesačnú štafetu
školských povinností v školskom
roku 2012/2013. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnili aj starostovia obcí: Ing. Kalman Ján –
obec Žemberovce, Kuhajda Albín
– obec Brhlovce, Ing. Baláž Slavomír – obec Drženice, predsedníčka Rady školy a Rady rodičov
pani Vanda Šikeťová. Všetkých
prítomných privítala pani riaditeľka ZŠ s MŠ Žemberovce Mgr.
Čechová Marta a popriala im
úspešný školský rok.
Organizácia školy v školskom
roku 2012/2013
Mgr. Čechová Marta

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

rš ZŠ s MŠ
zrš/ZŠ
zrš/MŠ
učiteľka MŠ
učiteľka MŠ
I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
netriedny uč.
ŠKD
ŠŠP
NBK
NBE

Čechová Marta, Mgr.
Košťúrová Ingrid, Mgr.
Máčayová Mária
Krajniaková Eva
Jakubová Ľubomíra
Repáňová Erika, Mgr.
Palkovičová Dominika, Mgr.
Kothajová Slavka, Mgr.
Jurgovianová Eva, Mgr.
Havranová Dagmar, Ing.
Halbavá Monika, Mgr.
Solmošiová Janka, Mgr.
Gubová Juliana, PaedDr.
Senešiová Eva
Pivarčová Marta, Mgr.
Pevalová Mária
doposiaľ neobsadené miesto
Poliak Jozef, Mgr.
Lauríková Gabriela, Mgr.

MS1 = 16 žiakov
MS2 = 16 žiakov
9 žiakov
15 žiakov
8 žiakov
18 žiakov
11 žiakov
8 žiakov
13 žiakov
19 žiakov
15 žiakov
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Futbalový turnaj v našej obci
Obec Žemberovce v spolupráci
s OFK Družstevník Žemberovce
usporiadal dňa 22. Júla 2012 tradičný turnaj o Pohár starostu obce
Žemberovce. Turnaja sa zúčastnili mužstvá: futbalové mužstvo
z družobnej obce Pilisszántó, OFK
Rybník, TJ Tatran Bzenica a domáce mužstvo OFK Družstevník
Žemberovce.
Prvý zápas odohrali mužstvá
Žemberoviec a Pilisszántó, pred
ktorým mala slávnostný výkop
starostka obce Pilisszántó. Zápas

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

28. 7. 2012
Miroslav Kozma
a Lenka Machová
11. 8. 2012
Ing. Michal Zeman
a Ing. Kristína Piatriková
17. 8. 2012
Dušan Kujovič
a Dana Slimáková

Narodili sa

16. 7. 2012
Hana Birčáková,
rodičom Milošovi a Lucii
11. 8. 2012
Jakub Javorník,
rodičom Jánovi a Martine

Opustili nás

13. 7. 2012
Zuzana Púčeková
vo veku 91 rokov
22. 7. 2012
Viliam Hamar
vo veku 72 rokov
19. 8. 2012
Ján Drbjak
vo veku 75 rokov
30. 8. 2012
Ján Kajánek
vo veku 64 rokov
9. 9. 2012
Šebová Helena
vo veku 83 rokov
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skončil jednoznačným víťazstvom
domáceho mužstva výsledkom 5:1
a Žemberovce zaslúžene postúpili
do ﬁnále turnaja.
V druhom stretnutí sa stretli
mužstvá Bzenice a Rybníka, v ktorom hráči Bzenice dokázali vyhrať
pomerom 2:0 a postúpili do ﬁnále
turnaja.
Po prvých dvoch zápasoch odohrali prípravný zápas naše novovzniknuté mužstvo dorastu s mužstvom Hontianska Vrbica, ktoré sa
skončilo remízou 1:1.
V zápase o 3. miesto sa stretli
porazené mužstvá Rybníka a Pilisszántó, kde hostia z družobnej
obce porazili mužstvo Rybníka
pomerom 3:1.
Vo ﬁnále si zmerali sily domáce mužstvo Žemberoviec s mužstvom Bzenice, v ktorom po peknom výkone porazili naši chlapci
hráčov Bzenice 4:0 a zaslúžene
získali víťazstvo na turnaji o Pohár
starostu obce Žemberoviec.
Na turnaji sa zúčastnili okrem
priateľov z obce Piliszántó, predstaviteľov vedenia obce a čestného občana Žemberoviec pána
Žemberyho, aj predseda ObFZ
Levice pán Kubica, člen komisie
rozhodcov UEFA pán Marko, delegát SFZ pán Jasenák a sekretárka
ObFZ Levice pani Alakšová.
Na záver mi dovoľte poďakovať organizačnému tímu za
veľmi pekné športové popoludnie, našim chlapcom za vzornú
reprezentáciu obce, divákom
za podporu našich chlapcov počas ich zápasov a všetkým, ktorí
ste si našli chuť a zúčastnili ste sa
na turnaji o Pohár starostu obce
Žemberovce.
Ing. Michal Macho
Klubový ISSF Manažér

 Mužstvo

Žemberoviec

 Mužstvo

Piliszántó
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Mužstvo Bzenice

Blahoželanie
Alexander Ťapaj 60. rokov
Milý Šani,
Pripájame sa k dlhému radu gratulantov a ku krásnym 60.narodeninám Ti zo srdca prajeme do ďalších rokov Tvojho činorodého života
všetko len to najlepšie - Božiu pomoc a požehnanie, dobré zdravie, lásku a spokojnosť v rodine, úspechy v podnikaní.
Nech zanietenosť, chuť a elán Tebe také vlastné, sú aj po ďalšie roky na
prospech našej dedine.
starosta obce Ing. Ján Kalman
všetci pracovníci OcÚ
poslanci obecného zastupiteľstva
a redakčná rada ŽE

Chcete inzerovať
v Žemberovskom echu?
email:
echozem@gmail.com
telefón: 036/638 8322

☺S úsmevom ☺
Pani učiteľka skúša Jožka:
Prečo vyhynuli mamuty?
Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat.
☺☺☺
Janka z mamičkou idú k zubárovi. Janka otvorí usta a zubár
povie: Janka máš malé ústa!
Mama zavrieska: Ale doma ma
veľké ústa!
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