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Rekonštrukcia cesty 1/51

Slovo na úvod
Tragická udalosť, ktorá sa
stane náhle a nečakane, vždy
hlboko zasiahne do života rodiny. Okrajovo zasiahne aj do
životov ľudí žijúcich v jeho širokom okolí.
Niečo nás zaskočí, napomenie, možno aj vystraší. Stačí
okamih a priority sa menia.
Mysľou nám vtedy prebehne
otázka - robím všetko v súlade
so svojím svedomím? Nemám
čo naprávať? Nemám komu
odpúšťať?
Snažíme sa v rýchlosti bilancovať, prehodnocovať, dávame
si predsavzatia. Potom pomaly, nenápadne sa vraciame do
starých známych zabehnutých
koľají a zabudneme. Kým sa
nám znova nepostaví niečo do
cesty.
Moja starká hovorievala:
„človek je ako z makovýho kvetu.“ Makový kvet rýchlo rozkvitne do krásy, ale rovnako rýchlo
jeho veľké, jemné lupene vädnú a opadajú.
Taký je aj ľudský život krátky, zraniteľný a pominuteľný.
Niekomu sa podarí prežiť ho
plnohodnotne, zmysluplne, je
darom a požehnaním pre rodinu aj pre spoločnosť.
Naopak - niekomu sa stane
životným krédom zloba a nenávisť. V dnešnom Echu uverejňujeme príspevok o inváznych
rastlinách, ktoré sú pliagou vegetácie. Ťažko a veľmi namáhavo sa dajú vykoreniť. Vždy
sa zo zeme vytlačia na inom
mieste a škodia prostrediu ,
v ktorom prežívajú.
Nepremárnime svoj život,
ako nepotrebná invázna rastlina. Veď ľudia majú radosť a potešenie z krásnych, ušľachtilých kvetov.
Pred niekoľkými dňami bol
bezcitne skmásaný kvet života
vzácnemu, láskavému a nesmierne dobrému človeku. Bolo
potešením a radosťou poznať
ho a žiť v jeho blízkosti.
O čo ťažší a namáhavejší je
život v blízkosti takej inváznej
rastliny.
Mariana Danišová
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Zlý stav vozovky s vyjazdenými
koľajami a výtlkmi na štátnej ceste
1/51 prechádzajúcou obcou Žemberovce je už minulosťou. Prípravné práce na projekte boli započaté
v mesiaci január 2011 a v mesiaci
jún 2011 bol celý projekt pripravený
na realizáciu. Počas tohto obdobia
obec Žemberovce úzko spolupracovala s investorom – Slovenskou
správou ciest Bratislava a Krajským úradom pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Nitre.
Na samotnú realizáciu stavby
však v roku 2011 neboli vyčlenené
ﬁnančné prostriedky a v jeseni sa
vykonali len drobné opravy výtlkov, ktoré však neviedli k zlepšeniu stavu vozovky, ba v niektorých
úsekoch stav ešte zhoršili.
Ako sa hovorí, že všetko zlé
je na niečo dobré podarilo sa aj

v tomto prípade a obec Žemberovce to využila ako argumenty pre
potrebu realizácie stavby v roku
2012.
V marci 2012nám bolo oznámené, že stavba „ Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste I/51
obci Žemberovce je zaradená do
investičného zámeru Slovenskej
správy ciest Bratislava pre rok
2012 ﬁnancovaná z fondov EU s
termínom vykonania prác máj – júl
2012. Je dobré, že sa pristúpilo
k oprave uceleného úseku cesty
od mosta pri Sikenici až po hranicu okresu na Tlstom vrchu v celkovej dĺžke 9707 m. V čase písania
príspevku na uvedenej stavbe boli
vykonané práce odfrézovanie krytu
vozovky a pokládka nového asfaltového krytu vozovky v celej dĺžke
9 707 m. zostáva ešte osadiť 280

smerových stĺpikov, 120 ks reﬂexných gombíkov, 120 ks plašičov
zvery, i ks ukazovateľa rýchlosti
a teploty, zhotovenie vodorovného
značenia a osadenie zvislých dopravných značiek. Je predpoklad,
že do konca júla budú všetky tieto
práce ukončené.
Som rád, že počas prác na
stavbe napriek obmedzeniu cestnej premávky neboli zaznamenané žiadne nehody a havárie
a ďakujem občanom za disciplínu
a trpezlivosť pri realizácií jednotlivých prác.
Všetko úsilie v uvedenom období smerovalo k tomu, aby sa
zvýšila bezpečnosť premávky
vozidiel prechádzajúcich našou
obcou, ale predovšetkým občanov
Žemberoviec.
Ing. Ján Kalman

 Úprava cesty. Foto: Anna
Jarošíková

V PD Žemberovce začala v pondelok 9. júla
žatva. Želáme našim
poľnohospodárom aby
sa im podarilo dostať
úrodu pod strechu, bez
väčších strát. Nech im
počasie žičí a nekladie
prekážky.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 14/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO:
návrh starostu:
- určenie zapisovateľky: Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Ján Spevár, Ján Gímeš
- návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení: predseda: Katarína
Baranová, členovia: Alexander Ťapaj a Ing. Michal Macho
BERIE NA VEDOMIE
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Ján Spevár a Ján Gímeš
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: Katarína Baranová, členovia: Alexander Ťapaj a Ing. Michal
Macho
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05. 03. 2012
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 05. 03. 2012
Uznesenie č. 16/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
Zámer č. 1/2012 na odpredaj majetku obce pre Mgr. Milana Senešiho
a Mgr. Evu Senešiovú parc. 217/5
o výmere 949 m2 a parc. č.217/39
o výmere 45 m2 nachádzajúce sa
v katastrálnom území Dolné Žemberovce registra C, vedené ako
zastavané plochy a nádvoria ako je
zakreslené v GP č. 978/2011 zo dňa
11.11.2011. Obec navrhuje cenu
1,40 € za m2.
SCHVAĽUJE
Odpredaj majetku obce pre Mgr.
Milana Senešiho a Mgr. Evu Senešiovú parc.217/5 o výmere 949 m2
a parc. č.217/39 o výmere 45 m2
nachádzajúce sa v katastrálnom
území Dolné Žemberovce registra
C, vedené ako zastavané plochy
a nádvoria ako je zakreslené v GP
č. 978/2011 zo dňa 11.11.2011.
Cena za m2 je 1,40 €.

ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu s Mgr. Milanom
Senešim a s Mgr. Evou Senešiovou
v zmysle uznesenia č.16/2012 - OZ
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
Zámer č.2/2012 na odpredaj majetku obce pre Annu Tichú trvale
bytom ČA 221/5 Žemberovce v podiele 4/6, Jána Marunu trvale bytom
Kvetná 1228/23 Levice v podiele 1/6
a Ľubomíra Marunu trvale bytom
Buliková 19, Bratislava v podiele 1/6
z dôvodu osobitného zreteľa.
SCHVAĽUJE
Odpredaj majetku obce pre Annu
Tichú trvale bytom ČA 221/5 Žemberovce v podiele 4/6, Jána Marunu
trvale bytom Kvetná 1228/23 Levice
v podiele 1/6 a Ľubomíra Marunu
trvale bytom Buliková 19, Bratislava
v podiele 1/6 z dôvodu osobitného
zreteľa.
Jedná sa o parc. č. 1886/1 o výmere 40 m2 a z parc.č. 1886/2 výmeru 49 m2 vedené ako zastavané
plochy a nádvoria registra C v k.ú.
Dolné Žemberovce za cenu 1,40 €/
m2 v zmysle Smernice č.4/2009
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu s Annou Tichou,
Jánom Marunom a Ľubomírom
Marunom v zmysle uznesenia č.17/
2012
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
Zámer č.3/2012 na odpredaj
majetku obce pre Slávku Jasenekovú bytom Mjr. D. Gondu č.84,
935 02 Žemberovce z dôvodu
osobitného zreteľa parc. č. 217/4
o výmere 883 m2, vedenú ako orná
pôda, registra C nachádzajúcu sa
v k.ú. Dolné Žemberovce. Cena je
stanovená znaleckým posudkomč.
25/2012 za 1,76 €/m2.
SCHVAĽUJE
odpredaj majetku obce pre Slávku Jasenekovú bytom Mjr. D. Gondu
č.84, 935 02 Žemberovce z dôvodu
osobitného zreteľa parc. č. 217/4
o výmere 883 m2, vedenú ako orná
pôda, registra C nachádzajúcu sa
v k.ú. Dolné Žemberovce. Cena je
stanovená znaleckým posudkom č.
25/2012 za 1,76 €/m2
prítomní: 7 hlasovanie: za: 5
proti: 1 zdržal sa: 1
Pozn. Odpredaj nebol schválený, pretože nebola splnená
podmienka súhlasu 3/5 väčšiny
všetkých poslancov.
Uznesenie č. 19/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
žiadosť E. Šikeťovej o odkúpenie

pozemku č.67/3 vedeného na LV
č.1 v k.ú. Horné Žemberovce o výmere 600 m2
SCHVAĽUJE
zámer odpredať obecný pozemok p. č. 67/3 o výmere 600 m2
v k.ú. H. Žemberovce
ODPORÚČA
starostovi obce zverejnenie zámeru odpredať obecný pozemok
p.č. 67/3 o výmere 600 m2 v k.ú. H.
Žemberovce
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- žiadosť Jána Lajpríka bytom Na
Hôrke č. 21/340, Žemberovce o odkúpenie malého motocykla Babeta
typ 210 za zostatkovú hodnotu aj s
dokladmi
NESCHVAĽUJE
- odpredaj malého motocykla Babeta pre Jána Lajpríka na základe
odporúčania investičnej komisie zatiaľ neodpredať
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- sťažnosť p. Dušana Barana na
rušenie nočného kľudu v okolí Penzionu Anna
BERIE NA VEDOMIE
- sťažnosť p. Dušana Barana na
rušenie nočného kľudu v okolí Penzionu Anna
UKLADÁ
Komisii na ochranu verej .poriadku vypracovať VZN o podmienkach
podnikania na území obce Žemberovce do najbližšieho zasadnutia
OZ
prítomní: 7 hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 22/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- možnosť zhodnotenia majetku
obce dostavbou 2 bytov v budove
bývalého A pavilónu ZŠ s MŠ terajšej budove Obecných nájomných
bytov súp.č. 556, ul. Osloboditeľov
32, p.č.218/14 registra C, k.ú. Dolné
Žemberovce
SCHVAĽUJE
možnosť zhodnotenia majetku
obce dostavbou 2 bytov v budove
bývalého A pavilónu ZŠ s MŠ terajšej budove Obecných nájomných
bytov súp.č. 556, ul. Osloboditeľov
32, p.č.218/14 registra C , k.ú. Dolné Žemberovce za nasledovných
podmienok:
I. Záujemca o prestavbu bytu
uhradí do 30.11.2012 sumu
10.940,90 €
(Doteraz vynaložené náklady na
2 byty predstavujú sumu 21.881,80
€ v tom sú zahrnuté náklady na
výmenu okien, vonkajšia fasáda
a predpríprava inžinierskych sietí,

ˇ
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čiže na 1 byt je to 21.881,80 € : 2 =
10.940,90 €)
II. Ostatné náklady na byt začne
splácať dňom kolaudácie bytu podľa
pravidiel VZN č.1/2012
III. Všetky náklady na dostavbu
bytu hradí záujemca o prestavbu
bytu
ODPORÚČA
starostovi obce uzatvoriť so záujemcom o dostavbu bytu zmluvu
v zmysle uznesenia č.22/2012
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- Záverečný účet obce Žemberovce za rok 2011 spolu s prílohami
a v zmysle § 16 odst. 8 zákona č.
583/2004 Z.z. ho uzatvára výrokom
SCHVAĽUJE
- celoročné hospodárenie obce
Žemberovce za rok 2011 bez výhrad
- prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 previesť do rezervného fondu v sume 18 804,37€
- zoznam vyradeného majetku
k 31.12.2011 predloženého inventarizačnou komisiou z dôvodu
neupotrebiteľnosti – fyzickou likvidáciou poveruje komisiu v zložení:
predseda Ján Gímeš – poslanec
OZ, člen Ján Spevár – poslanec OZ
a členka Darina Mikulová – prac.
OcÚ
berie na vedomie
- stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k záverečnému účtu obce za
rok 2011
- audítorskú správu k účtovnej
závierke za účtovné obdobie 2011
a prijaté rozpočtové opatrenia č.1-8
za rok 2011
Monitorovaciu
správu
k 31.12.2011 k programovému rozpočtu obce
- Výročnú správu za rok 2011
- Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011
- Správu o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2011
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
BERIE NA VEDOMIE
Správu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
o tom, že starosta obce podal v zákonom stanovenej lehote: „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu
obce“ v zmysle zákona č. 357/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 25/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
PREROKOVALO
určenie platu starostu
SHVAĽUJE

ˇ
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
plat starostu od 01. 06. 2012 vo
výške 1.789,68 €/mes. v zmysle
zákona č.154/2011 o platobných
pomeroch starostov.
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.1/2012 – kontrola dodržiavania zák. č.546/2010
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony na ZŠ s MŠ Žemberovce v roku 2011 (zverejňovanie)
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.1/2012 – kontrola dodržiavania zák. č.546/2010
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony na ZŠ s MŠ Žemberovce
v roku 2011 (zverejňovanie)

Pýtame sa...
Čo máme podniknúť, čo je potrebné urobiť, na koho sa obrátiť
so žiadosťou o pomoc, aby autá
a motorky dodržiavali predpísanú
rýchlosť na ulici Mjr. Daniela Gondu?
Niektorí vodiči si mýlia túto cestu s pretekárskou dráhou. Prečo
sa meria rýchlosť len na hlavnej
ceste? Koľko ľudských obetí musí
ešte skončiť v čiernom vreci vinou
nezodpovedného vodiča?
Dve moje spolužiačky našli smrť
na tejto ulici, približne na tom istom
mieste. Zdemolovaný plot a plynová prípojka, mimochodom, tiež
v týchto miestach len zázrakom
neskončili obrovskou tragédiou.
Ľudský život, zdravie a bezpečnosť majú takú zanedbateľnú hod-

SCHVAĽUJE
prijaté opatrenia ZŠ s MŠ na odstránenie nedostatkov zistených
následnou ﬁnančnou kontrolou č.
1/2012 – kontrola dodržiavania zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony na ZŠ
s MŠ Žemberovce v roku 2011.
(zverejňovanie)
prítomní: 7 hlasovanie: za: 7
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- vzdanie sa členstva v komisii
ﬁnančnej a správy obecného majetku, p. Dany Červenákovej
- návrh na doplnenie člena komisie ﬁnančnej a správy obecného
majetku p. Ing. Janou Priekopovou
BERIE NA VEDOMIE
- vzdanie sa členstva v komisii
ﬁnančnej a správy obecného majetku, p. Dany Červenákovej
SCHVAĽUJE
- návrh na doplnenie člena ko-

misie ﬁnančnej a správy obecného
majetku p. Ing. Janou Priekopovou
prítomní: 7 hlasovanie: za: 5
proti: 1 zdržal sa: 1
Uznesenie č. 28/2012 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
informácie starostu obce o:
- plnení plánu hlavných úloh na
rok 2012
- plnení príjmov z jednotlivých
kult. Podujatí
- o ukončení pracovného pomeru riaditeľky ZŠ s MŠ p. Mgr. A.
Dianovskej
- o oprave štát. cesty I/51 na ul.
SNP
- informáciu o sneme ZMOSu
- poskytnutie ﬁnanč. príspevku
100 € obci Oravská Lesná postihnutej snehovou kalamitou
- ocenenie od Matice slovenskej
za monograﬁu Žemberovce v histórii a v súčasnosti
- kosenie obecných pozemkov
Ing. Ján Kalman
starosta obce
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce

notu? Viac pozornosti venuje naša
spoločnosť krádeži dvoch cigariet
a trestu za túto krádež.
Koľko gramov marihuany sa
rovná jednému ľudskému životu?

ako inokedy dochádza k rušeniu
nočného kľudu a obmedzovaniu
okolia nadmerným hlukom, a nie
je možné sa mu brániť zatvorením
okien či dverí.
Ako je v našej obci vyriešená
táto problematika s jednotlivými
podnikateľmi?
Návrh VZN v tejto záležitosti
bude predložené obecnému zastupiteľstvu 24. augusta 2012 na
plenárnom zasadnutí obce. Pripomienky od občanov je potrebné
predložiť na obecný úrad v Žemberovciach.
Prípadné konkrétne udalosti týkajúce sa rušenia nočného kľudu
a obmedzovania okolia nadmerným hlukom bude riešiť obecná Komisia verejného poriadku
v zmysle zákonov SR.
Za odpovede ďakuje
Mariana Danišová

Pán starosta, čo môže obec
podniknúť v záujme bezpečnosti chodcov a cyklistov na ulici
Mjr. Daniela Gondu?
Mojou snahou bude kontaktovať
políciu, aby sa častejšie kontrolovala rýchlosť na tejto ulici a zvýšenou prítomnosťou príslušníkov
polície zabrániť nesvedomitým
vodičom, aby ohrozovali životy
občanov.
Iné nám nezostáva, ako represívna zložka.
-------------------V našej obci je viacero pohostinských zariadení.
Leto je obdobie keď častejšie

V krátkosti informácie o zbere elektroodpadu
V našej obci sa zber elektroodpadu uskutočnil 15.mája 2012.
Občania boli informovaní cestou
miestneho rozhlasu týždeň pred
odvozom ﬁrmou ARGUSS, s.r.o.,
ktorá sa špecializuje na tento odpad a má na to autorizáciu udelenú
MŽP SR a súhlas na prepravu elektroodpadov do strediska zhotoviteľa v Loku, vydaný KÚ ŽP v Nitre.
Je smutné, že akurát v tomto období zbierajú elektrodpad aj iní,
ktorí nemajú potrebné povolenia
a doslova vyrabujú už nazbieraný
elektroodpad. Ale aj napriek tomu
sa nazbieralo celkom 14 chladničiek, 4 práčky, 3 sporáky a rúry na

pečenie, 4 vysávače, 5 žehličiek,
7 sušičov na vlasy, 1 tlačiareň, 1
počítač, 8 zobrazovacích zariadení, 18 televízorov a opotrebované
drobné baterky. Okrem toho sa
zbierali aj staré pneumatiky, kto-

rých sa vyzbieralo 51 kusov.
Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí sa zapojili do tohto zberu
a tak prispeli k ochrane životného
prostredia.
Mináriková

Ponuka

Obec Žemberovce ponúka na
možnosť dostavby dva nedokončené
byty v pavilóne 22 miestnej bytovky
v areáli ZŠ.
Za nasledovných podmienok:
I. Záujemca o prestavbu bytu uhradí do 30. 11. 2012
sumu 10.940,90 €
(Doteraz vynaložené náklady na dva byty predstavujú sumu 21.881,80 € v tom sú zahrnuté náklady na
výmenu okien, vonkajšia fasáda a predpríprava inži-

Udalosti stručne

04.05.2012 – starosta obce sa
v Pukanci zúčastnil zasadnutia
zboru poradcov Združenia pre
separovaný zber TATIAR za účelom odkúpenia triediacich hál do
majetku zduženia TATIAR
15.05.2012 – v koncertnej
sále Tekovského múzea v Leviciach prevzal starosta obce cenu
Matice slovenskej za 3. miesto
za za monograﬁu „Žemberovce
v histórii i v súčasnosti“ Vydanú
v roku 2001 pri príležitosti inštalácie erbu obce autoriek Mgr.
Eva Bešinová, Mgr. Jarmila Bátovská a perokresby Mariana
Danišová.
17.05.2012 – sa starosta obce
zúčastnil na rokovaní 23.snemu
ZMOS v Bratislave
31.05.2012 – sa starosta obce
zúčastnil na pravidelnom zasadnutí starostov tekovského regiónu na Žuhračke.
01.06.2012 - sa v priestoroch
ZŠ s MŠ v Žemberovciach pri
príležitosti Medzinárodného dňa
matiek uskutočnil športový deň.
Za obec Žemberovce sa podujatia zúčastnil starosta obce a poslanci OZ Ing. Michal Macho
a Eva Kolenová.
07.06.2012 – starosta obce sa
zúčastnil na valnom zhromaždení akcionárov Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s.
v Nitre.
11.06.2012 – starosta obce
spolu so zborom poradcov
Združenia pre separovaný zber
TATIAR sa zúčastnil pracovného stretnutia v Dolnom Pialy
ohľadne vystúpenia obcí Dolný
Pial, Horný Pial a Jesenské zo
Združenia pre separovaný zber
TATIAR ku 30.06.2012.
25.06.2012 – v zasadačke OÚ
Žemberovce sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Žemberovciach.
2012.2012.2012 - v jedálni
ZŠ s MŠ sa uskutočnila rozlúčka
budúcich prvákov s materskou
školou.
28.06.2012 – v kinosále kultúrneho domu sa uskutočnil 12.ročník udelenia ocenení „Žiak roka
2011/2012“
30.06.2012 - Obec Žemberovce - SPOZ sa občianskym pohrebným obradom rozlúčila s pani
Evou Harnovou, ktorá tragicky
zahynula dňa 27.6.2012
starosta obce

nierskych sietí, čiže na jeden byt je to
10.940, 90 )
II. Ostatné náklady na byt začne
splácať dňom kolaudácie bytu podľa pravidiel VZN č.
1/2012
III. Všetky náklady na dostavbu bytu hradí záujemca
o prestavbu bytu. Bližšie informácie záujemca získa
u starostu obce Ing. Jána Kalmana alebo u pracovníčky OcÚ Bc. Anny Jarošíkovej.
Oz v Žemberovciach
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Klub dôchodcov Žemberovce informuje:
Dva dátumy, dve životné jubileá.
16. apríl a 20. máj, čísla, ktoré
nič nehovoria. Ale klub vie....predsedníčka klubu Marta Gúčiková
a členka výboru Irena Renčová
oslávili svoje narodeniny. Len slová chvály nestačia. Zamyslíme
sa, poprajme im silu ducha i tela,
ešte veľa krásnych slnečných dní
v kruhu rodiny, v kruhu priateľov.
Zastavme sa, ako básnik povedal,
„postoj chvíľa, si krásna...“. Darujme si úsmev, úsmev radosti i pochopenia. Čas pracuje proti nám,

to jedno nemáme, čas...
Touto cestou by chcel klub
dôchodcov privítať medzi seba
nových členov, i z radov nastupujúcich občanov do dôchodkového
veku. Statočných ľudí, ktorí sa
neboja práce, vlastného uvažovania, premýšľania. Ktorí sú ochotní
v mene klubu a obce bojovať, pracovať a prezentovať nové nápady,
názory. Kreatívnosť v „dospelom
veku“ už nie je ničím zaťažená...
každý vek má svoje čaro, tak
vstúpte. Ste vítaní....len jedna

Zo života nášho
Poľnohospodárskeho družstva
„Dnes nechceme si rátať roky,
v každom je krása.
Sivý vlas predsa nie je sivý svet...“
...boli úvodné verše utorkového
dopoludnia 29. mája 2012, ktoré
patrilo stretnutiu a spomienkam
dôchodcov Poľnohospodárskeho
družstva v Žemberovciach, ktorí
prijali pozvanie vedenia družstva
a prišli do kultúrneho domu v Žemberovciach na tradičné stretnutie
dôchodcov.
Hoci zdravie už neslúži ako kedysi a nohy tiež občas neposlúchajú, je to príležitosť stretnúť sa
s bývalými kolegami a spestriť si
tak dni každodenných povinností.
Prišli, aby sa podelili so svojimi radosťami, ale predovšetkým,
aby stretli bývalých kolegov a zaspomínali na časy, ktoré strávili
na našom družstve. Pri príchode
ich vítali pracovníčky a predseda
PD a boli im odovzdané karaﬁáty
a malá pozornosť. Na úvod prispela recitáciou básne Pavla Koyša,
Prekroč rieku p. Mariana Danišová, predseda družstva Ing. Milan
Halmeš vo svojom príhovore poinformoval o súčasnom dianí na PD.
K spríjemneniu dopoludnia za-
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zneli tiež piesne z repertoáru
speváckeho
zboru Žemberovčan a niektorí si domov odniesli aj výhru
z tomboly. Po chutnom obede sa
seniori vzájomne lúčili s úsmevom a slovami: „ďakujeme a stretneme sa o rok“
Za PD: D. Červenáková

podmienka je k prijatiu, úsmev a dobrá
nálada.
Klub
dôchodcov
Žemberovce, ako po
iné roky, i tento rok
v júli plánuje Deň
otvorených
dverí,
spojený s výstavou
„Vreckovky,
súčasť
to života...“. Následné dva mesiace bude
nedeľné
popoludnie venované nielen
posedeniu pri čaji,
káve...Tešme sa spoločne zo stretnutí.
za KD K.
Baranová

Spevokol Žemberovčan
Väčšinou v spevokole členovia sú dôchodci – čiže seniori.
Sme rady, že sa môžeme stretávať na nácviku piesní, ktoré
svojou trpezlivosťou zdieľa
s nami i naša vedúca spevokolu p. Mgr. Mária Bernátová.
Sme rady, že nás naučí rôzne

Stretnutie dôchodcov PD Žemberovce
Raz v roku pozýva Poľnohospodárske družstvo na spoločné stretnutie dôchodcov PD Žemberovce.
Dňa 29. mája sa toto stretnutie uskutočnilo, kde spevokol Žemberovčan prispel kultúrnym programom.
Zaspievali sme pre dôchodcov ľudové pesničky rôzneho regiónu
1) Kráča dievča po ovsenom klase
2) A tej našej dedinôčke
3) Čo to tam šuchoce
4) Kedyže to žitko zíde
Veľmi rady sme, že môžeme naším programom spríjemniť chvíle
dôchodcom PD, ktoré si zaspomínajú na časy strávené v práci na tunajšom Poľnohospodárskom družstve a tiež i pri našich pesničkách na
ich mladé časy.
členka spevokolu Marta Bieliková

ľudové piesne, ktorými my zase
rozdávame radosť pre rôzne
generácie.
Kroje, ktoré momentálne
máme, a ktoré sme si svojpomocne ušili sa niektorým
nepáčia, bolo nám povedané,
že sú hrozné. Tiež vieme, že
v Žemberovciach nebol kroj,
ale nakoľko vystupujeme na
speváckych súťažiach tak sme
si museli aký taký kroj ušiť.
V závere chceme poďakovať celý spevácky zbor nášmu
p. starostovi Ing. Kalmanovi
a predsedovi družstva p. Ing.
Halmešovi za ich podporu, ktorú nám preukazujú pri rôznych
akciách.
Chceme, aby Žemberovčania
trošku tiež nás pochopili a boli rady, že máme v obci takýto
spevokol, hoc nie sme profesionáli, lebo niektoré obce by
chceli mať takýto spevokol, ale
nie je im to umožnené.
za spevácky súbor
Žemberovčan
Mária Šikeťová
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Krásna, ale nebezpečná
Na Slovensku sa rozšírili
a udomácnili viaceré nepôvodné
druhy rastlín, ktoré vstupujú do
spoločenstiev a vytláčajú pôvodné druhy, čím spôsobujú zmeny
v zložení a štruktúre celého ekosystému. Ide o invázne rastliny.
Aby každý pochopil o čo ide,
asi najlepšie poslúži táto básnička:
Ja, invázna rastlina,
som horšia ako burina.
Prišla som k vám z cudziny,
skrášliť vaše krajiny.
Rastiem, rastiem ako z vody,
všade sa mi dobre vodí.
Najprv žijem na záhradke,
vošky, tie sú na mňa krátke.
Rozšírim sa do lesa,
bojte sa ma, traste sa!
Som krajšia, väčšia ako iné,
zvládam prežiť v krutej zime.
Proste nemám problémy
ovládnuť všetky terény.
Výborne mám premyslené,
ako sa stať pánom Zeme.
Preto pozor, milé deti,
v prírode sú rôzne kvety.
To, čo zdá sa pekným byť,
vás raz môže zahubiť.
Prečo sú niektoré rastliny
invázne?
Väčšina inváznych rastlín má
svoj domov v Ázii alebo v Severnej Amerike, odkiaľ boli do
Európy dovezené ako okrasné

rastliny do parkov a záhrad alebo
ako krmoviny pre zvieratá.
Majú dobré rozmnožovacie
schopnosti, tvoria veľa semien
a majú málo prirodzených nepriateľov (parazitov, chorôb).
Najlepšie sa im darí na
miestach, ktoré sú nejakým spôsobom narušené,
kde rýchlo získavajú
dominantné
postavenie.
Najčastejšie ich
nájdeme pozdĺž
ciest,
železníc,
vodných
tokov,
na
smetiskách,
staveniskách, kde
často
vytvárajú
súvislé porasty.
Ktoré rastliny
to sú?
Podľa zákona
NR SR č. 543/
2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny je termínom
invázna rastlina
na
Slovensku
označených sedem druhov. Tento zákon hovorí:
Invázne druhy je
zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožo-

Hurá letné prázdniny!
Drahí Žemberovčania, bratia
a sestry.
Chcem sa vám prihovoriť na
začiatku týchto letných prázdnin,
z ktorých sme ukrojili už niekoľko
dní. Pre niektorých z vás – rodičov, starých rodičov, toto obdobie
znamená väčšiu starosť o vyplnenie času vašim deťom, vnúčatám
a pre iných toto obdobie znamená
bezstarostné a voľné prežívanie
nastávajúcich letných dní. Každý
z nás však toto obdobie vníma
ako čas určitého oddychu, voľna,
dovoleniek a rôznych iných rekreačných pobytov. Aj na túto situáciu nájdeme v Božom Slove, vo
Svätom Písme Ježišov výrok: Ježiš apoštolom povedal: „Poďte vy
sami do ústrania na pusté miesto
a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31)
Z toho jasne vidieť, že Kristus hovorí svojim apoštolom, aby si odpočinuli, aby si oddýchli, pretože
mali za sebou náročnú apoštolskú
činnosť, spočívajúcu v ohlasovaní
Evanjelia po rôznych dedinách,
mestách a krajoch.
My máme tiež za sebou náročný čas práce, povinností alebo
starostí a tiež nám Ježiš hovorí
– poď si oddýchnuť. Poď načerpať
nových síl, poď do ústrania z toho
hluku každodenných povinností
a starostí, či služobných prác.

Už psychológia vie, že oddych je
tak dôležitý pre život človeka, ako
jedlo. Preto naozaj naplno využime tieto nastávajúce dni, týždne,
dva mesiace na dobrý a kvalitný
oddych.
Ale ako to dosiahnuť? Ako dosiahnuť ten dobrý a kvalitný oddych? Tak, že si človek v tom
oddychu všimne každú stránku
svojej osobnosti – aj telesnú, aj
duchovnú. My sa často zameriavame iba na tú telesnú a po dovolenke, alebo po nejakom výlete
sme viac unavení ako oddýchnutý.
Chyba je práve v tom, že telo dostalo svoje – svoju dávku oddychu,
ale duša nie. A preto, ak chce byť
človek naozaj vyrovnaný a naozaj
oddýchnutý, je potrebné rovnakej
miere doplniť dávky oddychu aj
telu, aj duši.
Myslím si, že každý z nás veľmi
dobre vie o čom hovorím! A každému dobre padne úplne iná forma
telesného a duševného oddychu.
Keďže sa ešte stále nachádzame
na začiatku našich oddychových
dní, popremýšľajme a doplňme tú
dávku oddychu, ktorá nám chýba.
Prajem vám všetkým požehnané dni letných prázdnin, dovoleniek a rôznych výletov.
Jozef Poliak,
adm. farnosti

vať, obchodovať s nimi.
Vlastník(správca,
nájomca)
pozemku je povinný odstraňovať
invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým
spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov.
Ide o tieto rastliny:
1. Pohánkovec japonsky
2. Pohánkovec český
3. Pohánkovec sachalínsky

4. Boľševník obrovský
5. Netýkavka žliazkatá
6. Zlatobyľ kanadská
7. Zlatobyľ obrovská
Existuje aj mnoho ďalších rastlín, ktoré nie sú invázne podľa
zákona, ale ich vlastnosti sú podobné. Napríklad: lupina mnoholistá, pavinič päť listý, agát biely
a sumach pálkový.
Aj v obci Žemberovce je pozorovaný výskyt inváznej
rastliny. Na výjazde zo
Žemberoviec
smerom
na Kolárku sa udomácnil pohánkovec japonský
(fallopia japonica). Rastliny po aplikácii herbicídneho prípravku síce
spomalili svoj rast, ale
úplne zlikvidované zatiaľ
neboli. Aj to potvrdzuje
odolnosti tejto inváznej
rastliny. Možno viacerí
občania pestujú uvedenú rastlinu vo svojich
záhradách, ako okrasnú
rastlinu.
Upozorňujem
občanov na vysokú odolnosť tejto rastliny. Pri
likvidácii mechanickým
spôsobom, rastlinné šťavy môžu spôsobiť popáleniny na koži. Nedovoľme inváznym rastlinám
udomácniť sa v našom
chotári.
Ing. Ján Kalman

Ak chceš ísť k Nemu, nevyhneš sa odpovedi
na otázku: Čo hľadáš? Ján 1, 35-39
Opýtali ste sa už niekedy samých seba: Čo hľadáš? Čo vlastne chceš? Po čom túžiš? Mnoho
rozprávok pozná vetu:... a vybral
sa do sveta šťastie hľadať... Niekto
ide do sveta hľadať šťastie, prácu,
nové zážitky, priateľstvá. Sú rôzne
typy hľadania. Ale keď vám Ježiš
položí túto otázku, musíte sa zavŕtať do seba, urobiť hlboký vrt
vašej duše, sledujte Jeho kroky,
nasledujte Jeho hlas, pretože krátko pred tým ste počuli na Neho
dobré ohlasy a referencie a On sa
vás namiesto toho, aby bol rád, že
ste Ho začali nasledovať, pýta: Čo
hľadáte? Predstavujem si, ako Pán
Ježiš hneď nevyčaril hollywoodsky
úsmev na tých dvoch učeníkov,
ani im hneď neotvoril náruč, aby
ich objal, že konečne sa aj k Nemu niekto hlási, ale predstavujem
si, ako sa ich s láskou, no zároveň
s akousi hĺbkou vážnosti tej chvíle
pýta: Čo hľadáte? A tie dve slová
mieria do svedomia. Všade je to
tak: je tendencie priťahovať ľudí,
motať im medové motúzy popod
fúzy, opíjať rožkom a sľubovať pečené holuby, len aby ste sa stali
členmi, sympatizantmi. Len aby
nás bolo viac a mali sme viac pe-

ňazí či väčší vplyv. Pán Ježiš má
prvých dvoch a namiesto toho,
aby skákal od radosti, dovolí si takúto osobnú otázku! To teda nebol
dobrý marketingový ťah! Opýtať
sa nádejných členov: Čo hľadáte?
Príliš osobné, príliš zraňujúce, príliš strohé, príliš tvrdé pre nadšenca... a príliš dôležité. Ale tak, ako to
bola osobná otázka, rovnaká bola
i odpoveď: osobná. Kde bývaš?
Hľadali osobný vzťah, hľadali hĺbku, hľadali prijatie. Škodam že Ján
nezachytil ich prvý rozhovor. Možno to bolo príliš osobné... Ale také
silné, že obidvaja šli hľadať svojich
bratov, aby im mohli svedčiť i tom,
čo našli alebo – lepšie povedané
koho našli, resp. čo našli v Ňom...
Ak hľadáme odpoveď na otázku:
Som na dne, som biedny, úbohý,
kto ma z toho vyslobodí? Hľadáme niekoho, kto nás zachráni od
toho, čo nás tlačí k zemi. On nám
vie dať odpoveď: Povie nám: Poď
a uvidíš... A šli, videli, kde býva
(aký je) a zostali u Neho.
Ak vážne chceme ísť k Nemu, tej
odpovedi sa nevyhneme. Amén.
Mgr. G Lauríková
nám. farárka
ECAV CZ Žemberovce
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Horné Žemberovce v 2. polovici 18. storočia
Ako sme už uviedli, základnou
otázkou tereziánskej regulácie
bolo určenie veľkosti sedliackej
usadlosti a určenie primeraného
a pomerného zaťaženia poddaného kontribúciou a panskými
bremenami. V Horných Žemberovciach stoliční úradníci
vykonali súpis predurbárskeho stavu,
prieskum na deväť otázok, dňa
24. novembra 1769. Akcie sa za
obec zúčastnili - Ondrej Jakubík,
richtár, Martin Malovan, podrichtár, Juraj Souc, Ján Kováč starší,
Mikuláš Kováč, Ján Fraňa, Tomáš
Kysel, Ondrej Petrík a Štefan Horváth, notár.
V uvedenom období zemepánmi v obci boli Jozef Baroš a Juraj Baroš (Baross), pán Zmeškal
a Pavol Disnóši. Poddaní nemali
povinnosti stanovené urbárom ani
kontraktom, povinnosti plnili podľa „starodávnej obyčaji a potreby
zemských pánov“. Povinnosti (roboty a služobnosti) si plnili „peši
tak i lichvou“, teda pešo alebo so
záprahom.
Ako osohy a úžitky zástupcovia
obce uviedli, že obec mala ornú
pôdu o veľkosti „29 a pol kili“
lúky o veľkosti osem vozov sena.
Ako nevýhodu poddaní uviedli, že
hoci mali vinohrady, svoje víno
mohli predávať v krčme len od sv.
Michala do Nového roku. Ďalej
uviedli nedostatok pasienkov a nedostatok dreva, tak palivového na
kúrenie i stavebného na výstavbu
domov.
Piata otázka sa týkala veľkosti
celej usadlosti (koľko ornej pôdy
a lúk tvorilo celú usadlosť), koľko
prešporských meríc sa zasialo do

jedného honu a či sa na lúkach kosila aj mládza. Poddaný, ktorý obrábal celú usadlosť, „do troch kusoch 18 kil zasial, v piatich kusoch
tri vozy sena kosil, do jedného
honu, alebo jutra zeme, dve prešporské merice vysial. Na lúcha aj
mládzu mohol kosiť“.
Šiesta otázka sa týkala konkrétnych povinností poddaného, koľko
dní mal odpracovať so záprahom
a koľko bola „robota rukovna, ručná“, a či sa mu medzi povinnosti
rátala aj cesta – furmanka. Odpovede na uvedené otázky boli veľmi
zaujímavé a opisujú najhlavnejšie
poľnohospodárske práce. Povinnosti poddaného boli: dva týždne
trvajúca orba, sedem dní kosba,
päť – šesť dní hrabačka, dva dni
seno, štyri dni zvážanie zbožia,
dva týždne kopačka vo viniciach,
dva týždne žatva. Okrem uvedených povinností poddaní ešte pracovali pri zvážaní dreva, vození
hnoja, čistení lúk a pri opravách
budov. Ťažké a namáhavé práce
mali vykonávať so štvorzáprahom, ale keďže väčšinou mali len
dvojzáprahy, tak sa museli „spriahať“, dvaja poddaní vytvoriť jeden
štvorzáprah. Keďže nemali urbár,
furmanky, krátke alebo dlhšie, na
ktoré ich posielal zemepán, sa im
do ich povinností nezapočítavali.
Siedma otázka sa týkala deviatku a iných dávok a darov. Poddaní
v Horných Žemberovciach dávali
deviatok z ozimín a jarín, z vína,
z baranov a z včiel. Namiesto konopnej dežmy (dávky) dávali konopnú priadzu, panské obilie vo
svojich vreciach vozili do Bátoviec.
Gazdovia odovzdávali aj iné dávky

– po jednom žajdli masla, desať
vajec a pár kapúnov . Hoﬁeri (poddaní bez usadlosti, majúci len dom
a pozemky okolo domu) odovzdávali pol žajdla masla, pár vajec
a jedného kapúna.
Opustené usadlosti v obci neboli. Poddaní boli označení ako tzv.
veční poddaní, ale traja, prípadne
štyria poddaní mali právo opustiť
zemepána a presťahovať sa k inému zemepánovi. V prieskume nie
sú uvedené mená poddaných, ktorí sa mohli sťahovať.
Priblížili sme si jednu z hlavných
písomností urbárskej regulácie
– prieskum. Odpovede v Dolných
a Horných Žemberovciach vypovedajú o rozdielnom hospodárskom postavení, rozdielnych robotných, ﬁnančných i naturálnych
poddaných v oboch, v tom čase

Festival hudobného
folklóru – Spievanky
Dňa 5. mája 2012 v Dome kultúry v Mýtnych Ludanoch sa konal
festival hudobného folklóru.
Okresná prehliadka folklórnych
súborov, na ktorej sa zúčastnilo
16 speváckych súborov a sólistov
v okrese Levice. Našu obec Žemberovce reprezentoval spevácky
súbor Žemberovčan a sólistka
piesne p. Zuzka Ješková. Organizátorom bolo Regionálne osvetové stredisko Levice v spolupráci
s Nitrianskym samosprávnym kra-

Naša knižnica opäť ožíva...
Hoc staronové priestory knižnice, o to zaujímavejšie zmeny
v nej samotnej. Začalo sa to prijatím novej knihovníčky. A zmeny
sa len tak sypali. Presúval sa
mobiliár k dobru knihám i návštevníkov. Estetizáciu priestorov
nemožno prehliadnuť. Už len tie
umyté okná, opraté záclony a žlté
závesy. Nechýba ani pár kvietkov, čuduj sa, prežili i krutú zimu.
Najmä jeden malinký kaktus, ajhľa
kvitne. Radosť navštíviť knižnicu,
a ten úsmev knihovníčky...
Knižničný fond sa začal spracovávať a kontrolovať hneď od začiatku. Po dlhých rokoch sa urobila revízia knižničného fondu. Tu
sa ukázali nedostatky a nešťastné prekladanie knižnice. Knihy
sa poškodili, postrácali, a stratou
obalu sa celá kniha znehodnotila.
Občas sa našli i chrobáčiky, ktoré
si pochutnali na dobrej, statočnej
väzbe knihy. Nasledovalo vytriedenie zastaranej, poškodenej
a multiplicitnej literatúry. Knihy
minulého režimu sa presťahovali

do depozitnej knižnice, ktorá je
takisto prístupná čitateľom. Vyradených kníh bolo 801, kníh, u ktorých sa nevie zistiť čitateľ je 597,
a ešte stále nevrátených kníh ( po
niekoľko násobnom upozornení)
je 279. Netreba sa čudovať týmto
presným číslam, každoročne sa
do Tekovskej knižnice - metodického centra - odovzdáva výkaz
o pracovnej činnosti a o stave
knižničného fondu.
Ďalším presunom knižničného
fondu sa vyčlenila príručná knižnica a slovaciká (knihy o Slovensku,
propagácia slovenských autorov).
Knižnica sa tešila i z prírastkov,
nakúpili sa nové knihy v hodnote
147 € (obcou bola pridelená suma
na nákup 150 € na rok). A darom
knižnica dostala 300 kníh. Knižnica všetkým darcom srdečne
ďakuje.
V knižnici sa dal do prevádzky
i katalóg podľa autorov a predmetový katalóg, ktorý sa neustále
dopĺňa a upravuje podľa presunu
kníh a vyraďovania (po bývalej

susedných obciach. Dávky a povinnosti boli čiastočne zjednotené
v tlačenom urbári a v predtlačenej
tabuľke, ktorá obsahovala údaje
o mene a priezvisku hlavy domácnosti, údaje o rozsahu usadlosti
v intraviláne a extraviláne, a údaje
o robote, ﬁnančných a naturálnych
dávkach.
V článku boli použité historické
miery, ktoré sú v súčasnosti už pre
nás neznáme. Prepočítanie historických mier na súčasné miery
je z dôvodu výskytu regionálnych
mier dosť problematické. Napríklad 1 kila = 3 merice = 159, 997 l,
1 merica = 64 holieb = 53, 33 l, ale
bratislavská merica mohla mať 61
- 63 l, plošná merica = 0,1918 ha,
a 1 žajdlík = 0, 416 l.
Mgr. Eva Bešinová

knihovníčke bol profesionálne zostavený a plne funkčný).
Knižnica po všetkých úpravách
knižničného fondu, kontrolách, vyraďovaniach a spisovania množstva zápisov, vyradí poškodené
knihy do zberu a ostatné ponúkne
v akcii „Burza kníh“.
A potom, netešme sa do knižnice...
Eva Danišová
knihovníčka

jom a s obcou Mýtne Ludany.
Spevokol Žemberovčan vystúpil s programom 5-tich ľúbostných
piesní, ktorému dal názov „Ach tá
ľúbosť“. Charakteristika programu: Ľúbosť nás sprevádza po
celý život, S ňou je život bohatší,
šťastnejší a krásny. V ľúbosti sa
spieva v prekrásnych ľúbostných
pesničkách, ktoré v nás vyvolávajú milé spomienky na časy našej
mladosti.
Zaspievali sme:
1) Žemberovský môstok
2) Kreše mlynár, kreše kameň
3) Janko, Janko zlá rada
4) Ešte som nevidel tak dievčatko
plakať
5) Kráča dievča po ovsenom klase
V sólovom speve súťažila členka súboru p. Zuzka Ješková,
s dvoma piesňami:
1) Odkázal mi milý
2) Načo ste ma mamička
Umiestnila sa na prvom mieste a postúpila do krajskej súťaže.
Gratulujeme a tešíme sa s ňou.
Za spevokol Žemberovčan
napísala M. Bieliková
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Spoza školskej brány

13.5. Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí každoročne všetkým mamičkám, ktoré
oslavujú svoj sviatok. Dňa 13.5.2012 sme si ho tradične pripomenuli. Žiaci ZŠ s MŠ Žemberovce si pre svoje mamičky, staré mamy, krstné mamy
pripravili bohatý kultúrny program. Na úvod všetkých privítal spevokol
Žemberovčan, ktorý zaspieval spoločnú pieseň aj s deťmi 1. stupňa. Detský folklórny súbor Makovička pod vedením Mgr. Dianovej tiež prispel
k oslave Dňa matiek svojimi ľudovými hrami, tancom a spevom. Pani učiteľky so svojimi deťmi nacvičili rôzne druhy tancov na rôzne štýly hudby.
Naši najmenší - škôlkári si pripravili básničky, pesničky a tanec HIP-HOP,
počas ktorého zožali obrovský aplaus obecenstva. Nasledovalo vystúpenie žiakov základnej školy, ktoré odštartovali druháci básňami, piesňou
a country tancom. Prváci s tretiakmi okrem básní a piesní zatancovali
zumbu a štvrtáci láskou zapálili obecenstvo v nežnom, zamilovanom tanci párov na hudbu z Hriešneho tanca. Celý program sprevádzali žiačky
2. stupňa básňami o matke. Na záver odzneli tri najkrajšie slová NIE SI
SÁM.... Všetky deti spoločne poďakovali piesňou „Tri slová“.

MDD
Prvého

júna 2012 počas MDD boli všetci žiaci zapojení do súťaží
uskutočnených v budovách areálu ZŠ s MŠ. Každý žiak dostal vizitku,
na ktorej boli vyznačené stanovištia, po ich absolvovaní dostali pečiatku.
Hry a súťaže na jednotlivých stanovištiach koordinovali žiaci 8. a 9. ročníka v spolupráci so svojimi pedagógmi. Pomoc nám poskytli aj rodičia zo
Združenia rodičov. Pre deti bola okrem súťaží pripravená cukrová vata,
maľovanie na tvár, stánok prvej pomoci, imitovanie zranení. Celý deň
nám asistovala a rozveseľovala šašica Jašica zo Šášova.

14.6 Návšteva HaZZ Levice

Žiaci 1. a 3. ročníka navštívili dňa 14.6.2012 Hasičský a Záchranný
Zbor v Leviciach. Počas celej exkurzie si žiaci mohli prezrieť interiér hasičského vozidla. Pracovníci HaZZ Levice im podrobne vysvetlili, ako
fungujú zariadenia potrebné k ich práci a deti si mohli na vlastnej koži
vyskúšať ako sa sedí za volantom hasičského vozidla.

Návšteva hradu
Modrý Kameň

31.5. sa žiaci 1. stupňa spoločne s triednymi učiteľkami a rodičmi zúčastnili Stredovekého dňa na hrade Modrý Kameň. Po príchode si našu
skupinu zobral pod ochranu stredoveký rytier, ktorý nás sprevádzal po
exteriéri hradu. Našou úlohou bolo vyslobodiť princeznú, ktorú uniesol
drak. Na úvod sa deti rozcvičili na rytierskej dráhe, kde zdolávali rôzne
prekážky a vyskúšali si chodenie na drevených chodúľoch. Svoju odvahu a nebojácnosť si otestovali v tmavej jaskyni, z ktorej priniesli indície,
ktoré potrebovali na porazenie draka. Bol to kľúč, značka kríža, čo prezrádzalo, že princezná bude uväznená v hradnej kaplnke. Aby sa deti
na draka dobre pripravili, precvičili si ešte streľbu z kuše, obratnosť a
postreh s dreveným mečom a s inými stredovekými zbraňami. Keď boli
takto pripravení, mohli sa vydať na súboj s drakom. Po úspešnom boji
porazili draka a vyslobodili princeznú. Jeho výsosť veľkomožný hradný
pán Balaša z Modrého Kameňa všetkým deťom 1. – 4. ročníka udelil titul
grófov a šľachtičných. Vďaka tomu sa stali rytiermi rádu Zelenej jašterice.

26.6. Bohunice – vodný mlyn,
Pukanec – náučný banský chodník

Prváci a tretiaci spoločne s rodičmi sa 26. júna vydali na cestu do histórie. Navštívili vodný mlyn v Bohuniciach, kde si pripomenuli náročnú
a hlavne dôležitú prácu mlynárov. Pani Ďureková Marika im zaujímavo
porozprávala o práci mlynára v minulosti a vysvetlila, ako bohunický
mlyn fungoval. Po prehliadke mlyna sme sa presunuli sme sa do Pukanca. Našou ďalšou zastávkou bol debnársky dvor pána Ladislava Hruškoviča. Pozval nás aj do svojho kráľovstva, kde nám predviedol a vysvetli
postup pri výrobe sudov. Pozrieť sme si mohli aj najdôležitejšiu miestnosť
vo dvore – pivnicu. Potom sme sa vydali na cestu po náučnom banskom
chodníku. Výkladu o histórii baníctva v Pukanci sa ujala Mgr. Marta Čechová. Púť chodníkom bola niektorými úsekmi náročnejšia, ale deti to
veľmi dobre zvládli. Cestou nachádzali farebné, ligotavé kamienky, všímali si hmyz a rastliny.
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Žiak roka
Vo štvrtok podvečer 28. júna
VIII. ročník Gunárová Lucia
zaplnili kinosálu kultúrneho domu
IX. ročník Maňáková Soňa
v Žemberovciach rodičia, žiaci
Najlepšou žiačkou v škola pedagógovia Základnej školy.
skom roku 2011/2012 sa stala
Už po 12. krát sa konala voľžiačka IX. Ročníka Sonička Maba žiaka roka. V každej triede
ňáková.
boli vyznamenaný traja žiaci,
V tomto školskom roku staktorí okrem dobrého prospechu,
rosta obce Ing. Ján Kalman určil
správania, spolupráce so spolunovú kategóriu súťaže - Super
žiakmi, triednymi učiteľmi a mižiak roka. Jeho absolútnou víťazmoškolskými aktivitami, ako sú
kou sa po zásluhe stala Adriana
súťaže, olympiády, prednes
poézie a prózy, športové
súťaže, ktorými reprezentovali svoju školu a triedu.
Vo veľmi ťažkej a náročnej
dileme výberu najlepšieho
žiaka, učiteľom pomáhal aj
neposedný pampúšik a lesné zvieratká.
Na premietacom plátne
všetci prítomní sledovali nominantov v prostredí svojej
triedy, kde sa k ich osobe
vyjadrovali ich spolužiaci.
Žiak triedy:
I. ročník Homolová Sindy
II. ročník Kúdelová Veronika
III. ročník Patyiová Katarína
IV. ročník Kristínová Eva
V. ročník Durbáková Karolína
VI. ročník Košťúrová Janka
VII. ročník Lavrinczová Vik Žiak roka
tória

Pastierovičová.
Veď zo všetkých
viac ako 45.ooo
deviatakov
na Slovensku
sa
zúčastnila
T E S TO VA N I A
9, bola jednou
zo 700 žiakov,
ktorá
urobila
slovenský jazyk

 Super žiak
na 96% a matematiku na 100%.
Spolužiaci ju
volali
Einstein
triedy a podľa
týchto výsledkov
- nie bez príčiny.
Žemberovská
škola má veľa
dobrých žiakov,
každá
triedna
učiteľka sa vyjadrovala, že bol
problém vyberať,

Stretnutie malých škôlkarov s motorkármi
na DNI OTCOV- 15.6.2012
„Ocinko je naše zlato, mať ho
doma stojí za to.
Ľúbi mamku, detičky opravuje vecičky.
Ľúbime ťa ocko náš.“
Takto sa prihovorili naši najmenší ku svojim ockom, aby ich
privítali pred kultúrnym domom
v Žemberovciach na ich veľkom
dni: DNI OTCOV, ktorý pripravili pani učiteľky Materskej školy
v Žemberovciach a to športovými
súťažami ako boli slalomový beh
s ﬁt loptou, včielky letia do úľa,
maškrtenie - šľahačkové taniere
a mnoho ďalších, kde sa prejavili
naši ockovia veľkou bojovnosťou,
športovou zdatnosťou, šikovnosťou a hlavne ochotou súťažiť so
svojim dieťaťom.
Športový podvečer bol vo veľkom štýle, nakoľko sme túto aktivitu organizovali za prítomnosti
motorkárov, ktorí pod vedením
nášho otecka pána Ľubomíra Mihálika prišli pozdraviť naše deti.
Na záver súťaženia ockov, nastala veľká šou, kedy sa rozozvučalo
40 motoriek a muži v čiernom po-

vozili našich najmenších. /Možno,
že sme boli trochu hlučnejší ako
inokedy, ospravedlňujeme sa
všetkým okolo bývajúcim/.
Naši najmenší so svojimi rodičmi to zvládli na výbornú a vyskúšali si to aj pani učiteľky. Poviem
Vám bol to adrenalín, ktorý sa nezažije hocikedy...
Každé dieťa MŠ dostalo od ujov
motorkárov farebné tričko s logom dnešného dňa, občerstvenie,
hračku a balón.
Touto cestou sa chcem veľmi
pekne poďakovať našim hosťom
motorkárom, za skvelú atmosféru, ktorou nám ukázali, že aj chlapi na veľkých motorkách, sú muži
na správnom mieste a s veľkým
srdcom.
Ďalej sa chcem poďakovať
mojim kolegyniam za pripravené
športové súťaže, našim najmenším, našim rodičom, za ich bojovnosť, šikovnosť ako aj vytrvalosť.
Všetkým prítomným Žemberovčanom, Drženičanom a Brhlovčanom za vytvorenú skvelú náladu,
ktorú obohatil DJ Maťko Šedivý.

Bolo nám veselo, a o to nám práve išlo.
Verím, že sa stretneme aj
o rok.
Ešte raz veľké ĎAKUJEM“
Mária Máčayová
zástupkyňa MŠ
v Žemberovciach

lebo viacerí žiaci by si boli zaslúžili byť menovaní.
Na záver žiaci hodnotili aj svojich učiteľov - na prvom stupni od
žiakov dostala ocenenie učiteľ
roka Mgr. Dominika Palkovičová.
Na druhom stupni pani učiteľka
Mgr. Eva Senešiová.
Všetkým oceneným srdečne
blahoželáme a prajeme, aby počas letných prázdnin načerpali
sily do nového školského roka
2012/2013.
Mariana Danišová

Dňa 25.6.2012 sa uskutočnilo
výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Žemberovciach.
Do výberového konania sa prihlásili štyri kandidátky, z toho
jedna sa výberového konania nezúčastnila. Výberová komisia na
základe zisku najväčšieho počtu
hlasov vyhlásila za riaditeľku ZŠ
s MŠ v Žemberovciach Mgr. Martu Čechovú. Gratulujeme.
Predseda Rady školy:
Vanda Šikeťová
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Blahoželanie

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

Veľa zdravia, lásky, osobných aj pracovných úspechov našim jubilantkám

11. 5. 2012
Dušan Orság a Lucia Šestáková

Anne Pivarčovej, Majke Mazúchovej,
Zuzane Korčekovej a Mgr. Ingrid Košťúrovej
praje Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Žemberovce.

Mariana Danišová

Cesnakovo paradajková
zmes bez konzervovania
Je to super zmes do gulášov, do prívarkov, na pizzu, dipov, na hrianky...no proste všade, kam dávame cesnak, paradajky a soľ
Suroviny
• 1- 2 kg paradajka
• 30 dkg cesnak
• 5 dkg soľ
30 minút príprava
Postup receptu
Pripravíme si suroviny, pomelieme ich a spojíme so soľou, zmesou
naplníme suché poháre... a odložíme do tmavého, chladnejšieho kúta
v našom príbytku. NEVARÍME ! Nemajte strach, nepokazí sa ani za 12
mesiacov :-)
Cesnak a soľ sú úžasné konzervanty.

30. 4. 2012
Nina Liliana Gašparová,
rodičom Marekovi a Anete
23. 5. 2012
Tomáš Mikula,
rodičom Ľudovítovi a Miroslave

• Súťaž • Súťaž • Súťaž •
Vážení občania starosta obce vyhlasuje súťaž O krajšie Žemberovce.
Hodnotená bude úprava priestorov pred našimi domami – výsadba
kvetov v oknách, na balkónoch, úprava preddomových záhradiek
a údržba trávnikov pred domami.
Účelom tejto súťaže a snahou starostu obce je, aby každá rodina,
každý z nás, prispel ku skrášleniu obce a prostredia v ktorom žijeme.
Z každej mesačnej prehliadky (na konci mesiacov júl, august
a september) sa vyberie jedna rodina s najkrajšie upraveným domom
a okolím.
Vyhodnotenie celej súťaže sa uskutoční v mesiaci október na výstave Dary zeme. V konečnom hodnotení budú odmenené prvé tri
rodiny.
Vaše podnety a návrhy radi nájdeme v schránke Žemberovského
echa na Obecnom úrade.
Tešíme sa na krajšie Žemberovce...

Narodili sa

24. 5. 2012
Vivien Pástorová,
rodičom Petrovi a Lenke

Opustili nás
21. 5. 2012
Ondrej Dúbravský
vo veku 73 rokov
18. 6. 2012
Valová Mária
vo veku 79 rokov
3. 7. 2012
Kvanková Mária
vo veku 70 rokov

Slza, ktorá steká po tvári neodplaví smútok ani
neuhasí bolesť...

27. 6. 2012
tragicky zahynula
Eva Harnová
vo veku 63 rokov

Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
Okienko MO
Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významné udalosti Slovenska:
MÁJ 2012
6.5.1877 Viliam PAULINY-TÓTH – redaktor, vydavateľ, básnik, spisovateľ a dramatik, člen výboru a podpredseda MS
135. výročie smrti
10.5. 1917 Ján E. STAS – kňaz, novinár, spoluzakladateľ MS v USA
95.výročie smrti 140. výročie narodenia
27.5.1907 – založenie Slovenskej ligy v USA v Clevelande
105. výročie vzniku
JÚN 2012
1.6. 1822 Ján FRANCISCI-RIMAVSKÝ – štúrovský básnik, spisovateľ, redaktor Pešťbudínskych vedomostí, politik, predseda prípravného
výboru MS a doživotný čestný podpredseda MS
190. výročie narodenia
15.6.1902 Ján ROB-PONIČAN – spisovateľ, advokát, vydavateľ,
básnik a prekladateľ
110. výročie narodenia
JÚL 2012
8.7.1817 Andrej Ľudovít RADLINSKÝ – katolícky kňaz, jazykovedec,
redaktor, vydavateľ, náboženský spisovateľ, propagátor ekumenizmu,
spoluzakladateľ MS, zakladateľ Spolku sv. Vojtecha
195. výročie narodenia
11.7.1982 Andrej PLÁVKA – básnik a spisovateľ
105. výročie narodenia 30. výročie smrti
29.7.1977 Ján STANISLAV – univerzitný profesor, jazykovedec, historik, slavista prekladateľ
35. výročie smrti
prípravný výbor ZO MS
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Obec Žemberovce

Zo športu

Vás srdečne pozýva
na futbalový turnaj

O Pohár starostu obce
Žemberovce,
ktorý sa uskutoční
dňa 22. júla 2012 o 1200 hod.
na futbalovom ihrisku
v Žemberovciach.
Tešíme sa na spoločné prežitie
športového popoludnia.

Posledné zápasy druhej triedy boli odohrané v júni, futbalisti našej TJ Družstevník majú teraz
niekoľko týždňov voľna. Jesenná súťaž začína 05.08.2012.
Predchádzajúci ročník, ako nováčik tejto súťaže sme sa umiestnili na peknom 3. mieste s ambíciou postúpiť do vyššej súťaže. Či im bude šťastena v ďalšom ročníku viac naklonená, ukáže čas,
lebo okrem športových výkonov je potrebné mať aj trochu toho športového šťastia.
Predposledný zápas sme hrali na domácom ihrisku 10. júna s Novým Tekovom, tu nám to povestné šťastie neprialo a tak sme nepostúpili do Majstrovstva okresu. Súper bol lepšie pripravený, aj
prehru je potrebné prijať a ísť ďalej s novými nádejami.
Napriek nesplneným očakávaniam to bolo veľmi príjemné športové odpoludnie. K pohode prispeli
aj dva kotle chutného guláša, chladené pivo a priateľské slovo.
MD

Ako sa zbaviť ZLA...
Stretla som sa v obci s posmechom a výsmechom nad človekom
„ktorý to nemal všetko v poriadku“. Rozmýšľala som, aký drobný rozdiel
je v slovách smiech a posmech. A aký priepastný v ich význame.
Grotesky nás rozosmievajú, sály burácajú smiechom, pretože umenie má tu moc spojiť prežívané emócie. Smiechom, nie posmechom.
Naopak, vľúdnym spolucítením.
Aké je len smiešne, vidieť niekoho padnúť, rozbiť si nos, udrieť sa,
pošmyknúť. Čo sa to vtedy v nás tak preukrutne raduje? 6O % obyvateľov Slovenskej republiky sa hlási ku katolíckej viere. A prosí Všemocného, aby nás zbavil zlého. Snáď si prosebníci uvedomujú – že
nežiadajú vyššiu moc, aby ich zbavil zlého zvonka, ale z ich vlastného
vnútra. Zlého v nás!
Katarína Baranová

Meníme tradície?...
Záleží nám vôbec na dodržiavaní tradícií?
Chceme ich zachovávať pre ďalšie generácie?
Postavili sme májový strom na začiatku mesiaca máj, na jeho konci
sa už nenašla ruka, ktorá by ho dôstojne zložila, po našom „zrútila“. Kde
sú tí mladí ľudia, ktorí na fašiangy s takým elánom tiahli našou dedinou?
Alebo toto bola málo atraktívna záležitosť?. „Máje“ vždy stavali mladí ľudia.
Nikto nás nenúti zachovávať tradície predkov, keď nechceme.
Zaviedli sme však novú tradíciu - májový strom zdobili ruky starých
materí, pri jeho stavaní dvom mladíkom pomáhali otcovia a starí otcovia.
„Rúcali“ ho 2. júna pracovníci aktivačných prác a nová tradícia je na
svete ...
Mariana Danišová
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Ing. Ján Kalman
starosta obce
Mgr. Milan Seneši
prezident OFK Družstevník
Žemberovce

Životné prostredie
- odpadové vody
Vážení občania, napriek tomu,
že už je za nami 1. ½ rol roku 2012
Obec Žemberovce eviduje viacero
domácností našej obce ktoré za
½ roka ani jedenkrát neuskutočnili
vývoz odpadových vôd na miestnu ČOV. To, že zatiaľ nemáme na
celom území obce vybudovanú
kanalizáciu nikoho neospravedlňuje, že s odpadovými vodami
môže nakladať ako si zmyslí.
Nie je možné zdevastovať pôdu
a spodné vody a tváriť sa, že sa
nič podstatného nedeje. Pokiaľ nedôjde v tomto smere k zlepšeniu
obec pristúpi k zverejneniu týchto
domácností v obecných novinách

Rodiaci sa spor podobá
sa potoku, ktorý sa prediera
hrádzou: len čo sa prederie,
už ho nezastavíš.

a na WEB stránke obce a zároveň
ich nahlási na Obvodný úrad životného prostredia. Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. sme povinní
dodržiavať všetci. Prevažná väčšina domácností likviduje odpadové vody pravidelne predpísaným
spôsobom a mali by byť vzorom
aj pre ostatných.
Pevne verím, že táto výzva sa
stretne s pochopením občanov,
zabránime tak možným budúcim
nedorozumeniam pri vydokladovaní spôsobu likvidácie odpadových
vôd.
starosta obce

Chcete inzerovať
v Žemberovských
novinách?
DAJTE O SEBE VEDIEŤ!
echozem@gmail.com

Lichtenberg

036/638 8322
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