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Slovo na úvod

Vždy sa tešíme na príchod
najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá
im prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu.
V tom dlhom rade dní celého
roka je to jediný čas, kedy ľudia
zvyčajne majú k sebe bližšie.
Otvárame svoje srdcia viac,
ako inokedy. Čo spôsobuje to,
že mäkneme, cítime?
Aj keď to mnohí nepripúšťame, naše podvedomie to cíti očisťuje nás očakávanie príchodu najdrahšej udalosti v dejinách
ľudstva, ktorú si rok čo rok pripomíname. Doprajme pokoj našej duši a srdcu, objavme sami
seba a vtedy objavíme v našom
okolí aj iných ľudí, možno sa ten
kúsok sveta, v ktorom žijeme,
stane lepším kúskom sveta.
Škoda, že sme ochotní precitnúť
len na tých niekoľko dní.
Vianoce sú najľudskejšie
a najláskavejšie obdobie v roku.
Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia
príchod
čarokrásnych
Vianoc, zabudnime na všetky
starosti a prežime tieto sviatky
v láske, šťastí a svornosti. Nech
tichá hudba veselosti nám počas celých Vianoc znie, nech rok
nastávajúci nám pokoj, zdravie
a šťastie prinesie.
Prajem vám, nech sú Vianoce
vo vašich domácnostiach plné
lásky, pokoja a dobrej vôle.
Mariana Danišová

Vianočný príhovor

Vážení spoluobčania, je tu čas,
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní
známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový roku sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme
silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetkom sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa pre každú rodinu.
Pre každého z nás je dôležité, aby
sa dni napĺňali spokojnosťou, ľud-

Na Vianoce a v roku novom želám
Vám ja nastokrát teplé slnko nad domovom,
Dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia
akurát, aby vás mal každý rád.
Nech sa starosť všetká zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v každom oku.
To Vám želá starosta obce a kolektív pracovníkov
obecného úradu v Žemberovciach

skou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
Dúfame, že onedlho naše ulice,
či stráne zasype biela perina machového jemného snehu. Belosť
symbolizujúca čistotu duše vždy
priťahovala predstavivosť človeka
a s ňou spoločne aj svetlo, lúče
z blikajúcej sviečky – symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari
plápolavým plameňom osvieti naše
srdcia, naše vnútro. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské
svetlo, pohladenie, či pohľad a svet
sa stáva zrazu krajším. Človek sa
musí vedieť tešiť i zo šťastia toho
druhého, svojím postojom a činmi
vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že je
naozaj človekom.
Opäť nám nežne klopú na dvere

vianočné sviatky, čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda
na ne spoločne a vychutnajme si
ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte – prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. V dušiach nech sa
nám rozhorí krásny pocit, na stole
nech zavonia kapor, či iné dobroty
a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
V mene celého obecného zastupiteľstva, v mene všetkých pracovníkov obce, ale aj osobne Vám
želám do nasledujúcich krásnych
Vianočných dní, nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Veľa zdravia,
životnej iskry, lásky, a potešenia
z najbližších a ľudí blízkych Vášmu
srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce
a pokoj v duši nech sa udrží aj po
celý budúci rok.
Ing. Ján Kalman

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku želá

Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach
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22 bytová jednotka ﬁnišuje
Na výstavbe 22 b.j. nájomných bytov sa pomaly
ﬁnišuje na ukončovacích
prácach..
Momentálne prebiehajú PSV práce na kladení
obkladov, dlažieb a podláh. Súčasne sa montujú
aj kuchynské linky. Celý objekt má už napojené samostatné meranie elektrickej
energie, plynu, vody a pripravená je aj kanalizačná
prípojka, ktorá po skolaudovaní II. etapy SSS bude
uvedená do prevádzky.
Rieši sa parkovisko pre
nájomníkov bytovky.

Výstavba kanalizácie pokračuje:
- na I. SSS je už na verejnú kanalizáciu napojených 8 domácností
- na výstavbe II. etapy SSS kanalizácie dňa 2.12.2011 bola položením
asfaltového koberca na ulici Č.A. etapa ukončená zostáva skolaudovať
- na III. etape SSS kanalizácie prebiehajú záverečné prípravné práce
potrebné k vydaniu stavebného povolenia.

Udalosti stručne
november - december
• 1.11.2011 kontrolný deň sa stavbe 22 bytovej jednotky pracovníčkou KSU – Nitra Ing. Maťovou za prítomnosti starostu obce
a Ing. Horniaka – stavebný dozor. Záznam je v stavebnom denníku.
• 4.11.2011 ukončená montáž technológie na čerpacej stanici ČS
1 kanalizácia 2. SSS.
• 8.11.2011 RVC – Nitra – školenie starostov a riaditeľov ZŠ o ﬁnancovaní v školstve.
• 14.11.2011 VVC – Nitra – stretnutie starostov a primátorov NSK
pri príležitosti 10. Výročia vzniku NSK.
• 15.11.2011 no OU Žemberovce prebehlo stavebné konanie za
účasti všetkých zainteresovaných strán k stavebnému povoleniu na 3. SSS obecnej kanalizácie
• 18.11.2011 ukončená montáž technológie na čerpacej stanici
ČS 3 kanalizácia 2. SSS.
• 23.11.2011 bola na ZVAK Levice starostom obce podpísaná
zmluva na dodávku vody na 22 bytovú jednotku.
• 25.11.2011 kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky, prítomný Ing, Kalman, Ing. Vančo – SOAR – Žilina, Ing. Horniak - stavebný dozor – záznamy v stavebnom denníku.
• 1.12.2011 na ŠFRB Bratislava stretnutie starostu obce, Ing.
Horniaka – stavebný dozor s riaditeľom fondu o doﬁnancovaní
výstavby 22 bytovej jednotky.
• 2.12.2011 položenie asfaltového povrchu na ulici ČA, ktorý bol
odstránený pri výstavbe 2. SSS obecnej kanalizácie.
• 7.12.2011 kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky, prítomný
Ing, Kalman, Ing. Vančo – SOAR – Žilina, Ing. Horniak - stavebný dozor – záznamy v stavebnom denníku.
• 9.12.2011 zasadnutie obecného zastupiteľstva – rozpočet na
rok 2012

Priestor pre poslancov
V našej rubrike „Priestor pre
poslancov“ sme tentokrát oslovili
troch našich zástupcov, ktorých
skúsenosti siahajú do viacerých
volebných období. Túto svoju devízu môžu naplno využiť
v prospech rozvoja obce a občanov.
Poslancov A. Ťapaja, J.
Spevára a J. Šinkoviča sme
sa opýtali:
1. Nakoľko problematika obce
Vám nebola cudzia vzhľadom
na Váš mandát v minulých obdobiach, mali ste v porovnaní
s „nováčikmi“ podstatnú výhodu.
Aký bol Váš volebný program,
s ktorým ste sa rozhodli kandidovať na funkciu poslanca obce aj
v tomto volebnom období, v čom
vidíte svoj najväčší prínos pre
obec z Vašej pozície poslanca?
2. Aký je Váš kontakt s voličmi
vo Vašom volebnom obvode, ale
aj s voličmi všeobecne?
3. Ako hodnotíte činnosť obecného zastupiteľstva po prvom
roku jeho činnosti od ostatných
volieb?
Menovaní poslanci na položené otázky neodpovedali.

Končí sa naša miniséria otázok a odpovedí, ktoré sme postupne dávali poslancom OZ
v našej obci. Využili sme ústavné právo občana na informácie.
Otázky boli jednoduché a jednoznačné. Od niektorých poslancov sa nám dostalo odpovede,
od niektorých nie.
Každá odpoveď-neodpoveď
je prejavom postoja k voličom
i k prijatému poslaneckému
mandátu. Ale to už nech posúdia
občania - voliči.
Sľub poslanca
,,Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony,
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca
ich budem uplatňovať podľa
svojho vedomia a svedomia.“
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
9.12. 2011 o 18.30 hod. v kinosále kultúrneho domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 110/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO:
návrh starostu:
- určenie zapisovateľky: Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Eva Kolenová a Martin Šedivý
- návrh na zloženie návrhovej
komisie v zložení: predseda: Ján
Šinkovič, členovia: Alexander Ťapaj a Ján Spevár
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 9 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
SCHVAĽUJE
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ján Šinkovič, členovia:
Alexander Ťapaj a Ján Spevár
Uznesenie č. 111/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 10. 2011
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 10. 2011
Uznesenie č. 112/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
návrh poslanca Ing. M. Machu odpredať obecný pozemok
p.č.217/4 o výmere 883 m², k.ú.
Dol. Žemberovce p. Michalovi
Ťapajovi
NESCHVAĽUJE
návrh poslanca Ing. M. Machu odpredať obecný pozemok
p.č.217/4 o výmere 883 m², k.ú.
Dol. Žemberovce p. Michalovi
Ťapajovi nar. 6.5.1981, bytom
935 02 Žemberovce, ul. SNP
369/51
Uznesenie č. 113/2011 – OZ POZASTAVENÉ UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo

v Žemberovciach
PREROKOVALO
návrh poslanca Jána Spevára predaj obecného pozemku
p.č.217/4 o výmere 883 m², k.ú.
Dol. Žemberovce zrušiť
SCHVAĽUJE
návrh poslanca Jána Spevára predaj obecného pozemku
p.č.217/4 o výmere 883 m², k.ú.
Dol. Žemberovce zrušiť
Uznesenie č. 114/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- žiadosť stavebníka stavby „
BD 22.b.j. výstavba + prestavba
Žemberovce: obce Žemberovce zastúpeného starostom obce
Ing. Jánom Kalmanom o povolenie zmeny typu kotla uvedeného
pod položkou 3 484 D 00 101 P
plynový nástenný kotol BAXI NUVOLA 3 Comford 140 Fi, 14 kW
12 ks x 471,75 ....5.661,00 €
10 ks x 471,75 ....4.717,50 €
Nový typ kotla: Plyn. Kotol závesný BAXI ECO FOUR 24 kW
12 ks x 471,75 ....5.661,00 €
10 ks x 471,75 ....4.717,50 €
Z dôvodu úspory priestoru v kúpeľniach jednotlivých bytov pri
dodržaní rozpočtovanej ceny.
SCHVAĽUJE
- žiadosť o povolenie zmeny typu
kotla uvedeného pod položkou
3 484 D 00 101 P plynový nástenný kotol BAXI NUVOLA 3
Comford 140 Fi, 14 kW
12 ks x 471,75 ....5.661,00 €
10 ks x 471,75 ....4.717,50 €
Nový typ kotla: Plyn. Kotol závesný BAXI ECO FOUR 24 kW
12 ks x 471,75 ....5.661,00 €
10 ks x 471,75 ....4.717,50 €
Z dôvodu úspory priestoru v kúpeľniach jednotlivých bytov pri
dodržaní rozpočtovanej ceny.
Uznesenie č.115/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
záverečný účet obce Žemberovce za rok 2010 spolu s prílohami v zmysle § 16 odst.8 zákona
č. 583/2004 Z. z.
SCHVAĽUJE
záverečný účet obce Žemberovce za rok 2010 spolu s prílohami
a v zmysle § 16 odst.8 zákona
č. 583/2004 Z. z. ho uzatvára
s výrokom: schvaľuje – celoročné
hospodárenie obce Žemberovce
za rok 2010 bez výhrad
BERIE NA VEDOMIE
- správu hlavnej kontrolórky obce
k záverečnému účtu obce za rok
2010
- audítorskú správu k účtovnej
závierke za účtovné obdobie
2010

- správu o plnení rozpočtu za rok
2010 a prijaté rozpočtové opatrenia č. 11 – 20 za rok 2010
Monitorovaciu
správu
k 31.12.2010 k programovému
rozpočtu obce
- Výročnú správu za rok 2010
- Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010
- Správu o inventarizácii majetku
a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov ku dňu 31.12.2010
Uznesenie č.116/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
rozpočtové opatrenie 2011
BERIE NA VEDOMIE
prijaté rozpočtové opatrenia
2011
Uznesenie č. 117/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh rozpočtu na rok 2012
- návrh rozpočtu na rok 20132014
SCHVAĽUJE
- návrh rozpočtu na rok 2012
BERIE NA VEDOMIE
- návrh rozpočtu na rok 20132014
- stanovisko hl. kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na roky 20122014
UKLADÁ
- účtovníčke obce predložiť OZ
plnenie rozpočtu k 30.06. bežného roka
- riaditeľke ZŠ s MŠ predložiť OZ
plnenie rozpočtu k 30.06. bežného roka
Uznesenie č. 118/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh programového rozpočtu
na rok 2012
- návrh programového rozpočtu
na rok 2013-2014
SCHVAĽUJE
- návrh programového rozpočtu
na rok 2012
BERIE NA VEDOMIE
- návrh programového rozpočtu
na rok 2013-2014
Uznesenie č. 119/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh VZN č.3/2011 o určení
miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Žemberovce.
SA UZNIESLO
- na nariadení č.3/2011 o určení
miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole

v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Žemberovce.
Uznesenie č. 120/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh VZN č.4/2011 o dani z
nehnuteľnosti
SA UZNIESLO
na nariadení č. 4/2011 o dani
z nehnuteľnosti
Uznesenie č. 121/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- návrh VZN č.5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SA UZNIESLO
- na nariadení č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 122/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- protokol číslo 1/2011 o odovzdaní a prevzatí majetku obce
SCHVAĽUJE
- protokol číslo 1/2011 o odovzdaní a prevzatí majetku obce
Uznesenie č. 123/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- plán zasadnutí OZ na rok 2012
SCHVAĽUJE
- plán zasadnutí OZ na rok
2012 dňa: 1.3.2012, 24.5.2012,
23.8.2012,18.10.2012
a 6.12.2012
Uznesenie č. 124/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- rozúčtovanie spotreby vody
a plynu v ZŠ s MŠ Žemberovce
v pomere :
- 67 % na prenesené kompetencie v pomere veľkosti jednotlivých objektov ZŠ (pavilón B +
telocvičňa = 5.573 m3)
- 33% na originálne kompetencie
(MŠ + jedáleň= 2.762 m3) pre
rok 2011 a pre ďalšie roky
SCHVAĽUJE
- rozúčtovanie spotreby vody
a plynu v ZŠ s MŠ Žemberovce
v pomere :
- 67 % na prenesené kompetencie v pomere veľkosti jednotlivých objektov ZŠ (pavilón B +
telocvičňa =5.573 m3)
- 33% na originálne kompetencie ( MŠ + jedáleň= 2.762 m3)
pre rok 2011 a pre ďalšie roky
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce
Ing. Ján Kalman
starosta obce
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Z histórie pestovania viniča v Žemberovciach
Začiatok pestovania viniča sa
vyvýšených častiach chotára a bupripisuje prenikaniu vplyvu Rímdovali sa pri nich aj hospodárske
skej ríše na naše územie.
stavby označované ako pivnice
Vinohradníctvo
na
južných
alebo chyšky, ktoré slúžili na sprasvahoch Štiavnických vrchov je
covanie hrozna, skladovanie vína
písomne doložené od 11. a 12. a iných plodín. Stavby sa skladali
storočia (Rybník 1075, Pečenice
z podzemnej časti, samotnej piv1135). Najstaršia písomná zmiennice a z nadzemnej časti – miestka o vinohradníctve v oblasti Žem- nosti určenej na spracovanie vína.
beroviec pochádza z roku 1518
Vinice, hlavne v Horných Žema pestovaniu viniča a výrobe vína
berovciach, vytvárali viničné areása obyvatelia obce venujú neprely so zástavbou viničných chyžiek,
tržite až do súčasnosti. V kažalebo boli roztratené a striedali sa
dom období z vína platili dávky
so zatrávnenými plochami a ovoca poplatky, napr. podľa tureckého
nými sadmi. Na konci 19. storočia
daňového súpisu z roku 1664 obyv lokalite „Vinice“ bolo evidovavatelia Dolných Žemberoviec plati- ných 45 pivníc a v lokalite Stará
li desiatok z muštu, zo 660 pínt (1
hora 5 pivníc.
pinta cca 1, 5 l) platili 3 300 akčí
Aké odrody sa pestovali nie je
(akča – turecká strieborná minca).
známe, ale od konca 17. storočia
Hoci vinohradníctvo
nebolo
poznáme rozlohu viníc, ktorá sa
prioritou, tou bola hlavne poľnov tom období uvádzala v kopáhospodárska výroba, obe zamečoch., čo bola rozloha pôdy, ktorú
rania ľudskej činnosti sa odrazili
jeden človek okopal za jeden deň
aj v dobových obecných symbo(podľa prírodných podmienok cca
loch. V zachovanej pečati Horných
3 áre).
Žemberoviec, datovanej rokom 1790,
Rok /počet kopáčov
Obec
sa v pečatnom poli
1692
1715
1769
okrem poľnohospo- Horné Žemberovce
62
51
344
dárskych motívov (tri
Dolné
Žemberovce
62
94
272
klasy obilia, lemeš,
čerieslo) nachádzali
i vinohradnícke motívy – vinohradV roku 1769 bolo víno ohodnonícky nôž a vinič. Motív viniča pre- tené ako dobré a dával sa z neho
vzala i súčasná symbolika obce
deviatok.
a v erbe obce sa nachádza zlatý
V dôsledku hospodárskej
vinič so štyrmi striebornými strappolitiky cisárskeho habsburskécami hrozna.
ho dvora , ktorý uprednostňoval
Vinice sa nachádzali v chotárrakúske vína, sa od polovice 18.
nych častiach Záhulie a Stará hora
storočia postupne začala znižovať
v katastri Dolných Žemberoviec
produkcia hrozna a výroba vína
a v časti Vinice v Horných Žemv Uhorsku. Na konci 19. storočia
berovciach. Vinice sa zakladali na
sa vinič v Horných Žemberov-

Prvé kroky pre budúcu úrodu
Zatiaľ čo sa dovolenkári tešili
z posledných oddychových týždňov, poľnohospodári museli byť
o krok vpred. Tohoročná sejba ozimín na PD Žemberovce sa začala
18. augusta. Agronómovia vypracovali plán sejby a tak sa stroje mohli
„rozbehnúť „ rovno do polí. Prvou
plodinou ktorou sa začala tohoročná sejba bola repka ozimná, ktorej
sa zasialo 175 ha, pričom plán bol
350 ha. Pokračovalo sa pšenicou
ozimnou, ktorej sa zasialo 821 ha,
pričom plán bol 783 ha. Jačmeňa
ozimného sa zasialo 279 ha a plán
bol 250ha. Raže ozimnej sa zasialo
105ha a plán bol na 120ha. Ukončenie sejby bolo 19. 10.2011, kedy
sa zasiala posledná plodina a to
hrach siaty ozimný prvý krát ako
pokus v rozlohe na 22ha. Celková
rozloha osiatej plochy je 1403ha,
pričom zámerom bolo 1504ha,
takže sme splnili plán na 93%.
Dôsledkom sucha (zrážky september-5mm, október-21,5mm,podľa
štatistík je tohtoročná jeseň jednou
z troch najsuchších na Slovensku
za posledných 130 rokov),nebolo

možné realizovať kvalitnú predsejbovú prípravu pôdy potrebnú
pre dané plodiny, čo bolo aj dôvodom zmien pri sejbe a nesplnenie
zámeru sejby. Tak ako sa vraví aj
v ľudovej pranostike: September
z poľa ber...tak sa popri ukončovaní sejby začalo so zberom kukurice miaganej a to 18.9 a skončil sa
21.9,pričom rozloha zbernej plochy
dosiahla 52 ha a úroda miaganej
kukurice bola 11t/ha.Ukončením
zberu kukurice miaganej sa začal zber
kukurice na zrno,
kde pozberaná plocha predstavovala
141 ha. Zber sa
ukončil 19. októbra
výnosom 9,51 t/ha.
Súčasne sme sa
venovali
príprave
pôdy pre rok 2012
a to podrývaním na
rozlohe 112,36 ha
na poliach a hlbokou orbou v rozlohe
102,55 ha.
M. Dodoková

ciach pestoval na výmere 26 kat.
jutár 85 siah (1 jutro 0, 58 ha) na
vyhovujúcej pôde zaradenej do
1., 2., a 3.triedy. Ročný ekonomický výnos z pestovania viniča činil
219 zlatých.
Majiteľmi viníc s najväčšou rozlohou boli: dedičia po barónovi
Jurajovi Bakonyim (vlastnili 1 kat.
jutro 670 siah), rímsko-katolícka
cirkev (1 296 siah), Jozef Kabina s manželkou (1 477 siah), Ján
Maľa (1 267 siah), dedičia Žigmunda Toldyho (1166 siah), Pavol
Kováč (950 siah), Michal Palkovič
(930 siah), Gregor Pomoti (911
siah).
V Dolných Žemberovciach sa na
konci 19. storočia vinič pestoval na
výmere 8 kat. jutár 1250 siah, na
pôde zaradenej do 2., 3., a 4. triedy s ročným výnosom 46 zlatých.
Najväčšími vlastníkmi viníc pôvodne boli Žemberyovci, neskôr Vojtech Rudnay a rodiny žijúce v tejto
obci: Klimentovci, Benčokovci,
Gondovci, Ľachkí, Kováčovci,
Vrecníkovci, Kopanicovci a i.
Po rokoch rozvoja vinohradníc-

tva v polovici 19. storočia prišla
nečakaná katastrofa. Z Ameriky
sa do Európy zavliekla choroba,
ktorú spôsobovala voška Fyloxéra
viničová. Odrody viniča pestované na vlastných koreňoch neboli
voči tejto nákaze odolné. Napriek
vykonávaným opatreniam sa v 80.
a 90. rokoch zmenšil rozsah viníc v Hontianskej župe o 65,8 %.
Uvedená pohroma zasiahla i Žemberovce, v ktorých boli vinohrady
úplne zničené. Evidencia pôdy
z roku 1909 v oboch katastroch
neuvádzala žiadne vinohrady. Zničené vinice boli rozorané, pôda
bola preklasiﬁkovaná na oráčinu
nižšej bonity s nižším ekonomickým výnosom.
Jedinou možnosťou na obnovu
vinohradov bolo naštepenie viniča na odolný americký podpník,
čo bolo pre malých vinohradníkov
ﬁnančné náročné. Preto začali vysádzať aj priamorodiace hybridy
(samorodáky), ktoré boli síce odolné voči voške viničovej, ale kvalita
vína bola nižšia. Zakladanie nových viníc bol dlhotrvajúci proces
a až v tridsiatych rokoch 20. storočia opäť dochádza k rozvoju vinohradníctva.
Mgr. Eva Bešinová

Tohtoročné vinobranie
na našom PD
Máme
za
sebou ďalšiu
sezónu vinobrania. To, že
teraz môžeme
degustovať
a vychutnávať
mladé vínko
sprevádzala celoročná
opatera viniča, zber plodov a napokon dôsledný
proces výroby
vína. Tohoročný zber hrozna sme na PD Žemberovce začali 8.augusta zberom stolového
hrozna na rozlohe 4ha.Ukončením
zberu stolového hrozna 30.augusta, kedy mali dozreté plody
dobrú cukornatosť a boli vhodné
na výrobu vínka sa začalo obe-

rať muštové hrozno biele- odrody:
Müller Thurgau, Muškát moravský
a končilo sa odrodami Sauvignon,
Rizling vlašský, Rulandské biele,
celkovo na rozlohe 39 ha a naoberalo sa 164,400 t. Čo je 4,24t/ha.
Ďalej sme oberali muštové hrozno
modré odrody: Frankovka
modrá, André, Rulandské
modré, Alibernet, ktorého
sa na rozlohe 32ha naoberalo 120,930t. Čo je 3,70
t/ha. Celkovo sme túto sezónu zberu hrozna naoberali 289t. Oberačka trvala
jedenásť týždňov a bola
ukončená
24.10.2011
slávnostným posedením
pri mladom vínku, kde sa
poďakovalo všetkým, ktorí
sa pričinili o starostlivosť
plodov vinice a zdravý
priebeh oberačky.
M. Dodoková
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Kto sa má narodiť a prečo?

Trochu nepochopiteľná otázka, veď predsa veľmi dobre vieme kto sa
má narodiť! Ježiš Kristus, Boží Syn a má sa narodiť v Betleheme! To je
pravda, ale kto konkrétne sa má narodiť, aký človek – Bohočlovek? Ako
to súvisí s mojím životom, ktorý prežívam tu a teraz, v súčasnosti. Veď
On sa narodil pred vyše 2000 rokmi a ja žijem v súčasnosti! A vôbec,
poznám to Ježišovo narodenie, veď sa to opakuje každý rok, každý rok
je to o tom istom – Betlehem, jasličky, anjeli, pastieri, koledy, stromček,
darčeky, návštevy, voľno, oddych, pohoda, atď...
Odpoveď na otázku: „Kto sa to má narodiť, a prečo?“ Nám nedá nikto
iný, iba sám Boh. A tú odpoveď nachádzame v Jeho slove, v Biblii. Tam
čítame, „že pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet“,
alebo „chlapček sa nám narodil, daný nám je syn a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ Teda preto prišiel
Boh na túto zem, preto sa stal človekom, preto sa narodil, aby toto všetko
bol a spôsoboval v našich životoch.
On chce svietiť na našich životných cestách, aby sme videli kadiaľ
máme kráčať, On nám chce radiť, ako máme žiť, aby sme v našich životoch pociťovali, zažívali Jeho mocné konanie a pôsobenie hlavne v tých
situáciách, v ktorých sme bezradní, nevieme ich zmeniť. On chce aby
sme neustále zažívali Jeho požehnanie a pokoj, aby sa nám darilo, aby
sme naše životy prežívali v Jeho prítomnosti, lebo iba vtedy budú naplnené radosťou, šťastím, pokojom, úspechom. Teda všetkým tým, čo si
budeme v týchto dňoch priať.
Aj ja vám všetkým, obyvateľom tejto obce, zo srdca prajem, aby sa
Ježiš Kristus narodil v prvom rade vo vašich životoch a pôsobil v nich
tak, ako to čítame v Biblii. Nech zažijete Jeho pôsobenie, ako pôsobenie
osobného Boha, ako Boha, ktorý nám je veľmi, ale veľmi blízky, pretože
je nám „podobný vo všetkom okrem hriechu“.
Jozef Poliak, adm. farnosti

OKIENKO

ZO Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významne udalosti Slovenska:
• 1.12.1836 zomrel Jozef Ignác BAJZA- katolícky kňaz, básnik, spisovateľ, autor prvého slovenského románu. 175. výročie smrti
• 21.12.1821 sa narodil Ján NEPOMUK ROSINSKÝ – rímsko-katolícky cirkevný hodnostár, stúpenec bernolákovčiny. 190. výročie smrti
• 24.12.1856 sa narodil Ján VANOVIČ- advokát, politik, publicista,
predseda Matice Slovenskej. 155. výročie narodenia
• 25.12.1856 sa narodil Jur JANOŠKA – evanjelický kňaz, biskup,
pedagóg, literárny kritik, signatár Martinskej deklarácie, predseda
Matice Slovenskej. 155. výročie narodenia
• 27.12.1936 zomrela Kristína ROYOVÁ – náboženská spisovateľka
a redaktorka, zberateľka ľudových a autorka duchovných piesní, zakladateľka charitatívneho spolku MODRÝ KRÍŽ, evanjelickej diakonie. 75. výročie smrti
Prípravný výbor MO MS

Vianoce
Tit. 3,4-7:“Ale keď sa zjavila
dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás
nie pre skutky spravodlivosti,
ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva /a to/ kúpeľom
znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého, ktorého vylial
na nás hojne skrze Ježiša Krista,
nášho Spasiteľa, aby ospravedlnení Jeho milosťou, stali sme sa
dedičmi podľa nádeje večného
života,“ Amén.
Vnímanie Vianoc prešlo počas
niekoľkých desiatok rokov veľkými
zmenami. Zmenila sa aj atmosféra času, ktorý im bezprostredne
predchádzal. Z tichého obdobia
adventu, naplneného rozjímaním
sa stalo obdobie hluku a materiálneho biznisu. Vianoce sú však
pozvaním na spoznanie Dobrodinca, ktorý obdaroval celé ľudstvo, vyriešiac jeho najdôležitejší
problém. Podstatu Vianoc vedia
pochopiť iba tí, ktorí spoznali,
čo prinieslo človeku odlúčenie
od Boha v jeho časnom živote.
Veď človek bez Boha je stratený
v časnosti i z hľadiska večnosti.
Vianoce sú svedectvom o tom.
Že Boh nás robí dedičmi neba.
Apoštol Pavel o tomto Božom konaní píše Títovi slovami: „Keď sa
zjavila dobrota a láskavosť nášho
Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil
nás nie pre skutky spravodlivosti,
ale podľa svojho milosrdenstva.“
Jasne týmito slovami hovorí, že
cesta záchrany nie je produktom
jeho duchovného výkonu - nie je
produktom duchovného výkonu
človeka, ale prichádza ako zjavenie od Boha. Je prejavom Jeho
dobroty lásky k človeku. Jeho
ponuka má trvalú platnosť. Ako
si môže byť človek istý, že dar
Vianoc platí aj pre neho? Pastie-

Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
V období Vianoc bol dedinský
človek aspoň na krátky čas odbremenený od najťažších prác na
poli. Zdanlivo kľudné zimné obdobie si však vyžadovalo iné aktivity.
Bolo potrebné porobiť, poopravovať okolo domu všetko to, čo sa
od jari do zimy pre iné povinnosti
nestíhalo.
Práce, ktoré sa konali v zimnom
období sa niesli v kľudnejšom, ba
aj radostnejšom duchu.
Posledný krát v tomto roku som
navštívila tetu Nemcovú. Bola som
zvedavá, či sa u nás dodržiavali
zvyky a povery viažuce sa k predvianočným časom.
„Nepamätán sa, že by sa tu tieto zvyky dáko dodržiavali. Mikuláš
a Lucka, len tak po susedoch a rodine, ale vo veľkom - nie.
Pred Vianocami sa pekávali ob-

látke. Moja starká spomínala, že
sa pekávali u pána učiteľa, na to
boli takie železá a tie boli v škole,
deti oblátke poton roznášali po domiech. Už keď son chodila do školy ja, tak sa to už nerobilo. Učiteľ
mav gazdovstvo aj slušku.
V hornejsi bola cirkevná škola
evanjelická oproti fare, tan bov
pán učiteľ Cibuľka. Dolnejsa mala
katolícku školu pod kostolon, vedľa nej bov byt učiteľa, bývav tan
pán učiteľ Strelka. Deti chodili na
Vianoce a na Nový rok koledovať
a vinšuvať. Chodilo sa aj s Betlehemon, to chodili katolíci.
Pred Vianocami sa porezali
husi, peria sa poton páralo.
Páralo sa doma a kto mav viac
husí, tak sa zvolávali páračke. Keď
zavolali ženu na páračke a sľúbila
sa, ale poton neprišla, na druhý

deň ráno si pred domon našla rozsypanie kostanke.
Cez zimu sa aj vyšívalo, vyšívali
sa sukne, ručníčky, zuby na spodničky, plátenie nástenky - kuchárky.
Po Novon roku sa tkávalo - tkali sa
plátna aj pokrovce - šeliake muštry
sa vytkávali, novie vzory doniesli
prisťahovalci od Važca - Šefčíkovci. Pokrovce sa tkávali z handier,
nastrihaných na pásike. Farby boli
šeliake - zelená, červená, žltá,
modrá, aká sa komu páčila.
V Žemberovciach sa hrávali divadlá a tie mali u nás dlhoročnú
tradíciu.
Prvá žena pána učiteľa Teliara
nacvičila s evanjelickou mládežou
divadlo Osud siroty. Hlavnú úlohu
hrav Viktor Naď a Magduška Drdošová. Viktor poton musev narukovať, nikdy viac sa už domov živý

ri to počuli v anjelskej zvesti na
vlastné uši. Platí to, čo bolo povedané počas betlehemskej noci
aj pre nás? O čo sa môžeme pri
tomto tvrdení opierať? Čo je znamením toho, že ponúknutá milosť sa týka i nás? Každý šek,
ktorý dávajú darcovia napr. i na
beneﬁčných koncertoch jasne
obsahuje údaje: kto, komu, čo
daruje. Pečať a podpis sú nespochybniteľným potvrdením úmyslu
darujúceho. Ak vlastníme takýto
šek, je nám jasné, že sme adresátmi ponúknutej pomoci. Každý
dobrodinec chce, aby jeho dar
nevyšiel nazmar. Má sa s ním
nakladať v zmysle toho, na čo
bol daný. Ináč to nie je ani s darom Božej milosti, ktorá má slúžiť k nášmu posväteniu a k spáse. Prijatím daru, ktorý rieši náš
problém sa neubránime radosti.
Ona pramení z obnovenej nádeje, ktorá vzniká rozlusknutím
neriešiteľného stavu. Tento beznádejný stav ľudstva rieši ponuka Spasiteľa. Preto o Vianociach
spievame: „Kristus sa narodil,
nás vyslobodil, od smrti večnej,
moci diabolskej“ - a to vo vianočnom predspeve. „Ospravedlnení Jeho milosťou stávame sa
dedičmi podľa nádeje večného
života.“ /v. 7./ Vykúpenie skrze
Božieho Syna z nás robí synov
Božích. A ak sme synovia, tak
i dediči Boží skrze Krista /G 4,7/.
To je úžasné posolstvo Vianoc.
Ony otvárajú človeku nebo. Sú
neustále platným Božím šekom
k dosiahnutiu nebeského dedičstva. Prežime ich tak, aby bolo
na nás zjavné, že sme sa ani
dnes nevzdali nebeskej nádeje.
Amén
Mgr. G. Lauríková
EČAV CZ Žemberovce
nám. farárka
nevrátiv. Blížila sa fronta, museli
narukovať šetci chlapci, poton sa
už divadlá dlhšie nehrali.
S týmto divadlom sme v Pukanci
medzi ostatnými divadlami z okolitých dedín, vyhrali na súťaži prvé
miesto. Divadlá hrávala mládež aj
katolícka aj evanjelická spoločne.
Nacvičuvalo sa po Novon roku cez
fašange. Aj tkávalo a páravalo sa
cez fašange.
Cez advent sa žiadne zábavy
nesmeli robiť, tedy bov kľud, len
po Vianociach a po Novon roku sa
mohlo zabávať.“
Toľko z rozprávania tety Nemcovej, ďakujem za vzácne spomienky.
K 87. narodeninám, ktorých sa
teta dožila 6.decembra, jej zo srdca prajem nech jej zdravie slúži aspoň tak, ako doteraz. Svieža myseľ
a zdravý životný optimizmus nech
ju neopúšťajú ani na jeden deň jej
ďalšieho života.
Mariana Danišová
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V eRku kráčame spolu malí i veľkí
ERko je hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Základom jeho
činnosti je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Aj v našej farnosti Žemberovce túto činnosť vykonávame spolu s deťmi, s ktorými sa stretávame zvyčajne
v dvojtýždňových intervaloch. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov,
príbehov, modlitby a hier sa snažíme deťom vštepovať hodnoty
eRka: mám živú vieru, mám úctu k životu, rozvíjam otvorené spoločenstvo, chcem slúžiť s radosťou a žijem zodpovednosť a dôveru.
Každý rok v eRku sa nesie v du- – týždeň bez televízie, letné táchu inej témy. V septembri sme
bory, Detský čin pomoci a mnohé
naše stretká odštartovali s novou
ďalšie. Bližšie by sme vám však
ročnou témou s názvom Kráčame
chceli priblížiť akciu Dobrá Novina,
spolu vychádzajúcej z motta eRka
ktorá v Žemberovciach prebieha
- ,,Radostnou cestou svedectva
11 rokov. Dobrá Novina je Vianočná kolednícka
akcia eRka, spojená so zbierkou pre
rozvojové projekty
v afrických krajinách. Pod mottom
„Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí
ohlasovať radostnú
zvesť o narodení
Ježiška do rodín
na celom Slovensku a stávajú sa
tak poslami nádeje.
Každoročne rastúci
viery kráčame spolu malí i veľkí“. počet koledníkov potvrdzuje, že
Cieľom ročnej témy je zamerať sa
tradícia spojená s rozmerom solina význam malých krokov, ktoré
darity a pomoci ľuďom v núdzi sa
sa dejú na stretkách. Sú to kroky
stala príťažlivou aj pre dnešné deti
k osobnej zrelosti a tvorivej lásky
a mládež.
k druhým. V spoločenstve preDobrá Novina je najrozsiahlejžívajúcom vieru sa každý stáva
šou akciou eRka a prekračuje nieviac sám sebou. Obohacujeme
len rámec jeho členskej základne
sa a pomáhame si byť
navzájom vzormi. Avšak
najlepším príkladom pre
nás kresťanov sú svätci a preto od januára sa
zapojíme do výchovného programu Pripoj sa!,
kde počas 3 mesiacov
sa budeme na stretkách
venovať 3 svätcom, hlbšie spoznávať ich život
a učiť sa čnostiam, v ktorých vynikali.
V prvom rade je naším
cieľom viesť deti k Bohu
a formovať ich na zrelé
kresťanské
osobnosti.
Toto smerovanie nám na
našich stretkách pripomína vláčik
ale aj hranice Slovenska. Dobrá
s rušňovodičkou Ovečkou (meno
Novina je verejná zbierka povolená
nášho stretka, ktoré vybrali deti). Ministerstvom vnútra SR. VyzbiePo každom stretku pridávame
ranými ﬁnančnými prostriedkami
k vláčiku ďalší vagón. Vyrábajú ho
Dobrá Novina podporuje rozvojové
deti, pričom za každým používajú
projekty v krajinách afrického kontiinú metódu a odzrkadľuje to, čo
nentu. Za svoje aktivity v prospech
sme na stretku robili. Aj vďaka tejto
ľudí v núdzi získala Dobrá Novina
našej mini kronike môžeme lepšie
niekoľko ocenení ako napr. Srdce
vidieť význam malých krokov.
na dlani, Cena človeka v ohrození,
Lucia Rudnayová
Cena detského úsmevu.
Milota Uhnáková
Mnoho ľudí má pri ﬁnančných
zbierkach obavy, kam sa ich peOkrem pravidelných stretiek niaze dostanú a či skutočne pos deťmi, robíme niekoľko zaujíslúžia. Rôznych zbierok je už
mavých akcií počas roka ako Deň
v uliciach neúrekom. Každý stojí
Radosti, Vypni telku, zapni seba
s pokladničkou a čaká. Mnohokrát

ani sami dobrovoľníci nemajú dostačujúce informácie
o organizácii pre ktorú peniaze zbierajú. Na Dobrej
Novine by som chcela vyzdvihnúť niekoľko aspektov.
Ako prvý rozvojovú pomoc.
Na rozdiel od humanitárnej
pomoci jej cieľom nie je chudobným dávať (jedlo, lieky,
oblečenie), ale niečo ich naučiť, aby si neskôr dokázali
pomôcť sami, vychádzajúc
z príslovia: „ Daj chudobnému rybu a nasýtiš ho na
jeden deň. Ak mu dáš udicu
a naučíš ho, ako loviť ryby,
nasýtiš ho na celý život.“
Preto projekty, ktoré Dobrá Novina podporuje majú
skôr vzdelávací charakter.
Ide napr. o pomoc školám,
vzdelávacím centrám, centrám
pre deti z ulice, ženy a dievčatá
v núdzi s rôznymi rekvaliﬁkačnými kurzami, nemocnice, knižnice
a pod. Samotné projekty schvaľujeme na Slovensku po dôkladnom
preštudovaní a následnom navštívení v samotnej Afrike. To, že
projekty skutočne fungujú tak ako

majú potvrdzujú aj dobrovoľníci, ktorí ich počas
leta navštívili, africké
návštevy na Slovensku
i naša pracovníčka, ktorá
projekty kontroluje priamo z Afriky. O týchto projektoch sa môžete bližšie
dočítať v Dobrých Novinách Dobrej Noviny, ktoré vychádzajú pravidelne
každé Vianoce a roznášajú ich deti
pri koledovaní. Druhým aspektom,
ktorý považujem za to najkrajšie na
Dobrej Novine je, že táto ﬁnančná
zbierka nie je len pasívnym státím
na ulici s pokladničkou. Je výsled-

kom snahy detí a ich otvorených
sŕdc pre pomoc. Deti sa mesiac
pred koledovaním stretávajú a nacvičujú program, pripravujú kostýmy, oboznamujú sa so životom
ľudí, ktorým pôjdu koledovaním
pomáhať. 10. Decembra sa všetky
deti z Bansko-bystrickej diecézy
stretli v Žarnovici na Vysielačke,
svätej omši so zástupcom biskupa,
aby dostali osobitné požehnanie
pre túto službu, stretli sa so svojimi kamarátmi a spoločne sa ešte
lepšie pripravili a namotivovali
na koledovanie. Takto pripravené navštevujú rodiny a rozdávajú
radosť z ohlasovania narodenia
Ježiška.
Ak vás program našej práce
s deťmi zaujal, neváhajte prihlásiť
svoje dieťa na stretká, ktoré mávame zvyčajne každé dva týždne
o 15:00 na farskom úrade v katechetickej miestnosti. Rovnako
vás povzbudzujeme k zapojeniu
sa do Dobrej Noviny. Bez ohľadu
na naše vierovyznanie, veríme, že
práve počas Vianoc máme všetci
otvorené srdcia pre prijatie Lásky
a pre pomoc núdznym. Prihláste sa vyplnením prihlášky (nižšie
uvedenej), alebo vyplnením tlačiva
v rímskokatolíckom kostole Mena
Panny Márie v Žemberovciach
a my k vám prídeme 25. Decembra zakoledovať so skupinkou detí.
Verím, že tak spríjemníme vaše
sviatky a zároveň utužíme vzťahy,
ktoré bude spájať solidarita a Láska. V mene eRka a Dobrej Noviny
Vám prajeme požehnané sviatky!
Anna Gímešová

Prihláška na koledovanie
Meno a priezvisko
Ulica a číslo domu
(odovzdať do poštovej schránky rímskokatolíckeho farského úradu alebo Anne Gímešovej – Č.armády 225)
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SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY

Informácií nikdy nie je dosť...
Obyvatelia našej obce si už určite všimli v priestoroch zdravotného
strediska nástenku s logom Informačného centra mladých, ako aj
stojan s rôznymi druhmi informačných materiálov. Tento Infostánok
patrí k prvým v okrese a ma slúžiť
pre zverejňovanie a sprostredkovanie informácii pre občanov
z oblastí: informačný a pracovný
servis, vzdelávanie, cestovanie,
voľný čas, odborné poradenstvo,
občan a spoločnosť.
Informačné centrum mladých
v Leviciach, ktorého hlavným poslaním je zber, triedenie, sprostredkovávanie a zverejňovanie infor-

mácií zo všetkých oblastí života
mladých ľudí, je súčasťou siete
informačných centier pôsobiacich
v rámci celého Slovenska.
Jedným z cieľov ICM je zvyšovať informovanosť mladých ľudí
na vidieku, prinášať aktuálne informácie, spolupracovať so školami,
podieľať sa na prevencii rasizmu,
diskriminácie, násilia, kriminality,
promiskuity a všetkých druhov závislostí, rozvíjať spoluprácu so samosprávou mesta, i s ďalšími inštitúciami a organizáciami za účelom
zvyšovania participácie mladých
ľudí na veciach verejných.
Keďže väčšina mladých ľudí aj

Na slovenskom jazyku sme sa učili písať krátke správy, tak sme sa rozhodli písať o tom, čo sa stalo v našej obci:
Slávnostné zahájenie školského roka 2011/2012
V základnej škole v Žemberovciach sa 5.9.2011 zišli všetci žiaci, aby
mohli zasadnúť do školských lavíc a pokračovať v učení. Básničkami sme
privítali prvákov, ktorým zároveň deviataci podarovali kvietky.
(Paťko Sluka, Romanka Danišová, Maťko Bánovský, Miško Košťúr)
„Čaro zrelosti“
V kultúrnom dome v Žemberovciach bola 16.10.2011 veľká oslava pre
starších spoluobčanov. V programe sme vystupovali aj my – žiaci ZŠ z tretej triedy. Hostí sme potešili tancom, básničkami a spevom.
(Anička Bírešová, Gabika Hessová, Paťko Rusnák, Katka Patyiová)
„Čaro zrelosti“
„Keď spokojnosť si našiel v starobe,
Máš poklad, čo ti dáva sladký spánok,
a máš i vonné masti v nádobe
zašlých starostí, letných radovánok.“
Piesňou v podaní súboru Žemberovčan a s týmito veršami sa začal kultúrny program pre našich starších spoluobčanov na oslave v rámci Mesiaca úcty k starším pod názvom „Čaro zrelosti“. Na tejto oslave 16.10.2011
sa zúčastnili aj žiaci z našej ZŠ s MŠ Žemberovce. Z úst detí, ktoré prišli,
aby vyjadrili svoju lásku k starým rodičom básňami, piesňami a blahoželaniami, odzneli aj tieto slová: „Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať iba
slovami je málo, preto sa budeme snažiť dokazovať Vám to aj skutkami.“
(tretiaci)
„Starí rodičia, poďte medzi nás“
Do našej ZŠ s MŠ v Žemberovciach zavítali 27.10. 2011 starí rodičia.
Predstavil sa nám spevácky súbor „Žemberovčan“, mažoretky, starí rodičia a spoluobčania. Starká Pavlovičová nám ukázala, ako sa vyrábajú
ružičky z marcipánu. My sme modelovali stromčeky zo slaného ozdobného cesta. Teta Palajová nám ušila taštičky. Ďakujeme. (Bíreš Lukáš, Félis
Lukáš, Starý Tomáš, Pišáková Viki)
Na tomto spoločnom podujatí sme videli:
• vystúpenie spevokolu
Žemberovčan, s ktorým sme si zaspievali
pesničky,
•uja včelára pána Repáňa, ktorý rozprával
o starostlivosti o včely,
• pani Danišovú maľujúcu krásne obrazy,
• tetu Nemcovú ako
naťahovala štrúdľové
cesto a rolovala ho pomocou obrusa,
• tetu Palajovú, ktorá
nám ukázala prácu na
šijacom stroji a ušila Katke a Gabike z našej triedy taštičky,
• starkú Bírešovú a starkú Pavlovičovú sme privítali priamo v našej III. A
triede a ukázali nám, ako sa vyrábajú pierka a ako sa vytvárajú ružičky
z marcipánového cesta, tri ružičky a jedno pierko nám nechali na pamiatku,
• na záver tohto netradičného dňa sme ešte stihli privítať pani Bernáthovú
a pani Hamarovú, ktoré nás učili spievať uspávanky.
Ďakujeme za pekné zážitky s Vami, tešíme sa na ďalšie. Dovidenia a srdečná vďaka od tretiakov.

z našej obce pokračuje v štúdiu na
levických stredných
školách, využili sme
možnosť
prezentovať činnosť ICM
v Leviciach pre žiakov 9.ročníka ZŠ.
V prezentácii sa žiaci oboznámili nielen
s poslaním ICM, ale
aj s témami ako je dobrovoľníctvo,
rovesnícke vzdelávanie, participácia mladých na živote verejnosti,
ktoré rozvíjame v našej organizácii prostredníctvom pravidelných
aktivít. Máme skúsenosť, že práve
mládež z vidieka je veľmi aktívna
napríklad v dobrovoľníckej práci
so seniormi, s deťmi, s postihnutými ľuďmi. Veľmi radi privítame
v našej organizácii aj mladých ľudí
z našej obce.

Informačné centrum mladých
v Leviciach od roku 2004 poskytuje priestor aj pre neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí. Hlavným zameraním ICM je bezplatné
poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých
ľudí. Naša činnosť je podporovaná
najmä
Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Mgr. Iveta Harváneková
riaditeľka ICM Levice

OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY
Milí rodičia a priatelia školy
Prihovárame sa Vám znova, v našom okienku, aby sme Vás oboznámili s našimi aktivitami, ktoré pripravujeme v rámci našej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Už po 5-krát sme spoločne s rodičmi pripravili pre našich najmenších
Tekvicovú parádu. Rodičia detí si priniesli z domu tekvicu, ktorú si spoločne so svojim dieťaťom vyparádili podľa vlastných predstáv. Fantázii sa medze nekládli... I keď bolo po 16.oo hod, náš školský dvor ožil.
Všetkých prítomných rodičov privítali naše deti tančekom „Tešíme sa na
Hallowen“.
Prinesené tekvičky sa postupne menili na rôzne bytosti ako:“ lienku
sedembodkovú, snehuliaka, bábätko, bosorku, svetlonosa, rodinu ježkov,, starú žienku a iné zaujímavé bytosti.
Deti sa dobre vyšantili v rytme disko a vôbec sa im nechcelo ísť domov. Premenené tekvičky zdobili náš areál školského dvora ešte veľmi
dlho a stali sa príjemnými spoločníkmi našich detí počas pobytu vonku.
Tento rok po prvýkrát prišli pani učiteľky s návrhom pripraviť pre našich
najmenších tvorivú dielňu pod názvom „Šarkaniáda“. Aktivitu sme uskutočnili koncom októbra.
Ručičky našich detí spoločne s rodičmi zhotovovali všakovakých šarkanov. Starostliví rodičia sa na túto aktivitu dopredu pripravili. Pomocníkmi im neboli len deti ,ale aj nožnice lepidlá i pastelky. Deti boli veľmi
usilovné a tvorivé . Výsledkom ich snaženia boli krásny farební šarkani rôznych tvarov, ktorí dlho zdobili našu chodbu a pozerali sa na naše
šťastné deti. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa tejto aktivity zúčastnili,
a dúfame, že na rok nás bude oveľa viac.
Na podnet našej pani riaditeľky Mgr .Dianovskej sa uskutočnili dňa :27.
októbra 2011 v našej ZŠ s MŠ tvorivé dielne pod názvom:“Starí rodičia
príďte medzi nás“ ktorých sme sa zúčastnili aj my s našimi najmenšími. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým nami osloveným a zúčastneným starým rodičom a známym za ich tvorivú účasť, kde našim
najmenším odovzdali veľa skúseností a poznatkov a naučili ich krásne
ľudové piesne. Prajeme im k blížiacim sa sviatkom Vianoc, veľa zdravia
a Božieho požehnania a veľa lásky v kruhu svojich blízkych.
Dňa 23.novembra 2011 sa naše deti zúčastnili dopravnej výchovytúto edukačnú aktivitu mali pripravenú v telocvični ZŠ, kde mali možnosť
upevňovať si praktické poznatky o signalizácii na semafore, správne reagovať na červený a zelený signál. Prehlbovali si poznatky o základných
pravidlách bezpečnosti pri chôdzi na ulici i na vozovke.
Dňa 25.novembra 2011 sme mali v našej materskej škole Deň otvorených dverí. A neverili by ste, že v skutočnosti aj bol. Privítali sme medzi nami pani Riu Meszárošovú- divadelníčku z Celkom malého divadla,
ktorá našim deťom zahrala divadielko “Malé upratovanie“.Počas celého
predstavenia naši najmenší veľmi pekne spolupracovali a spontánne sa
zapájali.
Ďalej sme privítali našich rodičov a známych, ktorí si prezreli priestory
našej materskej školy. Odchádzali milo prekvapení, že v takých útulných
priestoroch sa ich deti hrajú a zároveň aj vzdelávajú.
Ráno 6. decembra bolo v našej materskej škole trochu iné ako inokedy. Všetci sme netrpezlivo očakávali uja Mikuláša. Prišiel v celej svojej
paráde, tak ako sa patrí s košom plným sladkostí. Detičky sa jeho návšteve veľmi tešili a pripravili si pre uja Mikuláša veľa piesní a básní so
zimnou tematikou.
Mária Máčayová, zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
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Na návšteve v Podpoľaní
Jaj - že Bože strach veliký
padli Turci na Poniky ...
Básnik Samo Chalupka veršami
básne o Turčinovi, už pred desiatkami rokov dostal do povedomia
národa dedinu Poniky.
Táto rázovitá dedina leží v ma-

lebnom horskom prostredí severného Podpoľania, neďaleko Banskej Bystrice. Okrem baladickej
básne už nič v nej nepripomína
nájazdy tureckých bojovníkov.
Strmé vŕšky zvažujúce sa z
dvoch protiľahlých strán k potoku Vladárka,
ako by chceli
vziať do svojho ochranného
náručia, túto
kedysi, tak ťažko skúšanú dedinu. Hmotným
bohatstvom
dedina neoplývala, ale bohatstvo ľudovej
kultúry sa tvorilo a vznikalo
po stáročia a
Poničania si ho
zachovávajú

Stretnutie s Ing. Ruženou Strelcovou, CSc.
Dňa 25. októbra 2011 sa v Klube dôchodcov Žemberovce konala
beseda s Ing. Ruženou Strelcovou, CSc. k vydaniu novej knihy Príroda Brhloviec a ich okolia, ktorej je Ing. Strelcová autorkou. Sprievodnými akciami bol predaj knihy a autogramiáda autorky. Beseda sa
uskutočnila v spolupráci s OcÚ (kultúrnou komisiou). Dozvedeli sme
sa viac o chrobáčikoch, hadoch, odrodách burín a lúčnych kvetov a
iných krásnych potvorkách v našich záhradách a okolí. Ďakujeme autorke za pútavé slová.
za KD Baranová

Milá návšteva v Klube dôchodcov Žemberovce

Aký že to bol štebot a chichot v Klube dôchodcov? Žiačky 8. a 9.
ročníka našej Základnej školy s pani učiteľkou Ing. Dagmar Havranovou v rámci akcie STARÍ RODIČIA POĎTE K NÁM navštívili klub.
Od rána niekoľko párov očí sledovalo zručné ruky M. Gúčikovej a M.
Repáňovej pri príprave cesta na štrúdľu. Sledovali chutné náplne, ktorými sa štrúdle plnili. A aj vďaka ich úsmevom a dobrej nálade uzrela
svetlo sveta úžasná dobrota. Nasledovala ochutnávka s dobrým čajom.
Klub ďakuje za omladenie, štebot, chichot a dobrú náladu.
Už tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Klub dôchodcov touto cestou ďakuje p. Šinkovičovej za orechy.
J.Drevený a PD darovali jablká a včelári med (za požičanie miestnosti). Ďakujeme.
za KD Baranová

až podnes.
Do Poník prišli Žemberovčania na pozvanie
predsedu ZPBS pána
Kuceja. Od prijatia na
obecnom úrade sme
cítili, že tu sú hostia
srdečne vítaní a tento
pocit nás neopúšťal po
celý čas, ktorý sme v
Ponikách strávili.
Poukazovali
nám
všetky zaujímavosti a
pamätihodnosti, ktorých
je tu nemálo a Poničania sú na ne patrične
hrdí a chránia si ich.
Zastavili sme sa pri
pomníku padlých v
SNP a v II. svetovej vojne, kde sme ako prejav
úcty položili veniec.
Navštívili sme historicky vzácny ranogotický kostolík zasvätený sv. Františkovi Saleskému, pochádzajúci zo
začiatku 14. storočia, ktorý je chránenou pamiatkou UNESCO. Pred
rokmi ho pri návšteve Slovenska
navštívil aj anglický princ Charles.
Obdivuhodné sú zachované staré
fresky zdobiace vnútro tejto pamätihodnosti, o ktorú sa starajú mnísi
z rehole Kapucínov, ešte stále sa
tu vysluhujú služby Božie.
Zaviedli nás do rodného domu
básnika Štefan Žáryho, kde má
svoju pamätnú izbu. V ďalších
troch izbách sme obdivovali bohato vyšívané ľudové kroje, dobové
zariadenia domácností a poľovnícku izbu.
V kultúrnom dome nám zaspievali členky folklórnej skupiny Poni-

ˇ
Zemberovské
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čan. Spevokol Žemberovčan zasa
priniesol niekoľko piesní z nášho
regiónu.
Prešli sme sa po Ponikách a
obdivovali čisté, upravené verejné priestranstvá, nikde sme nevideli ,,územia nikoho“, vo všetkom
bolo badať starostlivú ľudskú ruku.
Stará architektúra citlivo zrenovovaných dreveníc a domov dávnej
minulosti sa snúbila so súčasnosťou.
Poslednú hodinu v Ponikách
sme strávili návštevou evanjelického kostola, kde nás prijal miestny pán farár.
Nastal čas odchodu a my sme
so slovami úprimnej vďaky, s prísľubom návštevy Poničanov v
Žemberovciach opúšťali Poniky.
Mariana Danišová
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Žemberovské trhy
Predvianočné remeselnícke
trhy sa už stali pre našu obec
tradíciou.
Aj tento rok sa dvere kultúrneho domu otvorili pre 47 predajcov zo Žemberoviec, ich okolia,
ale aj z iných regiónov Slovenska.
Priestranstvo pred kultúrnym
domom patrilo stánku so zabí-

jačkovými špecialitami. Rušno
bolo tiež okolo kotla s chutným
gulášom. Na odbyt išli aj lokše,
stánky so sladkosťami lákali
najmä deti. Maškrtné jazýčky si
mohli pochutnať na tradičných
skalických trdelníkoch.
Pohľady návštevníkov priťahovali prekrásne zdobené
medovníčky. Nádherné plastiky
a reliéfy z lipového,
slivkového,
čerešňového dreva dokazovali remeselnú zručnosť
a umelecké cítenie tvorcu.
Ing. Strelcová
ponúkala
svoju
zaujímavú
knihu o Brhlovciach
a ich okolí. Aj
tradičné žemberovské štrúdle vábili návštevníkov,
čoho
dôkazom
boli prázdne krabice, ktoré si členky
klubu dôchodcov
odnášali z trhov.
K u l t ú r n y
program ladený
v duchu Vianoc priniesli účastníkom trhov v popoludňajších
hodinách deti základnej a materskej školy aj spevokol Žemberovčan.
Bolo čo obdivovať bolo čo kupovať...

Organizátor tohtoročných trhov Obecný úrad v Žemberovciach – pracovníčky OcU, aj pracovníci aktivačných prác, ktorý
pripravovali KD na trhy, odviedli
kus dobrej, záslužnej práce.
Mariana Danišová

PRIATEĽSTVO

Priateľstvo, slovo ako každé iné a predsa sa v ňom skrýva význam,
ktorý každému z nás znie inak. Priateľstvá bývajú rôzne, niektoré trvajú krátko, iné dlho, pre niekoho priateľstvo znamená stretnúť sa
s niekým, mať naňho dobré spomienky, ale po určitom čase zabudnúť
a spomínať si len vtedy, keď sa náhodou stretneme a zaspomíname
si.
Aj ja mám priateľstvá, ale tie moje majú niečo zvláštne, trvajú krásnych šesťdesiat rokov. Šesťdesiat rokov je veľa povedať a veľa zažiť.
To moje priateľstvo je zvláštne už tým, že trvá od detstva, prežilo našu
mladosť a pomaly aj starobu, ktorá sa už na nás tlačí.
Vždy, keď som potrebovala jednu z mojich priateliek bola tu vždy
pre mňa. Tak isto, keď oni potrebovali mňa, snažila som sa vždy pomôcť. Niekedy prešli dni, týždne, čo sme sa nevideli, ale keď jedna
z nás mala problémy, boli sme pri nej a pomohli sme, či už na blízko
alebo na diaľku. Stačilo sa porozprávať, povzbudiť poradiť. V mojom
prípade môžem smelo povedať, že naše príslovie, ktoré hovorí v núdzi poznáš priateľa - je pravdivé, že je to tak a vždy bolo.
Keby mi bol vtedy niekto povedal, že nám to naše priateľstvo vydrží
krásnych šesťdesiat rokov, neverila by som, ale je to tak a som veľmi rada, že mám také priateľky. Menovať ich nebudem, každá jedna
sa v týchto riadkoch pozná. Chcem sa im poďakovať za pomoc, či
už slovom alebo skutkom. Ďakujem im za všetko, čo pre mňa urobili
a sľubujem, že aj ja pokiaľ budem môcť, vždy rada pomôžem.
Želám tomu nášmu priateľstvu vydržať a spomínať na veselé, ale
aj smutné chvíle v našom živote. Málokto sa môže pochváliť takým
priateľstvom, ako máme my.
Pretože sa blížia najkrajšie sviatky v roku, prajem Vám aj Vašim
rodinám, priateľky moje, veľa zdravia a spokojnosti.
M. Jesenská

ˇ
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Správa o činnosti OFK Družstevník Žemberovce
po jesennej časti súťaže 2011/2012
Obecný futbalový klub(OFK) už
dva roky reprezentuje našu obec
v novej podobe, pod novým názvom, pod novým vedením.
Dali sme možnosť všetkým
hráčom, ktorí mali záujem hrať za
OFK, aby sa mohli realizovať a uplatniť v hráčskom
kádri. Pripravili sme v rámci
možností dobré podmienky
pre činnosť aj vdaka sponzorom, ktorí nás podporili,
hráčov, ktorí nás reprezentovali, obetavosti výboru
a fanúšikom, ktorí sa aktívne podieľali na činnosti
OFK.
Ako nováčik druhej triedy
Oblastných
majstrovstiev
okresu Levice sme mali
ambície udržať sa v strede
tabuľky a skončili sme na
4.mieste, čo hodnotíme ako
úspech.
Zároveň sa Jozef Kľačko
stal kráľom strelcov jesennej súťaže s počtom strelených golov 20!
Našim cieľom je udržať
sa aj naďalej v prvej polovici
tabuľky.
Do súťaže sme prihlásili
aj žiacke družstvo s cieľom
posilniť našu budúcu hráčsku základňu. Trénovaním

žiackeho družstva bol poverený
Jozef Kľačko a Ing. Michal Macho,
ako vedúci družstva.
Nakoľko minuloročná súťaž bola
pre futbalové mužstvo náročná,
žiadame fanúšikov o zapojenie sa

do činnosti OFK pri skvalitňovaní
futbalu v Žemberovciach. Každá
vaša pomoc nám bude vítaná.
Mgr. Milan Seneši,
prezident OFK
Družstevník Žemberovce.

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
15.10.2011
Mikuláš Palášti
a Ľubica Červenáková

Narodili sa
nar. 30.10.2011
Filip Mazúch,
rodičom Milanovi a Andrei

Opustili nás

9.11.2011
Jozef Daniš
vo veku 63 rokov
15.11.2011
Mária Kolenová
vo veku 84 rokov
Vaše námety, príspevky a postrehy do ďalšieho vydania ŽE
môžete poslať na adresu:
echozem@gmail.com
do 27. februára 2012

Varíme s Echom
Vianočný pečený čaj
Ingrediencie:
1 kg ovocia (môže byť aj mrazené)
hrušky,jablká,pomaranče,ríbezle,slivky,mandarinky,jahody,maliny
1,2 kg cukor kryštál
2 dcl rumu (nemusí byť)
1citron
1 KL škorice
3 nemleté klinčeky
Postup: Ovocie nakrájame na
kúsky (jablká a hrušky nemusíme
lúpať). V miske zmiešame nakrájané ovocie a cukor, pridáme rum,
citrón (nakrájaný na kúsky), škoricu a klinčeky. Všetko dôkladne
premiešame, dáme do hlbšieho
pekáča a vo vyhriatej rúre na 220
stupňov pečieme približne 45 minút – tak aby ovocie pustilo šťavu.
Počas pečenia občas premiešajte.
Po upečení ešte horúce naplňte
poháriky, zavíčkujte a otočte hore
dnom na 5 min.
Podávame tak, že do hrnčeka
dáme 1-3 lyžičky pečeného čaju a
zalejeme horúcou vodou. Necháme vyluhovať a pijeme.

Dôležité čísla:

• záchranná služba 155, 16 155

• lek. služba prvej pomoci 036/637 97 29
• hasiči 150
• polícia 158
• SOS 112
• poruchy
- elektrina 0800 111 567
- plyn 0850 111 727
- voda 036/7771302 v prac. dobe
0902 957 586 po prac. dobe
Info o telefónnych číslach 1180
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