Občasník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod

Človek je mocný a múdry tvor,
podmanil si už takmer všetko na
svete, len jedno sa mu ešte nepodarilo - nevie zastaviť čas.
Milujem jeseň, babie leto - jeseň s pestrou paletou teplých
farieb. Je prirodzené, že po lete
zavíta do prírody jeseň, po nej
zima. Tento odveký rytmus prechodu sa nedeje len v prírode,
rovnaký je aj v živote človeka.
Len jeseň prichádza prekvapivo
rýchlo, kradmo, neočakávane, aj
keď vieme, že prísť musí.
Prešla som jarou, letom života
a ocitla som sa na prahu jesene,
ktorú tak veľmi milujem. Naučila
som sa vážiť si každú minútu,
každú hodinu, každý okamih,
lebo viem, že sú vzácne a neopakovateľné. Keď je človek
mladý v jari a lete svojho bytia,
vníma len prítomnosť - jeseň je
ešte niekde v nedohľadne. Okamihy plynú pomedzi prsty. Keď
príde jeseň, odrazu zistí ich neoceniteľnú hodnotu a chcel by tie
vzácne chvíle zachytiť a podržať
ich čo najdlhšie. No prsty už nemajú v sebe silu alebo to nebude
slabosť v prstoch? Bude to asi
niečo iné, mocnejšie - neúprosný
- Pán čas!
Starí ľudia hovorievali - proti
času nieto lieku. Žiaľ je to pravda. Pravdou je aj to, že je na človeku samotnom, ako sa dokáže
vysporiadať s jeseňou vo svojom
živote. Nájsť dostatok sily vo
svojich rukách, aby sme si vedeli
predĺžiť babie leto čo najdlhšie,
ako sa len dá.
Ja k tomu potrebujem - veľa
lásky, pochopenia, ohľaduplnosti, tolerancie zo strany svojho
okolia - to potrebuje každý, aj
starý človek.
Mať pocit, že som ešte potrebný, že odchodom do dôchodku
môj život neskončil, že nie som
nútený nečinne čakať na to, čo
raz prísť musí. Čakať sa dá pokojne, dôstojne a zmysluplne,
veď jeseň je prekrásna.
Krásny je muž, krásna je žena,
Keď ako strom plodmi obťažkaný
Skláňa konáre v ústrety vetru jesennému
A potom pripíše hrdo k svojmu
menu rok narodenia.
A srdce plné pochopenia vie,
že jeseň je múdrosť,
že jeseň je úroda,
že jeseň je obraz plný teplých
farieb.
Mariana Danišová
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Milan Rúfus

K pamiatke zosnulých
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívané čo len chcelo byť,
i to čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám do reči
Boh, nie tak aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích,
no, aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý.
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa svetu dokorán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie, čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
zlomené krídla...? práve zlomené
sú žehnávané Bohom.
budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam mnoho.

Čas na spomienky, čas na zamyslenie sa nad životom tých, čo už nie sú
medzi nami, ale aj nad životom našim. Zapálime sviečky, chvíľu postojíme,
pomodlíme sa za ich duše.
(DAC)

My sa pýtame – poslanec odpovedá
S rozozvučaním školského zvonenia po prázdninách, sa našou
obcou rozozvučali aj hlasy, obviňujúce poslancov a starostu obce zo
snáh o degradáciu ZŠ v Žemberovciach. Dôvodom na takéto obviňovanie boli, v dnešnej dobe najčastejšie skľoňované – ﬁnancie.
O vysvetlenie, aká je skutočná realita vo ﬁnancovaní školy a vo ﬁnancovaní obce vo všeobecnosti, sme požiadali poslanca a zároveň
člena ﬁnančnej komisie Ing. Michala Macha.
Škola je ﬁnancovaná dvoma formami. A to, z prenesených kompetencií a z originálnych kompetencií. Obec dostane na prenesené
kompetencie ﬁnančné prostriedky
od štátu. Tieto sú v plnej výške
preúčtované škole (čo dostaneme
od štátu to odovzdáme škole). Tu
nebol nikdy problém, ani zo strany
obce, ani zo strany školy.
Zložitejšie je ﬁnancovanie origi-

nálnych kompetencií, z ktorých je
ﬁnancovaná materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.
Predchádzajúce obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte na rok
2011 pre originálne kompetencie
70 968,60 €, nové zastupiteľstvo
pri zmene rozpočtu navýšilo túto
sumu na čiastku 72 000 €. Čiže
z tohto mi vyplynie, že ešte my
nové zastupiteľstvo sme vyčlenili

Vážení čitatelia, v tomto čísle obecných novín viac pozornosti venujeme starším ľuďom. Veď mesiac október má okrem iných prívlastkov aj
ten všeobecne známy - Október, mesiac úcty k starším.
Redakčná rada

toľko prostriedkov, koľko žiadalo
vedenie školy na základe predloženého rozpočtu a nie sme to my,
kto chce zruinovať školu.
Je potrebné si uvedomiť občania,
že rozpočet obce predstavuje sumu
528 667 € a z toho 280 000 € ide
len na prevádzku a mzdy zamestnancov školy. Čiže 53 % z rozpočtu obce je určených len na chod
školy a zvyšných 47 % z rozpočtu
má obec na svoju prevádzku, ako
je chod obecného úradu, obce,
kosenie zelene, odhŕňanie snehu,
podpora združení a cirkví v obci
a podobne. Ďalej považujem za
potrebné Vás občania upozorniť,
že obec bola nútená v roku 2011
riešiť úhradu nezaplatených zá(Pokračovanie na 2. str.)

Ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc.
(A. Lincoln)
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Potravinová pomoc
na Slovensku v r. 2011
Na základe rozhodnutia Národnej rady SR v zmysle zákona
599/2003 sa Slovenská republika
pripojila k 19. členským štátom
EÚ, ktoré už dodávku potravín pre
svojich občanov uplatňujú. Financovanie potravinovej pomoci bolo
zabezpečené
prostredníctvom
Europského poľnohospodárskeho
záručného fondu.
Samotným zabezpečením a výberom dodávateľov potravinovej
pomoci bola poverená poľnohospodárska platobná agentúra.
Distribúciou potravín najodkázanejším osobám boli poverené
charitatívne organizácie v našom
prípade SČK Levice. U nás obci
ma pán starosta poveril touto úlohou.
Cestou rozhlasu a obecných
novín sme občanov oboznámili
s podmienkami poskytovania pomoci. Záujemcovia sa mali nahlásiť do 31.7.2011. Údaje sme spracovali a odoslali na SČK.
Prísľub PP (potravinovej pomoci) bol na august, kedy sme sa
mali aj s okolitými obcami dostať
do plánu rozvozu. No ten sa nekonal ani do 30. 9., ako sme počuli,

v iných obciach, bol sprevádzaný
chaosom a dokonca aj policajným
zásahom. Rozhodli sme sa PP zabezpečiť vlastnými silami. Pán starosta požiadal poslanca A.Ťapaja,
o dovoz balíčkov z Hontianskych
Nemiec do Žemberoviec. Pán Ťapaj so synom prejavili ochotu a na
vlastné náklady nám balíčky doviezli pred KD. Prizval aj poslanca
Ing. Macha, ktorý pomáhal pri vydávaní balíčkov spolu s pracovníčkami OcÚ M.Harvanekovou a A.
Hvodlikovou. S pomocou pána
starostu sme rozvozili balíčkz tým
občanom, ktorí si ich nemali možnosť prevziať osobne.
Touto cestou ďakujem všetkým,
ktorí pri rozdeľovaní balíčkov PP
boli nápomocní, ďakujem občanom za disciplinovaný prístup
a vzájomnú pomoc pri odvoze balíčkov. Zvládli sme to za 7 hodín.
V našej obci o balíčky PP požiadalo 118 občanov, bolo dosť aj
tých, čo o PP nepožiadali, či už ich
to urážalo alebo sa sebakriticky
nepočítali do vrstvy najodkázanejších.
A. Jarošíková,
pracovníčka OcÚ

My sa pýtame – poslanec odpovedá
(Dokončenie z 1. str.)
väzkov za rekonštrukciu školy, ktoré
nám zanechalo ešte minulé zastupiteľstvo vo výške 88 683,27 €. Takže ešte z toho mála, z tých 47%
čo ostali obci na chod a prežitie,
sme museli uhradiť časť tohoto
záväzku a obec musela pristúpiť
k čerpaniu úveru 40 000 €, ktoré budeme splácať v mesačných
splátkach po dobu 5 rokov!!! Preto
boli s väčšou mierou do ﬁnancovania originálnych kompetencií zapojení aj rodičia detí s minimálnym
zvýšením poplatkov o 1 až 2 eurá,
ktoré schválilo OZ na svojom zasadnutí 25.8.2011.
Na rok 2012 obec plánuje navýšiť sumu na originálne kompetencie o 4 350 €. Jedná sa o viac
ako 6 %-né navýšenie oproti roku
2011.
Vážení občania, škola prešla
rekonštrukciou a predpokladám,
že rekonštrukcia sa robila za účelom energetických úspor. Oproti
minulému školskému roku poklesol počet detí v materskej škole
o 10 a v základnej škole o jedného
žiaka. Zvýšili sme príspevky od rodičov, aby mala škola viac ﬁnančných prostriedkov.
Pýtam sa, navyšujeme prostriedky od obce na originálne kompetencie školy, poklesol počet detí
v škole o 11, rekonštrukciou dochádza k úsporám energie, navýšili sme príspevky od rodičov, je to

správne? Na túto otázku nech si
urobí svoj názor každý sám.
Po sedeniach na ﬁnančnej komisii, na Rade školy, ktoré som absolvoval predpokladám, že vedenie
školy nebude spokojné s týmto navýšením, lebo očakávajú oveľa viac,
zhruba na sumu 88 265 € pre originálne kompetencie. Ešte by som
chcel spomenúť slová pani riaditeľky, ktoré vyslovila na zasadnutí ﬁnančnej komisie a správy obecného
majetku, že všetko si zisťovala na
krajskom školskom úrade a všetko
je v poriadku a v rámci zákona.
Obec má záujem na udržaní
a skvalitnení chodu, ako základnej školy, tak aj materskej školy
a preto prispieva a bude prispievať
na jej činnosť v rámci možností,
ktoré jej umožní objem ﬁnančných
prostriedkov pridelených v rámci
výnosu dane z príjmov fyzických
osôb na príslušný rok. Vyzývam
ľudí, ktorí šíria reči o protiškolskom
zastupiteľstve, aby s tým prestali,
lebo oni sami vedia, že klamú.
A na záver mi dovoľte ešte jednu
poznámku. Kvalita a úroveň školy
by mala byť posudzovaná v prvom rade a výhradne na základe
výchovno vzdelávacích výsledkov
žiakov a učiteľov školy. Pridelené
ﬁnancie by mali byť v tomto procese prostriedkom, nie cieľom
hodnotenia úrovne a kvality školy.
Ing. Michal Macho,
poslanec OZ

Poďakovanie občanom
Obecný úrad ďakuje občanom, ktorí sa zapojili do zberu pneumatík a elektroodpadu a tým prispeli k ochrane životného prostredia.
Počas týždňa t.j.10. – 17.10.2011 sa nazbieralo 98 ks malých a 5
ks veľkých pneumatík a nasledovné spotrebiče:
16 ks chladničiek, 2 práčky, 2 sporáky, 1 mikrovlnná rúra,
8 vysávačov, 3 žehličky, 10 kávovarov, 3 tlačiarne, 5 počítačov,
5 rozhlas. prijímačov, 45 televízorov, 3 videorekordéry,
29 žiariviek a vyradené baterky do elektrických zariadení.
Odvoz odpadu vykonala 18.10.2011 ﬁrma ARGUSS, s.r.o., ktorej
autorizáciu udelilo MŽP SR.
Ing. A. Mináriková

Udalosti stručne
september - október
• 9.9. KSÚ Nitra Ing. Maťová + starosta obce kontrola postupu výstavby 22 b.j. Žemberovce
• 7.9. Nitra DEXIA banka Ing. Peťovský + starosta obce - jednanie za
účelom poskytnutia úveru pre Obec Žemberovce
• 8.9. Levice ZsVS riaditeľka Ing.Trnková + starosta obce odovzdanie
dokladov k pripojeniu 22 prípojok na ul. SNP na kanalizáciu
• 9.9. Kontrolný deň na stavbe 22.b.j. Ing. Vančo – SOAR Žilina, Ing.
Horniak stavebný dozor, starosta obce – záznam v stavebnom denníku
• 9.9. Nitra KSÚ odsúhlasenie a potvrdenie faktúr na stavbe 22 b.j. Za
KSÚ NR Ing. Chrenková a Ing. Maťová, za obec starosta obce
• 9.9. V KD v Žemberovciach sa uskutočnili Levické dožinkové slávnosti.
• 9.9. Na výstavbe celoobecnej kanalizácie bola osadená čerpacia
stanica ČS -3.
• 9.9.Taktické cvičenie DHZZ Tekovského regiónu za účasti zborov
z obcí Bátovce, Devičany, Drženice, Nová Dedina, Kozárovce, Pečenice, Tlmače, V. Kozmálovce a Žemberovce
• 26.9. Kontrolný deň na stavbe 22 b.j. Ing. Vančo – SOAR Žilina,
Ing. Horniak stavebný dozor, starosta obce – záznam v stavebnom
denníku
• 9.9. Starosta obce podpísal v DEXIA banke Nitra zmluvu o poskytnutí úveru.
• 9.9. Starosta obce sa zúčastnil na zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí tekovského regiónu aktuálnym otázkam pôsobenia obcí a aktuálneho diania v ZMOS
• 10.10. Starosta obce sa zúčastnil na RVC Nitra na školení „ Kompetencie a pôsobnosť obcí “
• 10.10. Výdaj potravinovej pomoci pre občanov
• 13.10. ZsVS Levice riaditeľka Ing. Trnková + starosta obce dojednanie upresnenia postupnosti zfunkčnenia 21 kanalizačných prípojok
• 16.10. Čaro zrelosti – stretnutie s občanmi v rámci
ÚCTY K STARŠÍM

MESIACA

• 20.10. Obecné zastupiteľstvo

Naši hasiči boli pri tom...

Modelovú situáciu pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Leviciach na deň 23. septembra 2011 v k. ú.
Drženice, kde sa preverovala akcieschopnosť pre DHZ: N. Dedina,
Bátovce, Devičany, Drženice, V. Kozmálovce, Kozárovce a Žemberovce. My sme mali osem členné družstvo pod vedením poslanca
a veliteľa hasičov Jozefa Jadroňa. Družstvá si za účasti profesionálov preverovali zapájanie striekačiek, prácu s tlakom a dojazdové
časy DZH na požiarisko.
Takto si hasiči preverili vlastnú techniku, kde sa ukázalo, čo musí
mať DHZ vo výbave v prípade nutného zásahu.
A. Jarošíková
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
20.10. 2011o 18.00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 95/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku p.č.217/4 o výmere
883 m², k.ú. Dol. Žemberovce
Uznesenie č. 96/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
NESCHVAĽUJE
- žiadosť Ing. Tomáša Spišiaka
z 5.10.2011 o odpredaj pozemku
parc.č.217/5 o výmere 1021 m²
v katastrálnom území Dolné Žemberovce
Uznesenie č.97/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
žiadosť Jána Mifkoviča, majiteľa
domu súp.č.320 na ul. Osloboditeľov č.35 o riešenie zhoršenej
situácie s bývaním v susedstve
obecnej zrúcaniny domu
SCHVAĽUJE
vykonať opravu tejto nehnuteľnosti podľa stanoviska komisie
výstavby, plánovania a životného
prostredia uvedenom v zápisnici
zo dňa 12.10.2011
Uznesenie č. 98/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
žiadosť Jaroslava Kolena, trvale
bytom Žemberovce, ul. SNP č.90/
26 o zimnú údržbu ciest,
ŽIADA
doplniť cenovú ponuku
Uznesenie č. 99/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
návrh riaditeľky ZŠ s MŠ na zrušenie Uznesenia č. 2/2006 zo dňa
23.3.2006 o prenájme školských
priestorov
RUŠÍ
Uznesenie č.2/2006 zo dňa
23.3.2006 o prenájme školských
priestorov
Uznesenie č. 100/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
aby vyhotovením projektovej dokumentácie pre stavbu: Žemberovce
– vybudovanie zberného dvora bol
poverený ENVIROTREND s.r.o.,
Pražská 4, 040 11 Košice, za cenu
4.000,00 €
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť zmluvu
s ENVIROTRENDOM s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice na vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavbu: Žemberovce – vybudovanie zberného dvora
UKLADÁ
obecnému úradu zapracovať náklady do rozpočtu obce na rok 2012

Uznesenie č. 101/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
aby vyhotovením projektovej dokumentácie pre stavbu: Žemberovce – obecné komunikácie bol
poverený ENVIROTREND s.r.o.,
Pražská 4, 040 11 Košice, za cenu
3.652,00 €
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť zmluvu
s ENVIROTRENDOM s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice na vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavbu: Žemberovce – obecné
komunikácie
UKLADÁ
obecnému úradu zapracovať náklady do rozpočtu obce na rok
2012
Uznesenie č. 102/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
Dodatok č.5 k zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu zo
dňa 28.2.2003 uzavretej v zmysle
§ 20 a 20a ods. 2 a 3 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 103/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach

BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 6/2011 vypracovanú hlavným kontrolórom obce
Uznesenie č. 104/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 7/2011 – kontrola zavádzania miestnych daní –
daň za jadrové zariadenia na území obce za rok 2009 a 2010 ako
kontroly vykonanej z vlastného
podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej činnosti.
UKLADÁ
obecnému úradu pripraviť návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
obce Žemberovce na rok 2012,
kde bude návrh na zavedenie aj
dane za jadrové zariadenia.
Uznesenie č. 105/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2011 o určení výšky dotácie na
prevázku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Žemberovce.
Uznesenie č. 106/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach

Priestor pre poslancov
Mladí ľudia v histórii vždy boli a myslím aj sú symbolom „revolty“,
nových myšlienok, nápadov a predovšetkým odvahy ich realizovať.
Ako je to v prípade našich troch najmladších volených zástupcov
v OZ sme sa opýtali:
Evy Kolenovej, Michala Macha a Martina Šedivého.
1. Aká bola Vaša predstava – volebný program, s ktorým ste sa rozhodli kandidovať na funkciu poslanca obce?
2. Aký je Váš kontakt s voličmi vo Vašom volebnom obvode?
3. V celom volebnom období je rok krátka doba na bilancovanie.
Avšak s problematikou samosprávy ste sa už zoznámili. Blíži sa príprava plánov činnosti, ďalšieho rozvoja obce a čerpania ﬁnančných
prostriedkov na nastávajúci kalendárny rok. Máte nejaké návrhy
na zlepšenie či inovovanie práce, napr. komisií v ktorých pracujete,
efektívnejšie prerozdelenie ﬁnančných prostriedkov, a pod.?
Michal Macho, Ing.
Odpoveď na 1. otázku: Volebný program mali pripravený len
dvaja kandidáti na poslanca OZ.
Jedným z nich som bol práve ja,
kde som voličom chcel predstaviť
môj pohľad na problematiku samosprávy. Teraz keď odpovedám
na túto otázku, držím svoj volebný program v rukách a môžem
konštatovať, že väčšinu vecí ktoré
som chcel naplniť po necelom roku
som aj naplnil a budem naďalej
napĺňať. Ako príklad môžem uviesť
znalosť ekonomiky, ktorú využívam pri práci vo ﬁnančnej komisii,
podporujem svojimi námetmi ZŠ s
MŠ ako člen Rady školy, bol som
pri založení žiackeho futbalového
mužstva, kde aj naďalej pôsobím

ako vedúci mužstva a asistent trénera, podporujem dobré nápady na
zlepšenie života občanov obce.
Odpoveď na 2. otázku: Nakoľko mám najmenší poslanecký obvod, tak problémov nemusím riešiť
veľa. Zatiaľ sa v mojom poslaneckom obvode vyskytol len jeden
problém, ktorý som sa snažil spolu
so starostom obce vyriešiť k spokojnosti občanov, v čo najkratšom
čase. Som pripravený pomáhať
všetkým občanom obce bez rozdielu na poslanecký obvod v ktorom bývajú. V prípade nejakých
problémov a otázok ma občania
môžu osloviť osobne resp. cez e-mailovú adresu machomichal@post.sk

BERIE NA VEDOMIE
Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok 2010/2011
ŽIADA
riaditeľku ZŠ s MŠ o písomné vyjadrenie k pripomienkam poslancov
Uznesenie č. 107/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
SÚHLASÍ
s predloženým Plánom kontinuálneho vzdelávania
Uznesenie č. 108/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
BERIE NA VEDOMIE
oznámenie o personálnom zabezpečení ZŠ s MŠ pre školský rok
2011/2012
Uznesenie č. 109/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
návrh prípravy VZN o zápise detí
do prvého ročníka ZŠ s MŠ v Žemberovciach
UKLADÁ
ﬁnanč. komisii a riaditeľke ZŠ
s MŠ Mgr. Dianovskej pripraviť
VZN o zápise detí do prvého ročníka ZŠ s MŠ v Žemberovciach
Zodp.: Finančná komisia a riaditeľka ZŠ s MŠ, T: 13.11.2011
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce
Ing. Ján Kalman
starosta obce
(krátené)
Odpoveď na 3. otázku: Podľa
mňa inovácia komisií nastala oproti minulému volebnému obdobiu,
kedy fungovala len jedna komisia
a aj tá riešila otázky a problémy
všeobecne. Teraz fungujú komisie
tak ako majú fungovať (čo problematika to komisia). Som členom
ﬁnančnej komisie a správy obecného majetku, kde zasadáme oﬁciálne raz do mesiaca a neoﬁciálne sa stretávame podľa potreby
a danej situácie. Svoj plán činností
máme rozpracovaný do jednotlivých mesiacov s konkrétnymi
úlohami. Do konca roka nás, ako
komisiu čakajú neľahké úlohy (rozpočet obce na rok 2012, zmena
všeobecne záväzných nariadení
o poplatkoch, daniach, stanovisko k dotáciám a pod.). Uvediem
ako príklad, že minulé OZ malo
pred voľbami a cez dotácie rozdalo nemalé ﬁnančné prostriedky.
Áno, ja sa držím zásady, že treba
podporovať všetky združenia v obci a každému pomôcť, ale všetko
v rámci ﬁnančných možností. Na
záver skonštatujem, že rok 2012
bude po ﬁnančnej stránke veľmi
ťažký a nebude ľahké uspokojiť
všetkých. Tiež by ma potešila väčšia účasť obyvateľov na zasadnutiach OZ.
Poslanci Eva Kolenová
a Martin Šedivý na položené
otázky odmietli odpovedať.
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LEVICKÉ DOŽINKY 2011
Dejiskom konania tohtoročných
okresných dožiniek bol kultúrny
dom v Žemberovciach, v ktorom
sa 14. septembra 2011 stretli zástupcovia
agropotravinárskeho
sektoru okresu Levice. Ani tento
krát nechýbal na javisku krásny
dožinkový veniec a bohatý kultúrny program v réžii domáceho
speváckeho zboru Žemberovčan,
kde nechýbala pieseň „ Ej zahoreli
zore“, ktorou sa preslávila čestná
občianka obce Margita Dalmadyová Skyvová, známa z prvého
slovenského muzikálu Rodná zem
ako traktoristka Žofka. Namáhavú
prácu roľníka a úctu, ktorú prechovávali naši predkovia k chlebu
pripomenula Marianna Danišová
svojím príhovorom. Po takomto
príjemnom zahájení, predseda
PD Žemberovce a zároveň aj
predseda agrárnej okresnej samosprávy, Ing. Milan Halmeš, privítal
pozvaných hostí, už tradične pozývaných zaslúžilých pracovníkov
okresu a členov komory. V príhovore ich oboznámil s výsledkami
tohtoročných úrod v okrese podľa
jednotlivých plodín, ako aj s aktuálnou situáciou na agropotravinárskom trhu. Pripomenul, že poľnohospodári sa stretávajú na mieste,
kde v roku 1997 po spoločenských
a politických zmenách 90-tych rokov zaviedli bilancovanie úrody
žatvy v Levickom okrese. Na základe výsledkov tohoročnej žatvy
hodnotíme tento rok ako jeden

z lepších. Ozimný jačmeň „sypal“
v priemere 4,22 ton z hektára. Aj
keď prvé hlásenia úrody jačmeňa
jarného boli nad 5 t/ha,
celkový priemer 3,86 t/ha
bol o 8 percent vyšší ako
celoslovenský. Výnosy
repky ozimnej boli o 0,5
až 1 tonu vyššie ako sa
očakávalo,
priemerná
úroda 2,66 t/ha. U jarnej
pšenice a hrachu sa zaznamenal znížený osev
o 522ha resp. o 259 ha,
priemerný výnos bol 3,86,
resp. 2,32 t/ha. Priemerná úroda pšenice ozimnej bola 5.06 t/ha, o tretinu vyššia ako v roku 2010.V porovnaní
s priemerom Slovenska je v okrese

úroda vyššia o 20%,
avšak dôležité je ako
sa
budú
správať
spracova telia o ob-

chod pri speňažovaní
tohtoročnej
úrody. Z hostí
vystúpil
riaditeľ SPPK Ing. Artim Jozef,
ktorý ocenil zachovanie dožinkovej tradície v okrese a informoval

prítomných o návrhoch budúcej
spoločnej poľnohospodárskej politike. Slávnosť bola ukončená
obedom a vzájomnou výmenou
informácii zo žatevných polí v príjemnom prostredí vo vyzdobenom
kultúrnom dome, ktorý aranžovala
pani Zuzana Korčeková.
PD Žemberovce

Rekonštrukcia na farme dojníc Selec
V rámci projektu PRV 2007
– 2013 Modernizácia fariem, na
PD v Žemberovciach prebehala v období od októbra 2010 do
septembra 2011 rekonštrukcia
ustajňovacích priestorov na farme
dojníc Selec pre 172 kusov vysoko -produkčných dojníc s vybudovaním hnojovicovej koncovky.
Dodávateľom stavebnej časti boli
Hydromeliorácie a.s. Kalná nad
Hronom, dodávateľom technologickej časti Farmtec SLOVAKIA
s. r. o. Lužianky,
MONTAVaN s. r.o.
Trenčín
Do nových ustajňovacích priestorov bolo 22.9.2011
umiestnených
prvých 106 ks
dojníc. Ustajnenie
kráv je voľné s ležiskovými boxami
s vytláčaním hnojovice zhrňovacou
lopatou. Hnojovica
sa
separátorom

spracúva na
pevnú a tekutú
zložku. Pohoda zvierat je
zabezpečená
dostatočným
priestorom pri
kŕmnom stole,
počtom napájacích žľabov,
rotačnými
škrabadlami,
vetraním ventilátormi a bočnými plachtami
na automatické ovládanie
podľa vnútornej a vonkajšej teploty.
PD od rekonštrukcie očakáva
zvýšenie úžitkovosti u dojníc na
22 -24 l /ks/ deň (t. č. 20 l/ks/deň)
a zlepšenie reprodukčných ukazovateľov a pracovných podmienok
zamestnancov.
Vybudovala sa nová nadrž na
hnojovicu o objeme 2201 m³ ” Vítkovice”, dodávateľ MONTAVaN s.

Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
Jeseň korunuje celoročné
snaženie hospodára - zberá sa
úroda z polí a záhrad. Ak bol rok
priaznivý, je dôvod na radosť,
keď bol horší aj do komory sa
dostalo menej.
Po zbere zeleniny, zemiakov
a kŕmnej okopaniny - prišla na
rad ďalšia povinnosť, úrodu
dobre uskladniť.
Pomaly odchádzajú do zabudnutia „bieľačky“ a už menej známe,
najmä mladým ľuďom sú konope,
ako priemyselná rastlina, v súčasnosti sú skôr známe, ako droga.
V minulosti sa na dedinách konope pestovali bežne pre potreby
domácnosti. Práve o uskladňovaní
kukurice a spracúvaní konopí sa

ˇ
Zemberovské
echo

budem dnes rozprávať s tetou Nemcovou:
Na bieľačkách sa postretávala
rodina aj susedia. Vylámanie kukuričnie šúľke boli naznášanie do
pajty, pod šopu alebo aj do maštali tan sa poton bielili (zbavovali sa šúpolia). Tedy sa ešte kukurica zapletala do vencov. Vence plietli chlapi,
bov aj burčiak, tak bolo veselo. Na
bieľačkách sa pospomínali, povyprávali šeliake príbehy. Bielievalo
sa po večeroch, aj dlhšie do noci.
Ďalšou robotou, ktorá sa v jeseni
konala, bolo spracovanie konopí.
Ľan sa tedy ešte v Žemberovciach
nepestovav, len neskôr na družstve.
Na konopniskách - ostredkoch

- sa dorábali okrem konopí aj krumple, repa, fazuľa. Skoro každý v dedine siav konope - semenec sa zasekávav do zeme. Dolničania mali
konopniská pri potoku, tan kde je
teraz čistička. Horničania pri potoku
za strediskon, močidlá mali na potoku - V kúte, tak sa to tan volalo.
Na jeseň - v septembri sa konope vytrhali aj s koreňon, poton sa
dali do vody močiť, aby vrchná kôra
na byli odmäkla a dala sa lámať, to
sa chodilo pozerať či je už mäká.
V Dolnejsi boli močidlá na potoku, pod Širokovcí, každý tan mav
vykolíkovaný pľac, kde sa mu konope močili. Keď boli konope dobre
odmočenie, vyberali sa z vody a nahali dobre vysknúť. Suchie byle sa

r. o.Trenčín , na zabezpečenie dostatočných skladovacích kapacít
na produkciu živočíšnych hnojív
(hnojovice, močovky).
Na zabezpečenie ekologického chladenia mlieka sa realizoval
nákup chladiča mlieka na maximálne uskladnenie 11 000 litrov
mlieka, dodávateľ Agromont Nitra.
spol. s. r. o.
Bošiaková Zuzana
na trle zbavovali polámanej vrchnej
kôry, až zostalo čisté vlákno. To sa
poton spracúvalo na plátno. Skoro
v každon dome sa tkávalo.
Z čistého vlákna bolo plátno na
plachty, na oblečenie a z dopadu
- z klkov - sa tkalo na vrecia. Utkanô plátno sa zváralo v lúhu, zmiešanýho s popolon. Poton sa plátno
chodilo vyprierať na Šurdu, tan boli
stoke, kde voda nezamŕzala ani
v zime, potok bov zamrtnutý, ale tu
sa dalo prať.
S konopama sa robilo od septembra do októbra, plátno sa tkalo
cez zimu a v zime sa aj vypieralo,
na jar sa bielilo.
Na dedine nebola o robotu súra
cez celý rok.
Teta Nemcová, ďakujem, teším
sa na sľúbené rozprávanie o husiach, páračkách, a divadle.
Mariana Danišová

ˇ
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Pamiatka reformácie
Matúš 13, 44 – 45: „Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu,
skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl, od radosti nad ním
ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo
nebeské kupcovi, predal všetko, čo mal a kúpil ju.“ Amén.
Na Pamiatku reformácie chceme
hovoriť na základe dvojitého podobenstva o poklade a perle.. Z neho je ľahké porozumieť, že hlavná
myšlienka v tomto podobenstve
je objav najväčšej drahocennosti,
kvôli ktorej je človek ochotný všetko stratiť, len aby tú drahocennosť
získal a viac nestratil. V dejinách

kresťanstva to bol Luther, čo tú
najväčšiu drahocennosť – poklad
evanjelia, a tým poklad viery nanovo objavil. Vychádzame z Lutherovho životopisu. Je známe, že 31.
Októbra 1517zverejnil na dverách
chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí, a že sa to stalo začiatkom
reformácie. Menej je však známa

OKIENKO

ZO Matice slovenskej Žemberovce
Pripomíname si významné udalosti Slovenska:
• 100. výročie narodenia Jána Cikkera (21.7.1911 v B. Bystrici)
hudobného skladateľa.
Písal opery, komornú, symfonickú a zborovú tvorbu. Múzeum J.
Cikkera je zriadené v Bratislave od r. 2004 v dome, pod Bratislavským hradom, kde býval od roku 1967. Prezident SR udelil profesorovi J. Cikkerovi štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra I.
triedy in memoriam.
• 19.10.1901 sa narodil Ľudo Ondrejov, básnik, prozaik, pracovník
Matice Slovenskej. 110. výročie narodenia
• 24.10.1796 sa narodil Štefan Moyzes, biskup, vedúci memorandovej deputácie cisárovi. Šíriteľ cyrilo-metodskej tradície na Slovensku. Prvý predseda MS. 215. výročie narodenia
• 25.10.1996 zomrel Vladimír Mináč, prozaik, esejista, literárny kritik,
predseda MS. 15.výročie smrti
• 8.11.1921 zomrel P. O. Hviezdoslav, básnik, prekladateľa politik,
predseda MS. 90. výročie úmrtia
• 16.11.1806 sa narodil Karol Kuzmánym evanjelický kňaz, univerzitný pedagóg, prekladateľ, náboženský spisovateľ. Jedna z ústredných osobností cirkevného, národného a literárneho života. Autor
básne Kto za pravdu horí, zakladateľ a prvý predseda MS. 145.
výročie smrti (14.8.1866)
• 27.11.1951 zomrela Božena Slančíková Timrava, prozaička, autorka divadelných hier. 60.výročie smrti
Prípravný výbor MS

Na začiatku bol stres ...
Náhodou
sa
mi dostala do rúk
jedna kniha, na
prvý pohľad ma
zaujala už svojím
názvom: Príroda
Brhloviec a ich
okolia.
Nebola
zaujímavá
len
peknou zelenou
farbou a názvom,
veď Brhlovce sú
náš blízky sused,
zaujala ma predovšetkým svojím obsahom.
Knihu
som
si
prelistovala
a zistila som, že je veľmi kvalitne
prevedená, s bohatou farebnou
dokumentáciou. Venuje sa ﬂóre
a faune Brhloviec a ich okoliu - to
znamená aj Žemberoviec.

Svojim odborným obsahom ponúka veľké množstvo vedomostí
a poznatkov odbornej, ale predovšetkým laickej verejnosti. Veľmi
dobre sa číta, napísaná je zaujíma(Pokračovanie na 6. str.)

základná pohnútka Lutherovho vystúpenia. Bol ňou Lutherov objav.
Ten dôkladným bádaním v Písme
Svätom objavil evanjelium. Vnucuje sa otázka: Ako sa stalo, že sa
stratilo prvé evanjelium? Cirkev
ho predsa pôvodne mala. Áno, ale
v ďalších stáročiach nastal čoraz
väčší príklon k zákonníctvu. K nemu pristúpilo i svetáctvo. V dôsledku tohto všetkého zvíťazila
v cirkvi náuka, že k spaseniu nestačí Božia milosť Lutherom znovu
odkryté evanjelium je a zostáva
vždy „pravým pokladom cirkvi“,
ako hlása 62. téza z 95 výpovedí
Luthera. Vzácnym sa evanjelium
stáva len tomu, kto z Božieho zákona pozná a ľutuje svoje hriechy,
prosiac s kajúcim publikánom:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Podstatou evanjelia je práve
to, že ono nám hriešnikom zvestuje Božie milostivé odpustenie
hriechov a ospravedlnenie pred
Bohom pre zásluhy nášho jediného Prostredníka – Ježiša Krista,
ktorý je obeťou zmierenia za naše

hriechy a za hriechy celého sveta.
O tom, že jedine vierou v Neho dosiahneme spasenie, Písmo Sväté
znova a znova svedčí. Keď takto
prijímame evanjelium, ono je nám
i dnes tým pravým pokladom. Prijatie tohto pokladu nás však i zaväzuje, a to k radostnému plneniu
Božej vôle a k nasledovaniu Pána.
Preto i apoštol Pavel, akonáhle
napísal, že spasení sme „nie zo
skutkov“, ihneď doložil, že sme
„stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky“ (Ef 2, 10). Milosť Božiu
nemáme nadarmo brať (2 K6, 1).
Plnenie Božích prikázaní nielenže
zostáva stále našou povinnosťou,
ale máme byť v tom ochotní. Dobro máme konať so záľubou (Ž119,
35), bez nátlaku. Mali by sme radostne plniť Božie prikázania, ktoré sú ovocím viery. Naším pokladom v nebi sú len zásluhy nášho
Spasiteľa Ježiša Krista a len nimi
budeme spasení. Amén.
Mgr. G. Lauríková
nám. farárka
ECAV Žemberovce

Dva rovnaké životy

V týchto dňoch sa pozastavíme
pri hroboch našich zosnulých príbuzných, či známych. Postojíme
s myšlienkou na tých ľudí a samozrejme aj s modlitbou za spásu ich
duší. Možno sa neubránime ani
rôznym otázkam, prečo už nie sú
medzi nami, prečo zomreli, prečo
smrť, prečo umieranie...
Je zaujímavé, že ani sám Boží
Syn, Ježiš Kristus nedáva na tieto
otázky priamu odpoveď! Nie takú
akú by sme očakávali, alebo chceli.
No jeho odpoveď bola ešte výrečnejšia, pravdivejšia a samozrejme
nepopierateľná. On tiež zomrel,
ale čo je dôležité, vstal z mŕtvych
a žije večne. Tým nám všetkým
povedal čo nás čaká a neminie.
Smrť nás čaká a neminie, ale tak
isto nás čaká aj zmŕtvychvstanie
a večný život. Túto istotu nám daroval Ježiš a hovorí nám o nej aj
naša kresťanská viera. Teda nie je
dôvod na nejaké obavy, neistoty,
strachy, lebo vieme čo náš čaká
– večný život po smrti. I keď je ľudská smrť bolestným a niekedy ťažkým prechodom do tohto večného
života a zvlášť my žijúci na tejto
zemi, v tomto živote sa s ňou ťažko zmierujeme, tí, ktorí už nie sú
medzi nami, by nám povedali, že
im je už dobre, lebo sú už doma.
Pretože každý človek má v nebi,
v nebeskom kráľovstve, u Boha,
pripravený príbytok. Ježiš nám vo
svojom evanjeliu povedal: „Idem
vám pripraviť miesto, a potom
vás vezmem k sebe, aby ste boli
aj vy tam, kde som ja.“ Ježiš nás
všetkých chce mať pri sebe, naveky pri sebe, kde už nebude plač,
bolesť, trápenie, smrť. Tam už nič
z tohto negatívneho, pozemského
nebude prítomné. Lebo to všetko
Kristus svojím víťazstvom a zmŕtvychvstaním odstránil. Teda nám

sa našou osobnou smrťou tento
pozemský život, táto pozemská
realita, zmení na večný život, na
večnú realitu v Ježišovej prítomnosti v nebeskom kráľovstve,
v nebeskom príbytku. Toto je Božia túžba, Božie prianie, Boží plán
pre každého jedného z nás. Boh
toto pripravil pre nás. Nenechá nás
mŕtvych, ale živých tam na druhom
brehu, na onom svete, tam v jeho
prítomnosti.
Ale tieto dva svety, tieto dve
reality majú medzi sebou aj niečo
spoločné. Jednu veľmi dôležitú,
podstatnú skutočnosť. A to je práve Ježišova prítomnosť v živote.
Či už v tom večnom, ale aj v tomto
momentálnom pozemskom. Keďže si všetci prajeme pre svojich
blízkych a drahých, ale aj pre seba
samých práve taký večný život,
večný život v nebi, v prítomnosti Boha. Tak isto túžme, usilujme
sa o takú istú prítomnosť Boha aj
v tomto pozemskom, súčasnom
živote. Je ťažké vstúpiť do večnej
Božej prítomnosti, ak tá Božia prítomnosť nebola skutočnosťou už
aj v tomto živote?! Je ťažké vstúpiť
do neba, ak sme sa o to nebo neusilovali už aj počas tohto života?!
Tieto dva svety, dva životy majú
spoločného, jedného Boha, ktorý
je Bohom, Pánom večného života,
ale aj tohto súčasného.
Preto kým sme ešte živí na tomto svete a zvlášť v týchto dňoch
myslime popri tých všetkých myšlienkach aj na Boha a jeho prítomnosť v našom živote a samozrejme modlime sa k nemu a prosme
ho o milosť, aby čím skôr uviedol
duše našich zosnulých do toho nebeského príbytku.
Jozef Poliak
administrátor
rím.-kat. farnosti Žemberovce
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Vinobranie pod Pilíšom

Preleť sokol horu krížom,
pekný chotár pod Pilíšom...
Veru pekný je ten chotár pod Pilíšom, pieseň neklame. Divá krása
hôr a skál akoby držala vo svojom
ochrannom objatí dedinku Pilíš
Santov, s ktorou má naša obec
družobné vzťahy. Dedina už na
prvý pohľad zaujme čistotou, upraveným prostredím, je cítiť citlivý
vzťah ľudí k svojej dedine, k svojmu okoliu. Som na rozpakoch, či

boli hlavní usporiadatelia osláv.
Stretnutie sa konalo v budove
základnej školy. Boli sme
svedkami toho, ako sa
hrozno spracovávalo
v minulosti, keď ľudia
ešte nemali mlynčeky
na hrozno. V kadi sa
hrozno „mlelo“ nohami – gniavilo a pučilo
sa, aby z neho vytiekla všetka šťava, ktorá

odlišnej
od tej našej spisovnej slovenčiny, chytali za srdce, prihovárali
sa človeku. K dobrej atmosfére
prispel aj náš spevokol Žemberovčan veselými piesňami o vínku.
Čo ma oslovilo a priviedlo k ti-

hovoriť o nej, ako o dedine, skôr
mi pripomína malé mestečko. Do
Santova bola naša obec pozvaná
na oslavy vinobrania. Dostalo sa
nám milého prijatia zo strany pani
starostky a riaditeľky školy, ktorí

sa ďalej spracovávala na
víno.
Zaujímavý bol sprievod
po dedine oslavujúci vinobranie. Tvorili ho koče
a vozy ťahané koňmi, za
nimi
išli
jazdci na
koňoch
v
dobových kostýmoch.
V sprievode niesli
veniec utvorený zo
strapcov hrozna,
za ním kráčali santovčania, žemberovčania a hostia
z okolia. V kultúrnom dome bol krátky program. Dojali
ma piesne spievané v slovenčine,

Na začiatku bol stres ...

(Dokončenie zo str. 5)
vo a zrozumiteľne.
Rozdelená je do štyroch oblastí:
Charakteristika Brhloviec
Neživá príroda Brhloviec
Živá príroda Brhloviec
Brhlovský kameň a človek.
Kto je autorom tejto zaujímavej
knihy?
Najlepšie pozná svoje prostredie
človek, ktorý v ňom žije. V Brhlovciach žije od narodenia Ing. Ružena Strelcová, tá je aj autorkou knihy, ktorá ma tak nadchla. Dohodla
som si stretnutie s Ing. Strelcovou
a so starostom Brhloviec pánom
Albínom Kuhajdom.
Z každého slova som cítila veľkú lásku k prírode, k svojim rodným Brhlovciam. Obdivovala som

jej nesmierne odborné vedomosti
o ﬂóre a faune. Jej srdcovou záležitosťou sú motýle, bohatá zbierka
ešte zo žiackych a študentských
rokov stála na samom začiatku
jej vzťahu k prírode. Postupne sa
k tomu pridružil záujem o rastliny
- ﬂóru.
Kde sa daný hmyz vyskytuje,
čim sa živí?
Vzťahy medzi rastlinami a živočíchmi.
Ja mám veľký rešpekt pred hadmi, hovorí sa, že v našom okolí sa
vyskytujú len hady, ktoré človeku
neublížia, teraz som sa dozvedela, že sa tu vyskytuje aj človeku
nebezpečná zmija. Takýchto zaujímavostí je v knihe viac.
Autorka musela preštudovať
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moderne a účelne zrenovovaná
historická budova obecného úradu, sem je radosť chodiť do práce.
Neobišli sme ani miestny kostolík,
stojí za pozornosť nie len veriacim.
Majú v ňom jednu zvláštnosť. Pri
upratovaní sa prepadla na jednom
mieste dlažba, pod ktorou sa objavili podzemné chodby. V mieste prepadnutia sa našlo torzo
kamenného kríža, hovorí sa,
že všetky jeho fotograﬁe sú
nezreteľné, hmlisté – nedá
sa odfotografovať. Miesto,
kde sa dlažba prepadla je
prekryté sklenenou platňou.
Naša návšteva v Santove bola
ukončená tanečnou zábavou.
Hudba a tanec ľudí vždy zbližovali, nebolo tomu inak ani v tomto prípade. V tanci a speve padli
aj rečové bariéry. Santovčania
a žemberovčania sa svorne spolu
zabávali až do 22 hodiny večer.
Starostovia obidvoch združených obcí sa vzájomne rozlúčili:
náš pán starosta poďakoval za
milé prijatie a pohostinnosť a pani starostka zo Santova prisľúbila
návštevu santovčanov v Žemberovciach. Domov sme odchádzali ako od dobrých priateľov.
Dojímavé bolo lúčenie, spoločným spevom Pilišskej hymny: Preleť sokol horu krížom...
a piesňou: Daj Boh šťastia
tejto zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje dom. ....
Marian Danišová

chej závisti, boli
izby starých tradícii v miestnej
fare. Videli sme
tu všetko to, čo
sa dá nájsť aj
v našich domácnostiach a na
povalách domov,
len nám chýba
vhodný dom. Zaujala nás citlivo,
množstvo odbornej literatúry, geograﬁu.
Okrem živej prírody ju zaujímalo všetko, čo sa týkalo Brhloviec
- z akých hornín vznikli, otec bol
kamenár, s kameňom prichádzala
do styku do detstva.
Dve tragické udalosti boli zlomovým obdobím v jej živote - v roku
2009 jej zomrela mamička, krátko
po nej milovaná neter. „Zostala
som sama - ja a pes.“
V strese a trápení sa jej vrátila
myšlienka spred 20. rokov - napísať knihu o Brhlovciach. Trvalo
zhruba trištvrte roka, kým dostal
všetok nazbieraný materiál podobu knihy. Písanie nebolo problematické - horšie už bolo získať lektora zo Slovenskej akadémie vied
v Nitre na odbornú konzultáciu knihy, nakoniec sa podarilo aj to.
Získať sponzorov, aby kniha

uzrela svetlo sveta, to bol ťažký pôrod, ako poznamenal pán
Kuhajda. Trvalo to rok, aj to sa
podarilo, rodná obec nepomohla.
Najväčšou pomocou bol predseda
PD Žemberovce Ing. Milan Halmeš, Žemberovce a okolité obce.
Postupne sponzorov pribúdalo, až
napokon kniha bola vydaná, v náklade 800 kusov.
Veľké snaženie bolo korunované úspechom. Obdiv a ocenenie
patrí skromnej a nenápadnej Ing.
Ružene Strelcovej za napísanie
tejto nádhernej knihy.
Za rozhovor ďakuje
M. Danišová
Kniha - Príroda Brhloviec
a ich okolia je dostupná na
OcÚ v Žemberovciach, jej
cena je 8.-eur.
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Posedenie pod orechom
Jedno teplé slnečné odpoludnie tohtoročného babieho leta
som strávila niekoľko milých
chvíľ v spoločnosti najstaršej občianky našej obce.
Starká Anna Gunárová sa 21.
októbra dožila úctyhodných 101
rokov - srdečne gratulujeme!

Skutočne je k čomu gratulovať,
dožiť sa takého veku, keď už telo
chradne, ale myseľ je ešte svieža, napriek tomu, že starká prekonala mozgovú príhodu, čo sa
prejavuje na jej občasnej ťažšej
výslovnosti, to si zasluhuje obdiv
a úctu. Pamäť jej však slúži výborne, vďaka čomu nás zaviedla do dávnej minulosti svojej aj

Vyznanie

vnuka
starému otcovi
Milý starký,
odvtedy, ako som začal vnímať svet, objavil som v ňom aj
Teba.
Patríš do môjho života rovnako, ako moji rodičia. Keď
prídem domov, môžem Ťa
nájsť v záhrade, ktorú máš tak
rád.
Počujem Ťa vonku v garáži,
ako po niečom klepkáš, píliš
- vždy viem, kde Ťa mám hľadať. Máš rád drevo, rád s ním
pracuješ. Starká si niečo vymyslí a Ty ochotne plníš jej
predstavy. Obdivujem Tvoju
zručnosť a šikovnosť, chcel by
som sa Ti podobať.
Čo najviac na Tebe obdivujem, je Tvoj svojský humor.
Rád som v Tvojej spoločnosti.
Cítim pri Tebe pokoj a pohodu, niekedy si myslím, že sa
nevieš ani nahnevať.
Starký, mám Ťa veľmi rád.
Nech sa ešte dlhé roky ozýva z garáže klepkanie kladiva.
Tvoj vnuk Martin,
ktorý je šťastný, že si sa
objavil v jeho živote.

minulosti našej dediny, ktoré sú
spolu navzájom úzko späté.
Poznám starkú Gunárovú už
dlhé roky. Známa mi je jej úžasná
výrečnosť a ochota komunikovať
s ľuďmi.
Posedeli sme si vo dvore pod
orechom jej dcéry, pani Marty,
Gučíkovej, u ktorej starká žije.
Na začiatok som si neodpustila dosť neoriginálnu otázku, keď
som si pýtala recept na dlhovekosť. Odpoveď bola pohotová
a jednoznačná - jesť všetko do
radu, čo nechcete, nahať tak
a v robote sa nešanovať. Nuž
dobrá rada nad zlato!
Starká sa vo svojich spomienkach vrátila do minulosti, keď ani
nie štyri ročná prišla z Drženíc
do Horných Žemberoviec. Rodičia kúpili do pána Viciana 22 holdov zeme, hospodárske budovy,
sýpku - pajtu, ktorá mala špuntovie schody. Zaujal ma výraz
špuntovie - boli drevené, jednotlivé časti do seba zapadali tzv.
čapovaním a zdôraznila kvalitu
schodov - ani zrnko prachu cez
ne neprepadlo.

Pán Vician bol veľký pán
v Horných Žemberovciach, ktorý
v roku 1913 odišiel na „Maďare“,
majetok, ktorý vlastnil v našej
dedine rozpredal.
Starká sa mladá vydávala za
svojho bratanca, manželstvo
dohodli rodičia, ona sa musela
podriadiť - zosobášili sa majetky.
Vychovala dve deti, syna Ondreja a dcéru Martu. Teraz sa teší
z vnúčat, ktoré očakáva koncom
októbra, kedy sa má rodina stretnúť. Obidvaja dcériny synovia sa
narodili v októbri, rovnako ako ich
stará mama - aká vzácna zhoda.
Dobre sa mi sedelo pod orechom, spomienok bolo preveľa,
akoby aj nie, veď za taký dlhý
život aj muselo byť!
Spomínalo sa na časy dobré,
aj horšie. V pomerne mladom
veku zomrel starkej brat, po jeho
smrti prijali do svojej rodiny polosirotu Danka, vychovali ho, dali
študovať, skončil vysokú školu,
po čase emigroval, v súčasnosti
žije v Kanade.
Zaspomínala si aj na to, ako
chceli stavať dom, prišla druhá
svetová vojna. Pripravený ma-

teriál, ľudia porozoberali a oni
museli po vojne začínať znova.
Ťažko sa jej rodiny dotkli roky
kolektivizácie. Vyhrážali sa im
vysťahovaním, ak nepodpíšu.
Nakoniec dali do družstva zeme,
statok aj stroje. Muž potajomky nosil koníkom z domu krmu,
aby im prilepšil. Ona pracovala
na družstve ako ošetrovateľka
ošípaných, starala sa o svojich
zverencov poctivo, tak, ako bola
naučená starať sa o svoje vlastné
hospodárstvo. S veľkým zadosťučinením a vďakou spomína, akú
oslavu jej pripravilo PD v Žemberovciach pri príležitosti jej stých
narodenín. Potešila ju pozornosť,
ktorej sa jej dostalo, hlavne to, že
sa na ňu nezabudlo.
Toľko zo spomienok starkej
Gunárovej. Je to len torzo životných osudov ženy, ktorá takmer
jedno storočie prežila v našej
dedine. Jej život nebol - ani jednoduchý - ani bezproblémový.
Mnohé zostalo v spomienkach
skryté, nie o všetkom sa ľahko
hovorí.
Za milé a v mnohom ohľade
poučné spomínanie s vďakou
Mariana Danišová
V budúcnosti by som vám
rada priblížila minulosť našej
dediny, najmä jej hornej časti prostredníctvom rozprávania
starkej Gunárovej.

Čaro zrelosti
Už po štvrtý krát v októbri sú
pozývaní najstarší občania našej
obce na kultúrno-spoločenské
posedenie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
Nedeľné odpoludnie 16.októbra patrilo práve im. Bolo dojímavé sledovať, ako sa v kultúrnom
dome pomaly zapĺňali miesta
okolo krásne vyzdobených stolov.
Niekde bola potrebná už aj pomoc
a opora od blízkych, niekde stačila
„len“ palička.
Napriek tomu, že už nohy neslúžia tak, ako by mali, napriek vynaloženej námahe - prišli.
Radosť a potešenie zo stretnu-

tia s priateľmi a známymi bola odmenou za tú námahu. Jedna biela
hlava sa nakláňala k inej bielej
hlave, ústa boli ochotné rozprávať,

uši počúvať.
K radosti a spokojnosti prispel
aj spevokol Žemberovčan, deti zo
Základnej a materskej školy. Na
pozvaných čakalo aj malé občerstvenie, chutný guláš z diviny a vecné darčeky.
Ochotné dôchodkyne v Klube dôchodcov celú sobotu
piekli pagáčiky pre svojich
starších priateľov. Zrelé plody darov zeme vystavované
vo vestibule kultúrneho domu
a na pódiu divadelnej sály,
veľmi vhodne dopĺňali a zdôrazňovali čaro zrelosti.
Podarila sa jedna dobrá,
chvályhodná vec. Všetkým,
ktorí sa na jej uskutočnení podieľali, je poďakovaním spokojnosť tých, ktorým bolo toto
odpoludnie venované.
Mariana Danišová
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Z FUTBALU

Sme to my,
ľudia
21.storočia...

Futbalu sa v Žemberovciach začalo dariť. Nie vždy je výsledok podľa
predstáv hráčov a fanúšikov, ale naše umiestnenie v okresnej súťaži sa
vždy pohybuje na prvých priečkach.
Stručný prehľad zápasov:
4. kolo súťaže Žemberovce – Lok 2:4
5. Vyškovce – Žemberovce 0:4
6. Žemberovce – Beša 4:1
góly: Kľačko 3, Ťažký
7. Šárovce – Žemberovce 2:3
góly – Kľačko 2, Mláteček 1
8. Žemberovce – Ipeľský Sokolec 7:3
góly: Chovan 2, Kľačko 2, Ťažký ,Vrecník , Mláteček
9. Ipeľské Uľany – Žemberovce 1:1
góly – Mláteček, cenný bod, ťažký zápas
10. Mýtne Ludany – Žemberovce 0:5
góly –Sádovský M., Kľačko, Mikula 2, Mláteček
Cenné 3 body, mužstvo hralo v silne oklieštenej zostave
11. Žemberovce – Kozmálovce 3:3
góly: Sádovský M. 3

Bývam v horných Žemberovciach a 40 (??) rokov sa
dívam na zastávku, ktorá je
vhodná do zberu železa. Zber
železa bude 16. decembra.
Takýto obdĺžnik zo železa a plechu je možné vidieť
v oblastiach, kde bývajú ľudia, ktorým nezáleží v akom
prostredí žijú.
Ďalší problém sú divoké
skládky. Napr. medzi domami „na hornom konci“ a Poľnohospodárskym družstvom
niekto vyhodil množstvo ﬂiaš,
plastov a rôznych haraburdí, dokonca vo vreci na smrť
ubitého psa. Postupne sme
to roztriedili a zlikvidovali.
(Okrem toho psa, s tým si
poradila príroda, počnúc muchami...)
Musím povedať,
že skládky už za domami
momentálne nie sú. No oveľa väčšie skládky sú smerom
k potoku a pri potoku. Jedná
sa o značné množstvo, takže
boli dovezené motorovými
vozidlami. V odpade máte na
výber. Topánky, sklo, plasty
páperové periny, a iný domácí nepotrebný inventár.
Musí byť nejaká cesta, ako
zabrániť ľudom vyhadzovať
odpad do prírody. Alebo sa
máme na to nečinne pozerať
a pokrčiť plecami a povedať
„Čo už, takýto sme my ľudia“...
Eva Harnová

Vedenie a hráči OFK Družstevník Žemberovce ďakujú všetkým fanúšikom futbalu za podporu a povzbudenie. Veľmi si ceníme divácku podporu, keď hráme vonku, na ihriskách súperov. Posledné štyri zápasy hrali
naši futbalisti v oslabení, nakoľko niektorí hráči – vojaci z povolania boli
na vojenskom cvičení.
Milan Dekyšský

Klub

1.
2.

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
3.9.2011
Tomáš Filipek a Jana Botková
3.9.2011
MUDr. Juraj Jarošík
a MUDr. Drahomíra Čorbová
13.9.2011
Ing. Peter Ďurovič
a Martina Personová
17.9.2011
Roman Píš a Renata Mlatečková
8.10.2011
Milan Dúbravský
a Ľubica Bátovská

Narodili sa

nar. 27.9.2011
Tamara Motková
rodičom Ivanovi a Žanete
nar. 14.10.2011
Monika Miháliková
rodičom Ľubomírovi a Monike

Opustili nás

Juraj Gráner
vo veku 91 rokov
Klára Uhnáková
vo veku 84 rokov

ZUMBA rozhýbe Vaše
telo každú stredu a piatok
v telocvični ZŠ Žemberovce
od 18,00 – 19,00 hod.
Poplatok: 1,5 EUR

Sezóna 2011/2012 - Tabuľka II. Trieda
P.č.
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Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

Nový Tekov

12

8

1

3

36:17

25

4

Jur n/Hronom

12

8

0

4

44:16

24

3

3.

Bory

12

7

2

3

30:14

23

2

4.

Žemberovce

12

7

2

3

33:21

23

8

5.

Plavé Vozokany

12

7

2

3

30:24

23

5

6.

Ipeľský Sokolec

12

7

0

5

38:30

21

6

7.

Malé Kozmálovce

12

6

2

4

28:27

20

8

8.

Dolný Pial

12

6

1

5

22:20

19

-2

9.

Veľké Kozmálovce

12

5

3

4

27:22

18

-3

10.

Lok

12

5

2

5

30:30

17

-1

11.

Pukance

12

4

4

4

18:21

16

-8

12.

Šarovce

12

4

1

7

21:30

13

-2

13.

Ipeľské Úľany

12

3

4

5

20:29

13

-2

14.

Mýtne Ludany

12

2

3

7

16:33

9

-9

15.

Vyškovce

12

2

1

9

20:53

7

-11

16.

Beša

12

0

2

10

9:35

2

-13

Vaše námety, príspevky
a postrehy do ďalšieho vydania ŽE môžete poslať na
adresu:
echozem@gmail.com
do 9.12.2011.


Ak chcete spoznať pozitívne účinky jogy na duševnú i telesnú schránku človeka, urobte niečo pre
seba, príďte medzi nás každú stredu v priestoroch
budovy zdravotného strediska od 17,00 – 18,30 hod.
za poplatok 2,0 €.
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