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Slovo na úvod
Vánok vonia horou
lúka zasa kvetmi.
A čím vonia škola?
Škola vonia deťmi.
September otvára brány škôl, po
dvoch mesiacoch prázdnin všetky
školou povinné deti a študenti zasadnú do školských lavíc. Poniektorí si budú do nich sadať prvý krát,
prídu s radosťou a očakávaním,
niektorí možno aj s troškou obavy
z niečoho neznámeho – čo ma tu
čaká? Bude mi tu dobre, aká bude
nová pani učiteľka, bude láskavá,
chápavá? Určite bude!
Hier už bude pomenej, pribudnú
nové povinnosti, nie len deťom, ale
aj ich rodičom. Rodič bude prvým
pomocníkom pri adaptovaní sa
dieťaťa na nové prostredie, na iný
spôsob života, ktorý so sebou prinášajú školské povinnosti.
Veď učiť neposlušnú ruku písať prvé písmenká, poznávať ich
a skladať do slabík, nie je veru
vec jednoduchá! Ovládať materinský jazyk, poznávať základné
tajomstvá čísel, objavovať nové
neznáme svety. To všetko čaká
každého malého prváčika, poznávanie a poznanie je krásne, aby to
pochopil aj on je potrebné mu pri
tom pomáhať.
Kto pomáha odklínať nevedomý
detský rozumček? Kto pripravuje
do života mladých ľudí? Je to učiteľ – pedagóg, ktorý okrem rodiča
a rodiny je jedným z hlavných činiteľov pri výchove a vzdelávaní
dieťaťa.
Učiteľ – je to povolanie, ako
každé iné? Je, ale je zároveň aj
poslaním.
V spomienkach na moje školské
roky žije pán učiteľ Bateľ, ktorý učil
moju neposlušnú ruku písať prvé
písmená. Mám v živej pamäti prvý
deň v škole – veľká trieda plná detí
a rodičov, pred lavicami vysoký,
bielovlasý pán učiteľ.
Prajem všetkým deťom bez
výnimky, nie len tohto ročným prváčikom, aby mali aj po mnohých
rokoch pekné spomienky na prvý
deň v škole a na všetkých svojich
učiteľov, ktorí vstúpia do ich života.
Pedagógom prajem pri výkone
ich náročného povolania - dobré
zdravie, veľa duševných síl a dobrých, chápavých žiakov.
Mariana Danišová

Lastovičky

Tie dva biele vtáčiky boli pre nás dlho záhadou. Prileteli a krúžili ponad naše domy v spoločnosti kŕdľa lastovičiek. Najprv sme si mysleli,
že niekomu ušli andulky, ale keď sme ich dlhšie
pozorovali, zistili sme, že sú to lastovičky – albíni.
Foto: J. Mikula, Text: Eva Mikulová

My sa pýtame – starosta odpovedá
Niekoľko stupňové teplotné rozdiely, prívalové dažde a silné
búrky. To je stručná charakteristika „letného“ počasia posledných rokov. Žemberovce doposiaľ neboli postihnuté žiadnou
vážnejšou živelnou udalosťou, pri ktorej by boli spôsobené
rozsiahlejšie škody na majetku, či nebodaj obete na ľudských
životoch. V piatok 29. júla 2011 okolo 16:00 hodiny sa nečakane
asi na 25 minút spustil prívalový dážď, ktorý narobil vrásky na
tvárach nás všetkých. Výnimkou nebolo ani vedenie obce.
• Pán starosta, priblížte prosím čitateľom ŽE v skratke situáciu z tohto dňa a zároveň
objasnite protipovodňový plán
obce a činnosť zamestnancov
protipovodňových prác.
Dňa 29.7.2011 okolo 16.oo
hod. bola obec Žemberovce zasiahnutá prívalovým dažďom, keď
za 28 minút padlo 40 mm zrážok.
Najviac problémov narobila voda
na ulici Mjr.D.Gondu pri napojení cesty na vinice, keď jarky nestačili odvádzať prívalovú vodu

Zrnko múdrosti:
Ži tak, akoby si mal
zajtra umrieť alebo žiť
naveky.

a voda sa preliala cez cestu na
Bátovce.Po 45 minútach sa voda
vrátila do korýt odtokových jarkov. Druhý prípad zaplavenia bol
na príjazdovej ceste od Levíc,
pri ČOV zostal prejazdný len ľavý
jazdný pruh. Táto situácia bola
vyriešená za pomoci mechanizmov PD Žemberovce. Ostatné
územie obce bolo pred záplavou
uchránené.V posledných rokoch
pri podobných situáciách najväčšie problémy robieval miestny
tok ULIČKA. Pracovníci pracujúci na protipovodňových prácach
v predchádzajúcich mesiacoch
vyčistili zanesené jarky a mosty
od bani po mlyn a prítokový kanál z Húšťavy popred mlyn až do
uličky. Tento úsek bol pri podobných prívaloch pravidelne zapla-

vovaný. O tom, že nasmerovanie
prác na tento úsek bolo správne
svedčí aj to, že napriek spadnutiu
40 mm zrážok nedošlo na vyčistenom úseku k vybreženiu vody
a rýchlo odtiekla. Na toku ULIČKA bola ešte 50 – 60 cm rezerva
výšky hladiny. V súčasnom období prečisťujeme jarky a mostové priepusty na ďalšom kritickom
úseku na ulici Mjr. D. Gondu pri
(Pokračovanie na 2. str.)

Blahoželanie
Srdečne blahoželáme
k životnému jubileu
Ing. Milanovi Halmešovi
- predsedovi PD Žemberovce,
a do ďalších rokov prajeme
veľa pracovných a osobných
úspechov.
Redakcia ŽE

2

Celoobecná kanalizácia - stručne
Po odborných prípravách nastal
čas na realizáciu výstavby& celoobecnej kanalizácie na ul. Č.A. až
po školu a 22.b.j.
Časový priebeh stavby :
- 4. júla 2011 vytýčenie trasy kanalizácie s vyznačením rozvodov vody a plynu
- 12.júla 2011 odstránenie asfaltovej vrstvy z miestnej komunikácie na trase kanalizácie
- 14. júla 2011 začiatok ukladania
hlavnej stoky
- 18. júla 2011 vykopané kontrolné
sondy na pretlak pod cestou na
Dudince
- 9. augusta 2011 vykonaný pretlak
pod cestou na Dudince v dĺžke
26 m.
- 10. augusta 2011 ukončenie

ukladania potrubia hlavnej stoky
- 11. augusta 2011 začiatok budovania prípojok
- 12. augusta 2011 osadená čerpacia stanica ČS 1
- 18. augusta 2011 úprava miestneho toku ULIČKA po pretlaku
pod cestou na Dudince
- 23. augusta 2011 príprava na
osadenie čerpacej stanice ČS
3
- 26. augusta 2011 ukončenie budovania domových prípojok
- Zostáva osadiť čerpaciu stanicu
ČS 3, práce súvisiace s jej osadením budú vykonané v I. dekáde septembra 2011
Text a foto:
Bc. Anna Jarošíková

Udalosti stručne
august
•
•
•
•

•
•

My sa pýtame – starosta odpovedá
(Dokončenie z 1. str.)
odbočke na vinice. Na tieto práce
máme vypracovaný protipovodňový plán, podľa ktorého postupujeme. Dôležité je dodržať postup prác na ucelených trasách,
o čo sa aj snažíme.
Zároveň touto cestou chcem poprosiť aj občanov,
aby si v okolí svojich obydlí udržiavali jarky a hlavne
mostové priepusty vo funkč-

nom stave. Na protipovodňových
prácach máme 4 pracovníkov do
30. októbra 2011 a určite s nimi
nedokážeme vykonať čistiace
práce v celej obci.
Za rozhovor ďakuje DAC

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

• Čistenie jarkov
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1.7.2011 Kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky, prítomný
Ing, Kalman, Ing. Vančo – SOAR – Žilina, Ing. Horniak stavebný
dozor – záznam v stavebnom denníku.
4.7.2011 Vytýčenie trasy celoobecnej kanalizácie na ulici Červenej armády, zameranie rozvodov plynu a vodovodu.
7.7.2011 ZVAK Levice – podpis zmluvy na napojenie 21 domových čerpacích staníc na celoobecnú kanalizáciu.
10.7.2011 Futbalový turnaj o pohár starostu obce Žemberovce
1. TJ Tekovská Breznica
2. OFK Družstevník Žemberovce
3. TJ Malé Kozmálovce
4. TJ Štiavnické Bane
12.7.2011 Zbrúsenie asfaltovej vrstvy na trase celoobecnej kanalizácie na ulici Červenej armády.
13.7.2011 Záverečná kontrola z MP SR Bratislava na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Žemberovce (kontrola vlastnej stavby, stavebného denníka – súlad s projektovou dokumentáciou, monitorovacie správy, faktúry).
14.7.2011 Začiatok ukladania potrubí – celoobecná kanalizácia
– ulica Červenej armády.
15.7.2011 Kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky, prítomný Ing, Kalman, Ing. Vančo – SOAR – Žilina, Ing. Horniak stavebný dozor – záznam v stavebnom denníku.
18.7.2011 Stretnutie s majiteľom dodávateľa stavby 22 bytovej
jednotky SOAR Žilina Ing. Hudecom v Žiline za účelom preﬁnancovania stavby 22 bytovej jednotky v Žemberovciach.
20.7.2011 Kontrola na stavbe 22 bytovej jednotky Ing. Hanečka
Miroslav – hlavný štátny stavebný dohľad, Ing. Horniak Jozef
– stavebný dozor, starosta obce (stavebné povolenie, projektová dokumentácia, stavebný denník).
27.7.2011 Stretnutie starostu s Ing. Peťovským – Dexia banka
Nitra, ohľadom podmienok čerpania úveru.
3.8.2011 Kontrola na stavbe 22 bytovej jednotky Ing. Hanečka
– hlavný štátny stavebný dohľad, Ing. Horniak Jozef – stavebný
dozor, starosta obce (vlastná stavba, súpis skutočne vykonaných prác, záverečná správa).
8.8.2011 Kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky Ing. Vančo – SOAR Žilina, Ing. Horniak – stavebný dozor, starosta obce
– záznam v stavebnom denníku.
10.8.2011 Kontrola stavby 22 bytovej jednotky Ing. Maťová
– KSU Nitra, Ing. Horniak – stavebný dozor, starosta obce. Kontrola súpisu skutočne vykonaných prác.
11.8.2011 ČOV – Žemberovce – predĺženie skúšobnej prevádzky do konca roka 2013. Komisia: Ing. Chovanová – OUŽP Levice, pán Kajan, Ing. Šebová – ZVAK Levice (súhlasné vyjadrenia).
15.8.2011 Tatiar Pukanec Združenie pre separovaný zber
– stretnutie zboru poradcov - žiadosť o ﬁnančný príspevok na
separovaný zber s 5 % spoluúčasťou obcí. Zvolať starostov
všetkých obcí v Združení Tatiar na 25.8.2011.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
o 18.oo hod. v kinosále kultúrneho
domu v Žemberovciach
Uznesenie č. 79/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO:
návrh starostu:
- určenie zapisovateľky: Bc. Anny
Jarošíkovej
- určenie overovateľov zápisnice:
Jozef Jadroň a Alexander Ťapaj
- návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení: predseda: Katarína Baranová, členovia: Martin
Šedivý a Michal Macho,
BERIE NA VEDOMIE
- určenie zapisovateľky Bc. Anny
Jarošíkovej
- určenie overovateľov zápisnice:
Jozef Jadroň a Alexander Ťapaj
KONŠTATUJE, ŽE
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva je
z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
SCHVAĽUJE
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Katarína Baranová,
členovia: Martin Šedivý a Michal
Macho
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 80/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 06.
2011
BERIE NA VEDOMIE
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 06.
2011
Uznesenie č. 81/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
žiadosť Jána Kubaláka zo dňa
29.07.2011 ohľadne informácie
a dôvody poslancov neschválenia jeho žiadosti z ostatného zasadania OZ zo dňa 30.06.2011
o zámenu pozemkov
SCHVAĽUJE
zásadu, aby sa Obecné zastupiteľstvo nezaoberalo ani v budúcnosti žiadosťami, sťažnosťami a pod. obsahujúcimi vulgárne
slová
prítomní: 8 hlasovanie:
za:
8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 82/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
- žiadosť Jána Kubaláka z 8.8.
2011 o výmenu obecného pozemku parc. č. 214/4 o výmere
883 m² v katastrálnom území
Dolné Žemberovce

NESCHVAĽUJE
- žiadosť Jána Kubaláka z 8. 8.
2011 o výmenu obecného pozemku parc.č.214/4 o výmere
883 m² v katastrálnom území
Dolné Žemberovce
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 83/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
žiadosť o odkúpenie obecných
pozemkov parc. číslo 237/2,
237/3, 383/24 pre Michaelu
Štubňovú, trvale bytom Žemberovce, ul. Mjr. Gondu 439/183
NESCHVAĽUJE
zámer predaja obecných pozemkov parc.číslo 237/2 ,237/3,
383/24 formou hodného osobitného zreteľa pre Michaelu Štubňovú, trvale bytom Žemberovce,
ul. Mjr. Gondu 439/183
prítomní: 8 hlasovanie: za: 6
proti: 2zdržal sa: 0
Uznesenie č. 84/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Žemberovciach o poskytnutie príspevku
do tomboly na tanečnú zábavu
organizovanú dňa 10. 9. 2011
SCHVAĽUJE
poskytnutie vecných cien do
tomboly v hodnote 50 eur z reprezentačného fondu
prítomní : 8 hlasovanie:
za:
8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 85/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
zámer obce vypracovať projektovú dokumentáciu a podanie
projektu na MŽP – SR na: „Zberný dvor pre Obec Žemberovce“
BERIE NA VEDOMIE
zámer obce vypracovať projektovú dokumentáciu a podanie
projektu na MŽP – SR na: „Zberný dvor pre Obec Žemberovce“
Uznesenie č. 86/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
zámer obce vypracovať projektovú dokumentáciu a podanie
projektu na „ Regeneráciu sídiel
obce v kohéznom poli rastu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci
s EU a PPA Bratislava
BERIE NA VEDOMIE
zámer obce vypracovať projektovú dokumentáciu a podanie
projektu na „ Regeneráciu sídiel
obce v kohéznom poli rastu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci
s EU a PPA Bratislava
Uznesenie č. 87/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO

návrh ﬁnančnej komisie zo dňa
9.8.2011 o podmienkach čerpania úveru vo výške 40.000 €
v DEXIA banke Slovensko
SCHVAĽUJE
- úver v DEXIA banke Slovensko
vo výške 40.000 € so splácaním
5 rokov s úrokovou sadzbou
4,63 % p. a. na úhradu starých záväzkov vzniknutých pri
rekonštrukcii ZŠ s MŠ ako aj
nákladov pri dostavbe 22 bytových jednotiek v Žemberovciach
a zároveň schvaľuje zabezpečenie úveru vlastnou zmenkou
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko hlavného kontrolóra
obce k predloženým variantom
riešenia ﬁnančného krytia akcie
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Žermberovciach
a nákladov na 22 b.j.
ODPORÚČA
starostovi obce uzavrieť s DEXIA bankou zmluvu v zmysle
uznesenia č. 87/2011 - OZ
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 88/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
programový rozpočet na rok
2011 a programový rozpočet na
rok 2012 a 2013
SCHVAĽUJE
programový rozpočet na rok
2011
BERIE NA VEDOMIE
programový rozpočet na rok
2012 a 2013
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko hlav. kontrolóra obce
Žemberovce k programovému
rozpočtu obce na rok 20112013
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 89/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
informáciu hlavného kontrolóra
o nesplnení niektorých ustanovení zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
BERIE NA VEDOMIE
informáciu hlavného kontrolóra

-

-

-

-

o nesplnení niektorých ustanovení zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesenie č. 90/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
Správu o výsledku následnej
kontroly č.4/2011 príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2010
– daň z nehnuteľností – výrub
dane, predbežná kontrola a vymáhanie nedoplatkov.
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej
kontroly č.4/2011 príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2010
– daň z nehnuteľností – výrub
dane, predbežná kontrola a vymáhanie nedoplatkov.
Uznesenie č. 91/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.5/2011
– kontroly prijatých opatrení
z následných ﬁnančných kontrol
vykonaných hlavným kontrolórom obce v roku 2010
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.5/2011
– kontroly prijatých opatrení
z následných ﬁnančných kontrol
vykonaných hlavným kontrolórom obce v roku 2010
Uznesenie č. 92/2011 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
PREROKOVALO
návrh na Všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2011 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení v pôsobnosti obce Žemberovce
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2011 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení v pôsobnosti obce
Žemberovce
prítomní: 8 hlasovanie: za: 8
proti: 0 zdržal sa: 0
Ján Šinkovič
zástupca starostu obce
Ing. Ján Kalman
starosta obce

Priestor pre poslancov
Pokračujeme v cykle otázok a odpovedí poslancov obecného zastupiteľstva v Žemberovciach. Podľa abecedného poradia, by mal dnes
odpovedať na naše otázky poslanec Jozef Jadroň.
1. Aký by mal byť podľa vášho názoru poslanec obecného zastupiteľstva v našej obci? Čo očakáva občan od svojho poslanca?
2. Aký je váš kontakt s voličmi vo vašom volebnom obvode?
3. Ako hodnotíte činnosť obecného zastupiteľstva v prvom polroku jeho
pôsobenia?
Na položené otázky pán poslanec odmietol odpovedať.
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Návšteva predsedu SPPK Milana Semančíka a ministra
pôdohospodárstva Zsolta Simona na PD Žemberovce
V rámci žatevného výjazdu dňa
22. júla 2011 navštívil predseda
Slovenskej
poľnohospodárskej
a potravinovej komory (SPPK) Ing.
Milan Semančík a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Zsolt Simon aj okres Levice.
Program žatevného výjazdu začal minister pôdohospodárstva
a predseda SPPK na PD Očová,
pokračovali na RD Bzovík a potom

na PD Žemberovce.
Minister
pôdohospodárstva
a predseda SPPK sa stretli s vedením PD Žemberovce, kde boli
prítomní aj zástupcovia poľnohospodárskych, potravinárskych podnikov a podnikov služieb z okresu
Levice.
Predseda PD Žemberovce
a predseda RPPK Levice Ing. Milan Halmeš informoval prítomných

o priebehu tohtoročnej žatvy na
podniku, ako aj v okrese.
Okrem toho prítomní sa zaoberali aj témami:
• spoločnou poľnohospodárskou
politikou EÚ, hlavne návrhmi na
jej zmenu
• výškou nerovnakých dotácii pre

jednotlivé krajiny
• neobišli ani problém veľmi nízkeho zastúpenia slovenských
potravín v obchodných sieťach
na Slovensku, a nekontrolovaný dovoz potravín bez splnenia
hygienických a iných predpisov
platných v SR.

našich zamestnancov do žatevných prác sa tak podarilo zachrániť
úrodu pred nepriaznivým počasím,
ktoré potom nasledovalo. Hoci
jarné práce na PD Žemberovce

komplikovalo nepriaznivé počasie
a od úroda 2011 nevyzerala sľubne, počasie v júni sa podpísalo na
lepšej kondícii porastov a tým aj
lepšej úrode.

ŽATVA 2011
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach obsialo celkom 1 559 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 753 ha pšenice ozimnej, 68 ha pšenice jarnej, 188 ha jačmeňa ozimného, 55
ha ovsa siateho, 49 ha raže ozimnej, 371 ha repky ozimnej a 72 ha
hrachu siateho.
Žatevné práce na PD Žemberovce začali z dôvodu nepriaznivého počasia neskôr v porovnaní
s predchádzajúcim rokom a to
6.7.2011 zberom jačmeňa ozimného s Ø ha úrodou 3,83 t/ha. Najlepšia úroda bola na parcele Belatá Ø 5,6 t/ha. Ďalej žatevné práce
pokračovali zberom repky ozimnej
s Ø ha úrodou 3,36 t/ha kde najvyššia úroda bola na Dieloch 4,2 t/
ha, hrachu siateho s Ø ha úrodou

3,25 t/ha, pšenice ozimnej s Ø ha
úrodou 5,3 t/ha a najlepší výnos
bol na Zibalkách 7,5 t/ha, pšenice
jarnej s Ø ha výnosom 3,09 t/ha,
ovsa siateho s Ø ha výnosom 5,11
t/ha, ktorý najviac úrodovo prekvapil a nakoniec raže ozimnej s Ø
ha výnosom 2,77 t/ha. Žatevné
práce boli ukončené v porovnaní
s predchádzajúcim rokom oveľa
skôr 18.7.2011. Vďaka vysokému
výkonu a pracovnej nasadenosti

Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
Sená, žatva, hostiny – to boli
v minulosti veľmi dôležité a závažné udalosti v živote dedinského človeka. Žatevné práce,
ale aj sená nestratili na svojom
význame ani dnes, len teraz
majú inú podobu.
Nás zaujíma, ako to bolo
v minulosti, znova som sa obrátila na môj osvedčený zdroj
poznania.
V spomienkach tety Nemco-

vej ožívajú Žemberovce tých
čias takto:
V hornejsi tan kde je teraz stredisko, to boli šetko lúky a boli plné
petrencov - petrenec na petrenci
usušeného voňavého sena. Lebo
prvie boli sená, až poton sa mohla
začať žatva.
Pri žatve museli vypomáhať
domácim aj ženci, kerých si gazdovia zjednávali ešte pred žatvou.
(Pokračovanie na 5. str.)
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Kde končí moje, kde začína obecné
Vykosiť priestranstvo a jarok
pred svojím domom, alebo radšej
nie? Veď je to obecné, nech sa postará obec.
Nie je to až tak dávno čo bývalo
na dedine dobrým zvykom – každú

pohodené v jarkoch okolo cesty, nás
tiež nechávajú ľahostajnými. Viem,
že to odhodil nijaký neznámy neporiadnik, no žiaľ, keď je to už pred
mojím domom, čo iné zostáva, ako
urobiť s tým poriadok. Vypustiť za

Celkom na záver jeden poznatok – prechádzala po našej dedine
skupinka ľudí (asi boli ubytovaní
v penzióne), tu jedna pani prehovorí k ostatným „aká špatná dedina“.
Bolo to už dávnejšie, ale zamrzelo.

sobotu vyzametať dvor aj priedomie. Keď zelina pred domom, vo
dvore alebo okolo domu narástla,
zobral domáci gazda kosu a urobil
s ňou poriadok. Akosi nám neprišlo rozlišovať, čo je moje a čo nie
je, veď by bola hanba mať pred
domom a v jeho okolí neporiadok.
Tento dobrý zvyk sa zachoval vo
väčšine našich domácností aj po
dnes. Nájdu sa však aj také miesta
v dedine, kde burina smutne stojí
a čaká, kto sa nad ňou zmiluje. Poodhadzované fľaše z umelej hmoty, krabičky od cigariet a cukríkov

Chcela by som si od náhodného
návštevníka našej dediny vypočuť
– „aká pekná dedina“. Veď je aj pekná, len je niekoľko miest, ktoré jej na
kráse nepridávajú.
M. Danišová

veľkého dažďa pred dom fekálie zo
žumpy, veď stečie dolu kopcom, kde
sa nečistota a odpad z mojej domácnosti zastaví, to ma už netrápi, keď aj
neďalekému susedovi pred domom.
Ako toto nazvať, neviem, posúďte
sami. Našťastie je takýchto prípadov
nie veľa, ale ani tie by nemuseli a nemali byť. Nedávno som prechádzala cez susedné dediny – „čilejkáre“
– čistučké, upravené, ako to robia?
Možno sa im o vzhľad starajú víly
a škriatkovia, možno... alebo tamojším ľuďom nie je ľahostajné prostredie, v ktorom denne žijú.

Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
(Dokončenie zo 4. str.)
Menšín gazdon chodili ženci aj
z neďalekého okolia alebo aj
z dediny. Bohatší páni, ako Benáček, Pišľo, Baláž – tan chodili
ženci až z horniakov. Ženci chodili v pároch: chlap žnec – kosec
a žnica čo za ním zberala kosákom pokosené obilie a viazala ho do snopov. Snopy sa
viazali povrieslami, to boli
po dve hrste obilia v strede
spolu skrútené – klasmi proti
sebe – spojené bez motúzov!
Snopy sa skladal do povkrížov, keď bolo všetko obilie
pokosenô, poton sa snopy
zvážali a ukladali na holomnici do stohov. Holomnica bolo
motykami vyčistené miesto
od buriny a nečistoty ( holé
miesto – preto holomnica ).
Holomnice pripravovali ženci
keď bolo napršanô a nemohli
ísť do poľa. V prostriedku holomnice bolo miesto pre mašinu
– mláťačku – a na jednej strane
bov stoh so žiton a z druhej strany s jačmeňon.
V dolnejsi sa mašinuvalo

v Húšťave. Mašiny mali v dedine väčší gazdovia – Gonda Mišo,
Drľa, Tóby, Bukoven, boli aj druhý
mašinisti, najskôr si vymlátili sebe
a poton už išli po dedine, kto ich
ako zavolav. Pri žatve si ľudia jeden druhýmu pomáhali, kto mal

skôr urobenô išiel pomáhať inde.
Žať sa začalo v júli a podľa časov sa mašinuvalo až do konca
augusta. Dožinke tu nebývali, len
u pánov zvykli spraviť po žatve pre
svojich žencov pohostenie.

domácou pálenkou). Pekávali sa
kysnutie koláče, štrúdle, zákuske.
Na evanjelickú hostinu, kerá
býva vždy na dvadsiatu druhú
nedeľu po Svätej Trojici, tá padne
na koniec októbra alebo začiatok
novembra, vedľa toho ako výnde
dvadsiata druhá nedeľa.
Tedy sa už dala urobiť
väčia hostina, lebo už boli
vykŕmenie husi, kačíc bolo
tedy pomenej a už bolo aj
víno. Na obidve hostiny
prichádzali pozvaní hostia, rodina aj z okolitých
dedín. To sa išlo doobeda
do kostola na omšu, poobede bov kolotoč pre deti.
U Siritnov a u Lomenov
v krčme o tretej začala
tanečná zábava. Zábava
bývala ždy v nedeľu nikdy
r. 1955
nie v sobotu.
Toľko zo spomienok
tety Nemcovej o žatve a hostine.
jace, kto čo mav. Gazdinie sa snažili zadovážiť aj husi, ale tých bolo
Svet sa zmeniv – nemala som
ešte v septembri pomenej. Ani odvahu opýtať sa či k lepšiemu...
Ďakujem za rozhovor a milé
víno tedy ešte nebolo, tak sa robilo
sladkô pálenô (skaramelizovaný
spomienky.
cukor rozvarený s vodou a doliaty
Mariana Danišová

Na katolícku hostinu, čo bolo začiatkon septembra na mena Panny Márie už bolo po žatve a tedy
sa prichystalo doma pohostenie,
to bolo jedno či u katolíkov alebo
u evanjelikov.
Chystali sa kurence, sliepky, za-
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V najbližších dňoch sa v kalendári objaví jedno meno, ktoré sa
nachádza skoro v každej rodine,
a to je meno Mária. V súvislosti
s týmto menom si určite spomenieme na Pannu Máriu, matku Ježiša
Krista. Ju si Boh vybral, aby porodila Božieho syna a priniesla ho
na tento svet. Ako keby už význam
jej mena: Mária = Bohumilá, znamenal, že Boh našiel v jej osobe
zvláštne zaľúbenie, keďže si vybral práve ju. Prečo práve ona? To
nepochopíme asi nikdy, lebo veď
v tom čase žilo veľa dievčat, ktoré
nosili meno Mária. No každopádne toto meno budeme mať vždy vo
veľkej úcte.
Táto úcta vzrástla zvlášť v 17.
storočí, keď kresťanskú Európu
ohrozovali Turci. Dva mesiace obliehali Viedeň. Rozhodujúca bitka
sa odohrala 12. septembra 1683

MENO MÁRIA
pri Viedni. Poľský kráľ Ján III. Sobieski prišiel na pomoc. Predtým
však zašiel do Čenstochovej, kde
sa dlho modlil pred milostivým obrazom Panny Márie. Potom tiahol
s tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni.
Cestou sa k nemu pripojil ďalší,
spolu okolo 84 000 vojakov. 12.
septembra ráno sa kresťanskí vojaci zúčastnili na sv. omši a potom
s dôverou vyrazili do boja. Turkov
na hlavu porazili. Celý turecký
tábor padol do rúk kresťanov -150 000 vojakov, turecký veliteľ
Kara Mustafa so svojimi bojovníkmi utekali preč a Ján III. Sobieski s veľkou slávou a vďačným
srdcom vstúpil do viedenského
chrámu sv. Štefana, aby poďakoval za skvelé víťazstvo. Odvtedy

Začíname nový školský rok
Služby Božie na začiatku školského roka (na začiatku náboženskej výchovy).
Ján 8, 31 – 32: „I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete
v mojom Slove, ste vpravde moji
učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Amén.
Takéto chvíle, aké prežívame
dnes, prežívame len na začiatku
školského roka, na začiatku náboženskej výučby. Dojatí s vďakou
vyznávame: „Dobre si naložil so
svojím sluhom, ó, Hospodine, podľa svojho slova (Všetci teraz myslíme na dobrotivého Boha, na Jeho
moc a svätosť, na Jeho milosť
a zhovievavosť. Dnes Službami
Božími otvárame náboženskú výučbu v tomto školskom roku. Radujeme sa v Hospodinu a voláme
so žalmistom: „Ďakujme Hospodinu, lebo je dobrý, lebo naveky trvá
Jeho milosť.“ Boh svoje vždy konal
a koná. Robí to pre nás, aj keď my
to nie vždy pozorujeme a či si to
vôbec aj uvedomujeme. O Jeho
diele a Jeho pomoci vôbec nemáme pochybovať. Ale tu si chceme
pripomenúť, že aká je tu naša
úloha. Vidíme tu predovšetkým
2 úlohy a to: učiť a učiť sa. Prvá
úloha – učiť – táto úloha je pre
učiteľský zbor. S titulom „učiteľ“ je
spojených veľa povinností a veľká
zodpovednosť. My sa máme učiť
od Pána Ježiša, ktorého reči na
vrchu obdivovali zástupy. Aj nám
je potrebné dokonale poznať Jeho
učenie, stále sa v ňom zdokonalovať, čítať Jeho evanjelium. Len
potom je možné zostať v Jeho
Slove, potom budeme skutočne
Jeho učeníkmi a poznáme pravdu,
oslobodzujúcu pravdu. Tým najbližším pre učiteľa sú jeho žiaci.
Rodičia sú prvými učiteľmi svojich
dietok. Školské brány sa zatvoria,
keď deti ukončia štúdium v škole,
ale brány rodičovskej školy, rodičovskej lásky sa nezatvoria nikdy,
a to ani pre dospelé deti. To o čom

bolo hovorené dosiaľ, to patrilo aj
žiakom. Veď čo sa hovorí o škole, o učiteľoch, o rodičoch, to sa
hovorí i o žiakoch. Oni sú najdôležitejší v škole, u učiteľov i doma
u rodičov. Mali by preto brať školu,
učiteľov, rodičov čo najvážnejšie.
Štvrté prikázanie to ukladá ako príkaz so zasľúbením. Škola, aj keď
žiakom dáva veľa úloh, odkrýva
im neslýchané veci, veľa nového,
dôležité pre život, predsa je len
prípravou pre život. Žiaci by mali
spoločne čítať o Ježišovi Kristovi,
poznávať Ho a učiť sa od Neho. Je
tichý a pokorný, Vždy im pomôže,
ochráni ich. Amén.
Mgr.G. Lauríková
Nám. Farárka
ECAV Žemberovce

začala upadať moc Turkov v Európe. Všetci boli presvedčení, že
za túto veľkú udalosť môžu ďakovať najmä Panne Márii. Pápež
Inocent XI. z vďačnosti už nasledujúceho roku (1684) ustanovil
sviatok Mena Panny Márie.
Meno Mária pre nás veľa znamená pretože označuje ženu,
ktorá bola a je Bohumilá a vždy
nás ochraňovala pred zlom a nešťastím. Zvlášť Slovenský národ
sa vždy obracal na Máriu s dôverou o pomoc a ochranu v rôznych
situáciách. I naša Rímskokatolícka farnosť tu v Žemberovciach sa
nachádza pod veľkou ochranou
Panny Márie, pretože si zvlášť
uctievame práve jej meno. Náš
kostol nesie tento titul, a preto je

12. september pre našu farnosť
veľkým, slávnostným dňom. Môžeme povedať, že oslavujeme
„meniny farnosti“. Preto sa stretávame pri sviatočných stoloch,
na hostine, ako sa to tu vznikne
hovoriť. Stretávame sa na meninách, počas ktorých sa, gratuluje, praje veľa dobrého, pekného
a radostného.
Preto aj ja, správca farnosti, prajem všetkým jej farníkom,
ale aj všetkým obyvateľom tejto obce, aby nikdy nezabudli na
meno, ktoré nosia, a ktoré nás
všetkých zjednocuje a tým menom je – kresťan. Prajem vám aby
ste vždy patrili Ježišovi Kristovi,
lebo práve toto znamená meno
kresťan = patriaci Kristovi.
Jozef Poliak,
administrátor rím.-kat. farnosti
Žemberovce

Žiak roka 2010/2011
Aj keď začíname nový školský
rok, vrátime sa v krátkosti k tomu
uplynulému. Stalo sa dobrým zvykom a tradíciou, vyhodnocovať
najlepšieho žiaka roka a najlepšieho učiteľa v danom školskom
roku. V jedenástom ročníku sa
najlepšou žiačkou roka stala Angelika Bobríková, z IX. A triedy.
Žiacky parlament zabezpečil
hlasovanie žiakov v ankete „NAJ
učiteľ“:
1. stupeň Mgr. Ingrid Košťúrová
2.stupeň Mgr. Tomáš Németh
Všetkým oceneným srdečne
gratulujeme a prajeme do ďalšieho života mnoho úspechov.
Redakcia
Žemberovského echa

Z histórie našej obce
Žemberi (Semberi, Zsemberi)
Predikát a priezvisko si rod
Žemberi odvodzuje od obce
Žemberovce a neskôr pribudol
druhý predikát – Semberi a Derzsenyei. Žemberiovci patrili medzi
starú šľachtu bývalej Hontianskej
stolice a jej prví predstavitelia sú
známi zo 14. Storočia, comes
Michal z roku 1310,
Lökös, syn Mikuláša
Semberiho, z roku
1316, Ján Semberi
z roku 1332 a ďalší.
Žemberiovci
boli
spríbuznení s členmi
rodov žijúcich v susedských obciach –
Drženiciach, Kmeťovciach, i vzdialenejších
obciach – Plášťovce,
Turovce.
Rodové sídlo mali
vybudované v bývalých Dolných Žemberovciach, v lokalite
terajšieho parku, na

výhodnom mieste. Na križovatke
hlavných ciest vedúcich do kráľovských banských miest Pukanec a Banská Štiavnica a na juh
do Šiah. Žemberiovci boli spočiatku dominujúcim vlastníkom pôdy
a v Dolných Žemberovciach, ale
v neskoršom období a z rôznych
dôvodov sa ich majetok zmen-

šoval v prospech iných zemepánov. Venovali sa hlavne poľnohospodárstvu, ale boli aktívni aj
v stoličnej správe, napr. Juraj bol
v roku 1454 podžupanom Hontianskej stolice, a ďalší, Baltazár, bol v roku 1829 podnotárom
a v rokoch 1845 – 1849 hlavným
slúžnym Hontianskej stolice.
Z rodového sídla sa
členovia rodu postupne rozšírili aj do ďalších oblastí vtedajšieho
Uhorska. Napr. Baltazár
(1552 – 1584) vyženil
časť majetkov aj v Komárňanskej stolici, jeho
syn Pavol získal majetky v Nitrianskej stolici
a v tejto stolici žili potomkovia rodu aj počas
sčítania uhorskej šľachty v rokoch 1754/1755.
Ďalší potomkovia rodu
začiatkom 20. storočia
žili v Šariši.
Mgr. Eva Bešinová
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Lesk a bieda Klubu Žemberovce
Pre niektorých zatracovaný, vraj
„spolok starých báb, ktoré len vypekajú“, pre iných šikovné seniorky, ktoré rady pomáhajú, organizujú, no i varia a pečú. Sú tieto slová
pravdivé? A ak áno, znamená to,
že ide o závisť, zlobu?
V máji 2011 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Žemberovce. Hodnotil sa
uplynulý rok 2010. Pre klub to bol
úspešný rok, plný práce i množstva aktivít. Zmyslom príspevku nie
je pripomenúť všetky podujatia a
aktivity našich seniorov. Ako po iné
roky, tak i v roku 2010 spolupracoval klub dôchodcov s Obecným
úradom, teda jeho Kultúrnou komisiou a so Základnou školou s materskou školou Žemberovce. Treba
vyzdvihnúť najmä hodiny a hodiny
svojho drahocenného času, ktoré
členky výboru venovali zo svojho
súkromia verejnosti. Sú to predsa
len manželky, matky, staré matky
či babičky. Isto by tento čas vedeli
využiť inak, v rodinnom kruhu, či
pri varovaní svojich vnúčat. A čo
majú z toho? Hodiny práce sú často odmenené len ignoráciou občanov, tieto hodiny práce sa stávajú
zdrojom posmeškov a vtipu. Áno,
i takí sme. Takí sú ľudia i Žemberovčania.
Je potrebné spomenúť i druhú
stranu mince. Väčšinu materiá-

lu, nevyhnutného na „vypekanie“
pre obec, si priniesli členky – dôchodkyne samé. Možno raz, dva
razy by to bolo milé, no neustále
prinášať veci z vlastných zdrojov, ochudobňovať vlastné rodiny
a za akú odmenu? Pre niekoho
samozrejmosť, pre niekoho zanedbateľná
položka,
ale je to naozaj tak?
Za rok 2010 to bolo
neskutočných 808
hodín, ktoré v klube
odpracovali členovia
výboru : napr. M.Repáňová 151,5 hod.,
I.Renčová 71,5 hod.,
A.Baťková
61,5
hod., M.Šinkovičová 75,5 hod., J.Vyskočová 70 hod.,
17
E.Vrecníková
hod., M.Kňažovicová 34 hod., / navyše
práca doma s ﬁn.denníkom/, M.
Bieliková 47 hod., J.Bielik 4 hod., /
navyše práca podľa potreby klubu/,K.Baranová 52 hod.
Okrem podujatí, ktoré členovia klubu odpracovali, treba pripomenúť i práce v samotnom klube.
Je to živý organizmus, ktorý treba
živiť a neustále s ním pracovať
a zveľaďovať ho. Jediný mužský
člen výboru, Janko Bielik, má na
starosti rozpadávajúce sa police,

regály, skrine a ťažko
dostupné
a otvárateľné
okná. Upratovacie práce
miestností,
výzdoba sto-

na záver?
Ak už neprinesieme chuť pomáhať, participovanie na veciach verejných a občanom prospešných,
rešpektujme aspoň nezištnú prácu
tých, ktorí bez nároku na odmenu
idú a pomáhajú tam, kde sa dá.
A jediné čo chcú, je obyčajné slovko ďakujem či vážime si Vás.
Katarína Baranová

lov, pranie obrusov,
to všetko sú ďalšie
aktivity klubu, ktoré,
samozrejme, nikto
nevidí a nevie oceniť. A čo horšie, nik
nepodá pomocnú
ruku a nepovie, „poďte dámy, pomôžeme Vám“.
Čo pripomenúť

V každom veku môžeme snívať
Klub dôchodcov zorganizoval výstavu ručných prác so zameraním inšpirovať ženy, ako obliecť bábiky svojich dcér a vnučiek.
Výstavu som navštívila aj ja, pri tej príležitosti som oslovila autorku, musím zdôrazniť, že prekrásnych, obdivuhodných prác,
dôchodkyňu Evku Harnovú. Položila som jej niekoľko zvedavých
otázok, odpovede možno budú inšpiráciou ako zmysluplne využiť
svoj voľný čas a spôsobiť tým niekomu radosť a potešenie.
Čo ťa motivovalo k pleteniu
modelov na bábiky?
Myšlienka vznikla narodením
dvojičiek v mojej rodine. Začala
som plánovať, aké darčeky by boli
pre ne najvhodnejšie. Niečo čo
má ďaleko od techniky, mobilov,
počítačov... Spomenula som si na
svoje detstvo, kedy som rada vymýšľala, ako čo najkrajšie obliecť
bábiku. Aj dnes sa v istom období

každé dievčatko rado hrá so svojou bábikou. Išla som do obchodu
pozrieť, aké bábiky sú dnes na
trhu. Bábiky dovážame z Kanady,
z Nemecka.... žiadny výrobca hračiek a teda ani bábik na Slovensku
nie je. A tak ma napadlo. Prečo by
bábiky vyrobené v Nemecku nemohli mať oblečenie vytvorené na
Slovensku?.. Naše ženy dokážu
svojimi rukami a nápadmi vytvoriť
prekrásne veci a v Nemecku
o tom vedia. .... .
Takže vízia?
A prečo nie? Aj v mojom
veku sa dá snívať, plánovať,
meniť, tvoriť. Oslovila som
najväčšieho výrobcu bábik
v Bavorsku. Je známy najmä
bábikou Chou chou (Šu šu),
ktorá je veľká ako mimino a má
prvenstvo v predaji bábik. Ak
výrobcu v Nemecku môj návrh
zaujme, budú ženy v Levickom
okrese pliesť a háčkovať na
bábiky čiapočky, svetríky, pe-

lerínky.... .
Niekde v Anglicku či v Rakúsku
otecko neodolá a svojej dcérke
kúpi bábiku, ktorá bude mať originálne oblečenie vytvorené rukou
ženy možno zo Žemberoviec.
A čo keď výrobca bábik neprejaví záujem?
Nuž.... zostane sen, ktorý sa
nesplnil. A niekoľko oblečení pre
bábiku ktoré urobia radosť na Vianoce malým dievčatkám.... Tiež
milá predstava....
Za rozhovor ďakuje
Mariana Danišová,
nech sa sny stanú skutočnosťou!

Výzva
Vážení spoluobčania obraciame sa na vás s prosbou o pomoc:
Pri inventarizácii knižného fondu v obecnej knižnici, bolo zistené
veľké množstvo chýbajúcich kníh. Prosíme tých občanov, ktorí si v minulosti vypožičiavali knihy v miestnej knižnici, mohli to byť vtedy ešte
školou povinné deti – pozrite sa vo vašich domácnostiach, či sa tam nenájdu knihy s pečiatkou Obecnej knižnice v Žemberovciach. Navrátenie
chýbajúcich kníh je bezplatné.
Obecná knižnica je presťahovaná do staronových priestorov v Kultúrnom dome. Otvorená je v dňoch: utorok a štvrtok od 13.00 do 17.00
hod.
Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že sa čo najviac kníh vráti tam,
kde patria.
E. Danišová
knihovníčka OK
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O pohár starostu obce

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

Druhý ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce sa konal v nedeľu 9. Júla 2011 na ihrisku v Žemberovciach.
Turnaja sa zúčastnili štyri futbalové mužstvá:
Sokol Tekovská Breznica
TJ Štiavnické Bane
TJ Malé Kozmálovce
OFK Družstevník Žemberovce
Starosta obce Ing. Ján Kalman
odovzdal pohár do rúk víťaza, ktorým sa za rok 2011 stali futbalisti

7. 5. 2011
Ing. Peter Gróf
a Mgr. Monika Senešiová
11. 6. 2011
Ľubomír Mihálik
a Monika Klimentová
20. 8. 2011
Ivan Vrecník a Terézia Vígová

Narodili sa
TJ Tekovská Breznica. Po vyrovnanom
zápase s OFK Družstevník Žemberovce
a
nerozhodnom
výsledku 2 : 2, o ich
prvenstve rozhodli
penalty.
1. miesto – Sokol
Tekovská Breznica
2. miesto – OFK
Družstevník Žembe-

rovce
3. miesto - TJ Malé Kozmálovce
4. miesto – TJ Štiavnické Bane
Za pekné športové odpoludnie
patrí poďakovanie všetkým usporiadateľom a futbalistom všetkých
zúčastnených mužstiev, ako aj fanúšikom, ktorí v to horúce nedeľné
odpoludnie prišli povzbudiť súťažiace mužstvá a tak prispeli k dobrej atmosfére tohto podujatia.

Začala jesenná časť súťaže
Zápas mužstiev TATRAN Pukanec – OFK Družstevník Žemberovce v plnej miere potvrdil povesť
derby zápasu a prilákal na ihrisko
do Pukanca fanúšikov z celej Bátovskej kotliny. Stretli sa dva vyspelé celky, ktoré predviedli kvalitné výkony.
Úvod zápasu sa niesol v opatrnosti, nikto nechcel urobiť zásadnú
chybu. Postupne však predsa domáci získavali územnú prevahu a
vypracovali si dve vyložené gólové
príležitosti, ktoré nepremenili.
Postupne sa hra vyrovnala a
potvrdilo sa staré známe „nedáš
– dostaneš“.
V poslednej minúte prvého polčasu vsietil gól do bránky súpera
Mlátečka Dávid a Žemberovce vy-

hrávali 0 : 1.
V druhom polčase obe mužstvá
hrali kvalitný futbal a domácim sa
podarilo vyrovnať gólom Zabáka
na 1 : 1. Následne v 70 minúte zápasu si spracoval prihrávku Tomáš
Sádovský a poslal Žemberovce
do vedenia 1 : 2. Napriek veľkej
snahe hráčov TATRANA Pukanec sa výsledok už nezmenil a tri
body putujú do Žemberovciec. V
základnej zostave Žemberovciec
ešte chýbal Ivan Vrecník, ktorý mal
20.08.2011 svadbu. Ivan, blahoželáme Ti a tešíme sa na tvoje ďalšie
pôsobenie v mužstve Družstevník
Žemberovce.
Záverom je potrebné dodať,
že celý zápas sa niesol v dobrej
atmosfére, bez žltých kariet a za

skvelej diváckej kulisy fanúšikov
OFK DRUŽSTEVNÍK Žemberovce, ktorí po skončení zápasu vyprevadili hráčov do kabín spontánnym potleskom.
Ďakujeme chlapci!
Ing. Ján Kalman

Ospravedlnenie
Redakcia Žemberovského echa
sa ospravedlňuje rodičom Eliške
a Ľubošovi Krátkovcom za nesprávne uvedené krstné meno ich
synčeka Lukáška.
Prajeme im veľa radosti a šťastia pri jeho výchove.
Redakcia ŽE

nar. 16.7.2011
Karolína Mikulová,
rodičom Ľubomírovi a Milici
nar. 2. 8. 2011
Ťažký Roman,
rodičom Romanovi a Kataríne

Opustili nás

16. 7. 2011
Pastierovič Jozef,
vo veku 87 rokov
19. 7. 2011
Kňazovičová Zuzana,
vo veku 87 rokov
28. 7. 2011
Udvardy Ladislav,
vo veku 52 rokov
20. 8. 2011
Priekopová Cecília,
vo veku 84 rokov

Z futbalu
Letné prázdniny sa prehupli
do svojej druhej polovice, je tu
august a to znamená, že začala
futbalová jesenná časť súťaže
– majstrovské zápasy II. triedy.
Prvý zápas tejto súťaže odohrali 7. augusta 2011 futbalisti
OFK Družstevník Žemberovce na
ihrisku v Boroch.
Žiaľ výsledok nebol pre nás potešujúci:
Bory – OFK Družstevník Žemberovce 4 : 1
Reputáciu sme si napravili
o týždeň, v druhom zápase súťa-
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že 14. augusta 2011.
Na domácom ihrisku v Žemberovciach, po veľmi dobrom
výkone všetkých žemberovských
futbalistov, po fenomenálnej nahrávke Jozefa Kľačku, vsietil víťazný gól do bránky súpera Dávid
Mláteček.
OFK Družstevník Žemberovce:
Jur nad Hronom1 : 0
Všetkým našim futbalistom srdečne gratulujeme a prajeme,
aby v takomto tempe pokračovali
až do konca jesennej súťaže.
M. Danišová

Poštárky ŽE - prinesú ho až k Vám domov.
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