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Slovo na úvod
Posledné zvonenie...

Posledný deň júna, bol vždy pre
každého školáka a študenta tým
najkrajším dňom v roku a posledné zvonenie rajskou hudbou pre
jeho uši. Bol tým najkrajším dňom
aj vtedy, keď my sme boli mladí?
Veru bol! A čo je to mladosť, pamätáme si ešte? To muselo byť vtedy,
keď svet bol gombička. Nič nebolo
ťažké, nič nebolo nemožné – všetko sa zvládalo ľavou zadnou. Pätnásť rokov - kedy to bolo? Včera,
predvčerom, a či už prešlo pekných
pár rôčkov? Veru už ich bolo neúrekom! Keď sme posledný krát zvonka stlačili kľučku na triede, mysleli
sme si, že celý svet je len náš, všetko krásne, neznáme, vábivé, čakalo len na nás. Konečne voľnosť
a je to tu! Nemusíme sa báť ísť do
kina na neprístupný ﬁlm, aby sme
nedostali dvojku z chovania. Aj na
zábavu už môžeme ísť, učitelia nás
nepotrestajú tým, že nám na konci
deviny nedovolia urobiť rozlúčkovú,
lebo štyria naši tancachtiví spolužiaci nevedeli vydržať pár týždňov
do konca školského roka a boli
v Kmeťovciach na zábave. Ba si
už aj tú cigaretku môžeme smelo
zapáliť. Dievčatá si dajú urobiť „mikádo“, oblečú minisukňu, už nikto
nemôže nič namietať, veď sme
už skoro dospelí! Pätnásť rokov je
stále rovnakých, ako bolo aj pred
päťdesiatimi rokmi. Len teraz sú
to nie zábavy, ale diskotéky, vtedy
minisukne, teraz vystrapkané riﬂe.
Prvý ošiaľ z voľnosti pominie a vystrieda ho čistá realita. Poznanie,
že nie je vždy všetko také ľahké,
bezproblémové a jednoduché, že
nie vždy je svet gombička. Dlhá
a niekedy hrboľatá cesta vedie
k poznaniu. Slzy šťastia a radosti
sa miešajú so slzami bolesti a trápenia. Napriek tomu všetkému je
tých prvých pätnásť rokov v živote
človeka krásnych, patria k životu,
keby ich nebolo, svet by bol šedivý. Mladosť je neopakovateľná, má
silu chuť, elán a vôľu.
Viem o čom hovorím, mnohé sa
zmení – štíhly driek i hebkosť rúk
pominú, ale spomienky zostanú
a tie na mladosť sú najkrajšie.
Veď mladosť a krásne rozprávky
nestarnú!
Mariana Danišová

• Foto: M. Jarošíková

My sa pýtame – starosta odpovedá
R: Pán starosta, ochrana životného prostredia a jeho zveľaďovanie, je témou, s ktorou sa stretávame každodenne. Spomeniem
len najbežnejšie separovanie odpadu, ochrana vodných zdrojov
a to, čo nám ako prvé „udrie do
nosa“ a bez čoho po niekoľkých
minútach umiera všetko živé čistý vzduch. Máme za sebou jarné obdobie, ktoré sa vyznačuje aj
napriek zákazom vypaľovaním
tráv, ale predovšetkým spaľovaním záhradného odpadu – konárov stromov po jarnom reze. Vo
viacerých obciach majú občania
možnosť využiť veľkokapacitný
štiepkovač.
Naša obec v apríli t. r. roku tiež
zabezpečila takúto službu pre

Zrnko múdrosti:
Ľudia sú veľmi skeptickí, neveria ničomu okrem klebiet.
Chesterton

našich občanov.
• Aký ohlas mala táto akcia
u obyvateľov, do akej miery ju
využili?
S: - Viacerí obyvatelia využili
možnosť zoštiepkovania nepotrebných konárov, 80 % občanov
si vzniknutú štiepku ponechalo pre vlastnú potrebu, zvyšok
bol zoštiepkovaný pri kultúrnom
dome, kde bude využitý pri vykurovaní KD v zimnom období. Dôležité je aj to, že konáre sa nám
nehromadia na zbernom dvore
v bani a neprekážajú pri manipulácii s uskladnením ostatných
odpadov. Služba bola zatiaľ poskytnutá občanom bezplatne.
R: • Uvažujete o pravidelnom
jarnom hromadnom štiepkovaní v rámci obce do budúcna?
S: - Áno, avšak vzhľadom na
vysokú energetickú náročnosť
určite budeme musieť túto službu
aj spoplatniť. Odhad je 12 – 14
EUR za hodinu práce.
R: Štiepka je dnes často po-

užívaným prvkom v záhradách
na účely okrasné, alebo tiež ako
ekologický spôsob eliminácie rastu burín, ale a to predovšetkým,
stala sa v posledných rokoch moderným palivom, vďaka ktorému
nám priam pred očami miznú lesné porasty.
Z ekonomického hľadiska sa
javí zoštiepkovanie záhradného
odpadu v rámci celej obce ako
možnosť získať palivo na istú
časť vykurovacej sezóny napr.
v kultúrnom dome.
O tom, že by bol úžitok viacnásobný, snáď nemusíme nikoho presviedčať.
• Má obec možnosti a záujem o využitie štiepky od občanov, ktorí o ňu nemajú záujem?
S: - Áno, nepotrebnú štiepku
od občanov vieme využiť pri vykurovaní KD, dôležité bude, aby
sa nám ju podarilo uskladniť v suchom stave.
(Pokračovanie na 2. str.)

2

Z rokovania obecného zastupiteľstva
OZ na svojom rokovaní
30.6.2011
SCHVÁLILO
- Žiadosť ZO SZV Bátovce o bezplatný prenájom kinosály v KD
dňa 21.8.2011
- predaj projektovej dokumentácie v hodnote 1 € a postúpenie
k právam a povinnostiam investora na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a uloženie
vecného bremena pre zriadenie
ČS -1 a ČS-3 na obecných pozemkoch p.č. 438/7 a p.č.222/1
k.ú. Dolné Žemberovce
- plán zasadnutí OZ na II. polrok
2011 t.j. 25.8.2011, 20.10.2011
a 8.12.2011
- spôsob preﬁnancovania dostavby ďalších 2 bytov v „A“ pavilóne ZŠ s MŠ dodávateľ SOAR
Žilina preﬁnancuje dostavbu 2
bytov,obec následne požiada
ŠFRB o príspevok na odkúpenie týchto 2 bytov v r. 2012
a následne uhradí dodávateľovi
náklady na ich výstavbu
− spôsob doﬁnancovania stavby
22 b.j. inžinierske siete a techn.
vybavenosť k nájomným bytom a vzniknutých naviac prác
dodavateľom SOAR Žilina. Vyčíslenie všetkých nákladov na
uvedené práce bude vykonané
na základe záznamov súpisu

skutočne vykonaných prác odkontrolovaných stavebným dozorom Ing. Jozefom Horniakom
Obec následne po vyčíslení
celkových nákladov uhradí dodávateľovi SOAR Žilina v roku
2011 sumu 15.000 € a zvyšnú
sumu do konca roku 2012.
- uhradenie navýšenej celkovej
ceny stavby v sume 5.408,62 €
(zmena DPH v roku 2011o 1%)

z vlastných zdrojov pri ukončení
stavby 22 b.j.
- potrebu krátkodobého úveru na
úhradu starých záväzkov, vzniknutých pri rekonštrukcii ZŠ s MŠ
Žemberovce, ako aj nákladov
pri dostavbe 22 b.j. vo výške
40.000 €
- návrh na zriadenie stálej komisie na prideľovanie bytov, ktorej
členmi budú všetci poslanci OZ

a predsedu si zvolia. Za obecný
úrad bude zapisovateľkou p. Bc.
Jarošíková
- návrh Smernice č. 1/2011 o verejnom obstarávaní
VZALO NA VEDOMIE
- vzdanie sa funkcie predsedníčky ZPOZ p. Zuzany Korčekovej
- obnovenie vydávania Žemberovského echa s dvojmesačnou
periodicitou
ZRUŠILO
- uznesenie č. 173/2009 – OZ
zo dňa 16.12.2009
(krátené)

Ščítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie patrí medzi najstaršie,
najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatisktické ziťovanie, ktoré sa
tradične v Európe, al eaj v iných
krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V tomto roku
sa sčítanie obyvateľov, domov
a bytov uskutočnilo po prvý raz
v histórii vo všetkých členských
štátoch Európskej únie naraz,
v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov, pri využití rovnakých (porovnateľných) deﬁnícií
zisťovaných údajov. Z tohoto dôvodu budú výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v SR aj

medzinárodne porovnateľné, čo
má osobitný význam z hľadiska
rozhodovania a prognózovania.
Sčítajím sa zisťovali údaje o obyvateľoch, štátnych občanoch SR
a cudzincoch zdržujúcich sa na
území SR v rozhodujúcom okamihu sčítania, o úrovni bývania
obyvateľov a štruktúre domového a bytového fondu.
Pri sčítaní sa po prvý raz v histórii mohlo zvoliť sčítanie v listinnej alebo elektronickej forme.
Výsledky sčítania osôb, domov
a bytov v obci Žemberovce.
V obci boli zriadené 4 sčítacie
obvody.
Od 13.5.2011 do 20..5.2011

Vyjadrenie k ﬁnančnému rozpočtu
pre ZŠ s MŠ Žemberovce
Chcela by som sa cestou
ECHA vyjadriť k návrhu rozpočtu pre ZŠ s MŠ Žemberovce v
kapitole "Originálne kompetencie" pre rok 2O11, nakoľko mi
môj zdravotný stav neumožnil
zúčastniť sa riadneho zasadania
OZ 7.4.2O11. Mala som pripravených pár pripomienok, ktoré,
žiaľ, zostali nevypovedané.
Nechcem písať o ťažkom rozhodovaní a zvažovaní každej položky (sumy) v rozpočte. Situácia v našej obci je ako na celom
území Slovenska, teda v každej
samospráve, nelichotivá. Myslím
si, že slova ako "šetriť" a "škrtať"
sa skloňujú na celom území našej krajiny.
Ja ale chcem vyzdvihnúť inú
oblasť, malinkú, no o to závažnejšiu. A to dopad tohto sporu
na žiakov našej školy. Do výchovno-vzdelávacieho procesu
sa vnáša nevraživosť, netakt a
politikárčenie. Emócie sa šíria
chodbami školy i celou obcou,
narúšajú pokojný priebeh vzdelávania. Rodičia sa podpísali pod
niečo, čo bolo prezentované len
jednou stranou. Toto napätie sa
prenáša i do rodín a narúša po-
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kojný rodinný život. Chýba nám
neformálny a vecný dialóg bez
emócií a nadávok, chýba vzájomná súdržnosť a spolupráca.
Priepasť sa rozširuje, vzdialenosť medzi ľuďmi narastá. Z tejto situácie ťažia nekompetentní
a arogantní „odborníci“, ktorých
jediným cieľom je rozoštvať ľudí
proti sebe.

Preto žiadam občanov, ktorí majú nezodpovedané otázky ohľadne financovania obce,
ZŠ s MŠ, rozpočtu obce na rok
2O11, aby sa bez váhania obrátili osobne na predsedu FKaSOM,
alebo na členov komisie.
Katarína Baranová,
poslankyňa OZ

sčítací komisári roznášali sčítacie
hárky obyvateľov, domov a bytov.
OD 21.5.2011 do 6.6.2011 sa vyplnené sčítacie hárky od obyvateľov zbierali.
Ďakujeme občanom za spoluprácu a porozumenie. Našli sa
i občania, ktorí úmyselne marili
a sťažovali prácu, neskorým vyplňovaním, neodovzdaním sšítacích hárkov, spochybňovaním
práce sčítacích komisárov.
Spolu za obec bolo vyplnených:
A. údaje o obyvateľovi – 1192
formulárov
B. údaje o byte – 497 formulárov
C.údaje o dome – 466 formulárov
Ku dňu sčítania bolo v obci
1253 obyvateľov trvale bývajúcich, 49 trvale bývajúcich neprítomných.
Elektronickú formu sčítania využilo iba 54 občanov.
Mária Krkošová

PLÁN
ZASADNUTÍ OZ
II. polrok 2011
25.8.2011, 20.10.2011,
8.12.2011

My sa pýtame – starosta odpovedá
(Dokončenie z 1. str.)
R: Z novších udalostí obce ešte
rezonuje na verejnosti oceňovanie Čestného občana obce.
Táto slávnostná udalosť mala vo
všeobecnosti veľmi dobrý ohlas.
Občania ocenili predovšetkým
skutočnosť, že nebola robená za
zatvorenými dverami a len pre určitý okruh ľudí, ale každý kto mal
záujem , mohol sa prísť pozrieť
na hodnotný kultúrny program
a samotné odovzdávanie ocenení.
• Bola to úloha, ktorá vyplývala ešte z rozhodnutia bývalého
zastupiteľstva, ako hodnotíte

jej priebeh?
S: Mali sme stretnutie s poslancami, na ktorom sme vyhodnotili priebeh tejto akcie a môžem
povedať, že bolo pozitívne. Teší
nás aj dobrý ohlas medzi občanmi. Touto cestou by som chcel
poďakovať všetkým, ktorí boli zainteresovaní na prípravách akcie.
Ženám z klubu dôchodcov, ktoré,
ako mnohokrát predtým obetovali svoj čas, sily a schopnosti pri
príprave slávnostného obeda. Ďalej všetkým, ktorí sa podieľali na
samotnom slávnostnom programe odovzdávania ocenení, ako
aj tým, ktorí pripravovali výzdobu

a občerstvenie v kultúrnom dome.
Naše veľké poďakovanie patrí
nášmu najväčšiemu sponzorovi
PD Žemberovce, a spoločnostiam
– EKOform, SOAR s.r.o., INVSTING Levice, EKO AUTOMATIK
MORDÉNY, s ktorých ﬁnančnou
a vecnou podporou sme mohli túto
akciu pripraviť na vysokej úrovni.
S vedčí o tom aj poďakovanie
vedúceho umeleckého
súboru Kubánkov sen, p. Alexandra
Nagya, za príjemnú atmosféru a
nádherné prijatie, ktorého sa súboru dostalo počas účinkovania v
našom programe.
Za rozhovor ďakuje DaC
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Priestor pre poslancov
Vážení občania, vo voľbách do samosprávy obcí dávame svoj
hlas okrem starostu aj spoluobčanom, o ktorých sme presvedčení, že nás na pozícii poslancov svojimi schopnosťami a činnosťou
budú plnohodnotne zastupovať v rámci rozvoja našej obce. Predovšetkým v oblasti kvality bývania, služieb, vzdelávania, kultúrno-spoločenského ako i športového života tak, aby to bolo
na prospech väčšiny obyvateľov. Poslancom za túto ich prácu
náleží podľa zákona odmena, ktorá je vyplácaná z našich dani. S
týmto ruka v ruke ide aj právo občana na informovanosť a spätnú
väzbu, ako nás ktorý poslanec zastupuje a čo pre obec robí. Pre
Žemberovské echo budeme v pravidelnej rubrike PRIESTOR PRE
POSLANCOV postupne oslovovať našich zástupcov, aby nám
priblížili svoje plány a predstavy s ktorými prijali výzvu pracovať
v OZ. Budú môcť zhodnotiť svoj prínos pre obec,resp. pre časť
svojho volebného obvodu, ale aj zodpovedať na Vaše prípadné
otázky a pripomienky.
Katarína Baranová, poslankyňa za obvod Mjr. D.
Gondu, č.d.
1 -70 a 84 –
87, kontakt:
baranova.
zemberovce@gmail.
com
Milí spoluobčania,
Hneď na úvod sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ma volili.Ďakujem. Bola som milo prekvapená,
že i „prindiš“ sa môže zapojiť do
diania obce.
Žemberovce sa mi javili ako
hrdá obec. Neradi prijímaju nových (cudzích) ľudí. Čakala som,
bude to ťažké zapadnúť, prispôsobiť sa. A predsa sa našli dobrí ľudia, ktorí mi odzdravili, priam samy
pozdravili.
Začala som si všímať, pozorovať
a skúmať ľudí. Rodičia hovorievaly...“ šaty robia človeka“. Dnes môžem smelo vyhlásiť, že je to chyba.
Dnes si počkám na reakciu tváre,
príval slov a deﬁcit úsmevu.
Roky sa vychovávam k tomu,
že človek, sťaby pán tvorstva, má
byť príkladom v hierarchii božích
dietok. Ale nie vždy je tomu tak.
Akoby náš rebríček hodnôt bol
pokryvený, akoby mu chybali ..../
priečky, schodíky..neviem/. Začína
slovom ja, ja a zas len ja. Ako Werich v jednej rozpravke povedal,
„že JA má byť posledné, to som
nevedel“.
Už máme k sebe ďaleko, veľmi
ďaleko. Skúsme sa spolu nájsť,
jeden po druhom. Skúsme nájsť
stratené ....schody! Upravme si
svoje hodnoty, aby boli hodné
Človeka. Človeka, ktorému nebude chýbať úsmev, pokora a viera.
Viera v dobro, pracovitosť a tolerantnosť.
Mojim
základným
bodom
programu bola a stále je starostlivosť o seniorov všeobecne, nielen
organizovaných v Klube dôchodcov. Je to téma o ktorej sa v našej
spoločnosti pomerne veľa hovorí
, ale v praxi to stále pokrivkáva.
Dnes je vo všetkých smeroch spomínaný nedostatok ﬁnancií, ale

keď je vôľa a chuť, veľa dobrých
a pekných vecí sa dá urobiť aj
svojpomocne, dobrovoľne. Verte
mi, pocit z dobre vykonanej práce, príjemného spoločenského
posedenia a pod. sa nedá merať
peniazmi.
V Bratislave som bola pri zakladaní CENTRA MEMORY. Je
to organizácia, ktorá sa stará o
chorých na Alzheimerovú chorobu
– ochorenie, pri ktorom odumierajú mozgové bunky a človek sa
stáva závislým od rodiny a okolia.
Tam som získala úctu a vzťah k
staršiemu a ťažko chorému človeku. Preto si myslím, že aktívny
senior je krásna vec, preto si ich
vážim a podporujem každý záujem
o aktivity z ich strany.
Prvým krôčikom v mojich aktivitách, nielen pre seniorov, je organizovanie odborných prednášok
na rôzne témy týkajúce sa života.
Napr. Tajomno v nás i okolo nás
a jeho vysvetlenie, Cestovanie,
Môj dom - môj hrad, Žívotný štýl
– stravovanie, Feng-šuej bývanie.
Na každú z týchto prednášok
prišlo maximálne 5 ľudí. Povedala by som, smutné. Oslovila som
prednášajúcich z radov občanov,
pretože som presvedčená, že i v
našej obci sú vzdelaní ľudia, znalí poznatkov okolia. Len chýba tu
sloboda prejavu, sloboda povedať
svoj názor, prezentovať ho za seba
a stáť si za ním.
Mojim ďalším bodom programu,
ktorý vyplýva aj z môjho poslaneckého obvodu je zveľadenie ulice
Mjr. Gondu. Je to najdlhšia ulica
obce, najviac domov – najviac
daňových poplatkov a najmenšia starostlivosť. Táto úloha však
bude spoločná s p. A. Ťapajom,
nakoľko on je poslancom pre č.
d. 441 – 521.
Katarína Baranová
Ján Gímeš, poslanec za obvod ul. Červenej Armády č.d.
220 – 297.
R: p. Gímeš, ste poslancom OZ
poprvýkrát, alebo s touto prácou
už máte skúsenosti aj z minulých
volebných období?
J. G.: Poslancom OZ som už
tretíkrát, hoci s prestávkami medzi

volebným
obdobím,
takže s touto prácou
mám určité
skúsenosti.
R:
Aký
bol
Váš
volebný
program s
ktorým ste
sa ako kandidát na poslanca
uchádzali o dôveru voličov resp.
aká bola Vaša predstava, v čom
chcete – môžete byť prínosom pre
rozvoj našej obce?
J.G.: Čo sa týka môjho volebného programu, nemal som vypracovaný konkrétny plán. Chcem byť
nápomocný a som ochotný riešiť
problémy a potreby obce, ktoré sa priebežne vyskytnú, pokiaľ

to bude v mojich možnostiach a
schopnostiach. Chcel by som, aby
bolo medzi ľuďmi v našej obci viac
porozumenia a ochoty počúvať a
tolerovať sa navzájom.
R: Ústrednou témou dnešnej
doby zvlášť vo verejnej správe je
nedostatok ﬁnancií. Naša obec v
tomto nie je žiadnou výnimkou a
problémov, ktoré dlhé roky čakajú na riešenie neubúda skôr naopak.
J. G.: Môj názor na ﬁnancie je
taký , aby sa pri ich čerpaní a rozdeľovaní prihliadalo na to , čo je
najpotrebnejšie riešiť. Rozlišovať
priority, veci druhoradé sa môžu
riešiť až keď nám to rozpočet
umožní.
za rozhovor ďakuje
M. Danišová

Udalosti stručne
• 11.4.2011 kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky, prítomný
Ing, Kalman, Ing. Vančo – SOAR – Žilina, Ing. Horniak stavebný
dozor – záznamy v stavebnom denníku.
• 14.4.2011 ŠFRB Bratislava: Ing. Kalman, Ing. Horniak, rokovanie
s riaditeľom ŠFRB Ing. Bošanským o možnosti ﬁnancovania ďalších dvoch bytov v A pavilóne ZŠ s MŠ Žemberovce (namiesto
knižnice).
• 18.4.2011 bola porada na ObU Levice ku sčítaniu osôb, domov
a bytov v máji 2011. Sčítacími komisármi v obce Žemberovce budú:
Bc. Jarošíková Anna, Harvaneková Mária, Krkošová Mária, Haﬁčová Monika
• 26.4.2011 starosta obce podpísal s UPSVaR Levice zmluvu na zriadenie štyroch pracovných miest na protipovodňové práce v zmysle
§ 50 j s platnosťou od 1.5.2011.
• 27.4.2011 Nitra – školenie starostov k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám a k zákonu na ochranu osobných údajov.
• 29.4.2011 na KSU – Nitra – stretnutie starostu obce s Ing. Chrenkovou za účelom riešenia zvýšenia DPH z 19% na 20% pri výstavbe
22 bytovej jednotky.
• 5.5.2011 stretnutie starostov Združenia miest a obcí tekovského regiónu – príprava 21. Snemu ZMOS.
• 11.5.2011- kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotke, prítomní:
starosta obce, Ing. Vančo – SOAR Žilina, Ing. Honiak – stavebný
dozor – záznam v stavebnom denníku.
• 12.5.2011 na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave sa uskutočnilo jednanie starostu obce s Ing. Goliášovou za
účelom ukončenia a doﬁnancovania rekonštrukcie ZŠ s MŠ Žemberovce, odovzdané boli monitorovacie správy, zostáva zo strany
ministerstva kontrola na mieste.
• 17.5.2011 nahlásený požiar viničného domčeka – majiteľka pani
Zuzana Desátová Podhorany.
• 23.5.2011 SOAR – Žilina – návrh riešenia dostavby dvoch bytov
v A pavilóne v ZŠ s MŠ Žemberovce.
• 26.5.2011 kontrolný deň na stavbe 22 bytovej jednotky, prítomný
Ing, Kalman, Ing. Vančo – SOAR – Žilina, Ing. Horniak stavebný
dozor – záznamy v stavebnom denníku.
• 1.6.2011 okresná správa ciest Levice – súhlas na križovanie štátnych ciest pri výstavbe kanalizácie 2. Stavba súboru stavieb.
• 3.6.2011 ZVAK Levice – prevzatie prevádzkového poriadku na 21
prípojok kanalizácie 1. stavba súboru stavieb – zaslanie pripomienok projektantovi AQUAPLAN Komárno.
• 7.6.2011 Nitra – školenie k bytovej politike štátu a k príprave nového stavebného zákona.
• 9.6.2011 Nitra – valné zhromaždenie západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
• 15.6.2011 MSU Levice – odovzdávanie dokladov k sčítaniu osôb,
domov, bytov 2011.
• 16.6.2011 Obvodný úrad Levice – školenie: ochrana pred povodňami.
• 21.6.2011 RVC Nitra – voľba nových členov predstavenstva a kontrolnej komisie.
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Lenka MACHOVÁ

Čestný občan Žemberoviec

VYZNANIE

Dedina malá, neveľká,
vôkol nej lesy samé.
Vôkol nej sady, vinice
a vína plné pivnice.
Pomedzi domy, domčeky
cesty a hradské vedú,
dve štíhle veže kostolov
hrdo sa týčia k nebu.
Na mieste, kde vraj kedysi
len mláky samé stáli,
pán nazývaný Žembery
postavil kaštieľ malý.
A v parku, čo ho objíma,
jak stará povesť vraví,
pomník a hrobček psíka pánovho
húština kríkov tají.

Keď vchádzaš do tejto krajiny
chcel by si pokľaknúť, ukloniť sa
po pás
a srdcom zabúchať na dubové
dvere, ale darmo:
dvere sú otvorené a spoza nich ťa
víta ľudský hlas nekľakaj! Veď si jeden z nás!
a si tu doma.
Chlieb a soľ ťa čakajú na stole .....
Každý človek má svoj domov,
svoje rodisko, po celý život ho nosí
v sebe, s pribúdajúcim vekom toto

puto ešte silnie. Niekedy láska k
domovu prechádza až do nostalgie, najmä vtedy, ak človek svoje
rodisko z akýchkoľvek dôvodov
opúšťa a domov nachádza inde.
Hovorím o domove a o rodisku,
prečo?
V novembri minulého roka prijalo obecné zastupiteľstvo našej
obce, na návrh bývalej starostky
pani Ing. Jany Staňovej uznesenie
o udeľovaní - Čestného občianstva
obce Žemberovce.

Žembery, Žembery,
dávno je zašlou témou.
Ťažko by spoznal dedinu
nazvanú jeho menom.
Žijú tu ľudia spokojne,
mladí i starí.
Spoločnou prácou prispieť chcú,
by sme sa dobre mali.
Toto je moje rodisko
aj mojich blízkych, známych.
Ak o tom ešte neviete,
niet pre mňa krajšie na svete.

Napísali...
Milý pán starosta,
veľmi Vám ďakujem za skvelý titul, ktorý mi bol udelený. Mnohokrát
ďakujem za profesionálny kultúrny program organizovaný pri príležitosti
tejto nezabudnuteľnej akcie. Bol to dobrý pocit vnímať pozitívny postoj
ľudí Žemberoviec. Ako som Vám povedal u vás, som vždy pripravený
k dispozícii so svojimi skúsenosťami v odbore záhradnej architektúry.
Som presvedčený , že naše stretnutia v budúcnosti posilnia naše priateľstvo. Srdečne Vás pozdravujem, členov obecného úradu a všetkých
známych i neznámych občanov Vašej obce!
Štefan Žembery
V Pilisszántó, 3. júla 2011
Veľmi si vážim udelenie čestného občianstva a zároveň sa ospravedlňujem, že pre zhoršenie zdravotného stavu si ho nemôžem osobne
vyzdvihnúť. Ľudovú pieseň som sa snažila dôstojne reprezentovať a pri
rozhovoroch s novinármi som často zdôrazňovala, že môj spevácky talent sa začal rozvíjať v mojej rodnej dedine Žemberovce.
Vaša Margita Dalmadyová Skyvová

Komu ho udeliť, kto si to zaslúži
najviac, kto dosiahol v živote niečo mimoriadne a tým
zviditeľnil aj svoje rodisko.
Prvá voľba padla
na našu rodáčku pani
Margitu Dalmadyovú
Skyvovú.
V čom spočíva jej
výnimočnosť? Celý jej
život je výnimočný.
Láska k spevu, najmä k ľudovej piesni ju
doviedla do SĽUKu,
precestovala s ním 22
štátov Európy aj Afriky. Preslávila ju rola
Žofky vo ﬁlme Rodná
zem. Účinkovala aj v
Lúčnici a v Dimitrovci.
Neskôr učila na VŠMU
v Bratislave, za svoje
pracovné výsledky dostala docentúru. Pôsobila ako speváčka
v opere SND a v Krajinskej opere
v Rakúskom Linzi. Určite som nevymenovala všetko, čo vo svojom
bohatom živote dosiahla.
Druhým navrhovaným na Čestné občianstvo bol pán István Žembery.
Prečo on? Prvá zmienka o rode
Žemberyovcov pochádza už z
roku 1234, jeho potomkovia žili v
našej dedine až do konca 19. storočia. Niektorí sa v Žemberovciach
aj narodili a tu aj zomreli. Celé stáročia ich života u nás pomáhali aj
pri zveľaďovaní obce. Pán István
Žembery vyštudoval záhradnú architektúru v Budapešti, ako diplo-

movaný inžinier tam aj vo svojom
odbore takmer celý život pracoval.
V rodisku svojich predkov projektoval park pod katolíckym kostolom. Bol nesmierne dojatý, keď
mu bolo oznámené, že sa má stať
čestným občanom našej obce.
Pán Žembery na znak vďaky
slávnostne zasadil pred kultúrnym
domov lipu, ktorá nám bude stále symbolizovať tento slávnostný
deň.
V nedeľu 26. júna 2011 popoludní v kultúrnom dome za prítomnosti pozvaných hostí a širokej
verejnosti z obce a okolia, starosta
obce Ing. Ján Kalman slávnostne
odovzdal Čestné občianstvo obce
Žemberovce - pani Margite Dalmadyovej Skyvovej - ktoré za ňu
prevzala dcéra pani Anina Skyvová a pánovi Istvánovi Žemberymu.
Počas slávnostného odpoludnia vystúpili v kultúrnom programe
tanečníci SĽUKu - Kubánkov sen,
mažoretky, deti folklórneho súboru Makovička, zaspieval spevokol
Žemberovčan, hrou na hudobných
nástrojoch potešila Zuzka Vojteššáková a Jakubko Paučo, poéziu
predniesla Mgr. Evka Miezgová a
Sonička Maňáková, o ozvučenie
sa postaral Martin Šedivý.
Všetkým srdečná vďaka.
Uznanie a poďakovanie patrí

aj pani M. Gúčikovej a všetkým
členkám klubu dôchodcov, Zuzke Korčekovej, kultúrnej komisii,
pracovníkom VPP pri OcÚ v Žemberovciach. Osobitne si zaslúžia
pozornosť štyri členky spevokolu
Žemberovčan - O. Tomášová, M.
Šikeťová, M. Palajová a M. Bieliková, ktoré sa z vlastnej iniciatívy
chopili čistenia a upratovania v
kultúrnom dome.
Ku kultúrnemu programu rovnako patrí aj stretnutie a posedenie v
príjemnom prostredí. Preto patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby
toto odpoludnie zanechalo v ľuďoch
pekné spomienky.
M. D.

Foto: M. Jarošíková
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Vážení
spoluobčania,
ak máte záujem o DVD
z odovzdávania ceny Čestný občan obce Žemberovce môžete si ho objednať
a predplatiť v pokladni OcÚ
najneskôr do 15.7.2011
(vrátane). Cena za 1 ks je
5 €.

Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
V jednej ľudovej piesni sa spieva – „Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde...“
Trochu je v piesni popletený
sled sviatkov, pretože ako dobre
vieme po Fašiangoch prichádza
Veľká noc a Turíce až po nej.
Cieľom nášho cyklu je priblížiť
vám – čitateľom „Echa“ kultúru,
zvyky a obyčaje typické pre našu
obec pri jednotlivých sviatkoch
počas roka, aby sme tak prispeli
k ich zachovaniu pre ďalšie generácie.
Čo nám o turíčnych sviatkoch
povedala teta Nemcová, to vám
s radosťou porozprávam: Sviatky
Turíc začínali v Žemberovciach
turíčnou sobotou, kedy sa žemberovskí mládenci vybrali na Štam-

poch pre máje, popoludní sa vracali domov, na voze viezli smreky
a spevom išli dole dedinou. Spievali šakovakie pesničke, ale tá jedna nesmela chýbať:
„Na vysokon Sitne biela ruža kvitne,
kto chce mladú ženu nak si tájde
pre ňu.
Keby nemav sedem rôčkov ženu,
nešiev by som na to Sitno pre ňu.
Na voze sa previezli cez celú
dedinu, potom spolu smrekové
máje zdobili a večer ich stavali
pred dom, každý svojmu diovčaťu.
V sobotu večer sa máje stavali
a na ťuríčny pondelok sa rúcali,
vždy sa máje stavali v čase Ťuríc,
nikdy nie inokedy, taká bola žemberovská obyčaj.

Ešte jedna obyčaj sa viaže k turíčnemu pondelku, kedy chodievali ženci do gazdov zjednávať sa
na žatvu. Prišli k obedu a poobede
išli s gazdom do polí pozerať úrodu, ak sa ukazovala dobrá, zjednali sa, ak nie gazda nepotreboval
toľko žencov. Ženci prichádzali
zväčša z horniakov alebo aj z dediny. Na obed gazdiná prichystala
slepečiu poliovku, uvarenú sliepku
vybrala, rozporcovala a dala popražiť na masti, poton na to dala
vajec, aby bolo dosť jedenia pre
šetkých. Mohla byť aj paradajková
omáčka, lebo paradajky zavarenie
bývali. Husi a kačice ešte vtedy
neboli súce na pekáč, boli malie.
Štrúdle sa na Ťuríce nepekávali
len kysnutie koláče, zo štrúdľama

bolo viac roboty. Koláče sa pekávali v peciach, tými sa poton ponúkali aj mládenci, keď prišli rúcať
máje. V čase Ťuríc bývali okopávačke, tak sa nachystalo čo bolo
chytrejšie. Toľko zo spomienok
tety Nemcovej.
Znovu som neodolala a občas
som použila nárečové prvky, je
potrebné zachovať si aj tie – sú
skvostné, rovnako sú dôležité,
ako zvyky a obyčaje, tiež patria ku
koloritu našej obce. Mám potrebu
objasniť prečo sú tieto návraty do
minulosti práve prostredníctvom
osoby tety Nemcovej – lebo je
ochotná rozprávať a veľa si pamätá, je ako studnička čistej zdravej
vody. Ďakujem za milé rozprávanie
a spomienky. Mariana Danišová
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Keď hudba pohladí dušu

Svätodušné slávnosti
Ján 14,26 – 28:
„Ale radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene,
Ten naučí Vás všetkému a pripomenie Vám všetko, čo som Vám
hovoril. Pokoj Vám zanechávam,
svoj pokoj Vám dávam, nie ako
svet dáva, vám ja dávam. Nech sa
vám nermúti srdce a nestrachuje!
Počuli ste, že som Vám povedal:
Odídem a prídem k Vám. Keby
ste ma milovali, tešili by ste sa,
že idem k Otcovi, pretože Otec je
väčší ako ja.“ Amén.
V túto tretiu slávnosť kresťanskej cirkvi, keď si pripomíname
pamiatku zoslania Ducha Svätého na apoštolov, prosíme spolu
s nábožným pevcom „Prijdi,Duchu Svätý...“. Obraciame sa na
Ducha Svätého prosiac Ho, aby
nás navštívil, pretože sme si vedomí toho, že tento vzácny hosť
má pre nás vzácne dary, ktoré pre
svoj život potrebujeme. Dary Ducha Svätého nám sprostredkujú
pravú útechu, darujú nám pravý
pokoj.
Náš text je úryvkom z Ježišových rečí na rozlúčku. Tieto
reči povedal Ježiš Kristus krátko pred svojou smrťou. Vedel,
čo ho očakáva. Jeho srdce bolo
skormútené, lebo musel opustiť
svojich, ktorých miloval. A predsa
ani v tejto situácii Ježiš nezabúda
potešovať učeníkov, ktorí si ani
neuvedomovali, čo ich očakáva.
Najväčšou útechou bolo pre nich
zasľúbenie Toho, ktorého im chce
poslať, totiž Utešiteľa, Ducha
Svätého. Tento svoj sľub Ježiš aj
splnil, keď v 50. deň po svojom
zmŕtvychvstaní a v 10. deň po
vstúpení na nebesá zoslal ducha
Svätého na učeníkov, zhromaždených v Jeruzaleme.Toto zasľúbenie plní aj dnes. Aj my prosíme,
aby sme sa stali účastnými tých
darov, ktoré Duch Svätý prináša. Je to hlavne dar veľkej, pravej útechy. Útechu potrebujeme
všetci. Potrebujeme ju od narodenia až po okamih, kedy budeme pociťovať, že sa približuje náš
koniec. Útechu potrebujú všetci
ľudia. Potrebujú ju chorí v nemocniciach a na každom mieste.
Tí, ktorí majú skleslé srdcia, tí

nevedia zvládnuť úlohy života. Je
mnoho krvácajúcich rán, je mnoho smútku, je mnoho opustených,
osamelých ľudí. Každý z nás potrebuje útechu, ktorá by zahnala náš
strach, premohla by našu osamelosť. Ide o skutočne pravú útechu,
ktorá by vysušila slzy, utíšila by
bolesť, beznádejným by dala nádej.
Aj Pánovi učeníci potrebovali takúto útechu. Apoštol Pavel v 2. liste
Korintským píše: „ Požehnaný Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
Otec milosrdenstva a Boh každého
nášho potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby
sme s potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých,
čo sú v akomkoľvek súžení...“ Tak,
ako napr. potrebuje malý stromček
kolík, aby sa mohol oň oprieť, tak
potrebuje viera útechu, keď prídu
búrky pochybností. Ježiš vedel, že
i Jeho učeníci potrebovali útechu.

Chcem sa podeliť o úžasný zážitok z jedného
nedeľného odpoludnia. Ticho sedieť a nechať si
dušu obmývať spevom a hudbou, nemyslieť na
nič, len vnímať tú chvíľu, ten okamih, ktorý práve plynie. Hovorím o tom nedeľnom odpoludní,
kedy sme viacerí ticho sedeli v laviciach katolíckeho kostola. Cez otvorené dvere prenikali
lúče zapadajúceho slnka, ešte aj tie prispievali
k umocneniu tých vzácnych chvíľ, ktoré sme
prežívali vďaka Chrámovému zboru z farnosti
Senohrad. Vypočuli sme si piesne liturgické,
sakrálne, ľudové a černošské spirituály. Môže
malý šesťročný chlapček s husličkami, svojou
hrou dojať k slzám dospelého človeka? Môže – Adamkovi Guttenovi sa
to podarilo!
Vďaka vám senohradčania za tie nádherné chvíle, dúfam za všetkých
tam prítomných, že neboli posledné.
Mariana Danišová
Hovorí: „Nebudem s Vami dlho,
lebo idem k Otcovi! Opustím Vás!“
Pokiaľ bol s nimi, bol On sám ich
pravým Utešiteľom. Ježiš však nemohol byť stále so svojimi učeníkmi. On musel odísť k tomu, ktorý
ho poslal na svet. Tak, ako sa dieťa stáva sirotou keď ho opustí otec
či matka, tak by osireli teraz i Jeho
učeníci, keď ich On púšťa. Až do
jeho druhého príchodu by nemali
nikoho, kto by im v ich ťažkostiach
bol pravým Utešiteľom. Pán Ježiš
však hovorí:“Neopustím Vás ako
siroty. prídem k vám.“ A On aj prišiel. Prišiel ako Ten, ktorý sa sám
označuje ako „Radca, Utešiteľ.“
Keď prišiel 50. deň, vtedy prišiel
ako Utešiteľ, ktorého čakali a ktorý
je sám Duch boží. Kto má Ducha
Svätého, ten má Utešiteľa. Kto
však tohto Ducha Svätého nemá,
ten nemá ani nijakej útechy. On je
Ten, ktorého možno prizvať, keď
potrebujeme pomoc. On je pomocník v biedach. Kto má Ducha

Božieho, ten má všetko. Pán Ježiš
vraví:“Kto mňa miluje, ten bude
zachovávať moje Slovo. Keď ma
milujete zachovávajte moje prikázania!“ Kto však môže povedať
o sebe, že zachováva Ježišove
slová? Ale ak tak neučiním, potom
patrím na lavicu obžalovaných
pred Bohom. Tak, ako môže byť
obžalovaný celkom pokojný, keď
má dobrého advokáta, tak smieme
mať potešené srdce, ak máme Ducha Božieho ako svojho Príhovorcu.Kto má Ducha Božieho, ten má
pokoj, aký svet nemôže dať, ten
má úplne iný pokoj. Duch Svätý
môže ako Ježišov trvalý zástupca
v cirkvi túto cirkev viesť a viesť aj
jej veriacich cestou pokoja. Ježiš
Kristus, odchádzajúci od učeníkov
sa lúči s nimi pozdravom:“Pokoj
Vám zanechávam, svoj pokoj Vám
dávam.“ Amén
Mgr. Gabriela Lauríková
nám. farárka
ECAV CZ Žemberovce

Aké budú prázdniny?

Čaká nás asi najkrajšie obdobie roka, dovolenky, výlety, zájazdy,
prázdninové pobyty a iné radovánky letných dní. Asi
každý človek si v týchto prázdninových dňoch dopraje
túžení oddych, ktorý všetci potrebujeme. Aj sám Ježiš
Kristus na jednom mieste v evanjeliu svojim apoštolom
povedal, no nie len im,: „Poďte vy sami do ústrania na
pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo za nimi a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa
kedy ani najesť. (Mk 6,31)
Teda ani Boží Syn sa nevyhol tejto ľudskej potrebe,
ktorá vôbec nie je zanedbateľnou potrebou človeka.
Veď oddych, obnovenie a načerpanie síl do ďalšej práci, je rovnako dôležité ako samotná práca. Práve o to
ide v týchto dňoch, o našu rekreáciu, čiže o obnovu,
o znovu vytvorenie, znovu nadobudnutie síl, tých telesných, ale ja tých duchovných, či duševných. (rekreácia
– z lat. re-creatio = znovu stvorenie).
Niekedy sa zdá, akoby ľudia v letných dňoch mysleli
iba na ten telesný oddych. No človek nie je len niečo
telesné, ale aj duchovná realita sa v ňom nachádza,
ktorá tak isto má byť a musí byť zrekreovaná, aby bol
človek po každej stránke a úplne oddýchnutý.
Rôzne letné dovolenky pri mori, čo jazerách, v rekreačných strediskách, navštevovanie kúpalísk, opaľovanie sa na slnku a podobné pôžitky slnečných teplých
dní nám pomôžu nadobudnúť práve tie telesné sily. Ale
naša duchovná stránka potrebuje niečo iné:
Dobrá kniha, ktorá nám môže vyplniť čas aj pri tej
vode, návšteva nejakého zaujímavého miesta, hradu,
zámku, kostola, pekne zapadne do dobre naplánovanej dovolenky na Slovensku, alebo v zahraničí. Vybehnúť si na nejaký kopec, napríklad aj v našom blízkom

či vzdialenom okolí,
nás síce dobre unaví
a fyzicky vyčerpá, ale
človek v tej výške má akoby čistejšiu myseľ, má možnosť počúvať seba ale aj Boha, ku ktorému je vtedy
trošku bližšie, má možnosť poprevracať tie svoje myšlienkové kanáliky, aby to v nich niekedy prúdilo inak.
Aspoň trochu sa snažiť spoznať aj niečo iné ako len
teplotu a priezračnosť vody, kvalitu pláže či tamojšej
zmrzliny, alebo večerný život ozývajúci sa z neďalekých zábavných zariadení.
Určite by nebolo na škodu, ba naopak, zažiť aj
miestne spoločenstvo veriacich kresťanov, ako sa oni
modlia k Bohu, ako Ho oslavujú, či tak isto ako my
alebo inak?! Myslím, žeby to pre nás malo byť samozrejmé, že do svojej prázdninovej rekreácii zahrnieme
aj tú duchovnú. Veď sa nám často krát ponúka viacej
času na modlitbu, na čítanie svätého písma, na návštevu svätých omší aj v obyčajný deň počas týždňa.
Nie len z chleba žije človek, nie len telesnosť žije
v človeku ale aj duchovnosť, ktorá patrí k neoddeliteľnej podstate a súčasti každého jedného z nás. Bez
duchovnej stránky to nie je človek. Preto je dôležité si
všimnúť aj túto skutočnosť v nás a nezanedbávať ju.
Iba tak je človek vyrovnaný a harmonický vo svojej
osobe.
Máme pred sebou možnosť, máme opäť šancu
zrekreovať sa po každej stránke, aby sme na konci
dovolenky, výletu, zájazdu, prázdninové pobytu a iného druhu letných radovánok mohli spokojne a úplne
oddýchnuto povedať: „Ej, boli to veľmi dobré prázdniny!“
Jozef Poliak, administrátor
rím. – kat. farnosti Žemberovce
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MDD v škole so Santovčanmi
Tak ako každý rok, tak aj tento
rok sme na škole slávili MDD. Našimi hosťami boli žiaci z družobnej
školy zo Santova z Maďarska.
Našu školu sme si najskôr pekne,
farebne vyzdobili balónmi a kvetmi.
Deň pred tým sme upratovali celý
areál školy, aby sme si vytvorili príjemné prostredie na zábavu. Pre
našich žiakov aj hostí bol vymyslený pestrý program. Už od rána sa
deti začali zabávať. Prišla Albina
- cvičiteľka zumby, ktorá spolu so

žiakmi tancovala dve hodiny. Potom sme privítali našich kamarátov
zo Santova, ktorých sme po dlhej
ceste pohostili chutnými raňajkami.
Najmenší santovskí hostia strávili
deň v materskej škôlke, kde boli
pripravené rôzne súťaže. Pred
obedom prišla Železničná polícia,
ktorá nám so svojím pomocníkom
- nemeckým ovčiakom, predviedla kúsok zo svojho náročného povolania. Neskôr odišli
santovskí žiaci na exkurziu

do skalných obydlí v Brhlovciach.
Keď sa vrátili, program v plnom
prúde pokračoval futbalovým, ﬂoorballovým zápasom medzi našimi
žiakmi. Po únavných zápasoch
sme si pozreli prehliadku výstavných psov, zajazdili na koni a následne sa žiaci presunuli do jedál-

ne, kde im aj
nám pripravili
pani kuchárky
výborný obed.
Po obede sme
sa s našimi kamarátmi ešte
chvíľku porozprávali, odfotili, podarovali sme im darčeky a odprevadili ich. Akcia sa nám všetkým
veľmi páčila a dúfame, že sa na
budúci rok opäť uvidíme s našimi
priateľmi zo Santova.
Žiaci 9. A

Lesy deťom
V priebehu kalendárneho roka
si pripomíname v kalendári rôzne
sviatky venované deťom, no azda
najznámejším a najoslavovanejším je Medzinárodný deň detí, ktorý slávime 1. júna.
Už hneď ráno v tento deň čakalo na deti prvé prekvapenie,
a to sladký balíček a malinovka,
venované deťom od Rady rodičov. Potom sme sa presunuli na
zastávku, kde nás čakal autobus.
Keď si každý našiel svoje miesto,
mohli sme vyraziť, smer – Počúvadlianske jazero. Cesta bola plná
zákrut, ale na miesto činu sme prišli bez problémov. Keď sme vystúpili z autobusu organizátori ( LESY
SR, š.p. OZ Levice) rozdali deťom
kartičky s prehľadom stanovíšť
Bobríka Petríka. Za absolvovanie
stanovíšť získali deti pečiatky. Dostali aj horalku a džús, čomu sa
samozrejme veľmi potešili. Naša
skupina mala prideleného sprievodcu pána Júliusa Lengyela.
Spoločne sme sa vydali na cestu.
Ako prvé sme navštívili stanovište
s preparovanými lesnými vtákmi,
potom sme pohladkali poníka,
spoznávali sme ako žijú zvieratká
v lese a zoznámili sme sa aj s rôznymi druhmi hmyzu, žijúceho v lese. Ďalej sme pokračovali lesným,
náučným chodníkom. Dodržiavali
sme pravidlá správania sa v lese,
všímali sme si prírodu, počúvali
spev vtákov, sledovali informačné tabule. Po dlhšej ceste nás
čakalo, pre niektorých už známe,
sadenie stromčekov. Mohli sme si

tu pozrieť aj nádhernú panorámu.
Keďže bol slnečný deň, výhľad bol
krásny. Pokračovali sme lesným
chodníkom na ďalšie stanovište,
kde nám lesníci predviedli presúvanie kmeňa stromu pomocou
stroja. Pomaličky sme už vychádzali z lesa a ocitli sme sa opäť pri
jazere. Tu si deti trochu zasúťažili
poznávaním a rozvíjaním svojich
zmyslov. Nakoniec sme si zblízka
pozreli sokoly, výrobu vtáčej búdky
a neobišli sme ani poľovníckych
psov. Potom už prišiel čas odchodu, rozlúčili sme sa so svojím
sprievodcom a vrátili sme sa do
školy všetci poriadne unavení.
Mgr. Palkovičová D.

Nežné a sladké od mlieka, je prvé slovo človeka
„Mama“ – to sú prvé hlásky,
ktoré vysloví každé dieťa.
Druhá májová nedeľa patrí
každoročne všetkým mamičkám,
ktoré oslavujú svoj sviatok. Dňa
8.5.2011 sme si ho aj my, Žemberovčania, pripomenuli. Na úvod
všetkých privítali mažoretky pod
vedením pani Póčovej. Náš spevokol Žemberovčan tiež prispel
k oslave Dňa matiek svojimi piesňami. S vynášaním Moreny sa
predstavil ľudový súbor Makovička pod vedením Mgr. Dianovej.
Všetkým mamičkám sa prihovorili
aj kvietky, naši najmenší - škôlkári - básničkami, pesničkami,
krátkou hrou. Svojím úprimným,

neopakovateľným
vystúpením
rozžiarili oči všetkých divákov
a vyčarili veselý úsmev na ich
tvárach. Deti živo a bezprostredne reagovali na svojich rodičov,
ktorým aj počas vystúpenia stihli
zakývať z pódia a tak neustále
komunikovali s publikom. Potom
na javisko slávnostne nastúpili
žiaci základnej školy a pokračovali v programe. Po úvodných
privítankách nasledovala spoločná pieseň Bonboniéra. Počas celého programu boli všetci žiaci na
javisku, kde predviedli z každého
„rožku trošku“, pretože detí, ktoré sa pripravovali na vystúpenie
bolo veľmi veľa a žánrov, ktoré

chceli predviesť, taktiež. Spievali
moderné aj ľudové piesne, recitovali básne, predviedli divadelné
predstavenie „V šírom poli zámoček“, tancovali zumbu. Nasledoval príhovor pani Mgr. Dianovskej
– riaditeľky ZŠ s MŠ Žemberovce. Na záver zaspievali spoločnú
pieseň „Vďaka rodičom“, ktorou
sa obom rodičom poďakovali
za starostlivosť. Nakoniec každé dieťa darovalo svojej mame
a starej mame darček - papierový
kvietok, ktorý vyrobili žiaci z ŠKD
s pani vychovávateľkou Bc. Repáňovou.
Mgr. Košťúrová,
Mgr. Palkovičová
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Detský folklórny súbor MAKOVIČKA Sadenie stromčekov
V našej obci na ZŠ s MŠ v Žemberovciach vznikol v októbri 2010
detský folklórny súbor pod názvom
Makovička. Inšpiráciou pre názov
súboru bolo tradičné pestovanie
maku v obci, ale aj to, že je to zatiaľ čisto dievčenský súbor
a dievčatá v minulosti mali
hlavy vyčesané „ako makovičky“. Vedúcou súboru je
Mgr. Martina Dianová.
Súbor sa krátko po svojom vzniku predstavil verejnosti svojím krátkym
vystúpením na Predvianočných trhoch s folklórnym
pásmom „Od Ondreja do
Vianoc“. S týmto programom sa hneď na to s veľkým úspechom prezentoval
aj v zahraničí, pri priateľskej
návšteve ZŠ v partnerskej
obci Piliszántó v Maďarsku.
Pretože súbor v tom čase ešte
zatiaľ nemal vlastné kroje, deti vystupovali v krojoch zapožičaných
od folklórneho súboru Plamienok

z Tlmáč.
Vďaka podpore pani riaditeľky
ZŠ s MŠ v Žemberovciach, Mgr.
Alžbete Dianovskej, sa dali ušiť
nové kroje, v ktorých sa súbor
predstavil verejnosti počas osláv

Dňa matiek. Touto cestou riaditeľstvo školy a vedúca súboru ďakujú
rodine Žigmundovej za sponzorské darovanie nádherných čipiek,

ktoré zdobia nové kroje.
V apríli a máji sa dievčatá zo
súboru zúčastnili s pásmom „Vynášanie Moreny“ dvoch folklórnych prehliadok. 15. apríla 2011
sa úspešne predstavili na okresnej
prehliadke
detských
folklórnych
súborov
v Čajkove pod názvom
KALAMAJKA a 19.
mája 2011 sa prezentovali na prehliadke
detskej ľudovej slovesnosti ČRIEPKY v Tlmačoch.
Účinkovanie detského folklórneho súboru
Makovička v prvom
roku existencie sa rozbehlo veľmi úspešne
a verím, že v ďalšom
období pribudnú do
radov jeho členov aj
chlapci, čo prácu súboru obohatí
a spestrí.
Mgr. Martina Dianová

Mátohy v Nitre
Od februára 2011 sme sa
snažili dostať s deťmi na nejaké
detské divadelné predstavenie,
no z rôznych príčin to však bolo
presúvané. Deti sa tešili a konečne sa dočkali, pokým zažili
skúsenosť s divadlom na vlastnej
koži. A boli nadšené, pretože 2.6.
2011 sme v spolupráci so školami v Podlužanoch a Hronských
Kosihách navštívili divadlo Andreja Bagara v Nitre. Videli sme
rozprávku na ľudové motívy pod
názvom Mátohy, ktorú napísal
Kamil Žiška. Naši druháci a zopár tretiakov prežívali s hlavným hrdinom Matejom
strašné trampoty a protivenstvá, ktoré musel chu-

dobný mládenec Matej pri hľadaní ideálnej manželky podstúpiť! Na to, aby našiel manželku, ktorá má
všetkých "päť pé", musel strašný boj so strigami
vybojovať, preťažké hádanky uhádnuť a všetky
priľahlé planéty obletieť! A to všetko len za pomoci bicykla, i to hrdzavého! Ale pozor! Nebolo
to pre slabé povahy! Videli čertov takých strašných, že by vám od strachu krv v žilách stuhla a
ľudí takých smiešnych, že by vám od smiechu
brucho prasklo! Ale všetky deti v divadle sa držali statočne, aj tie naše. Nebáli sa, verili, že sa
to dobre skončí!
Po predstavení, ktoré trvalo 75 minút, nás
pred divadlom čakal vláčik. Deti to ani len netušili, o to väčšia bola
radosť. Po prehliadke niektorých zákutí
mesta a kostola, ktorý
je práve v rekonštrukcii sme sa dostali aj
do parku, v ktorom sa
deti zabávali. Nevedeli, povedať, čo bolo pre
nich najväčším zážitkom, ale zhodli sa na
tom, že to bol pre nich
ďalší Deň detí.
Mgr. Košťúrová I.

13.5.2011 žiaci štvrtého ročníka mali hodinu vlastivedy trochu inú, ako obyčajne. Spoločne
s tretiakmi sa stretli pred budovou školy s pracovníkmi š.p. –
LESY SR, OZ Levice, s pánom
Radoslavom Staňom a pani Ing.
Janou Staňovou. Dôvodom stretnutia bolo získať nové vedomosti
o živote lesa, o druhoch stromov
rastúcich v našich lesoch, o starostlivosti o stromy, o pestovaní
malých stromčekov v lesných
škôlkach, vzhľade semien. Žiaci
na otázky lesných pracovníkov
pohotovo reagovali, správne odpovedali, zapájali sa do rozhovoru. Na záver teoretickej časti
ich vedomosti preverila pani Ing.
Jana Staňová krátkym testom,
ktorý si žiaci mohli nechať. Na
pamiatku darovali škole vzorkovník semien, ktorý nám poslúži
ako výborná učebná pomôcka.
Pokračovali sme praktickou
časťou, výsadbou stromčekov.
Táto aktivita sa v našej škole už
stala tradíciou. Vďaka stromčekom pestujeme v deťoch vzťah
k prírode, učíme ich starostlivosti
o svoje životné prostredie, slúžia
ako učebná pomôcka. Samotnú
výsadbu realizoval pán Staňa
a deti mu pri tom pomáhali. Najskôr bolo potrebné nájsť stromčekom miesto, potom vykopať
jamku, okolo ktorej nesmela byť
žiadna tráva. Ďalej asistovali už
žiaci: priniesli sadenicu, vybrali ju
z črepníka, pán Staňa ju zasadil,
deti ju poliali a dali k nej značku
s jej menom. Takto sme postupovali so sadením všetkých troch
stromčekov: pagaštan, brest,
duglaska.
Na záver sa deti zahrali didaktickú hru na lesné zvieratá. Pani
Ing. Jana Staňová jednému pripevnila na chrbát obrázok zvieraťa a mal uhádnuť, aké zviera je.
Musel sa pýtať ostatných otázkami, na ktoré sa dalo odpovedať
iba áno, nie.
O vysadené stromčeky sa
štvrtáci pravidelne starajú a chodia ich polievať.
Chcem sa poďakovať pánovi
Radoslavovi Staňovi a pani Ing.
Jane Staňovej za odbornú prípravu a obohatenie nášho vyučovania.
Mgr. Palkovičová D.
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Rokovala členská schôdza PD Žemberovce
Dňa 15. apríla 2011 sa konala
v KD Žemberovce výročná členská
schôdza PD, ktorej sa zúčastnili
členovia, zamestnanci PD a hostia. Rokovanie viedol Ing. Ladislav
Repáň, podpredseda PD, správu
predstavenstva družstva o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch
za rok 2010 predniesol prítomným
Ing. Milan Halmeš, predseda PD,
ktorý oboznámil prítomných aj
s podnikateľským a investičným
zámerom družstva na rok 2011.
Milan Tereň, predseda kontrolnej komisie PD informoval prítomných o činnosti KK počas roka
2010 a zároveň predniesol správu KK k ročnej účtovnej závierke
družstva za rok 2010.
Po ukončení rokovania sa Ing.
Milan Halmeš poďakoval prítomným za prácu a úsilie počas roka
2010 a ukončil rokovanie.
Členovia PD Žemberovce zvolili
zloženie orgánov družstva
Dňa 21. apríla 2011 sa konala v KD Žemberovce členská
schôdza PD s programom rokovania: Voľby do orgánov družstva.
Predsedajúcim na členskej
schôdzi bol Ing. Ladislav Repáň,
podpredseda PD, ktorí zasadnutie
viedol.
S kandidátmi na jednotlivé funkcie do orgánov družstva oboznámila prítomných členov p. Zuzana

Bošiaková, predsedníčka volebnej
a mandátovej komisie.
Po ukončení voľby a spočítaní
hlasov vyhlásila p. Bošiaková výsledky volieb do orgánov PD, ktoré
sú nasledovné:
Za predsedu PD bol zvolený:
Ing. Milan Halmeš
Za podpredsedu PD bol zvole-

ný: Ján Šinkovič
Za predsedu KK bol zvolený:
Milan Tereň
Za členov predstavenstva boli
zvolení: Ľudmila Kňazovičová,
Slavomír Bešina, Ľudmila Birčáková, Ing. Barbora Csonková a Jana

Nevlahová
Za členov KK boli zvolené: Eva Kalmanová a Milada Magulová.
Text a foto:
Mgr. Eva Miedzgová,
PD Žemberovce

Stretnutie dôchodcov PD Žemberovce
Dňa 26. mája 2011 sa uskutočnilo Stretnutie dôchodcov PD
Žemberovce. Stretnutie otvorila
Mgr. Eva Miedzgová úvodným
privítaním a básňou. Následne
pozdravili prítomných kyticou
slovenských piesní členovia
speváckeho zboru Žemberovčan. Následne sa prítomným
dôchodcom prihovoril Ing. Milan Halmeš, predseda PD, ktorý
v príhovore oboznámil účastníkov so súčasným dianím na
družstve o úlohách a zámeroch
na poliach a v maštaliach na rok
2011.

Zároveň sa v závere príhovoru
dôchodcom poďakoval za prácu
na družstve a za prejavený záujem o súčasné dianie na PD.
Po ukončení programu nasledovala tombola s peknými cenami.
Družné debaty našich dôchodcov pokračovali do poobedných
hodín.
Text a foto:
Mgr. Eva Miedzgová,
PD Žemberovce

POTRAVINOVÁ
POMOC
poskytuje sa vo forme bezplatného dodania:
• 20 kg hladkej múky (balenie
1 kg)
• 20 kg bezvaječných cestovín
(balenie 500 g – slovenská ryža,
kolienka, špirály)
nárok majú:
1. Osoby, ktoré sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke (žiadateľ predloží na OÚ potvrdenie z UPSVaR o tom, že je v hmotnej
núdzi)
2. Poberatelia dôchodku, ktorých
maximálna výška nepresahuje 305,- €/mesiac - nepracujúci poberatelia starobného,
predčasného a invalidného
dôchodku (žiadateľ predloží
na OÚ fotokópiu posledného
výpisu zo sociálnej poisťovne
o výške dôchodku, vdovský
dôchodok sa do sumy 305,- €
nezpočítava)
3. Neplnoleté deti zverené do
opatrovateľskej starostlivosti.
(žiadateľ predloží OÚ potvrdenie o zverení detí do opatrovateľskej starostlivosti)
Prihlásiť sa môžete v kancelárii
obecného úradu najneskôr
do 15. júla 2011.
Prosíme dodržte tento termín!!!
Zároveň si prineste požadované potvrdenia.
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Gratulujeme k postupu
Pred dvomi rokmi sme si mnohí
mysleli, že futbalu v Žemberovciach „vďaka“ niektorým ľuďom
odzvonilo a mnohoročná tradícia
tohto športu, ktorá v našej dedine
bola, je naveky pochovaná. Nestalo sa! Počiatočnú rezignáciu
a beznádej vystriedal vzdor, myslím ten zdravý vzdor, ktorý dokáže
u človeka zmobilizovať a vyburcovať všetky sily k činnosti.
Našlo sa pár zanietencov, ktorí
sa rozhodli znova otvoriť brány futbalového ihriska.
Klesli sme síce až na dno, ale
v nedeľu 12. júna 2011 sa podarilo
z toho dna poskočiť o stupienok
vyššie – Žemberovce postupujú
do II. triedy. Radosť hráčov aj fanúšikov futbalu bola veľká – zaslúžene! S prekvapením som sa
dozvedela, že k nám chodia fanúšikovia aj z Bátoviec a Pukanca.
To znamená, že sa v Žemberovciach nekope zlý futbal.
Srdečne gratulujme k postupu

a veľa dobrých gólových šancí do budúcich zápasov!
Všetkým hráčom,
všetkým čo pomáhajú
žemberovský
futbal znova dostať
tam, kde po zásluhe
patrí, všetkým srdečná vďaka a uznanie.
Mariana Danišová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Žemberovce
Beša
T. Lužany 4
H. Semerovce
Farná
Hronovce
Tupá
Santovka
Hokovce
Tešmak
Pastovce
Jur n. Hr. B
Demandice
M. Ludince
Málaš

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
19
14
14
13
12
11
10
11
11
10
8
8
7
5

3
5
9
7
4
6
7
8
4
3
4
6
5
1
2

5
4
5
7
11
10
10
10
13
14
14
14
15
20
21

74:23
85:33
74:49
67:49
63:56
53:42
40:41
67:64
57:65
50:70
60:51
39:66
41:54
53:94
24:90

63(+21)
62(+20)
51(+9)
49(+7)
43(+1)
42(0)
40(-2)
38(-4)
37(-5)
36(-6)
34(-8)
30(-12)
29(-13)
22(-20)
17(-25)

Žemberovčania sú iní?
Do rúk sa mi dostal letáčik, kde
sa pozývali záujemci o prednášky
s cieľom obohatiť účasníkov o
nové poznatky z oblasti zdravia a
vesmíru. ...Vstupné na jeden deň
bolo 7 € a na dva dni 11 €. Cyklus prednášok sa konal v Nitre a
aj keď sa počet obyvateľov nedá
porovnať s počtom obyvateľov
Žemberoviec, tipla som si, že na
prednášku príde tak 20 - 30 ľudí.
Brala som do úvahy že je leto a
komu by sa chcelo za peniaze
počúvať nejaké múdrosti? Mýlila
som sa. Bolo ich vyše 100. Prečo
to píšem? Lebo aj u nás v Žemberovciach sa konal cyklus prednášok a besied s myšlienkou,
že aj Žemberovčania budú mať
záujem o témy: záhrada, zdravie
a spoločenské témy. Prednášatelia prišli, ale ich slová počúvali 26 účasníci. A tí sa dozvedeli, ako
treba správne sadiť a rezať stromky, o histórii Žemberoviec i ako by
sa dalo podnikať v agroturistike v
Žemberovciach, ako zabezpečiť
byt proti zlodejom. Hlbšie sme sa
zamysleli nad vzťahmi medzi rodičmi a deťmi, získali rady ako si
život usporiadať pozitívne.... Vážime si čas, ktorí prednášatelia
nezištne venovali tomuto účelu a
touto cestou im ďakujeme. Ďakujeme. Vieme, že Žemberovčania
sú iní....ale vítame aj tých pár ľudí,
ktorí svoje právo na získanie vedomostí a informácii využijú a rady
prídu na ďalší cyklus prednášok.
za Klub dôchodcov
K. Baranová

Spoločenská rubrika
Narodili sa

Ľuboš Krátky
nar. dna 11.4.2011
Slavomír Barczy
12.4.2011
Samuel Turčok
9.5.2011
Radoslav Hajšel
17.6.2011

Opustili nás

Pes je Tvojím obrazom, len menším
a chlpatejším.
(J. Rose Barber)
Keď si zadáte na internete do
vyhľadávača slovo PES, zobrazí
sa Vám množstvo odkazov, ktoré sú chválou lásky a spoločenskosti, ktorú tento tvor preukazuje
svojmu pánovi. Tiež tam nájdete
množstvo ďalších odporučení
ohľadne chovu, výcviku, výživy
a pod.
Psíčkarstvo sa stalo dnes veľmi
populárnym. Kto zažil tú úprimnú,
nefalšovanú radosť zo stretnutia
pri návrate z práce, alebo nebodaj
po dlhšom odlúčení, vie o čom je
reč a ani na chvíľu nezapochybuje o pravdivosti týchto slov.
Mať psa však neznamená len
dostávať lásku a mať potešenie.
Ako so všetkým, aj s chlpáčmi sú
spojené starosti a problémy.
V posledných 2 mesiacoch sa
v našej obci stal prípad keď psy
pohrýzli človeka, niekoľko prípadov, keď roztrhali v susedných
dvoroch hydinu a stretnúť ich

túlajúcich sa po ulici tiež nie je
núdza.
Zákony, paragrafy, VZN, ktoré
sa venujú tejto problematike a je
v nich množstvo príkazov, zákazov a povinností, ktoré by mal držiteľ psa dodržiavať, nemá zmysel na tomto mieste vymenúvať.
Stačí, keď si každý z nás predstaví situáciu, že by bol na tej
druhej strane plota. On by bol ten
koho pes pohrýzol, on by bol tá
matka ktorej dieťa má od psích
zubov jazvy na tvári, jeho námaha okolo domácej hydiny by skončila v tlame niečieho havkáča.
Stačí sa vžiť do takejto situácie
a podľa toho urobiť opatrenie,
aby sa ten jeho miláčik a strážca
dvora nestal hrozbou pre okolie.
Je to prejav našej inteligencie,
tolerancie, ľudskosti, slušných medziľudských vzťahov a malo by byť
aj dodržiavaním zákonov.
DaC

Gondová Mária
8.5.2011
Lamper Karol
10.5.2011
Jakubíková Mária
9.6.2011
Machová Mária
14.6.2011
Chovanová Mária
16.6.2011

Básnička
pre knižnicu
Kniha, kniha knižôčka, stratila sa
jej nožička.
Čaká, smúti hľadá domov, kto ju
našiel?, kto ju má?,
nech ju vráti tam, kde ONA svoj
DOMOV má.
Milá kniha, knižôčka, už sa teší
prázdna polička.
Knižnica ďakuje za vrátenie
kníh.
Katarína Baranová
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