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Slovo na úvod
Milí žemberovčania,
dostáva sa Vám do rúk prvé
tohtoročné číslo Žemberovského echa. Mojím úprimným želaním, je aby sa „Echo“ stalo
vaším priateľom, aby si našlo
cestu do vašich domácností,
tú cestu si bude hľadať každé
dva mesiace v roku. Na jeho
stránkach nájdete vždy informácie o živote a dianí v obci.
O svojej práci vás poinformuje
pán starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, predsedovia
komisií pri OZ. Nech sa Echo
stane vaším dobrým priateľom.
Očakávame sviatky, ktoré
úzko súvisia s jarným obdobím, ku ktorým neodmysliteľne
patrí veľké jarné upratovanie.
Čo je úplne prirodzené, že sa
nám žiada poumývať cez zimu
zaprášené a zadymené okná,
povesiť na ne čistučké, voňavé záclony, vyčistiť, naleštiť,
vyprať čo sa len dá. Byty a domy voňajú a žiaria čistotou.
Veď, tak to aj má byť. Tešíme
sa slnku, jari - láka nás už do
záhrad. Aj keď trochu s obavami dávame do zeme semienka
- čo ak to bude zbytočné, čo ak
sa zopakuje vlaňajší rok - no
musíme veriť a dúfať, že sa to
už nestane. Vpustime jar aj do
našich duší a sŕdc - urobme si
aj tam veľké jarné upratovanie,
zasejme dobré, zdravé semienka, nebojme sa, že nevzídu, že
ich zničí povodeň a spáli slnko,
v dobrej pôde a zalievané zdravou vodou nezhynú.
Nech sviatky, na ktoré sa pripravujeme niekoľko dní a týždňov, očistia a prevoňajú naše
vnútro a potom aj telo môžeme
posilniť všetkými dobrotami, čo
na veľkonočný stôl podľa tradície patria...
Mariana Danišová

Koľko ľudí toľko názorov
Quot homines, tot sententiae
Terentius

•

Cena 0,50 €

Keď jarné kvety kvitnú
a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč
každému dopraje.
Želám Vám krásne
Veľkonočné sviatky
a radosť z každého
prežitého jarného dňa
starosta obce

My sa pýtame – starosta odpovedá
Starosta – je odvodené od slova – starať sa. V ľudskom ponímaní to zjednodušene znamená, starať s o niečo, alebo o niekoho.
Rodič sa stará o svoje deti a rodinu. Pre starostu je jeho rodinou
obec – počnúc jej obyvateľmi, končiac so všetkým, čo súvisí s plynulým chodom obce.
•
Ako
Vy,
pán
starosta
vnímate
túto realitu?
Starostlivosť
o občanov
Žemberoviec, ako
aj o chod obce je prvoradou povinnosťou starostu obce. Preto je
v mojom záujme čo najlepšie splniť požiadavky všetkých občanov
bez ohľadu na vek, vzdelanie, sociálne postavenie, vierovyznanie
a záujmové aktivity.
• V predchádzajúcom volebnom období ste boli poslancom
OZ, je pre Vás táto skúsenosť
prínosom do terajšej funkcie
starostu obce?
- Áno, počas môjho pôsobenia,
ako poslanca OZ som mal možnosť zoznámiť sa s funkciou orgánov samosprávy obce. Získal som
základné vedomosti o ﬁnancovaní
a prevádzke územnej samosprávy.
• Ktoré úlohy chcete riešiť prioritne?

- Dostavba 22 bytovej jednotky
v A pavilóne ZŠ Žemberovce, pokračovanie výstavby celoobecnej
kanalizácie, stabilizácia verejných
ﬁnancií obce, podporovať ZŠ s MŠ
v Žemberovciach, pokračovať v
kultúrnospoločenských a športových tradíciách, spolupracovať
s predstaviteľmi cirkví a ostatnými

organizáciami v obci.
• Ako vidíte možnosti obce získať ﬁnančné prostriedky z vlastných zdrojov (v budúcnosti)?
- Hlavným príjmom obce z vlastných zdrojov sú dane a poplatky
za komunálny odpad. Dane od
roku 2006 neboli upravované,
čomu sa v budúcnosti obec určite
nevyhne. Ďalší príjem: prenájom z
22 bytovej jednotky, predaj obecných pozemkov.
Ďakujeme za odpovede.
Redakčná rada
Žemberovského echa

Rozdelenie poslaneckých
obvodov podľa súpisných čísel a ulíc
Ulice:
Mjr. D. Gondu
Mjr. D. Gondu
Športovcov
Budovateľov
Viktora Naďa
SNP
SNP
Osloboditeľov
Osloboditeľov
Osloboditeľov
Na Hôrke
Červ. Armády

Čísla domov:
1 – 70,
84 - 87
441 - 521
76 – 82,
527 - 539
408 - 436
98 - 161
163 – 210, 89 - 91
364 - 438
211 – 218, 301 - 329
362, 554
356 – 360
330 – 354
220 - 297

Meno poslanca:
Katarína Baranová
Alexander Ťapaj
Martin Šedivý
Martin Šedivý
Eva Kolenová
Jozef Jadroň
Ján Šinkovič
Ján Spevár
Ján Spevár
Ján Spevár
Michal Macho
Ján Gímeš
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Udalosti stručne
• 10.1.2011 bol zaznamenaný nadmerný únik vody z vodovodného potrubia v areáli ZŠ s MŠ v Žemberovciach. Závadu odstránila ﬁrma Ekoform Levice uložením nového rozvodného potrubia.
Porucha bola odstránená na náklady obce.
• 18.1.2011 sa na obecnom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie zainteresovaných strán za účelom začatia kolaudačného
konania na odovzdanie 21 kanalizačných prípojok z 1. stavby
súboru stavieb do užívania.
• 31.1.2011 v rámci kolaudačného konania na 21 kanalizačných prípojok z 1. stavby súboru stavieb skontrolovala dokladovú
časť Ing. Chovanová z ObUŽP Levice.
• 3.2.2011 bola vykonaná záverečná kolaudácia 21 prípojok
z 1. stavby súboru stavieb obecnej kanalizácie. Prebehla bez
vážnejších pripomienok všetkých zúčastnených strán.
• 3.2.2011 zasadala v Pukanci správna rada združenia pre separovaný zber Tatiar. Starosta obce Žemberovce Ing. Ján Kalman
bol na zasadnutí zvolený za člena zboru poradcov Združenia poradcov pre separovaný zber Tatiar.
• 10.2.2011 sa v Rybníku uskutočnilo pracovné stretnutie starostov v rámci Združenia miest a obcí regiónu Tekov.
• 15.2. 2011 vykonala Ing. Chrenková z Krajského stavebného
úradu v Nitre kontrolu na stavbe 22 bytovej jednotky. Konštatovala, že práce sa stavbe postupujú v predstihu oproti plánu.
• 17.2.2011 sa na ZSVAK – Levice konalo stretnutie s riaditeľkou Ing. Trnkovou, za účelom príspevku ZVAK na pokračovanie
v budovaní kanalizácie na ulici Červenej armády.
• 24.2.2011 sa na obvodnom úrade v Leviciach konalo stretnutie starostov tekovského regiónu v rámci CO - Obyvateľstva.
Obec v spolupráci s obvodným úradom zaktualizuje svoje plány
v CO – Obyvateľstva.
• 26.2.2011 sa v KD v Žemberovciach konalo školenie starostov, kontrolórov a poslancov OZ zo Žemberoviec, z Pukanca,
Uhlísk, Novej Dediny, Bohuníc, Drženíc, Brhloviec a zo Santovky k zákonu o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších
predpisov. Školenie vykonala lektorka RVC – Nitra JUDR. Spišiaková.
• 28.2.2011 sa v Santovke uskutočnilo stretnutie starostov tekovského regiónu k príprave 21. snemu ZMOS. Zároveň boli vykonané voľby orgánov. Novým predsedom združenia miest a obcí
tekovského regiónu sa stal pán Lörincz Ľubomír – starosta obce
Santovka.
• 5.3.2011 sa v Žemberociach uskutočnil ďalší ročník Fašiangov so sprievodom masiek, obecnou zabíjačkou, ľudovou zábavou, za účasti našich hostí z Pilisszantó z Maďarska.
• 11.3.2011 sa v Leviciach uskutočnilo stretnutie starostu obce
Žemberovce s Ing. Csomorovou ohľadne spracovania projektovej dokumentácie na dva nájomné byty v „A“ pavilóne ZŠ s MŠ
Žemberovce (pôvodne knižnica pre ZŠ s MŠ – na základe prípisu
riaditeľky ZŠ s MŠ Žemberovce Mgr. Dianovskej zo dňa 7.2.2011,
škola tieto priestory na knižnicu nepotrebuje).
• 18.3.2011 sa na OU konalo stretnutie s Ing. Szobym z UPSVaR Levice, ku poskytnutiu príspevku na podporu zamestnanosti na protipovodňové opatrenia podľa § 50 j) zákona č. 5/2004
Z. z.
• 24.3.2011 sa v Tlmačoch uskutočnila pracovná porada s pracovníkmi vydavateľstva SB PRES s.r.o. Tlmače ohľadom obnovenia tlače obecných novín „Žemberovské echo“.
• 28.3.2011 sa v obradnej sieni OU Žemberovce pri príležitosti
Dňa učiteľov uskutočnilo poďakovanie učiteľskému zboru za trpezlivosť, láskavosť a obetavosť pri výchove mladej generácie.
Za uplynulé obdobie boli na výstavbe 22 bytovej jednotky vykonané kontrolné dni: 10.1.2011, 24.1.2011, 7.2.2011, 15.2.2011,
1.3.2011, 14.3.2011, 30.3.2011 – záznamy sú uvedené v stavebnom denníku.
• 5.4. 2011 – ZSVAK Levice – stretnutie s riaditeľkou Ing. Trnkovou ohľadne ﬁnancovania druhej stavby súboru stavieb celoobecnej kanalizácie
• 6.4.2001 – OÚ Žemberovce – stretnutie majiteľov 21 kanalizačných prípojok pred uvedením do prevádzky za účelom poskytnutia informácií priebehu prác pri zapojení na ČOV

Nájomné byty
Stavba bola zahájená v septembri 2010 a ukončenie sa plánuje
na marec 2012.
Prvá zmluva o dielo bola podpísaná dňa 28.12.2009 na Rekonštrukciu školského pavilónu na 22
b.j. Žemberovce.
Dňa 1. apríla 2010 bol podpísaný dodatok k zmluve, kde sa stavba rozdelila na:
- PRESTAVBU jestvujúceho pavilónu A
- NADSTAVBU nad školským
pavilónom A
Z rozpočtovaných nákladov
748 308 Eur nám poskytnú dotáciu
z ministerstva 224 490 € a úver zo
ŠFRB 523 818 €

Čerpané ﬁnancie:
Projekty stáli 11 662.00 € a prestavané je za 162 176,37 €
Čo sa buduje?
1 ks jednoizbový bezbariérový byt
2 ks dvojizbové byty
4 ks garzonky
15 ks trojizbové byty
Doposiaľ prejavilo záujem o byty 42 prihlásených záujemcov
Dňa 7.2. 2011 bolo od riaditeľky ZŠ s MŠ doručené obci vyrozumenie, že pôvodne plánované
dve triedy na knižnicu v pavilóne
„A“ MŠ s ZŠ nie sú im potrebné.
Momentálne riešime možnosť prestavby aj týchto priestorov na ďalšie dva byty.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 17. 2. 2011
- zriadenie stálych komisií v tomto zložení:
1/ Komisia ﬁnančná a správy obecného majetku
Predseda: Katarína Baranová
Členovia: Michal Macho, Dana
Čevenáková
2/ Komisia výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
Predseda: Ján Šinkovič
Členovia: Jozef Jadroň, Bc. Anna
Jarošíková
3/ Komisia kultúry, školstva, mládeže, šortu a sociálnych vecí
Predseda: Eva Kolenová
Členovia: Jana Pomothyová, Marta Gúčiková, Mgr. Ingrid Košťúrová, Ján Spevár,Jozef Jadroň,
Martin Šedivý, Miroslav Kolen,
Jaroslav Mikula, Štefan Fiﬂík ml.,

Ján Drevený
4/ Komisia na výkon výberových
konaní
Predseda: Ing. Oliver Kanás
Členovia: Ján Šinkovič, Mária Harváneková
5/ Komisia na ochranu verejného
poriadku
Predseda: Alexander Ťapaj
Členovia: Martin Šedivý, Daniel Bešina, Jaroslav Mikula, Jana
Vrecníková
6/ Komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkci verejných funkcionárov
Predseda: Jín Gímeš
Členovia: Ján Spevár, Katarína
Baranová

Referát kultúry pripravuje
• 30.4.2011 - Máj, máj, máj zelený - stavanie mája
• 8.5. 2011 v KD - Deň matiek
• 4.6.2011 - KD a futbalové ihrisko - Den detí
• 19.6. 2011 - KD - Udeľovanie čestného občianstva
• 25.6.2011 - Jánska vatra
• 11. ročník akcie "Žiak roka" a Požiarnická súťaž
• Klub dôchodcov vo svojich priestoroch organizuje odborné prednášky, rôzneho zamerania.
• 15.4.2011 - piatok o 18,00 hod. p. Kútny - striháme ovocné stromy
a vinič
• 7.5. - sobota o 17,00 hod. - p. farar Jozef Poliak - téma: O morálke
• 20.5.2011 - piatok o 18,00 hod. - p. Bedušová - Feng Šuej
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Duchovné a svetské problémy VEĽ
VEĽK
ĽKÁ
KÁ NOC – ŽIVÝ BOH
každodenného života
v cirkevnom zbore ECAV Žemberovce
V živote človeka sú chvíle, keď
sa jeho plynulý tok razom mení
a dostáva sa do nového koryta. Aj v našom cirkevnom živote
takouto zmenou (skokom) bol
15.8.2009, keď sme do nášho
cirkevného zboru dostali novú
sestru farárku Mgr. Gabrielu

Lauríkovú, ktorá zaujala miesto
po našom bývalom farárovi Mgr.
Pavlovi Melicherčíkovi, ktorý po
dosiahnutí dôchodkového veku
odišiel do dôchodku. S úprimnou
radosťou v srdci sme otvárali nielen dvere, ale i srdcia pre novú
kazateľku Božieho slova. Do
nášho cirkevného zboru prišla z
Malej Čalomije, kde pôsobila pätnásť a pol roka, od svojej ordinácie. 16. 8. 2009 sa zaplnili lavice
nášho chrámu Božieho našimi
cirkevníkmi, ale i zvedavcami.
Tak ako súkolie v novom stroji
sa musí časom zabehnúť, tak aj
naše vzťahy a vzájomná spolupráca potrebovala čas, aby sa
cirkevno-duchovný život rozbehol. Krok za krokom, problém po
probléme, sme spoločnými silami
začali riešiť (všetko to, čo nás v
cirkevnom živote omínalo, tlačilo)
a dúfali sme, že veci, ktoré boli
v minulosti veľkým prínosom pre
cirkevný zbor (náš spevokol) po
ročnej odmlke dostane „novú krv
do svojich žíl“. Pred nami v roku
2009 stál aj problém, ako vymaľovať strechu, vežu a kríž na kostole, vymeniť žľaby na kostole.
Žiadosť o dotáciu, o ktorú sme
požiadali z EÚ (vo výške 1327
Eur) bola schválená, ale čas sa
míňal, deň za dňom plynul, napriek našej iniciatíve dotácia zo
zahraničia cez náš GBÚ (Generálny biskupský úrad) neprichádzala. Prišiel i rok 2010, stále
sme s napätím očakávali, kedy už
príde ten vytúžený deň a obdržíme na účet schválenú sumu 1327

Eur. Až sme sa jedného krásneho
dňa dočkali a vtedy (14.7.2010)
sme obdržali prvú čiastku z dotácie. Naša radosť bola znásobená
radosťou nášho dodávateľa práce, ktorý počas krízy tiež nemal
veľa práce. Spoločným úsilím sa
nám dielo podarilo zrealizovať,
ﬁnančne vysporiadať
a odovzdať do užívania. Vďaka patrí
nielen zahraničným
sponzorom (HfO z
Nemecka), ale aj
nášmu cirkevnému
zboru, ktorý prispel
čiastkou 1738,57 Eur
(52 257,- Sk) z vlastných zdrojov.
Dňa 2. 5. 2010
v chráme Božom v
Bátovciach, ktorý sa
skvel v novom šate
a v očakávaní jeho
znovuvysvätenia sa
stretli spevokoly z
nášho DNS (Dunajsko-nitrianskeho seniorátu), aby tak, ako je to v senioráte zvykom na nedeľu Cantate
prebehla prehliadka cirkevných
spevokolov nášho DNS a veľká
túžba, ktorá dozrievala v našich
srdciach (obnoviť činnosť nášho
cirkevného spevokolu) sa stala
realitou, náš spevokol na tomto
podujatí znova vystúpil v obnovenom zložení pod vedením našej novej sestry kantorky PhDr.
Gizely Gunárovej. Smelé ciele sú
pred našimi členmi cirkevného
zboru aj v roku 2011. Po povodniach, ktoré, žiaľ, postihli minulý
rok Slovensko, sa podpísali i na
našom chráme Božom (konkrétne v sakristii, ktorá bola podmočená, kde sa chytala do podlahy
huba), tak tento problém hodláme v tomto roku odstrániť výmenou pôvodnej za keramickú dlažbu a chemické zničenie huby. Za
zmienku tiež stojí potreba opravy brány do fary, ktorej história
na nás dýcha a naťahuje ruky k
prosbe „Opravte ma, ponechajte
ma v mojej krásnej historickej
podobe!!!“ Aktivita našich cirkevníkov smeruje i do rekonštrukcie
záhrady, konkrétne ovocného
sadu, k vytvoreniu aleje z ihličnanov pre potreby cirkvi k použitiu
k Vianociam, aby kosačka, ktorú
sme zakúpili v minulom roku na
udržiavanie zelene mohla byť racionálne využívaná na udržiavanie trávnikov v záhrade, aby sa
všetci mohli tešiť z kúska krásnej
prírody okolo kostola.
Mgr. Gabriela Lauríková
námestná farárka

Keď sa v tomto období pozeráme okolo seba, zbadáme, ako sa
celá príroda pomaly prebúdza k životu. Zelenajúce sa trávniky, rozkvitnuté prvé jarné kvety, pučiace
ovocné stromy, aj naše práce v záhradách, okolo domovov hovoria
o prichádzajúcej jari. Jar súvisí
s novým životom, ktorý vidieť na
prírode okolo nás.
S týmto ročným obdobím súvisí
aj najväčší, najdôležitejší, najpodstatnejší sviatok kresťanstva a ním
je Veľká Noc. Počas neho oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie,
oslavujeme nový, večný život, ktorý nám Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním daroval. Je to najdôležitejšia pravda kresťanskej viery,
ale aj ľudského života, ktorá sa
dotýka každého jedného človeka
– či kresťana, alebo neveriaceho,
alebo vyznávajúceho iné náboženstvo, iný svetonázor, či inú ﬁlozoﬁu
života. Či tomu človek verí a či nie,
či si to pripúšťa alebo nie, či si to
uvedomuje alebo neuvedomuje, či
je s tým stotožnený a či nie je, každý človek raz po svojej smrti vstane
z mŕtvych
a bude žiť
večne, nesmrteľne.
Toto
bol
a je Boží
plán s člov e k o m
od vzniku
sveta a toto nám povedal Ježiš Kristus
v t e d y,
keď vstal
z mŕtvych.
Práve toto
oslavujeme,
toto
si nanovo
uvedomujeme.
U v e domenie
a stotožnenie sa
s
týmto
faktom,
prináša
do našich
životov
nádej, potechu, pomoc, záchranu. Aj napriek
tomu všetkému čo sa v našich životoch deje, čo je v nich prítomné,
napriek tomu ťažkému, boľavému
a nepríjemnému, je tu Ježiš, ktorý premohol smrť, kríž, akékoľvek
trápenie a víťazne vstal z hrobu.
No ako víťaz, chce byť prítomný aj
v našich životoch, v živote každého jedného z nás.
Aj tebe, ktorý teraz čítaš tieto slová, chce Kristus priniesť do
tvojho života víťazstvo nad tvojím

krížom, utrpením, bolesťou, smútkom, nad tvojou osobnou smrťou.
Je to skutočnosť, nie vymyslený
príbeh, či nejaká fráza, ale istota, o ktorej sa môžeš presvedčiť
vo svojom vlastnom živote. Veď,
ak by to tak nemalo byť, tak načo
Kristus vstal z mŕtvych? Na čo?!
Na to, aby bol v tvojom živote
prítomný, ako živý Boh, ktorý chce,
túži, želá si, aby si ho aj ty stretol
ako vzkrieseného, živého Boha.
Ktorý chce byť v tvojom živote,
v tvojom vedomí, v tvojej mysli,
v tvojich dňoch. Ale nie len teraz,
v tieto sviatočné dni, ale stále, veď
práve preto vstal z mŕtvych.
Ak Kristus nevstal z mŕtvych,
márna je naša viera, márne je
naše kázanie, snaženie, všetko je
zbytočné. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, preto náš život má zmysel,
lebo je tu živý Boh, ktorý sa chce
ukázať aj na tvojej životnej ceste,
nech sa na nej nachádzaš kdekoľvek a v akejkoľvek životnej situácii. Nech si ktokoľvek, pre Ježiša
si veľmi, ale veľmi dôležitý, lebo
práve kvôli tebe vstal z mŕtvych!!!

Z celého srdca vám – mojím farníkom, ale aj všetkým obyvateľom
Žemberoviec, prajem, aby skutočnosť Kristovho zmŕtvychvstania
ovplyvnila vaše životy natoľko,
žeby ste zmŕtvychvstalého stretli,
zažili, pocítili všade tam, kde žijete
svoje životy – vo vašich rodinách,
zamestnaniach, prácach, radostiach i starostiach, vo vašich vzťahoch a v každom jednom dni.
Jozef Poliak, administrátor
rím. – kat. farnosti Žemberovce

4

Učiteľom k sviatku
Dnes je sviatok váš, neskúšajte nás, lebo my nič nevieme
päťku dostať nechceme...
S akou radosťou sme takýmito
nápismi na tabuli, vítali aj my našich učiteľov, vždy 28. marca a tešili sa na „veget“ ktorý nás tento
deň čakal.
Neviem, či aj v pondelok ráno
čakalo podobné radostné privítanie
žemberovských pedagógov, ale
celkom určite ich čakalo srdečné
privítanie, najskôr v škole a neskôr
na obecnom úrade. Ešte aj dnes
počúvam na adresu tohto dňa, aké
to bolo „super“, „bolo to vynikajúce“, „bolo to výborné“, výnimočné!
Týmito slovami nehodnotili svojich
žiakov, ale všetkých, ktorí im ho
takým jedinečným urobili.
Slávnostné posedenie učiteľov
i zamestnancov ZŠ s MŠ v jedálni základnej školy, zahájila Mgr.
Alžbeta Dianovská, riaditeľka školy. Známkou „vynikajúci“, hodnotili
aj obed, ktorý im pripravili pani kuchárky v školskej kuchyni.
Popoludní ich čakala slávnostná audiencia na OcÚ u starostu
obce Ing. Jána Kalmana, ktorej
boli účastní aj starostovia Brhloviec a Drženíc, lebo aj z týchto

obcí dochádzajú deti do žemberovskej školy. V obradnej sieni
obce privítali oslávencov členovia
spevokolu „Žemberovčan“, básňou ich pozdravila žiačka Mirka
Genčíková. Pán starosta sa prihovoril prítomným učiteľom aj týmito
slovami... Každé dieťa, každý žiak
je jedinečnou a neopakovateľnou
osobnosťou a učiteľ, ktorému je
jeho práca poslaním, musí dať do
nej predovšetkým lásku. Tento hlboký vnútorný vzťah dokážu žiaci
veľmi rýchlo a dobre rozoznať.
S citlivosťou bystrých pozorovateľov majú radi učiteľa náročného,
ale spravodlivého, ktorý im dokáže niečo dať. Práve na nich – na
svojich žiakoch vidíte, čo ste dokázali. Potešia dobrými odpoveďami,
usilovnosťou, záujmom o nové poznatky, pozornosťou na vyučovaní,
mimoškolskými aktivitami...
Pri príležitosti Dňa učiteľov, starosta odovzdal slávnostnú plaketu
učiteľovi Mgr. Tomášovi Némethovi a ocenil tak jeho celoživotné pôsobenie v školstve.
Po zápise do pamätnej knihy
obce, oﬁciálna časť tohto odpoludnia pokračovala posedením pri občerstvení, zlatým klincom boli krá-

ľovné múčnikov
– torty – rôznych
podôb a chutí,
ktoré pripravila
Zuzka
Korčeková s niektorými mamičkami.
V
príjemnej,
uvoľnenej a srdečnej atmosfére
pokračoval tento
deň v spoločných
rozhovoroch...
Superlatívom
– vynikajúci hodnotíme Deň
učiteľov v Žemberovciach, ďakujeme.
Predovšetkým ďakujeme
všetkým, ktorých dňom je 28. marec
– ďakujeme pani učiteľky, ďakujeme
páni učitelia.
Inka Košúrová
Mariana Danišová

Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo v súťaže v prednese poézie a prózy sme v našej
škole zorganizovali 21. marca 2011
popoludní. Mladí recitátori sa stretli
so svojimi učiteľmi – už porotcami
v II. A triede, kde sa im ako prvý

Noc v škole
Noc z 3. na 4. marca 2011 mala
pre žiakov 3.A našej školy čarovnú
moc. Spolu s pani učiteľkou Dianovou ju strávili v úplne prázdnej
budove školy.
Stretli sa vo štvrtok o 17,00 hodine v 3.A triede. Najskôr si triedu
upravili na jednu veľkú spálňu a po
dohodnutí pravidiel mohli začať
s hlavným programom: spoločným čítaním knihy Grázlik Gabo
od spisovateľky Francesci Simon.
Čítanie si rozdelili medzi sebou
a pomohla im aj pani učiteľka.
Prestávku v čítaní vyplnila večera prinesená z vlastných zásob.
Deti sa navzájom ponúkali a takto
spoločne im veľmi chutilo. Po večeri pokračovali v čítaní, ale keďže
celá kniha je predsa len dosť dlhá,
bolo načase urobiť ďalšiu prestávku.
Aby sa pred spaním ešte nadýchali čerstvého vzduchu, vybrali
sa na malú nočnú vychádzku
s baterkami v areáli školy. Nie
všetci však boli odvážni, a tak po
troche strašenia a pišťania ešte
zopár spoločných fotiek a rýchlo
späť do školy.
Po vychádzke si ešte zahrali
spoločenské hry a po hygiene
hajde do spacákov. Aby sa im
lepšie zaspávalo, pani učiteľka im
ešte prečítala záverečnú kapitolu
z knihy. Večierka bola o 22.00, ale
chvíľu trvalo, kým všetci pospali.
V piatok ráno po skorom vzájomnom budíčku si deti odovzdávali
svoje doznievajúce pocity z kni-

hy a zážitky z noci a stihli si ešte
spoločne zahrať karty.
Po vydarenej noci s Grázlikom
Gabom bolo treba premeniť spálňu späť na triedu, prežiť piatkové

vyučovanie a tešiť sa na ďalšie
spoločne strávené chvíle v škole,
možno zas v noci ...
Mgr. Martina Dianová,
triedna uč.

Bezpečne na cestách
Najmä v jarnom a letnom období sa viac, ako inokedy stávajú
účastníkmi cestnej premávky deti
– pre mnohých vodičov veľmi citlivý problém.
Aby sme našim deťom pomohli bezpečne sa orientovať na
ceste, uskutočnila sa 16. marca
2011 beseda s kapitánom Petrom
Polákom. Cez druhú vyučovaciu
hodinu mali žiaci 3. a 4. ročníka
prednášku o dopravnej výchove.
Témou boli dopravné predpisy
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platné pre chodcov, dopravné
značky, riešenie križovatiek, vybavenie bicykla. Na záver sa deti
mohli pána policajta opýtať na
všetko čo ich zaujímalo. Žiakom
sa beseda páčila, aktívne sa do
nej zapájali, dokázali správne
odpovedať na otázky.
Na záver dostali letáčiky, na
ktorých boli vysvetlené presné
zásady bezpečnej jazdy na bicykli a povinnosti cyklistov.
Mgr. Dominika Palkovičová

prihovoril pán učiteľ Mgr. Tomáš Németh. Privítal všetkých prítomných,
predstavil porotu, privítal hosťa
– pani zástupkyňu Mgr. Martu Čechovú, upozornil súťažiacich na čo
sa majú počas prednesu sústrediť
a na záver svojho príhovoru zaželal
všetkým príjemný zážitok. Zaujímavé na tohtoročnej súťaži bolo, že
všetkých dvadsaťdva žiakov súťažilo v prednese prózy.
V 1. kategórii súťažili žiaci 2. – 4.
ročníka:
II. A - S. Tordová, V. Pišáková, A.-L.
Bírešová, K. Patyiová, P. Rusnák
III. A - M. Kanás, E. Kristínová
IV. A - M. Ježíková
V 2. kategórii súťažili žiaci 5. – 7.
ročníka:
V. A - D. Poliak, A. Pastierovičová,
N. Danišová,
VI. A - N. Chovanová, S. Hessová,
M. Knošková
VII. A - L. Gunárová, S. Kántorová,
L. Košťúrová
V 3. kategórii súťažili žiačky 8. – 9.
ročníka:
VIII. A - S. Mazúchová, S. Purgatová, S. Maňáková
IX. A - A. Bobríková, A. Pástorová
Výsledky:
1. kategória
1. miesto – Eva Kristínová
2. miesto – Anna Lea Bírešová
3. miesto – Soﬁa Tordová
2. kategória
1. miesto – Lenka Košťúrová
2. miesto – Lucia Gunárová
3. miesto – Mária Knošková
3. kategória
1. miesto – Soňa Maňáková
2. miesto – Silvia Mazúchová
3. miesto – Anna Pástorová
Všetkým účastníkom blahoželáme a víťazom z každej kategórie držíme palce v obvodnom kole
v Leviciach. �
Obvodné kolo vo svojej kategórií
vyhrala Sonička Maňáková, postupuje do okresného kola.
Blahoželáme.
Mgr. Inka Koštúrová
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Z herní do školských lavíc
Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy v Žemberovciach sa
uskutočnil 2. februára 2011. Predškoláci prišli do 2. triedy základnej školy v sprievode pani učiteliek z MŠ: Mária Máčayová, Eva
Krajniaková, Katarína Ťažká. Na
úvod im žiaci 2. ročníka, pod vedením Mgr. Ingrid Košťúrovej, zaspievali a zarecitovali. V hanbe
však nezostali ani budúci prváci.
Všetkým prítomným sa odvážne
predstavili a zaspievali, zarecitovali, zatancovali.
Potom všetci predškoláci dostal „Index budúceho prváka“,
do ktorého im pani učiteľky dávali pečiatky za správne splnené
úlohy na stanovištiach. Každé zo
stanovíšť-centier malo na dverách svoju značku, rovnakú ako
aj v Indexe. Na prvom stanovišti
deti kreslili obrázok podľa presných inštrukcií od pani učiteliek:
Mgr. Lenka Udvardy-Liptáková
– školský špeciálny pedagóg,
Mgr. Ingrid Košťúrová, Mgr. Martina Dianová. Druhé stanovište
bolo venované práci s počítačom.
Deti mali možnosť zahrať si pexeso a okrem toho ich vo farbách
a v geometrických tvaroch otestovala Mgr. Dominika Palkovi-

čová. Vedúcou posledného centra
bola Bc. Erika Repáňová. Deti si tu
mohli popozerať a zoznámiť sa so
školskými potrebami v prvej triede,
mohli si niečo nakresliť, porozprávať sa, oddýchnuť si. Po absolvovaní každého centra dostali pečiatku
do Indexu a odmenu, ktorú pre nich
pripravili žiaci 1. stupňa základnej
školy.
Keď malo každé dieťa vyplnený
index a pečiatku z každého stanovišťa, mohli ísť k rodičom, ktorí už
čakali na ďalšie inštrukcie od pani
učiteliek. Najskôr sme im vysvetlili, čo ich čaká v prvej triede, aké
pomôcky žiaci dostanú, aké zošity
zakúpime z vyzbieraných peňazí. Rodičia potom vyplnili dotazník
s osobnými údajmi. Potom pani
učiteľky spolu s každým rodičom
vypísali protokoly, rodičia zaplatili
20 € a dostali zoznam školských
pomôcok a potrieb, ktoré ešte musia svojmu dieťaťu zabezpečiť.
V tento deň sme zapísali do 1.
triedy 20 žiakov. Niektorí však ešte
čakajú na vyšetrenie v psychologickej poradni a posúdenie školskej
zrelosti. Do 1. triedy by malo nastúpiť 16 žiakov.
Mgr. Inka Koštúrová
Mgr. Dominika Palkovičová

V znamení Valentína
Fašiangové popoludnie pre žiakov 2. stupňa ZŠ sa uskutočnilo dňa
14. Februára 2011 vo vestibule školy. Nieslo sa v znamení sv. Valentína. Práve v tento deň sme si ho pripomenuli nielen reláciou v školskom
rozhlase, ale aj ako každý rok, prečítaním lístočkov, na ktorých bolo napísané, kto koho má rád, kto koho ľúbi, veď je predsa Deň zaľúbených.
Na začiatku tohto popoludnia dievčatá z 8. A triedy Sonička, Silvia a
Slávka vystúpili a zatancovali ZUMBU. Mnohí sa pripojili a moderátorky
Anička a Angelika z 9. ročníka mali čo robiť, aby ich zastavili. Za mixážnym pultom bol Janko z 9. ročníka, ktorý sa staral o hudbu. Medzitým
prebiehali súťaže, reklamné šoty a ani sme sa nenazdali a bol záver.
Všetci žiaci sa občerstvili fašiangovými šiškami a čajom, ktoré nám
pripravili naše pani kuchárky.
Mgr. Marta Čechová

Otvorená hodina v II. A triede
Dňa 25.3.2011 sme sa my, rodičia žiakov II. A triedy, zúčastnili na
vyučovacích hodinách z matematiky a z anglického jazyka. V triede
je 19 žiakov, na otvorené hodiny
prišlo 10 rodičov. Ako prvú hodinu
mali deti matematiku. Pani učiteľka ich motivovala hravou formou
a prezentáciou obrázkov, ktorou
sústredila ich pozornosť na túto
činnosť. Oboznamovala deti so
základmi delenia a násobenia, za
pomoci manipulácie s pastelkami.
V matematike si deti zopakovali aj
nadobudnuté poznatky zo slovenského aj anglického jazyka. Sčitovali i odčitovali čísla po anglicky i

Šašo a víla zabávali deti
Fašiangy – obdobie zábav, plesov a karnevalov neobišli ani našu
školu. To správne karnevalové
šantenie prepuklo popoludní 14.
februára 2011. Deti už na tento
deň veľmi netrpezlivo čakali, aby
sa mohli predviesť v maskách,
ktoré si doma za pomoci rodičov
pripravili. Žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkami sa zišli v II.
A triede, ktorú najprv pred tým
premenili na jedno veľké pódium.
Naše imaginárne pódium ožilo
strigami, princeznami, spidermanmi, bojovníkmi, zvieratkami,
vílami, motýľmi... V úvode karnevalu sa masky predstavili, keď
tu zrazu, bolo počuť z chodby
hlasy – vošla víla pani vychovávateľka Bc. Erika Repáňová. No
neprišla sama, za ňou vkročil do

triedy aj šašo. Šašo s vílou zabávali
deti rôznymi hrami, pričom si šašo
neodpustil nejakú ešte vtipnejšiu
„poznámku“, za ktorú sa mu deti
odvďačili smiechom. Šašo im za ich
ochotu, radosť a súťaživosť rozdával cukríky (ďakujeme Rade rodičov,

aj pani Vande Šikeťovej).
Nechýbalo ani občerstvenie: čaj
a šišky, o ktoré sa postarali tety kuchárky. Ďakujeme im.
„Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili aj tancovali“.
Mgr. Inka Koštúrová

odpovedali na jednoduché otázky.
Druhá hodina bola anglický jazyk.
Prostredníctvom pútavých detských obrázkov si zopakovali a
naučili sa nové anglické slovíčka.
Predmet, alebo zviera na každom
obrázku preložili do angličtiny,
slovo vyhláskovali, určili farbu, či
časti tela (napr.: obr. macka - deti
preložili slovo, určili jeho farbu,
jeho časti tela - oko, nohy...). Na
hodine deti spievali anglické piesne na precvičenie celého tela. Pani
učiteľka mala na oboch hodinách
pripravené rôzne učebné pomôcky, ktoré jej pomáhali pri výučbe
a deti veľmi zaujali (obrázky, cd
prehrávač, projektor). Obe hodiny
boli vedené v príjemnej atmosfére.
Deti boli uvoľnené, aktívne, ochotne všetky spolupracovali, hlásili
sa. Neustále ich hodnotila pochvalou alebo známkami.
Chceli by sme sa poďakovať
pani učiteľke, že nám bolo umožnené zúčastniť sa týchto otvorených hodín. Veríme, že nehovoríme len za seba, že sme boli milo
prekvapení z aktivity našich detí
na vyučovaní, ale aj z prístupu
pani učiteľky Mgr. Ingrid Košťúrovej. Zaujali nás formy, prostriedky
a metódy, ktoré využívala na vyučovacích hodinách, neustále slovné hodnotenie detí, využitie spevu
na hodinách a individuálny prístup.
Hlavne nás zaujala ﬂexibilita a zlúčenie viacerých predmetov (angličtina – matematika – slovenčina
- hudobná) v jednej hodine. Ešte
raz pani učiteľka veľká vďaka.
Napísala: Bc. Lucia Tordová,
p. Iveta Félisová
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Dedičstvo predkov zachovaj nám Pane
Jar prináša so sebou mnoho
zmien, nielen v prírode, ktorá po
nevýraznej zime hýri všetkými
možnými farbami a útočí na naše
zmysly. Zmeny vnáša jar do nášho
šatníka, robí zmeny aj v našich kuchyniach. Teraz nechcem hovoriť
o súčasnosti, ale by som sa chcela
vrátiť do minulosti.
Každé významné obdobie v roku, či to boli sviatky alebo iné príležitosti malo svoje typické jedlá.
Čakajú nás veľkonočné sviatky,
preto nás napadla myšlienka opýtať sa starších žemberovských
žien, aké boli jedlá viažúce sa k tomuto obdobiu v našej dedine. Keď
sme počítali ženy vo veku okolo
osemdesiat a viac, zistili sme,
že takých pamätníčok je už dosť
málo. Skúsenosti ma priviedli k tomu, že je hriechom nechať starých
ľudí odísť a nič si od nich nevziať
pre budúcnosť. Potom to vyzerá
tak, že si osvojíme niečo so zvykov a obyčají okolitých dedín alebo z iných oblastí Slovenska. Tiež
som nechala odísť mojich starých
rodičov a rodičov bez toho, aby

som si ich rozprávanie niekde
zaznamenala a teraz sa snažím
vybavovať v pamäti to čo mi v minulosti rozprávali.
Za kým ísť a pýtať sa na veľkonočné obyčaje v kuchyniach našich starých materí? Voľba padla
na osemdesiatsedem ročnú tetu
Nemcovú. Jedno stredajšie ráno
som u nej zazvonila a teta Nemcová sa veľmi ochotne rozvravela:
• Aké typické jedlá sa v minulosti chystali na Veľkú noc?
- Nuž studeno, šunka, klbásy
a vajíčka nemohli chýbať. V nedeľu musela byť na stole slepečia
polievka, sliepka alebo kohút čo sa
v nej varili sa poton naplnili plnkou
a upiekli. Šunka sa zvykla dať do
pácu, taká bola najlepšia.
• Čo to bol ten pác, ako sa pripravoval?
- To sa prevarilo asi desať litrov
vody, keď vychladla pridalo sa dva
kilo soli, dva deka sanitry, niekoľko zrniečok borievky – od oka. Do
tohto pácu sa dala šunka, ktorá
bola v ňom aj viac ako týždeň.
Šunka bola nezaudená.

• Sanitra je čo?
- Nuž to sa kupuvalo v obchode,
ale nán to nosievav Vereš Márty,
to bov voľakedy mäsiar v Žemberovciah.
• Jedávalo sa ešte aj niečo iné
v tomto čase?
- Katolíci mali veľký pôst, tak sa
mäsitým jedlám vyhýbali, preto si
v tomto predveľkonočnom čase
robili birač alebo mále. Ja už presne nevien, ako sa to robilo len to
vien, že birač sa robiv s naklíčenýho žita alebo roži, ja som to jedla
od tetky Ďurčokovej, to bola naša
suseda. Mále sa robili z kukuričnej
múky. Aj mále aj birač boli sladkej
chuti.
Nuž a na Veľkú noc sa pekávali
kysnutie koláče – makovie, orechovie, tvarohovie, kerá bola šikovnejšia, tak aj štrúdlí naťahala, štrúdle
sa k nán dostali z Maďarska. Pekávali sa aj trubičke z lískovýho
cesta plneníé jablkovou penou, ale
aj tie len, kto to vedev robiť. Takie
fajnovejšie veci vedeli piecť takie
čo slúžili voľade u pánov alebo na
fare, tan sa tomu priučili a poton sa

to učili od nich aj druhie ženy.
No a na Veľkú noc okren váry
a pečenia musev byť vyriadený
dom a pred domon muselo byť
vyzametanvo. Diovke vyzametali
večer popred domy a mládenci in
v noci na to narosýpali plevy, tak
museli zametať od novoti.
Teta si ešte zaspomínala na
svoje zásnuby – konačke – v 1943.
roku, keď mamika (svokra) doniesli napečené orechové štangle
– to bol zákusok upečený zo zmesi
bielkovej peny, cukru a orechov.
Teta Nemcová srdečne Vám
ďakujem – stretnúť takého človeka
ako ste Vy - hneď je teplejšie na
duši a deň je krajší. Toľko energie,
vitality, opitmizmu a chuti do života
Vám môže závidieť hociktorý mladý človek. Ďakujem za rozhovor
a prajem Vám veľa zdravia a sily
do ďalších rokov Vášho života.
Mariana Danišová
(Úmyselne som použila v odpovediach nárečové výrazy, ktoré
teta v reči používa, lebo aj to patrí
k žemberovskému koloritu.)

O fašiangoch po fašiangoch...
Každý, kto 5.marca prechádzal
cez našu obec musel sa vyplatiť
formou mýta v podobe akéhokoľvek hmotného alebo ﬁnančného
príspevku. V tento deň sa u nás
konal tradičný fašiangový sprievod obcou. Už od
skorých ranných
hodín
kráčali
členovia Klubu
mládeže Žemberovce, ale aj nečlenovia, ulicami
našej obce vo fašiangovej nálade
v maskách. Do
domov a rodín
prinášali dobrú
náladu,
tanec,
smiech a zábavu, do tanca hral
pán Maroš Ináš,
odmenou im boli
sladké aj slané
dobroty ponúkané gazdinkami, ako aj výslužky,
ktoré dostávali. Dovolím si tvrdiť,
že sme jedna z mála obcí, ktorá
dodnes zachováva tradície starých rodičov.
Ako inak aj tento rok sme mali
ďalšiu tradičnú fašiangovú zabíjačku. Sobotu ráno, kým sa účastníci sprievodu ešte len v posteli
preberali pri zdravotnom stredisku
to už doslova vrelo v kotloch a čakalo sa úž len na príchod prasiatka, ktoré tento rok sponzorsky daroval predseda PD Žemberovce.

Tak páni mäsiari Štefan Fiﬂík ml.,
Ján Spevár, Jozef Jadroň, Ján
Šinkovič a Karol Jarošík, skúsení
vo svojom remesle sa prasiatka
aj dočkali. Keď ho rozobrali, za-

čali vyrábať tradične
zabíjačkové špeciality, ako sú jaternice,
klobásky, či zabíjačková kapustnica.
Každý, kto sa prišiel
pozrieť na tohtoročnú
zabíjačku, mal možnosť ochutnať výrobky z prasiatka, ako
aj pagáčiky, štrúdle
čo napiekli šikovné
ruky ženičiek Klubu
dôchodcov.

Po ukončení ukážky výroby
zabíjačkových špecialít sa samotná Fašiangová zábava začala
hneď, po príchode našich hostí
z družobného maďarského mesta
Pilisszántó.
Zábavu otvorila konferencierka,
pani
učiteľka Ingrid
Koštúrová,
program zas
naše
malé
m a ž o r e t k y.
Po príhovore
pána starostu
Ing. Jána Kalmana zaspieval spevokol
Žemberovčan
a zábava sa
mohla začať.
Do tanca hrala

maďarská dychová kapela „Studienka“ a okrem nich sa o zábavu
postarali DJ Martin, Jozef Renčo
ml. a Daniel Rücschlöss. Pre prítomných bol pripravený švédsky
stôl, preplnený
zabíjačkovými
špecialitami, na stoloch ich zasa
čakalo malé občerstvenie v podobe fľašky minerálky, džbánu
vína a na zahryznutie pagáčiky
a štrúdle, bol pripravený aj bar.
Hudba hrá, domáci aj hostia sa zabávajú, len je škoda, že sa zábava musí na chvíľku prerušiť, lebo
sa blíži polnočné pochovávanie
basy. Aj tento rok sa na polnočné pochovávanie basy prišlo pozrieť veľa zvedavcov, čo ma teší
J. Klub mládeže si pre tento rok
pripravil veľmi originálny text na
pochovávanie basy, za tvorbou
tohto textu je pani Erika Mikulová,
ktorá si ho aj s dcérou odprezentovala. Basu sme pochovali
a zábava mohla pokračovať
ďalej. Všetci sa zabávali do
skorých ranných hodín.
Dúfam, že tí, ktorí ste sa
zúčastnili tejto zábavy neľutujete, a tí, ktorí ste neboli
musíte si počkať do ďalšieho
roka.
Touto formou by som chcela poďakovať všetkým sponzorom a ostatným ľuďom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri realizácii tohtoročných fašiangov 2011.
Eva Kolenová,
predseda KŠKMŠCRaSV
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Jarné práce na úseku RV
PD Žemberovce začalo dňa
28.02.2011 s jarnými prácami na
svojich poliach, v rámci ktorých
bolo prihnojených 374 ha repky
ozimnej, 754 ha pšenice ozimnej,
189 ha jačmeňa ozimného, 90 ha
raže ozimnej. V rámci tohtoročných
jarných prác bolo zasiatych 68 ha
pšenice jarnej, 93 ha hrachu siateho, 55 ha ovsa siateho, 57,72 ha
lucerny a v apríli sa plánuje sejba
kukurice na siláž a zrno. Z dôvodu
nepriaznivej jesennej sejby ozimín
bolo potrebné na jar povalcovať
191 ha pšenice ozimnej. V súčasnosti prebieha II. nitratácia ozimín
a herbicídna ochrana ozimín.

Jarné práce na úseku Š-RV
Na úseku Š-RV sa pokračuje s rezom viniča v Brhlovciach
a v Moďoríku. Zrezaných bolo 67

ha viníc, čo je 87 % plánovanej
plochy pre rez. Bolo vyrobených
a odpredaných 133 tis. ks viničných očiek. V najbližšej dobe sa
plánuje započať okopávka mladej

• Rez viniča na úseku Š-RV

vinice, viazanie ramien a rez sadu
sliviek. Čo sa týka stavu viníc, vegetácia postupuje, v prípade priaznivého vývoja počasia bude vinica
koncom mája kvitnúť.
PD Žemberovce dňom 1.4.2011
obnovilo prevádzku vínnej pivnice v parku v Žemberovciach, kde
ponúka na predaj biele a červené
odrody kvalitného žemberovského
vína a tiež posedenie pri kačacích
či zabíjačkových špecialitách pre
organizované skupiny.

Narodenie jahniat
na PD
• Postrek CHOP na parcele Belatá

• Valcovanie na prarc. Čelá-Jamy

jekt na FD Selec s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť. Dňa
04.10.2010 sa na FD Selec začali
stavebné práce pre zmenu technológie ustajňovacích priestorov
na FD Selec a stavbu hnojovicovej
nádrže. Stavebné práce v rámci
rekonštrukcie dodáva ﬁrma Hydromeliorácie Kalná nad Hronom,
technológiu dodáva ﬁrma Farmtec
Nitra a výmenu chladiča na mlieko dodáva ﬁrma Agromont Nitra.
Predpokladaný termín dokončenia
rekonštrukčných prác na FD Selec
a kolaudácia diela je plánovaná na
Text a foto:
IV. Q 2011.
Mgr. Eva Miedzgová,
PD Žemberovce

V súčasnom období sa chovatelia oviec na celom Slovensku
venujú problematike narodenia
a chovu jahniat a oviec. Ináč tomu
nie je ani u nás.
Ku dňu 24.03.2011 sa na úseku chovu oviec narodilo celkom 1
023 ks jahniat. Z celkového počtu
narodených jahniat plánuje PD zaradiť do vlastného chovu 250 ks
jahniat, 700 ks sa plánuje odpredať na jatočné účely pre veľkonočný trh.
V prípade záujmu odberateľov
bude odpredaných aj viac kusov.
K Veľkej noci 2011 a počas sezóny
bude možné objednať si aj ovčí syr.

Rekonštrukcia na FD Selec
PD Žemberovce realizuje pro-

• Ovce a jahňatá

• Podkladová doska pod hnojovicovú nádrž

Vážení čitatelia!
Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia
a osobných
i pracovných úspechov
vám praje
Poľnohospodárske družstvo
so sídlom
v Žemberovciach

Obecná knižnica opäť žije
Vážení spoluoobčania, priatelia kníh,naša obecná knižnica sa úspešne vrátila do svojich priestorov v kultúrnom dome. Nová knihovníčka, p.
Baranová, je profesionálka a snaží sa opätovne medzi Vami nájsť čitateľov. Dvere knižnice sú otvorené pre všetky generácie, nakoľko knižnica disponuje knihami pre všetky vekové kategórie. U nás si môžete v
kľude posedieť, prelistovať obľúbené knihy či časopisy a požičať si ich
aj domov. Dôležitou súčasťou znovuotvorenia knižnice je revízia kníh,
na ktorej pracujú Katarína Baranová a Eva Danišová, v marci im vypomáhala aj Wanda Šikeťová. Rukami týchto žien prejde viac ako 7000
výtlačkov. Cieľom revízie je kontrola kníh, vyradenie patričných kníh do
depozitnej knižnice pre budúce generácie, inventúra zapožičanej a žiaľ
doteraz nevrátenej literatúry a tiež vyradenie poškodených resp. zastaralých kníh, ktoré budú ponúknuté na odpredaj. Touto cestou by sme
chceli požiadať občanov, ktorí majú doma literatúru zapožičanú z našej
obecnej knižnice, aby využili možnosť jej vrátenia, bez uplatnenia poplatku z omeškania. Vážení obyvatelia, milí čitatelia, nie nadarmo sa hovorí
„on je sčítaný človek“. Kniha bola, je a iste i bude zdrojom množstva
informácií, inšpirácií a vedomostí. Nič Vám tak neotvorí tajuplný svet ako
dobrý dobrodružný román, nič nepohladí tak dušu ako krásna zbierka
básní a nič Vás nevytrhne z ponurého sveta ako dobrá klasika.
Na Vašu návštevu sa teší každý štvrtok od 9. do 17. h v Kultúrnom
dome Katarína Baranová, knihovníčka. Výpožičný poplatok na 1 rok
Katarína Baranová
je: 1,70 € - dospelí, 0,70 €, - deti.

Činnosť ZO SZZ v Žemberovciach v uplynulom období
Činnosť ZO SZZ sa v roku 2010
zameriavala na dve oblasti – na
činnosť pálenice a prevádzku vodovodu na viniciach. Obidve činnosti sú náročné, zaberajú mnoho
času a úsilia.
Činnosť pálenice okrem pálenia,
znamená aj vybavovanie dokumentácie na colnom úrade a mnoho iných činností. Rok 2010 bol
pre činnosť pálenice dosť kritický.
Prejavilo sa to hlavne v menšom
záujme o pálenie oproti minulým
rokom. Prevádzka vodovodu na viniciach je dosť poruchová, na opravy je potrebné zabezpečiť ﬁnančné

prostriedky. Výbor chce v oprave
cesty na viniciach pokračovať aj
v tomto roku, v spolupráci s OÚ v
Žemberovciach, OÚ v Bátovciach
a PD v Žemberovciach. Ďalej sme
sa dohodli, že na každú vetvu vodovodu na viniciach budú dôverníci, na spodnú vetvu vodovodu
bude dohliadať Branislav Harvánek
a Rastislav Bóna, na strednú vetvu
Ladislav Nedorolík na vrchnú vetvu
Jozef Jadroň Milan Hvodlik a Ján
Bielik, ktorí budú zabezpečovať
odpisovanie vodomerov, vyberať
poplatky za vodu a zabezpečovať
prevádzku vodovodu.

Výbor ZO SZZ v Žemberovciach
sa schádzal štvrťročne, v prípade
potreby aj viackrát, riešil problémy
a situácie, ktoré sa vyskytli a zabezpečoval činnosť našej organizácie.
Skonštatovali sme, že veľa členov
ZO SZZ si v posledných rokoch nesplnilo povinnosť zaplatenia členských známok a iných poplatkov.
Budeme hľadať riešenia na odstránenie spomínaných nedostatkov.
Za predsedu ZO SZZ bol zvolený
Alexander Ťapaj namiesto odstupujúceho Daniela Kňažovica, Milan
Seneši bol zvolený za tajomníka
a Alexander Ťapaj a Ján Drevený

za štatutárov SZZ. Náš predseda
Alexander Ťapaj je členom okresného výboru SZZ, informuje nás o
udalostiach, ktoré sú prejednávané
v rámci okresu.Po výročnej členskej schôdzi prebehla degustácia
štepových vín. Najlepšie červené
víno mal Jozef Vojteššák, za ním
sa umiestnil Alexander Ťapaj a Milan Seneši.
Podľa degustačnej komisie mal
nejlepšie biele víno opäť Jozef Vojteššák, za ním sa umiestnili vína
Ladislava Nedorolíka a Milana Senešiho.
Mgr. Milan Seneši
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Správa o činnosti OFK Družstevník Žemberovce
po jesennej časti futbalovej súťaže
Cieľom Obecného futbalového
klubu (OFK) bolo zachovanie futbalu v Žemberovciach po odhlásení Telovýchovnej jednoty Družstevník Žemberovce. Začínali sme
od najnižšej futbalovej triedy a nevedeli sme s čím môžeme počítať
a na čo sa máme pripraviť. Dali
sme možnosť všetkým hráčom,
ktorí mali záujem hrať za OFK,
aby sa mohli realizovať a uplatniť
v hráčskom kádri. Pripravili sme v
rámci možností dobré podmienky
pre činnosť v tejto súťaži aj vďaka sponzorom, ktorí nás podporili,
hráčom, ktorí nás reprezentovali a
obetavosti výboru a sčasti fanúšikom, ktoré sa aktívne podieľali na
činnosti OFK.
Na
ustanovujúcej
členskej
schôdzi bol zvolený výbor v zložení: Milan Seneši, Ján Korček, Ján
Drevený, Milan Dekyšský, Jaroslav Mikula, Marek, Mikula, Jozef
Píš, Roman Ťažký, Alexander Ťapaj, Ing. Jana Staňová, Ing. Milan
Halmeš.
Výbor si na ustanovujúcej
schôdzi zvolil za prezidenta klubu
Milana Senešiho, za vicepreziden-

ta Jána Korčeka a za pokladníka
Jána Dreveného. Vo výbore sa
uskutočnila zmena, na žiadosť Romana Ťažkého a Mareka Mikulu,
ktorí z rodinných dôvodov požiadali o uvoľnenie, boli zvolení do
výboru noví členovia Pavol Kopanica a Ing. Ján Kalman.
Obec poskytla OFK ﬁnančnú
dotáciu, úhradu elektrickej energie, zabezpečila kosenie ihriska
a odvoz pokosenej trávy a iné
činnosti. Kosenie trávy okolo ihriska zabezpečil Jaroslav Mikula.
Poľnohospodárske družstvo nám
zasponzorovalo dve sady dresov,
trenírky, štucne. Futbalové lopty
sponzorovala obec. Výmenu bojlera a vodovodných batérií zabezpečil Ekoform a sčasti pán Medveď.
Studňu od smetí a nečistôt vyčistil
Branislav Pišák a Jaroslav Mikula.
Výbor za hospodára vymenoval
po jesennej časti Milana Dekyšského miesto Jána Dreveného,
ktorý túto činnosť robil bezplatne,
za čo mu patrí naše poďakovanie,
ako aj jeho manželke za bezplatné
pranie dresov- Anne Drevenej. Trénovaním mužstva dospelých bolí

Príďte cvičiť J O G U
do klubu dôchodcov v Žemberovciach
každú stredu o 18. hod.

Vedeli ste, že Joga je stará viac ako 4 000 rokov? Viete, že jogové cviky
sa prelínajú dodnes vo všetkých telesných cvičeniach (Pilates, rehabilitačné cvičenia, Kalanetika, Aerobic)? Prečo sa ešte dodnes cvičí? Pretože žiadna iná metóda neprekonala jej dokonalé účinky. Joga je múdrou ﬁlozoﬁu a vznikla pre telesné a duševné blaho človeka a získavanie
zdravia. Joga učí stíšiť myseľ a uvoľniť stres, vnímať pocity telesné aj
duševné. Joga pomáha pri zdravotných ťažkostiach s chrbticou, kĺbami,
upravuje krvný tlak, poruchy metabolizmu, zlepšuje pružnosť tela, učí
správne dýchať, zlepšuje produkciu hormónov, pestuje pevné telo. Učí
vnútornému pokoju, vyrovnanosti a relaxácii. Jogou sa učíme sebaúcte
a sebadisciplíne, udržuje sviežosť tela a mysle, omladzuje a môžu ju
cvičiť všetky vekové skupiny. Kto cvičí jogu pravidelne, však tieto dôvody nepotrebuje. Prečo? Pretože ju jednoducho miluje!
Eva Harnová

Zasmejme sa

Chcete inzerovať

Po sobáši sa ženích pýta farára:
-Koľko vám dlhujem za ten sobáš?
-Mladý pán, prispejte koľko chcete
..... trebárs podľa krásy nevesty....
Ženích pozrie na nevestu, vytiahne
10 eurovku a hodí ju do kasičky.
Farár sa tiež pozrie na nevestu,
vytiahnu 5 eurovku a hovorí ženíchovi:
-Tu máš naspäť chlapče ......
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echozem@gmail.com
telefón: 036/638 8322

poverení tréneri Róbert Štefanča
a Roman Ťažký miesto Ľubomíra Marunu, ktorý sa z rodinných
dôvodov vzdal trénerstva, urobil
veľmi dobrú prácu pri skvalitnení
hráčskej základne, za jeho prácu
a pôsobenie mu patrí poďakovanie. Po jesennej časti súťaže sme
skončili na 1. mieste súťaže a výbor, hráči, sponzori aj fanúšikovia
OFK začali pomýšľať na postup
do vyššej súťaže. K tomu bolo potrebné skvalitniť hráčsku základňu
OFK. Zabezpečili sme v spolupráci so sponzormi, hlavne s OÚ
v Žemberovciach prestup hráčov
– I. Vrecník, M. Vrecník, A. Sepeši,
G. Takáč, na hosťovanie hráčov M.
Palkovič a M. Skladan.
Boli odohraté priateľské zápasy
s Tekovskou Breznicou, Dudincami, Prenčovom a Veľkou Lehotou.
Zúčastnili sme sa zimného halového turnaja v Tlmačoch.
Príprava na jarnú časť súťaže
bola pripravená svedomite, z dôvodu 1. miesta v jesennej časti súťaže. Boli zabezpečené prípravné
zápasy, ako aj posilnenie mužstva
o kvalitnejších hráčov. Jarnú časť
sme začali doma s Tekovskými Lužanmi, tento futbalový zápas sme
zvládli víťazstvom 2:0. V nasledujúcom zápase sme porazili súpera
z Malých Ludiniec v pomere 0:5 na
jeho ihrisku. V poslednom zápase
sme zdolali na ihrisku v Žemberovciach Horné Semerovce v pomere
6:0.
Nakoľko jarná časť súťaže bude
pre futbalové mužstvo náročná,
pozývame fanúšikov OFK, aby prišli povzbudiť a podporiť našich futbalistov v ich športovom zápolení.
Mgr. Milan Seneši
Ján Drevený

Spoločenská rubrika
Povedali si áno
8. 4. 2011
Hvodlik Milan
a Klimentová Anna

Narodili sa
Mikulová Laura nar. 1. 1. 2011
Otec – Ján Vanček
Matka – Andrea Mikulová
Lehotská Natália nar. 24. 2. 2011
Otec – Maroš Lehotský
Matka – Eva Zacharová
Pivarč Miško nar. 24. 2. 2011
Otec – Michal Pivarč
Matka – Tatiana Pivarčová
Hlôšková Dominika Ella
nar. 3. 3. 2011
Otec – Mgr. Ivan Hlôška
Matka – Ivana Lehotská

Opustili nás

Ján Višňa
nar. 5. 12. 1934
zomrel 6. 1. 2011
vo veku 76 rokov
Krnáčová Janka
nar. 6. 1. 1958
zomrela 30. 1. 2011
vo veku 53 rokov
Pivarč Miško
nar. 24. 2. 2011
zomrel 2. 3. 2011 žil 6 dní

Varíme s Echom
Šunkové jednohubky:

Suroviny: 300 g šunky, 300 g tvrdého syra, 250 g syr Lučina, 2 lyžice
pochúťkovej smotany, 5 g želatíny v
prášku, soľ, mleté biele korenie.
Postup: Krémový syr vymiešame s pochúťkovou smotanou,
bielym mletým korením a so soľou.
Pridáme želatínu pripravenú podľa
návodu, dobre vymiešame. Na alobal rozložíme plátky šunky a potrieme ich pripravenou syrovou zmesou, ktorú prikryjeme plátkami syra
a potrieme ho plnkou. Postup zopakujeme asi 5x a zakončíme plátkom
šunky. Naplnené pláty necháme v
chladničke stuhnúť 4 hodiny. Potom

ich pokrájame na kocky, ktoré napichávame na špáratká a podávame
ako jednohubky.

Parížsky šalát:

5 uvarených vajec
500 g jemnej salámy
2 kyslé uhorky
2 kapie
1 majolka
1 nátierkové maslo
1 PL horčice
1 KL práškový cukor
soľ, mleté čierne korenie
Majolku, nátierkové maslo a príchute vymiešame a pridáme pokrájané vajíčka, salámu, uhorky a kapiu.
Dobrú chuť!
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