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Dvojmesačník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Milí čitatelia,

do rúk sa Vám dostáva
posledné tohtoročné číslo
ŽE, ktoré k vám prichádza
pár dní pred najkrajšími
sviatkami roka, v čase adventnom. Tomuto obdobiu,
obdobiu príprav a očakávania Vianoc sú v ňom venované zamyslenia našich
duchovných , ale i príspevky a fotograﬁe, z ktorých
sa dozviete ako ho prežívali
naši najmenší v materskej
škôlke, ich starších kamaráti školáci i seniori v KD.
Nechýbajú informácie z
činnosti obecného úradu
a obecného zastupiteľstva,
spoločenského a športového
života obce a tiež rekapitulácia hospodárskeho roka
na našom PD.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa
spolupodieľali na tvorbe
Žemberovského echa a zaželať každému z vás, aby
ste sa všetci poschádzali
pri prestretom stole naplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami a vyzdobenom stromčeku. Želám vám
príjemné vianočné sviatky
plné porozumenia, lásky a
spokojnosti.
Prajem vám aj úspešný
vstup do nového roka, nech
vás počas neho sprevádza
zdravie, vnútorná sila, stály
zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Veľa
ľudskej iskry, lásky na rozdávanie, vzájomné porozumenie a toleranciu.
Sviatočná vianočná atmosféra a pokoj v duši, ktorý
nech sa v nej udrží po celý
rok.
(dac)
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Ročník XII.

Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce, čas pokoja,
šťastia, lásky a v neposlednom
rade aj obdarúvania sa.
Vianoce sú pre nás takou
kratučkou zastávkou v uponáhľanom roku. Prijímame
ich ako zaslúženú odmenu za
dobre vykonanú prácu. Veď
ako sa aj hovorí „ Najprv práca
potom pláca“ alebo „ Bez práce nie sú koláče“. Vianoce sú
najkrajším časom v roku. Každý z nás sa naň teší a snažíme
sa, aby počas týchto pár dní
bolo všetko dokonalé. Upratujeme naše domovy, pečieme
medovníky, či iné dobroty a v
neposlednej rade chystáme aj
vianočný stromček. Snažíme
sa stretnúť sa s našimi blízkymi, na ktorých sme počas roka
nemali až toľko času, či venovať sa viac našej rodine.
Vianoce sú pre každého z
nás niečím magickým a tajomným. Je to čas, kedy sa nám
otvárajú naše srdcia a opäť si
my ľudia máme k sebe o niečo
bližšie. Mnohí z nás si isto spomenú na tie predošlé Vianoce
alebo svoje detstvo a to ako
prežívali prípravy na tento naj-
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očakávanejší deň roka. Istotne
si však spomenieme aj na tých,
ktorí už bohužiaľ nie sú medzi
nami, ale stále sú živí v našich
srdciach a spomienkach.
Milí spoluobčania, dovoľte
mi, aby som Vám aj ja poprial
krásne, štedré a láskyplné
vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších. Našim deťom
želám, aby si pod vianočným
stromčekom našli to, čo si vy-
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Cena 0,50 €

snívali. A keďže s vianočnými
sviatkami sa pomaly blížime
aj k oslavám Nového roku, dovoľte mi, aby som Vám z celého srdca zaželal veľa šťastia,
zdravia, lásky a hojnosti.
Nech je nový rok, rokom
plný radostných chvíľ a splnených snov.
Šťastné a veselé Vianoce
priatelia.
Váš starosta
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
U z n e s e n i e z riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach, konaného
20.08. 2015 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č.72/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Jaroslav Mikula a Ján Tichý
konštatuje, že:
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 5 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje:
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Katarína Baranová
členovia: Eva Kolenová, Ivan Kúdela
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
5
K. Baranová,
E. Kolenová,
I. Kúdela, J.
M i k u l a , J.
Tichý
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4
M. Dekyšský, M.
Hamar, M.
Šedivý, A.
Ťapaj
Uznesenie č. 73/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- záznam o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.06.2015
Uznesenie č74/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
žiadosť Pavla Lalíka o dva nedokončené byty v bytovom dome s. č.
556/32 na ul. Osloboditeľov
odporúča
starostovi obce preveriť možnosti
a spôsob predaja uvedenej nehnuteľnosti
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
K. Barano5
vá, E. Kol e n o vá , I .
Kúdela, J.
Mikula, J.
Tichý
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Neprítomní:

4

M. Dekyšský, M.
Hamar, M.
Šedivý, A.
Ťapaj

Uznesenie č.75/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- správu o plnení rozpočtu
k 30.06.2015
- stanovisko HK obce k návrhu
zmeny rozpočtu obce Žemberovce
č.1 na rok 2015
- stanovisko ﬁnančnej komisie a SOM k čerpaniu rozpočtu
k 30.6.2015 a k návrhu zmeny rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok
2015
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok 2015
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
5
K. Baranová,
E. Kolenová,
I. Kúdela, J.
M i k u l a , J.
Tichý
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 M. Dekyšský, M.
Hamar, M.
Šedivý, A.
Ťapaj
Uznesenie č. 76/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č. 3/2015 – Kontrola príjmovej časti rozpočtu obce
z predaja majetku obce v roku
2014
ukladá
ﬁnančnej komisii a správy obecného majetku prepracovať „ Zásady
hospodárenia a nakladanias majetkom obce Žemberovce“. Návrh predložiť na prerokovanie OZ 15.10.2015
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
5 K. Baranová, E. Kolenová, I.
Kúdela, J.
Mikula, J.
Tichý
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
4 M. Dekyšský, M.
Hamar, M.
Šedivý, A.
Ťapaj
Uznesenie č. 77/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- o neevidovaní neuhradených
faktúr po lehote splatnosti
- o výške prídelu podielových

daní
- o uskutočnených akciách (žiak
roka,futb. Turnaj o pohár starostu
obce, memoriál R. Bónu, 2 sobáše)
- o pripravovaných akcách ( oslavy SNP 29.8.2015 o 18.00 pred OcÚ,
okresné oslavy SNP na Žuhračke
5.9.2015 o 15.oo h., tanečná zábava
5.9.2015 poriadaná OFK, akcia čaro
zrelosti 11.10.2015, predvianočné
žemberovské remeselnícke trhy
28.11.2015a Mikuláš, monograﬁa
obce- s autormi sú podpísané zmluvy, podrobnejšie info na stránke
obce)
- o prebiehajúcich akciách ( začaté kolaudačné konanie na I. stavbe
súboru stavieb kanalizácie, rekonštrukcia soc. zariadení v kult. dome,
regále v archíve OcÚ, výmena vstupných dverí a tabule na zdravot. stredisku, príprava proj. dokumentácie
chodníka cez park, rek. WC v šatniach na ihrisku, podávanie žiadostí
o dotácie na veľké inv. akcie)
- o vymáhaní nedoplatkov a začatých exekučných konaniach
- o povinnom zriadení integrovaného obslužného miesta na matrike
- o stave údržby verejnej zelene
- o ukončení činnosti p. Mariany
Danišovej 1.8.2015 pri vydávaní Žemberovského echa
- o pridelení pohotovostného
protipovodňového vozíka
- o stave pripravenosti školy na
začiatok škol. roka 2015 -2016
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach, konaného 15.10.
2015 v zasadačke Obecného úradu
v Žemberovciach
Uznesenie č.78/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
-určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
-vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
-určenie overovateľov zápisnice:
Katarína Baranová, Ivan Kúdela
konštatuje, že:
-na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
-obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje:
-program rokovania obecného
zastupiteľstva
-návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Alexander Ťapaj
členovia: Milan Dekyšský, Jaroslav Mikula
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:

Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

8

K.Baranová, I.Kúdela, J.Mikula, J.Tichý,
M.Dekyšský, M.Hamar, M.
Šedivý A.
Ťapaj

0
0
1

E. Kolenová

Uznesenie č. 79/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.08.2015
Uznesenie č.80/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku obce Žemberovce
skolaudované ROZHODNUTÍM č.
OU-LV-OSZP-2015/009934-VOD/CH
právoplatné dňa 17.09.2015, ktorým
Okresný úrad Levice- odbor starostlivosti o životné prostredie povoľuje
užívanie dokončenej II. Časti vodnej stavby stoky „B“ DN 300 a na
jej dĺžke 170,63 m 17 ks odbočiek,
stoky „T2“ DN 100 o dĺžke 163,36
m ako aj stavebnú a technologickú
časť spoločnej ČS 2 na pozemkoch
s parc č. 441/1 ( RN „C“ ) a parc. č.
1888( RN „E“)
odporúča
starostovi obce uzatvoriť so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra, zmluvu o prevádzkovaní č. 41/04/10270/11, v znení
jej dodatku č.1 na dobu neurčitú
za podmienok určených v zmluve
a dodatku č.1
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
8
K.Baranová,
I.Kúdela,
J.Mikula,
J.T i c h ý,
M.Dekyšský,
M . H a m a r,
M. Šedivý A.
Ťapaj
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítom1
E. Kolenová
ní:
Uznesenie č.81/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
ukladá
ﬁnančnej komisii a správy obecného majetku a investičnej komisii
pripraviť návrhy na zapracovanie
príspevkov do rozpočtu obce do
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Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
8
K.Baranová, I.Kúdela, J.Mikula, J.Tichý,
M.Dekyšský, M.Hamar, M.
Šedivý A.
Ťapaj
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítom1
E. Kolenoní:
vá
Uznesenie č.82/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
ukladá
ﬁnančnej komisii a správy obecného majetku a investičnej komisii
pripraviť návrhy na riešenie do budúceho zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
8
K.Baranová, I.Kúdela, J.Mikula, J.Tichý,
M.Dekyšský, M.Hamar, M.
Šedivý A.
Ťapaj
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
E. Kolenová
Uznesenie č.83/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žemberovce
a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva
s platnosťou od 1.1.2016
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
8 K.Baranová, I.Kúdela, J.Mikula, J.Tichý,
M.Dekyšský, M.Hamar, M.
Šedivý A.
Ťapaj
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
E. Kolenová
Uznesenie č.84/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej
ﬁnančnej kontroly č.4/2015 – kontrola plnenia prijatých opatrení
z následných ﬁnančných kontrol
vykonaných hlavným kontrolórom
obce v roku 2014
Uznesenie č.85/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej ﬁ-
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nančnej kontroly č.5/2015 – kontrola
čerpania ﬁnančných prostriedkov na
položke 637 027 – odmeny, dohody
o vykonaných prácach za rok 2014
Uznesenie č. 86/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo s informáciami
starostu obce:
- o neevidovaní neuhradených
faktúr po lehote splatnosti
- o výške prídelu podielových
daní
- o nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia súdu s UNIMONTSTAVOM a zaplatení istiny s úrokami vo
výške 20.604,46 €
- o uskutočnených akciách ( taneč. zábava 5.9.2015-OFK, Čaro zrelosti 11.10.2015)
- o pripravovaných akciách (
Predvianočné remeselnícke trhy
28.11.2015, Mikuláš, Stolnotenisový
turnaj medzi vianočnými sviatkami
v Brhlovciach
- v oblasti investícií- o skolaudovaní II. Časti z I. etapy I.SSS – 17kanalizač. prípojok a čerpacia stanica
- o spracovaní proj. dokumentácie
na chodník v parku
- o podaní žiadostí o dotácie na
enviro. fond
- o počte detí k 15.9.2015: v MŠ
41 detí, v ZŠ 105 detí a v školskom
klube 40 detí a v závislosti od toho
aj potrebe ﬁnancií
- o udelení striebornej a zlatej
plakety z Červeného kríža 2 našim
občanom
- o obdržaní pohotovostného vozíka pre Dobrovoľný hasičský zbor
od ministerstva vnútra
- o zriadení integrovaného obslužného miesta na matrike od
1.11.2015
- o potrebe náhradníka za poslanca Hamara do Rady školy
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach, konaného 29.
10. 2015 v zasadačke Obecného
úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 87/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
vzdanie sa a zánik poslaneckého
mandátu p. Kataríny Baranovej podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
konštatuje,
že zvolený náhradník za poslanca
OZ Žemberovce Ľuboš Krátky, zložil
dňa 29.10.2015 zákonom predpísaný
sľub poslanca OZ Žemberovce podľa
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Uznesenie č. 88/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Jaroslav Mikula a Alexander Ťapaj

konštatuje, že
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 9 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: : Ján Tichý
členovia: Ivan Kúdela a Martin
Šedivý
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9
M.Ham a r, M .
Dekyšský,E.Kolenová,Ľ.
Krátky,I.
Kúdel a , J. M i kula,M.
Šedivý,J.
Tichý,A.
Ťapaj
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach, konaného 10.12.
2015 v zasadačke Obecného úradu
v Žemberovciach
Uznesenie č.89/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Eva Kolenová, Martin Šedivý
konštatuje, že:
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 8 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje:
- doplnený program rokovania
obecného zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Jaroslav Mikula
členovia: Alexander Ťapaj, Ľuboš
Krátky
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
8
M.Dekyšský,E.Kolenová,Ľ.
Krátky,I.
Kúdela,J.
Mikula,M.
Šedivý,J.
T i c h ý, A .
Ťapaj
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 90/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
vzdanie sa a zánik poslaneckého
mandátu p. Martina Hamara podľa
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

konštatuje,
že zvolený náhradník za poslanca
OZ Žemberovce Peter Vašek, zložil
dňa 10.12.2015 zákonom predpísaný
sľub poslanca OZ Žemberovce podľa
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Uznesenie č. 91/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
ocenenie občanov obce Žemberovce od Slovenského červeného
kríža
-za 20 násobné bezplatné darcovstvo krvi – strieborná Jánskeho
plaketa- Milanovi Merčákovi
-za 40 násobné bezplatné darcovstvo krvi – zlatá Jánskeho plaketa
– Jánovi Krnáčovi
Uznesenie č. 92/2015 - OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
stanovisko komisie na ochranu
verejného záujmu so záverom, že
nedošlo ku konﬂiktu záujmu verejného činiteľa Ing. Jána Kalmana a tým ani k porušeniu zákona č.
357/2004 čl. 9
Uznesenie č. 93/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.10.2015
Uznesenie č. 94/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
záznam o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.10.2015
Uznesenie č. 95/2015 - OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
poveruje
poslanca Jána Tichého, ktorý
bude zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNRč.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
M.Dekyš9 ský,E.Kolenová,Ľ.
K r á t k y, I .
Kúdela,J.
Mikula,M.
Š e d i v ý, J.
T i c h ý, A .
Ťa p a j , P.
Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 96/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
schvaľuje
zloženie mandátovej komisie :
predseda –Alexander Ťapaj
člen –Milan Dekyšský
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9
M.Dekyšs k ý, E . Ko lenová,Ľ.
Krátky,I.
Kú d e l a , J .
Mikula,M.
Š e d i v ý, J.
Tichý,A.Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 97/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zloženie komisie na ochranu
verejného záujmu – predseda: Eva
Kolenová
členovia: Ján Tichý a Ivan Kúdela
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9
M.Dekyš s k ý, E . Ko l e n o vá , Ľ .
K r á t k y, I .
Kú d e l a , J.
Mikula,M.
Š e d i v ý, J .
Tichý,A.
Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 98/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
Odvoláva
p. Martina Hamara delegovaného
člena Rady školy za zriaďovateľa
deleguje
do Rady školy za zriaďovateľa
p.Ľuboša Krátkeho
odporúča
starostovi obce 1. oznámiť odvolanie doterajšieho a delegovanie
nového zástupcu za zriaďovateľa do
RŠ predsedníčke RŠ
2. novodelegovanému poslancovi vydať menovací dekrét v zmysle
uznesenia
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9 M.Dekyšský,E.Kolenová,Ľ.
Krátky,I.
Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý,A.
Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítom0
ní:

Uznesenie č. 99/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na doplnenie komisie na
výkon výberových konaní o Jaroslava Mikulu
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9
M.Dekyšs k ý, E . Ko l e n o vá , Ľ .
K r á t k y, I .
Kú d e l a , J .
Mikula,M.
Š e d i v ý, J.
Tichý,A.Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 100/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh na zloženie komisie sociálnej a bytovej
predseda: Eva Kolenová
členovia: Milan Dekyšský, Bc. A.
Jarošíková, E. Brathová, Ľ. Krátky
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9
M.Dekyšský,E.Kolenová,Ľ.
K r á t k y, I .
Kúdela,J.
Mikula,M.
Š e d i v ý, J.
T i c h ý, A .
Ť a p a j , P.
Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 101/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016 nasledovne:
4.2.2016, 3.3.2016,2.6.2016,
18.8.2016, 13.10.2016 a15.12.2016
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9
M.Dekyšs k ý, E . Ko lenová,Ľ.
Krátky,I.
Kú d e l a , J.
Mikula,M.
Š e d i v ý, J.
Tichý,A.Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítom0
ní:
Uznesenie č.102/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
kalendárium kultúrnych podujatí

na rok 2016
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
8 M.Dekyšs k ý, E . Ko lenová,Ľ.
K r á t k y, I .
Kú d e l a , J .
Mikula,M.
Šedivý,J.Tichý,P.Vašek
Proti:
1
A.
Ťapaj
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 103/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
prílohu č.2 k VZN č. 2/2013 o ﬁnancovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Žemberovce
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

M.Dekyšský,E.Kolenová,Ľ.
Krátky,I.
Kúdela,J.
Mikula,M.
Šedivý,J.
T i c h ý, A .
Ťa p a j , P.
Vašek

Uznesenie č. 104/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
uznieslo sa
na VZN obce Žemberovce č.1/2015
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
M.Dekyš9
ský,E.Kolenová,Ľ.
Krátky,I.
Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý,A.
Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
0
Uznesenie č. 105/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
rozpočet na rok 2016
berie na vedomie

rozpočet na roky 2017-2018
stanovisko hlavnej kontrolórky
k rozpočtu na roky 2016-2018 stanovisko ﬁnančnej komisie a SOM
k rozpočtu na roky 2016- 2018
žiada
účtovníčku obce o zapracovanie
prerokovaných zmien do rozpočtu
obce
Hlasovanie:
Počet: Mená poslancov:
Za:
9 M.Dekyšský,E.Kolenová,Ľ.
Krátky,I.
Kúdela,J.Mikula,M.Šedivý,J.Tichý,A.
Ťapaj,P.Vašek
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítom0
ní:
Uznesenie č. 106/2015 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly č.6/2015 – kontrola vykonávania predbežnej kontroly
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.Z.
o ﬁnančnej kontrole
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- o tom, že 12.12. uplynie rok od
ustanovujúceho zasadnutia OZ a už
došlo k 3 výmenám na poste poslanca OZ ( Ing. K. Birčák, K. Baranová
a M. Hamar)
- o tom, že z rozpočtu obce 826
tis.€ na činnosť ZŠ s MŠ išlo 334 tis.€
a zo zostatku 492 tis.€ obec investovala 114 tis. €, čo predstavuje 23%
- o tom, že neevidujeme žiadne
faktúry po lehote splatnosti
- o tom, že s podielových daní za
11 mesiacov obec dostala o 34 tis. €
viac ako v r. 2014
- o dotácii 5 000 € z úradu vlády
na rekonštrukciu šatní na futbal.
ihrisku
- o akciách, ktoré sa uskutočnili
Žemberovské predvianočné remeselnícke trhy spojené so sprievodnými
akciami Sloven. zväzu záhradkárov, klubu dôchodcov, kult.programu
ZŠsMŠ a spevokolu Žemberovčan
- prezentácia spevokolu Žemberovčan na vianočných trhoch v Bratislave dňa 8.12.2015
- o pripravovaných akciách stavanie vianočného stromu, stolnotenisový turnaj o Žemberovskú
makovicu
- o prípravách a povinnostiach na
voľby 5.marca 2016
- o podanej žiadosti na Envir.fond
na zateplenie budovy obecného úradu
- o možnosti na podanie ďalších
žiadostí podľa aktuálnych výziev
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Udalosti stručne
• 16.10.2015 Na Lipníku prebehlo odovzdávanie hasičských pohotovostných prívesov z MV SR pre vybrané
DHZ obcí z okresu Levice za
prítomnosti ministra Kaliňáka.
Za obec pohotovostný príves
prevzal starosta obce a členovia DHZ Slavomír Bešina a
Martin Šedivý.
• 05.11.2015 Starosta obce sa
zúčastnil na porade starostov
okresu Levice na ÚPSVaR –LV
k zamestnaniu VOU v roku
2016 podľa § 54
• 05.11.2015 V KD v Devičanoch
sa uskutočnilo valné zhromaždenie (VZ) MAS Tekov – Hont
k prerokovaniu stratégie MAS
potrebnej k registrácii. Za
obec sa na VZ zúčastnil starosta obce, Alexander Ťapaj,
Mgr.Milan Seneši, Stanislava
Števková a Wanda Šikeťová
• 11.11.2015 V Novom Tekove sa
uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Združenia obcí
pre separovaný zber TATIAR
Pukanec s vedením Tekovskej
ekologickej spoločnosti za
účelom ďalšej spolupráce pri
likvidácii odpadov. Za obec
Žemberovce sa zúčastnil starosta obce.
• 19.11.2015 sa v Pukanci uskutočnilo za účasti starostov VZ
Združenia obcí pre separovaný
zberTATIAR k výkladu nového
zákona o odpadoch a ďalšej
spolupráce s OZV ENVI – PAK.
• 27.11.2015 Starosta obce a
účtovníčka obce Mária Harváneková na úrade NSK v Nitre
zúčtovali dotáciu poskytnutú
NSK na podujatie „ Čaro zrelosti 2015 „ v sume 600 eur.

Vyberáme z Kalendária
kultúrno – spoločenských podujatí r. 2016
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Žijú medzi nami
Súčasťou ostatného OZ bolo
aj slávnostné udelenie ocenenia
za darcovstvo krvi. Náš spoluobčan Milan
Merčák bol ocenený strieborn o u Já n skeh o
plaketou za 20
- násobné bezplatné darcovstvo krvi. Druhým oceneným
občanom našej
obce bol Ján Krnáč, zlatou Jánskeho plaketou za 40 - násobné
bezplatné darovanie krvi.
Ocenenia Jánskeho plakety odovzdali zástupkyne černeného kríža pani Nagyová a
Pavlačičová. Zároveň starosta
v mene obce pridal poďakovanie a vyslovil radosť, že máme

takýchto občanov, ktorí dávajú
dá sa povedať pravidelne, to
najvzácnejšie, aby pomohli „človeku“, hoci ani
nevedia komu.
Starosta im
odovzdal pozornosť v mene
obce a zaželal
pevné zdravie
a v y tr valosť
do ďalších rokov. Tento akt
prebehol za potlesku všetkých
prítomných, pretože nás dojalo,
ako z anonimity vystúpili ľudia
s veľkým srdcom a prišli s najkrajším darčekom pre záchranu
ľudského života. O to viac si to
uvedomujeme počas týchto vianočných sviatkov.
jar

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

18. 7. 2015
Jozef Mihalík
a Renáta Vajdová
18. 7. 2015
Marek Vojčík
a Denisa Hrnčiarová
1. 8. 2015
Vladimír Vyhlídal
a Kristina Schusserová
8. 8. 2015
Daniel Kňazovič
a Iveta Tordová
22. 8. 2015
Marián Šreiner
a Ing. Zuzana Bošiaková
28. 8. 2015
Juraj Ďurovič
a Mgr. Eva Abrahámová

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
so sídlom v Žemberovciach
príjme do pracovného pomeru:

Narodili sa

Vedúcu závodnej kuchyne
Požiadavky:
- znalosť potravinového kódexu
- základy účtovníctva
-práca s PC (Word – základy, Excel – základy, Internet – užívateľ,
Email – užívateľ)
- komunikatívnosť a ﬂexibilita
- vodičský preukaz skupiny B

15. 7. 2015
Adam Palkovič,
rodičom Dominike a Michalovi

Traktorista na FD Selec:
Požiadavky:
- vodičský preukaz skupiny T
- komunikatívnosť a ﬂexibilita

23. 8. 2015
Michal Sabó,
rodičom Dominike a Michalovi

Záujemcov prosíme o zaslanie žiadosti spolu so životopisom
poštou na adresu:
Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach
Mjr. Gondu 74
935 02 Žemberovce
Alebo emailom na: info@pdzemberovce.sk

3. 8. 2015
Karin Valová,
rodičom Ľubici a Antonovi

31. 8. 2015
Jakub Póč,
mamičke Veronike
7.10. 2015
Adam Sádovský,
rodičom Lukášovi a Nikolete

Opustili nás

01.01.2016 Novoročný pozdrav občanom
06.02.2016 Fašiangy
23.3.2016 Deň učiteľov

Igor Pospíšil
3. 7. 2015 vo veku 45 rokov

INFORMÁCIA

Terézia Pastierovičová
17. 7. 2015 vo veku 75 rokov

V dnešnej nepokojnej dobe, v
období kedy si uvedomujeme
svoje korene, mali by sme sa
zamyslieť...Obnoviť, či neobnoviť pôsobenie v MO Matice Slovenskej. Táto miestna inštitúcia
by mala v prípade zlomu hľadania sa zaujať svoje stanovisko.
Zoznam prípravného výboru a
materiály MO MS sú u starostu
obce.
(kaba)

Michal Kalman
24. 7. 2015 vo veku 62 rokov
Ján Uhnák 9. 9. 2015
vo veku 71 rokov
Mária Dúbravská
29. 9. 2015 vo veku 84 rokov
Zuzana Rellová
14.10.2015 vo veku 76 rokov
Ján Mičuda
8.11.2015 vo veku 88 rokov
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Prečo opäť Vianoce?
Trochu nepochopiteľná otázka, veď predsa každý rok sú
Vianoce, bez nich by sme si ani
nevedeli predstaviť kalendárny
rok. Ale stačí takáto odpoveď
na otázku: „Prečo opäť Vianoce? “ Mali by sme sa nad tou
otázkou viac a hlbšie zamyslieť,
aby sme si uvedomili, dôležitosť Vianoc a ich význam!
Každému je jasné, že počas
Vianoc oslavujeme Božie narodenie, veď je to normálne a
prirodzené, že každý rok oslavujeme aj svoje narodeniny. Ale
tie Božie narodeniny nám chcú
niečo dôležité opäť pripomenúť, aby sme si to nanovo uvedomili. Nechcem tu vypisovať
úvahy o význame a dôležitosti
Božieho narodenia, ale chcem
nám všetkým opäť pripomenúť
čo Božie narodenie spôsobilo
vo svete, v ľudstve a čo chce
spôsobiť aj v živote každého
jedného z nás.
Dočítame sa o tom vo Svätom Písme, v Biblii, ktorá nám
najlepšie hovorí o význame,
dôležitosti Božieho narodenia.
Tam čítame, „že pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet“, alebo „chlapček sa nám narodil, daný nám
je syn a volajú ho: obdivuhodný
Radca, mocný Boh, večný Otec,
Knieža pokoja.“ Teda preto prišiel Boh na túto zem, preto sa
stal človekom, preto sa narodil,

aby toto všetko bol a spôsoboval v našich životoch.
On chce svietiť na našich životných cestách, aby sme videli kadiaľ máme kráčať a ako
sa máme rozhodovať, On nám
chce radiť, ako máme žiť, aby
sme v našich životoch pociťovali, zažívali Jeho mocné konanie
a pôsobenie hlavne v tých situáciách, v ktorých sme bezradní,
nevieme ich zmeniť. On chce
aby sme neustále zažívali Jeho
požehnanie a pokoj, aby sa
nám darilo, aby sme naše životy prežívali v Jeho prítomnosti,
lebo iba vtedy budú naplnené
radosťou, šťastím, pokojom,
úspechom. Teda všetkým tým,
čo si budeme v týchto dňoch
priať a po čom naozaj túžime!
Aj ja vám všetkým zo srdca
prajem, aby sa Ježiš Kristus narodil v prvom rade vo vašich
životoch a pôsobil v nich tak,
ako to čítame v Biblii. Prajem
Vám aby ste po tom všetkom
zatúžil a opäť pozvali Ježiša do
svojho života. To čo sa o ňom
píše nie sú rozprávky, alebo nejaká teória, ktorá sa nás až tak
veľmi nedotýka, ale to všetko
je realita, o ktorej sa môžeme
vo svojom živote presvedčiť,
len po tom túžiť, chcieť a hovoriť Ježišovi: „Vstúp do môjho
života!“
Jozef Poliak
adm. farnosti

Žemberovčan v Bratislave
Spevokol Žemberovč an
prijal pozvanie vystúpiť na
vianočných trhoch 8 . de cembra 2015 v Bratislave.
P o d ve d e n í m M g r. M á r i e
Bernáthovej sme odspievali
45 minútový program. Repertoár pozostával z 9 ľudových
piesní a 4 vianočné koledy a
sólo mala Marta Hamarová.
Slovom nás sprevádzali Anka
Jarošíková a Erika Mikulová.
Počasie bolo príjemné na
námestí bolo veľa ľudí, ktorí nás po každej piesni odmenili veľkým potleskom.
Toho roku to už bolo tretie
v ystúpenie Žemberovčana
na Vianoce v Bratislave. Do-

pravu sme mali zabezpečenú
z Bratislavy, cestovali sme
so študentským tanečným
súborom z Hanušoviec. Po
vystúpení nás pohostili bagetou a teplým čajom.
Sme radi, že sme mohli ľuďom spríjemniť tento predvianočný čas, že nás pozorne
počúvali a ocenili našu záľubu v speve. Veľké ďakujem
patrí Mgr. Márii Bernáthovej,
ktorá nás pesničky naučila a
sprevádzala na harmonike.
Ďakujeme aj Anne Jarošíkovej, ktorá bola v spojení
s kultúrnym strediskom v
Bratislave.
Mária Šikeťová

ADVENT
Lukáš 1,5 – 25

Zachariáš a Alžbeta pochádzali z významných rodov, žili
bezúhonne v Judských horách
a Zachariáš bol dokonca kňaz.
Pod týmto pojmom si však nepredstavujeme dnešného farára,
bývajúceho na fare a konajúceho pravidelné služby Božie. V
Izraeli bol iba jeden chrám a ten
síce mal svoje stále osadenstvo
kňazov, no okrem nich bolo v
Izraeli viac ako 15 000 kňazov,
ktorí žili svoj bežný život v rôznych kútoch krajiny a prichádzali do Jeruzalema vykonať
svoju povinnosť vtedy, keď na
nich prišiel rad a prípadne na
veľké sviatky. Aj Zachariáš bol
takýto kňaz – žil vo svojej obci
v horách a keď na neho prišiel
rad, odišiel do Jeruzalema, vykonal svoju službu (v.8) a vrátil
sa domov (v23).
Počas jeho služby v chráme sa
odohrala známa udalosť – zjavenie anjela a zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa. Anjel oznámil
Zachariášovi, že jeho modlitba
bola vypočutá (v.13). To znamená, že Zachariáš, hoci bol už vekom pokročilý, sa modlil a prosil o syna. Jeho vytrvalosť nám
môže byť príkladom, pretože my
sa často vzdáme, ak naša modlitba nie je vypočutá v čase, ktorý
my považujeme za primeraný.
Pán pozná ten najlepší čas a za
správne veci by sme sa nikdy
nemali prestať modliť. Nejeden
kresťan by vedel rozprávať o
tom, ako Pán napokon vypočul
dlho predkladanú modlitbu a to
v čase príhodnom. Pre Zachariáša ten čas nastal práve teraz,
hoci z ľudského pohľadu už bolo
neskoro.
Anjel navyše neoznamuje narodenie obyčajného syna, ale výnimočného Božieho posla, ktorý
bude od lona matky naplnený
Božím Duchom, mnohých v Izraeli obráti k Bohu, pôjde pred
ním (v. 15-17). Čo viac si môže
želať kňaz? Aj dnes by nejeden
kresťan mal rád takého syna.
A predsa Zachariáša nezachváti radosť, ale pochybnosť.
Radi ho za to odsudzujeme, nechápeme, ako mohol ostať srdcom zatvrdený pred takou zjavnou Božou milosťou, ako mohol
kňaz pochybovať o pravdivosti
anjelových slov. A predsa je to
jav, ktorý sa vyskytuje častejšie,
ako by sme si mysleli. Človek,
žijúci dlhé roky svoj stereotypný
život, zvyknutý prijímať infor-

mácie o svete od svojich zmyslov a duchovne hĺbať o Božích
veciach, sa zrazu dostane do
pomykova, keď sa tie dva svety
skrížia, keď sa stereotypný život dostane na výhybku, keď sa
stane niečo mimoriadne, nepochopiteľné, nezvyklé. Človek si
kladie otázky: „Naozaj ho vidím?
Nesníva sa mi to? Nie je to iba
výplod mojej túžby? Nenahováram si to?“ Možno rovnako by
sa pýtal nejeden kresťan aj dnes,
ak by zastal zoči-voči anjelovi,
ktorý navyše prináša absolútne
neuveriteľné posolstvo. A povedať o svojom zážitku nahlas
dokonca znamená vystaviť sa
posmechu, alebo podozreniu zo
šialenstva.
Stretávame sa však často
aj s opačným javom – kresťan
žiadneho anjela nevidel a Boží
hlas nepočul, no nahovára si, že
jeho vlastná vôľa je vôľou Božou
a že to, čo chce on sám, chce
od neho Boh. Tak sme potom
svedkami konania a vystupovania mnohých nadšencov, ktorí
tvrdia, že sú Bohom poslaní,
hoci ich slová ani skutky o tom
nesvedčia.
Rozlíšiť realitu-hlavne ak je
neobyčajná, vymykajúca sa bežnému normálu a teda o to viac
neuveriteľná-od vlastnej túžby,
fantázie či výplodu mysle nie je
vždy jednoduché. Preto musíme s pochopením hľadieť na Zachariáša, ktorý zapochyboval o
tom, čo sa deje pred jeho očami,
no ktorý dostal od anjela jasné
znamenie pravdivosti – mlčanie. To, čo by sme vnímali ako
trest, je v podstate dôkaz, ktorý
Pán milostivo dáva Zachariášovi
ako odpoveď na jeho otázku: Po
čom to poznám? (v.18). Ak by sa
tak nestalo, možno by Zachariášovi nikto neveril, keď by začal hovoriť o svojom videní. Bol
by za blázna, senilného starca,
nedôveryhodného kňaza. Jeho
mlčanie je však dôkazom, že sa
naozaj stalo čosi výnimočné.
Nie všetko, čo sa na prvý
pohľad javí ako trest, je naozaj trestom. Pán nám neraz aj
zvláštnymi spôsobmi ukazuje
svoju moc. Neustávajme však
na modlitbách a prijímajme jeho
slovo s túžbou vždy správne rozpoznať Jeho vôľu.
Amén.
Mgr. Gabriela Lauríková,
ev. farárka
CZ Žemberovce

ˇ
Zemberovské
echo

7

Koncoročný rozhovor s predsedom
PD Žemberovce Milanom Halmešom
Pán predseda, za pár dní
máme záver roka, aké bude
hodnotenie roka 2015?
Koniec roka býva tradične
bilancovaním dosiahnutých
výsledkov tak po stránke naturálnej ako aj ekonomickej. Rok
2015 z pohľadu poľnohospodára
bol veľmi zaujímavý a môžeme
konštatovať, že vplyvom klimatických zmien už niekoľko rokov
dozadu hodnotíme, že každý rok
je niečím výnimočným. Tento
rok bol charakteristický vysokými teplotami už od mesiacov
máj – jún a počas žatevných dní
boli prekonané historické teplotné rekordy, zaevidovali sme
25 dní s teplotami nad 35 °C. Na
druhej strane, čo sa týka vlahy,
pozorujeme, že zrážky sú viac lokálnejšie ,intenzívnejšie a často
končia ľadovcom. Je už bežnou
vecou, že v hornej obci prší a v
dolnej nie, alebo opačne.
V rastlinnej výrobe pozitívne
môžeme hodnotiť úrody , ale aj
kvalitu hlavne ozimného sladovníckeho jačmeňa a ozimnej repky, ktoré nás podržali, pretože
so pšenicou sa z tohtoročnej
úrody obchoduje oveľa ťažšie,
lebo je cítiť dve dobré úrody
tejto plodiny za sebou (rok
2014,2015). Kladne hodnotíme
aj tohtoročný vinársky rok. Myslím, že vinári si prídu na svoje,
pretože kvalita hrozna a úrody
sú neporovnateľne lepšie ako v
minulom roku.
Je niečo, čo sa Vám v rastlinnej výrobe nepodarilo splniť ?
Spomínané teplé mesiace a
chýbajúce zrážky v pravý čas sa
hlavne prejavili na úrodách jarín
a žiaľ tam sme utrpeli aj najväčšie straty. Úrody nižšie o 40 – 60
% na kukurici, sóji a krmovinách
sa negatívne prejavia na našom
hospodárení. Museli sme hlavne spraviť opatrenia, aby sme
zabezpečili dostatočnú krmovinovú základňu pre živočíšnu
výrobu, čo býva každoročne našou prioritou.
Spomenuli ste živočíšnu výrobu. PD Žemberovce v Levickom okrese je z mála tých podnikov, ktoré sa jej venujú. Aký
bol rok v živočíšnej výrobe?
Áno, žiaľ máte pravdu. V levickom okrese sme už len deviati
chovatelia dojníc, ešte v roku
2008 nás bolo 27. Naše PD a PD
Bátovce chovajú spolu 1/3 kráv v

okrese. U oviec len naše PD má
2/3 oviec a vyrábame viac ako
95 % ovčieho mlieka v okrese. V
tomto roku sme boli v produkcii
mlieka veľmi úspešný, lebo sme
historicky prvýkrát pokorili hranicu 60 tisíc litrov , čím sa stále
zaraďujeme medzi najlepších
chovateľov oviec na Slovensku.
V ďalšom našom chove – hovädzieho dobytka sa tiež postupnými krokmi zlepšujeme v
úžitkovosti, do 9 tisíc litrov na
dojnicu nám už veľa nechýba, na
rok by sme mohli túto hranicu
pokoriť, ale je to beh na dlhé
trate. Zvieratám tiež vysoké teploty letných dní neprospievajú
a naviac sa budeme musieť vysporiadať aj s menej kvalitnou
krmovinovou základňou oproti
minulému roku. Som rád, že aj
napriek ťažkostiam, ktoré živo-

číšna výroba prežíva v tomto
roku v celej Európe, udržujeme
stavy kráv na rovnakej úrovni
a naši ľudia dokážu ešte zvýšiť
produkciu mlieka.
Veľa sa hovorí o mliečnej
kríze, Vás ako zasiahla?
Mliečnu krízu spôsobilo hlavne ruské embargo, znížený dopyt po mliečnych výrobkoch z
Číny a tiež zrušenie mliečnych
kvót , čo sa prejavilo v Európe
nadbytkom mlieka. Prirodzene,
že takýto stav sa prejaví poklesom ceny mlieka. U nás to predstavuje cca o 20 %, t.j. menej o
6,0 – 7,0 ct/liter . Prvých 8 mesiacov sme dokázali vyrábať o
15 % viac mlieka v porovnaní s
minulým rokom, to sa ešte dalo
zniesť, ale do konca roka sme
tento náskok stratili a mlieko
vyrábame už s oveľa väčšou

stratou. Východisko okrem iného vidíme produkovať čo najviac
mlieka a zároveň si strážiť náklady, aby sa znižovali.
Takže do budúcna o úlohy a
plány je postarané?
To určite, minimálne si chceme zachovať náš rozsah poľnohospodárskej výroby, aby sme
aktívne pôsobili v tomto regióne, prispievali ku krajinotvorbe,
zamestnanosti a spoluprácou s
obecnými samosprávami zlepšovali kvalitu života na vidieku.
Na záver by som chcel popriať
k blížiacim sa vianočným sviatkom všetkým čitateľom Žemberovského echa ich príjemné
a pokojné prežitie, hlavne veľa
zdravia a pohody počas celého
roka.
Za rozhovor ďakuje
Ing. Šplehová

Najkrajšie jablko roka 2015
Pri príležitosti konania predvianočných remeselníckych trhov, SZZ ZO v Žemberovciach
zorganizovala tretí ročník súťaže o najkrajšie jablko roka.
Prinesených 45 vzoriek jabĺk
hodnotilo 377 laických porotcov . Medzi poslednými, ktorí
priniesli svoje jabĺčka do tejto
súťaže bol aj pán Ján Piatrik, a
práve jeho jablko odrody S T A
R K I N S O N, sa stalo jabĺčkom

ské gazdinky napiekli chutné
jablčníky, na ktoré sa stáli návštevníci trhov tešili , chceli ich
tiež hodnotiť a boli prekvapení
, že im ich ponúkame zadarmo.
Opäť sme ponúkali lahodnú jabĺčkovicu, bola naozaj výborná
a preto by som chcel požiadať
našich páleničiarov aby nám v
budúcom roku poskytli o jednu
fľašku viacej, pretože dopyt bol
väčší ako ponuka. Novinkou na

víťazným, s počtom bodov 53.
Veľmi tesne za ním s počtom
bodov 47 jablko pani Minárikovej a tretie s počtom bodov 39
jablko od Evky Tomášovej. Aj
keď sme sa spočiatku vyhovárali že tohto ročná úroda jabĺk
nebola dobrá, sme veľmi radi,
že ani jedno jabĺčko nezostalo
bez bodu.
Už tradične nám žemberov-

tomto podujatí bolo
podávanie jabĺčkovej šťavy
priamo zo sudov. Ako a na
čom bola šťava vyrobená
si návštevníci
mohli pozrieť
priamo na ak-

cii, pretože mlynček a preš na
jabĺčka stál tesne pri sudoch so
šťavou.
A aby sme tam mi všetci nestáli v tichu , pozval som harmonikára Jožka, aby si s ním
všetci zaspievali. Naozaj sa tak
stalo, nálada bola výborná a on
sám bol prekvapený, ako málo
stačí, aby sa ľudia bavili. Tretí
ročník súťaže máme za sebou,
tešíme sa na ďalší, možno lepší
a pestrejší.
Nakoniec už chcem vyjadriť
obrovské ďakujem všetkým pestovateľom, gazdinkám, páleničiarom, návštevníkom a mojim
kolegom záhradkárom, ktorí na
úkor svojho voľného času strávili sobotu 28.11.2015 so mnou v
kultúrnom dome za dobrú vec.
Alexander ŤAPAJ
predseda ZO SZZ
v Žemberovciach
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Zo života Základnej školy v Žemberovciach
Imatrikulácie prvákov
Významným dňom pre našich
prváčikov bol pondelok 23. 11.
2015, deň konania slávnostnej
imatrikulácie prvákov. V telocvični ZŠ v Žemberovciach sa
zišli všetci pozvaní hostia: deti z
materskej školy, žiaci základnej
školy, učitelia a tiež rodičia a príbuzní prváčikov.
Prítomných privítala triedna
pani učiteľka prvákov a pozvala
ich do rozprávkovej krajiny, ktorej vládol obrovský osemhlavý

drak. V tej chvíli ju drak uniesol
a uväznil do svojej jaskyne. Prváci prišli vyslobodiť pani učiteľku
z drakovho zajatia. Nemali to
však jednoduché. Museli ukázať
svoju šikovnosť, byť múdrejší
ako všetky dračie hlavy, vyriešiť zadané úlohy a získať dračie
zuby múdrosti. Pri plnení úloh
sprevádzali prvákov, naši najstarší žiaci, deviataci prezlečení
za drakov.
Správajkovi, prvej dračej hla-

ve, sa prváci slušne predstavili
a povedali pravidlá slušného
správania. S drakom Svetaznajkom si zopakovali ročné obdobia a zaspievali pieseň o jeseni.
Abecedár ich preskúšal z básní, písmen a slabikovania slov.
Počtárik bol zvedavý, či poznajú
čísla i počty. S Jazykárom spievali veselé anglické pesničky.
Drak Telocvikár vyzval prvákov zdolať neľahkú cestu, plnú
prekážok, vedúcu k dračej jaskyni. Posledný drak Tanečník si
s deťmi s radosťou zatancoval,
lebo sa im podarilo splniť rôzne
náročné úlohy. Po vzájomnej

dohode sa múdre dračie hlavy
rozhodli, že po vyslovení prváckeho sľubu, oslobodia pani
učiteľku, pretože má bystrých,
šikovných a odvážnych prvákov.
Pani učiteľka pochválila prváčikov a poďakovala im za vyslobodenie. Následne ich previedla
„školskou bránou“ do krajiny
poznania. Prizvala si pani riaditeľku, aby deti slávnostne pasovala za prvákov.
Na záver pani riaditeľka poďakovala všetkým účinkujúcim
aj vyučujúcim, ktorí sa podieľali
na príprave programu.
Mgr. Lenka Ďurčaťová

HALLOWEEN PARTY
Dňa 28. 10. 2015 o 17tej hodine mali
niektorí žiaci odvahu a prišli sa presvedčiť o tom, že škola vie byť niekedy naozaj
strašidelná - a to nie len vtedy keď nastane
čas uzatvárania známok.
Každý kto sa chcel zúčastniť musel prísť
v strašidelnej maske. Okrem strašenia si
užili vďaka naším deviatakom veľa zábavy,
súťaženia, maškrtenia i kino.
Nechýbalo ani vyhlásenie najstrašidelnejšej masky: cenu získala Eva Poliaková
(8.A), najvtipnejšej masky: cenu získala
Daniela Pišáková (5.A) a cenu najoriginálnejšej masky získal Matej Turčok (5.A).
Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť
(čítať) pozrite si radšej fotoalbum na webe
našej školy www.zszemberovce.sk

KÚZELNÍK
Dňa 23.10. 2015 (piatok) počas 3. a 4. vyuč. hod. našu
školu navštívil kúzelník. Najskôr sa nám pán kúzelník
predstavil a vysvetlil, ako sa môžeme kúzelníkmi stať
aj my. Musíme byť rýchli a šikovní, aby sme zvládli náročné kúzla. O malú chvíľku nám svoju šikovnosť sám
predviedol napr. nechal zmiznúť holubice, ale žiakov
určite zaujalo nebezpečné kúzlo, pri ktorom pichal
nože do krabice, kde bola hlava jeho asistentky.
Z predstavenia sme všetci odišli plní nových netradičných zážitkov.
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Coca-cola CUP

Žiaci VI.,VII.,VIII.
a IX. ročníka zo
Základnej školy
v Žemberovciach
sa 21.10.2015 zúčastnili futba lového turnaja
Coca- Cola CUP.
Usporiadateľom
prvého kola turnaja bola obec
Kozárovce. Na ihrisku si naši
žiaci zmerali sily s Čajkovom,
Starým Tekovom a Kozárovcami. Skončili sme na štvrtom
mieste, preto do ďalšieho kola
nepostupujeme �.
Podľa baróna Pierra de Coubertaina, francúzskeho pedagóga, ktorý stál v roku 1896 na čele
hnutia olympijských hier, platí:
,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ Je možné, že šport
svoje pôvodné ideály opustil, ale
skutočnosťou zostáva, že každé športové stretnutie naďalej

zjednocuje žiakov, školy, obce,
mestá a tým aj celý svet.
„Šport je dobrý, keď je dramatický a keď sa nikto neﬂáka.“
(Ivan Hlinka)
Ďakujem chlapcom za ich výkon a snahu: Bíreš Lukáš, Félis
Lukáš, Fiﬂík Štefan, Gunár Patrik, Košťúr Michal, Kristín Ján,
Rusnák Patrik, Sluka Patrik, Starý Tomáš, Šeliga Dominik, Štiber Lukáš, Višňa Dominik, Vlček
František a Števko Matej.
...nabudúce sa musíme snažiť
ešte trochu viac!!!
Mgr. Boďová

Čaro zrelosti
Jeseň je naozaj krásna. A v
jednom zo svojich mesiacov,
ktorý sa nedávno skončil, sme
si pripomenuli jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť
zrodená v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k
tým, ktorí tvrdo pracovali, aby
sa nám žilo lepšie. Úcta k naším
otcom a k naším mamám. K naším prarodičom.
„Každý malý chlapec bude raz
aj dedko. Dedka všetci v úcte
majú, dedko vie
vraj všetko“....
píše sa v jednej
básni, ktorá zaznela aj od žiakov našej školy,
ktorí si tak, ako
každý rok pripravili kultúrny
program pre
starších obyvateľov našej
obce. Nezabudli na nich ani
naši najmenší,
detičky z materskej školy,
ktoré si pod
vedením svojej
pani učiteľky
pripravili veľmi
milé vystúpenie. Básnička či

pesnička, vždy potešia srdiečka.
Do programu sa zapojili aj žiaci
zo základnej školy. Mladší žiaci
zatancovali, zarecitovali, vtipne
nazreli do sveta starších. Tretiaci a štvrtáci rozosmiali svojim
vystúpením asi každého. Staršie
žiačky zas svojim krásnym spevom rozozvučali celú sálu. Veríme, že sa všetkým náš kultúrny
program páčil.
Mgr. Martina Tencerová

Titanic – výstava
7. A trieda sa v pondelok
30.11.2015 vydala po stopách
slávneho TITANICU. Malá
výpravná skupina už vo vlaku
dostala inštrukcie, ktoré musel
každý bádateľ vyriešiť sám.
Veľké mesto nás ohúrilo,
ale nebojácne sme sa dostali do Incheba Expo arény
a každý samostatne svojím
tempom odhaľoval tajomstvo Titanicu. Pri každom
exponáte bolo uvedené číslo, ktoré po zadaní do naslúchacieho zariadenia prezradilo, čo sa pred divákom
nachádza. Výstava ohromovala svojou precíznosťou a
detailmi, ktoré boli miestami až mrazivé. Silný dojem
v nás zanechal obrovský
kus ľadovca, či vierohodné
zobrazenie kajút cestujúcich a tichá hudba šíriaca
sa priestormi. Mohli sme si
zblízka pozrieť batožinu, riady a iné predmety vylovené
priamo zo dna vraku lode.
Zaujímavosťou bolo to, že
sme pri vstupe dostali ozajstný
palubný lístok, na ktorom bola
reálna postava cestujúceho Titanicu. V závere expozície bola
umiestnená obrovská tabuľa s
menami tých, čo prežili a tých,

ktorí ostali nezvestní. Mohli
ste tak nájsť i svojho pasažiera a dozvedieť sa niečo o jeho
osude.
Aký by to bol výlet v hlavnom
meste bez predvianočných ná-

Dňa 30.11.2015 sa 7.A trieda
bola pozrieť na pamiatky slávneho Titanicu. Na čele s p.uč.
Vargovou a p.uč. Košťúrovou
sme sa dozvedeli veľa informácii a videli sme rôzne pamiatky
napr. slávnu jedáleň, izby, príbory a omnoho ďalších. Každý
na začiatku dostal tzv. „BOARDING PASS“ (palubný pas). Na
palubnom pase sme mali meno.
Záhadné bolo že po celú výstavu

ste nevedeli či ste prežili zkazu
Titanicu alebo neprežili. Každý z
nás si odniesol veľa informácii.
Napríklad ja som si zapamätala
že Titanic ma ešte dve „sestry“,
Olympic a Brittanic. Určite by ste
sa mali ísť pozrieť, lebo takto to
je oproti živému videniu nič. Je
to zážitok na poriadne dlho, a
my na to určite budeme spomínať s úsmevom na tvári.
Katka Patyiová, 7.A

kupov? Oddýchli sme si v nákupnom centre Aupark pri krásnej vianočnej výzdobe.
Domov sme cestovali opäť
vlakom plní nových zážitkov a
poznatkov.
Mgr. Monika Vargová
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Atómová elektráreň Mochovce - exkurzia
V pondelok 30. 11. 2015 sme
sa so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Atómovej
elektrárne Mochovce. V prvej
časti programu sme si prezreli
novovybudované najmodernejšie infocentrum o energii s
názvom Energoland. Nachádza

sa v ňom 33 interaktívnych
sekcií, ktoré poskytujú všetky
potrebné informácie o rôznych
druhoch energií. O ich využití, o
pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektrickej energie. Súčasťou Energolandu je 3D kino. Z neho sme
si priniesli úžasný zážitok v podobe krátkeho
ﬁlmu Odysea energie
- od Veľkého tresku až
po blízku budúcnosť.
Po vzhliadnutí tejto

zaujímavej a
modernej expozície sme
autobusom
pokračovali
v prehliadke
areálu Atómovej elektrárne. Počas
cesty nám p.
sprievodca
ukazoval
a objasňoval funkcie
jednotlivých budov. Išli sme aj
tesne popri obrovských chladiacich vežiach 1. a 2. bloku. Jedna
z veží je práve v rekonštrukcii a
tak sa nám naskytol zaujímavý
pohľad na množstvo pilierov,
ktorými je podoprená. Po prehliadke areálu sa s nami náš p.
sprievodca rozlúčil a my sme
pokračovali autobusom v ceste
do školy, kde sme prišli práve
na obed. Exkurzia sa vydarila a
naši žiaci získali nové a zároveň
aj poučné zážitky.
Mgr. Jana Liptáková

Na žemberovských trhoch
Deň pred prvou adventnou
nedeľou sa v Žemberovciach
niesol vo sviatočnom duchu.
V miestnom kultúrnom dome
sa 28. novembra konali tradičné Žemberovské
predvianočné remeselnícke trhy.
Sv o j e v ý r o b k y
tu prezentovali
nielen rôzni výrobcovia a remeselníci z okolitých
obcí, ale aj žiaci
5., 7., a 8. ročníka
našej školy i žiaci
ŠKD. Pochválili sa
tak nielen svojou
fantáziou a tvori-

vosťou, ale i šikovnosťou svojich
rodičov, pani učiteliek a pani vychovávateľky. Na ich trhových
stoloch nechýbali adventné
vence, kalendáre, prírodné de-

korácie, svietniky,
sviečky, vianočné
o z d o b y, a l e a n i
vianočné pečivo a
medovníčky.
Ducha prichádzajúcich Vianoc
priniesli žiaci aj

prostredníctvom kultúrneho
programu, ktorý si pod vedením pani učiteliek pripravili pre
svojich rodičov, starých rodičov
i všetkých návštevníkov trhov.
Pekným, dojemným, ale aj veselým a zábavným programom
plnom básní, piesní a scénok
si tak od publika vyslúžili veľký
potlesk.
Mgr. Slavka Kothajová
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Klub dôchodcov Žemberovce informuje
Ochutnávka lekvárov s hodnotením
Prihlásených lekvárov bolo 20. Dominovali lekváre, džemy a
marmelády z u nás dostupného ovocia. Objavili sa i menej tradičné,
napr. ﬁgový, egrešový a hroznový. Medzi zaujímavé patril ovocný
mix. Aspoň sme sa pobavili a hádali z akého ovocia asi bol pripravovaný. Jeden lekvár sme mali i neoznačený a opäť sme tipovali.
Viac hlasov sa prikláňalo ku jahôdke či ringlote. To zostane nezodpovedané... Bolo to príjemne sladučké stretnutie. Určite že budúci
rok si to zopakujeme.
Výsledky ochutnávky :
1.miesto – kyslá jahoda – 29 bodov – A. Baťková
2.miesto – ﬁga – 16 bodov – p. Žilková
3.miesto – šípkový – 14 bodov – J. Ruckschloss
hroznový – 14 bodov – H. Brathová
4.miesto – šípkovo dulový – 13 bodov – M.Gúčiková
5.miesto – hrozno modré – 11 bodov
6.miesto – hrozno biele – 10 bodov
7.miesto – broskyňa – 6 bodov
8.miesto – hruška – 5 bodov
9.miesto – slivka s rumom – 4 body
10.miesto – dula, nutela so sliviek – 3 body
11.miesto - malina, marhuľa – 2 body
Výhercom blahoželáme. Ďakujeme všetkým za prinesené lekváre.
Otvorené poháre sme rozdali, niečo si nechal klub do koláčov. Hroznový a ﬁgový lekvár sa zjedol do „kvapôčky“. Ale určite všetkým
chutil vynikajúci šípkový lekvár. Niet o čom pochybovať. Takže sa
tešíme o rok ...
(kaba)

• Na jeseň oslávili naše členky výboru Juliana Vyskočová a
Mária Repáňová svoje životné jubileum. Ešte raz blahoželáme...Staršie ženy sú ako umelecké diela, čím sú staršie, tým sú
vzácnejšie.
• Po zrelom uvážení vedúca klubu M. Gúčiková vyhlásila na
piatok 6. 11. 2015 brigádu v klube.
Brigády sa zúčastnilo asi dvanásť členov. Sústredili sme sa na
okná, koberce. Ponaháňali sme pavúkov. Ale ako je známe, tieto
tvory vyhodíme z jednej miestnosti a ajhľa, sú vedľa. Členky
upravili i „záhon“ pred zdravotným strediskom. Pripravili kvety
na zazimovanie. Kvety na jar priniesli členky. Počas letných
horúčav obetavá vedúca chodila skoro denne polievať ibišky,
kany, hortenzie, rozchodník. Broskyňa ktorá sa sama zasadila
z prinesenej zeminy už mala úrodu. Budeme sa z nej tešiť. Žeby
sme o rok i zavárali, alebo robili lekvár...J. Bielik opravil čo sa
pokazilo, čo poodpadávalo a upevnil stoly.
Po skončení upratovania bolo malé pohostenie, čaj i káva. A
klub je spokojný. Priestory sú udržiavané, estetizované . A vôňa
čistoty je citeľná.
Len škoda, že vidieť stále len tie isté tváre. Čím to asi je? A
kde ste boli Vy?
• Seniori z Bátoviec si založili klub dôchodcov. Oslovili vedúcu klubu M. Gúčikovú, že by sa radi prišli pozrieť na „ chod“
žemberovského klubu. Náš klub bude mať v roku 2017 výročie.
Bude mať dvadsať rokov. Takže je čo odovzdávať, poprípade sa i
zlepšovať. Stretnutie sa uskutoční v januári a už sa tešíme. Nielen
na stretnutie, ale i na možnú spoluprácu.
Text: K. Baranová

18. novembra 2015
oslávil náš dlhodobý člen

Ing. Jozef SANY
krásne výročie – 90 rokov.
Skláňame sa, úctyhodný vek...blahoželáme.
Prajeme krásne dni v zdraví.

Predvianočné stretnutie seniorov
Makové guľôčky
Makové guľôčky proti anémii a stresu.
Vylepšíte si nimi nielen hladinu železa,
ale i hladinu vápnika. Okrem železa sa
mak vyznačuje i vysokým obsahom vápnika. V 100 g sa ho nachádza až 1400
miligramov, čo je najviac zo všetkých
potravín. Je to dvanásťkrát viac ako má
mlieko a trikrát viac než syry.
Suroviny
• 250 g mak mletý
•100 g lieskové orechy, alebo vlašské - mleté
• 100 g hrozienka
• 3 PL medu
• na obaľovanie strúhaný kokos
Postup receptu: hrozienka dobre prepláchneme v horúcej
vode a pridáme k maku a orechom, prilejeme med a vidličkou
vymiešame na hustú kašu. Potom mokrými rukami tvarujeme
malé guličky, ktoré obalíme v strúhanom kokose a odložíme
do chladničky.

Ochladilo sa... Počasie nám
signalizuje, ide zima. Príroda sa
nemýli, nemešká. O chvíľu sú
tu Vianoce. Možno je priskoro
myslieť na sviatky, ale...Ženy už
plánujú, aké koláčiky upečieme,
aké darčeky tento rok pripravíme...opäť poupratovať dom...
pripraviť atmosféru.
Je nedeľa. Vedúca klubu sa
rozhodla pripraviť predvianočné
stretnutie seniorov, členov klubu dôchodcov. Nastal správny
čas...potom
bude neskoro...
Skoré poobedie, stretávame sa v
k l u b e. P r i pravil sa neskorý obed.
Stretlo sa asi
tridsať senio-

rov. Milé stretnutie pri kávičke a
koláčiku. K. Baranová si pripravila krátke informácie z histórie
vzniku vianočného stromčeka,
zdobenia stromčeka, odkedy
posielame pohľadnice a čo znamená mať doma imelo. A potom
voľná diskusia pri hudbe. Je nedeľa...dobré stretnutie. Vonku je
šero, hor sa do príbytkov. Tma je
v pätách...
(kaba)
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Quo vadis, žemberovský futbal?
Všetko začalo už pred jarnou
časťou súťaží, kedy sa futbalový
výbor rozhodol pre opakované
poklesky v disciplíne a pre nedostatočný záujem viacerých hráčov
dorasteneckej kategórie navštevovať tréningy i hrávať zápasy odhlásiť dorast zo súťaže. Hoci po
jeseni mali celom dobré umiestenie. Škoda...
Žiaci pokračovali na jar v snaživých výkonoch, ale vekový a
výškový deﬁcit oproti súperom
ich zrážal k ďalším prehrám. Nevzdali sa, a na jeseň po viac ako
roku vyhrali zápas a neskončili na
poslednom mieste.
Naše A-mužstvo po celkom
solídnej jari a nakoniec bezproblémovej záchrane zažilo jesennú
časť, akú si výbor, ani naši priaznivci, i tí najvernejší hráči nepredstavovali ani v najhoršom sne. Už
letná prestávka naznačovala, že
nový prestupový poriadok, ktorý
futbalová konferencia SFZ v júni
schválila s väčšinou jedného (!!)
hlasu, prinesie amatérskemu fut-

balu na úrovni, v akej účinkuje náš
klub, neskutočné problémy s bezprecedentnou ﬂuktuáciou hráčov.
Ešte pred začiatkom súťaže odišli
Rádik, Knoška, Krenčan. Marián
Vrecník pre zranenie ukončil hráčsku kariéru, sezónu nezačal pre
obavy z obnovenia zranenia Marek Meňhard. Neskôr, už v priebehu súťaže, ešte odišli z klubu Tóth,
dlhoročný kapitán Ťažký, aj niektorí naši bývalí dorastenci, ktorí
by boli mohli tiež doplniť mužstvo
dospelých. Noví hráči, ktorí prišli, mali problémy s organizáciou
hry i kvalitou výkonu. Výsledkom
bol totálny kolaps. Predohrávané
15.kolo sme doma prehrali, ešte s
relatívne slušným výsledkom 2:3 s
V.Turovcami. Potom sme prehrali
12:0 v Čajkove a nasledovali ďalšie
prehry, jedna za druhou. Obrat nastal až v 8.kole, keď sme doma porazili nášho najvážnejšieho súpera
v „boji o posledné miesto“ Horné
Túrovce 3:0 a získali konečne prvé
body v súťaži. Do konca jesennej
časti sme vyhrali doma ešte ďal-

Ako v nebíčku...
Ráno je moja obľúbená časť dňa.
I keď nerada vstávam, ale pohľad
do okna ma postaví na nohy. Vonku spievajú vtáčiky. Obdivujem ich.
Stále spievajú...chce sa, nechce sa,
spievajú. Osobne som im vďačná za
také prebudenie. Ešte slniečko ani
nevyšlo a už majú náladu...a spievajú. Patrí to ku koloritu krajiny.
Ticho by bolo neprirodzené. Možno
by som sa bála takého ticha...
Jedno ráno pozriem z okna a
...nič nevidím. Čo to je za úkaz. Nič
nevidím. Tak si pomyslím, no, takto
je to v nebíčku? Nevidela som nič,
len svoj odraz na sklenenej tabuli.
A na to sa nemusím pozerať. Stačí, keď ráno sa manžel pozrie do
zrkadla a povie...“nepoznám ťa,
ale oholím ťa“... a smeje sa. Také
niečo som i ja...... videla z okna.

Potom som sa zamyslela. Išla som
na druhú stranu domu a pozriem
z okna...A v tom som to zacítila.
Nepríjemný zápach sa šíril pomedzi
hmlu. Rozmýšľala som, tak čo, už sa
konečne nadýchneš. V nebíčku pánbožko by takéto niečo neztrpel...
Hmla sa pomaly valila parkom a
niesla spolu neznesiteľný zápach.
Začala som dýchať. Oblohu nebolo
vidieť, ale, ajhľa strom, ploty. Takže
som doma...no to je jasné. Asi som
len zle spala. V tom som to počula...
Naše psíča sa snažilo kýchaním,
funením dostať ten prenikavý štipľavý, a výkalmi zapáchajúci smrad
z nosa ... Nedarilo sa.
Zo všetkých živočíchov sa vie
hanbiť iba človek. A má sa aj začo.
Mark Twain
MyLo

šie dva zápasy a skončili sme s 9
bodmi na predposlednom mieste
s trojbodovým náskokom práve
na H.Túrovce. Táto pozitívna zmena nastala vďaka príchodu štyroch
hráčov, ktorých nám nezištne požičalo vedenie Podlužian, aj vďaka
návratu úspešného strelca Krenčana, aj Meňharda. Vážime sa, že
v istých zápasoch pomáhali mužstvu naši starší vekom, ale prekypujúci oduševnením a ochotou
ako napríklad Sepeši, Tereň, Kukuli. Treba tiež poďakovať všetkým
kmeňovým hráčom, ktorí v týchto ťažkých časoch zaťali zuby a
vydržali. Osobitnú poklonu si zaslúži Tomáš Gubrica, náš brankár.
Hoci mal zrejme viacero ponúk
– neodišiel a bol oporou aj v zápasoch, kde sme dostali veľa gólov.
Ak sme dobre počítali, v našom
tíme sa vystriedalo celkove 29 (!)
hráčov. Po 1.kole odstúpil tréner
B.Jesenský. Nový tréner M.Bóna
prišiel až po 5.kole. Za vytrvalé
hľadanie tých „optimálnych“ hráčov, ktorí by náš tím opäť dostali
na víťaznú vlnu, si zaslúži veľké
poďakovanie prezident Ján Kor-

ček. I priaznivci, čo zostali verní,
aj napriek prehrám.
Veľké uznanie chceme vysloviť
za vykonanú prácu nášmu obetavému správcovi Pavlovi Farkašovi.
Viacerí, nielen domáci hovoria, že
sme máme jeden z najlepších trávnikov o okrese.
V spolupráci s vedením obce sa
podarilo v tomto roku významne
zrekonštruovať naše šatne, postaviť nový sklad materiálu a do začiatku jarnej časti je ešte v pláne
rekonštrukcia záchodov. Výrazne
k tomu prispeli dotácie z Úradu
vlády SR, podpora Dušana Galisa,
splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport , i ﬁnančný príspevok
obce.
V lepšiu budúcu jarnú sezónu
v ešte lepších sociálnych podmienkach veria všetci priaznivci.
To zaväzuje všetkých, čo sa v obci
točia okolo futbalu, ale najmä
samotných hráčov. Dúfajme, že
všetci zostanú...
Všetkým prajeme príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov a
do prichádzajúceho roku 2016
želáme pevné zdravie, pohodu v
rodine i v práci a najmä novú chuť
do futbalu v našej obci.
(J. Marko)

Cvičme jogu...
Najvyhľadávanejším typom
jogového cvičenia sú zostavy
zamerané na bolesti chrbta,
kĺbov a zníženie stresu.
Po cvičeniach zistíme že konečne vieme vykonať pohyby,
na ktoré sme predtým neboli
schopní ani pomyslieť. Zrazu
vieme rozcvičiť ztuhnutú krčnú
chrbticu, lepšie sa dýcha, spí.
Časom sa dostavia ďalšie prínosy. Začneme si uvedomovať
svoje správanie sa a zrazu sme
schopní lepšie ovládnuť svoje
nevhodné reakcie. Prejdeme
ďalej, k vyšším formám nácviku, teda ovládnutiu mysle, a
utíšeniu jej pohybov pomocou
meditačných techník. Nastane
prirodzený osobný progres –
začneme cvičenia jogy vnímať
inak, časté je odstránenie rôznych fóbií, zlozvykov / najmä
fajčenia / a inkontinencie...
Aký poklad môžeme v sebe
nájsť. Čo všetko naše telíčko
zvládne pri spustení takéhoto procesu. Procesu cvikov na
stíšenie tela, ale najmä mysle.
Všetci, teda väčšina sa snažíme
starať sa len o svoje telo. Aké
máme vlasy, aké sme štíhle,
moletné. Všetko len pozlátko...
Ale starať sa o svoju „dušu“,

starať sa o seba...Začať pracovať na sebe, to nie. Na druhom
vidíme všetky chyby, neduhy.
Ale ja, ja som najlepšia.
A pritom v obci sa cvičí už od
roku 2010. Začínali sme v telocvični ZŠ, v klube dôchodcov,
na chodbe ZS. Nakoniec sme
skončili v odľahlej miestnosti
ZS. Ani nevyhovujúce priestory skalné cvičenky neodradilo.
Miestnosť sme si vo vlastnej
réžií zestetizovali, poumývali.
Používame množstvo sviečok,
vonných tyčiniek, aby sme zahnali pach po plesňiach, myšiach a prachu...
Guru jogy je stále Oľga Končická. Dochádza z Levíc vlastným autom, alebo autobusom.
Občas príde i kvôli 4 cvičenkám. Cvičí sa joga na úrovni,
pri meditačnej hudbe. Pätnásť
minútová meditácia dodá telu
energiu na celé hodiny.
Takže, ak som Vás oslovila,
zaujala, stačí aj, ak ste sa pozastavili nad slovami...Stále sa
cvičí v stredu od 17,00 hod. Vítame každú dobrú dušu ktorá
obohatí cvičenie o dobrú pohodu. Prinesie si so sebou nielen karimatku ale kopec lásky
a úsmev na perách.
Za Klub jogy K.B.
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Žemberovské predvianočné trhy - 13. ročník
Mrazivý sobotný deň
28.11.2015 sa u nás, v Žemberovciach, zišli trhovníci zo širokého
okolia nabalení predvianočným
tovarom a návštevníci, ktorí sa
prišli naladiť na vianočnú atmosféru, kúpiť drobnosť pre potešenie blízkych, alebo len tak,
prehodiť pár slov so známymi
pri varenom vínku.
Do nálady nám všetkým svojou krásou prispeli aj poletujúce malinké snehové
vločky, čím vyčarovali zimnú atmosféru a Vianočné trhy
sa mohli začať.
Trhovníci ponúkali
rôzny ručne vyrobený tovar. Vôňa dreva
a krásne práce rezbárov, maľované obrazy,
šperkovnice a skrinky
zdobené servítkovou
technikou, hačkované a
štrikované výrobky, vianočné dekorácie, adventné vence, šperky a všeličo

iné, to bola pastva pre naše oči a
dušu. Štrúdle, medovníčky, med,
či medovina – ulahodili našim
maškrtným jazýčkom. Vôňa éterických olejov a bylinkových
vankúšikov, pošteklila naše nosy
a ani naše žalúdky neobišli naprázdno. V ponuke
bola chutná kapustnica, pečené hurky,
klobásky a na za-

návkou lekvárov a Záhradkársky
zväz ako každý rok, pripravil
výstavu o najkrajšie jabĺčko, na
ktorej sme sa mohli ponúknuť
jablčným muštom a chutnými
jablčnými koláčikmi.

Stretnutie sokoliarov
Dňa 2.12.2015 sa po druhý krát
v Poľovnom revíri PD Žemberovce uskutočnilo Medzinárodné
stretnutie sokoliarov, ktoré už
po 31. krát organizovala Stredná odborná škola lesnícka v
Banskej Štiavnici. Stretnutia
sa zúčastnilo 12 sokoliarov z
orlami skalnými, zo Slovenska,
Nemecka, Čiech a Chorvátska.
I napriek obavám počasie bolo
účastníkom priaznivo naklonené. Úspešne sa vykonali dva
pohony v lokalitách Planý Vrch
a Šulcov Jarok, v ktorých bola
ulovená jedna srna, dve srnčatá,
jedno diviača a jedna líška. Ing.
Štefan Petrikovič vyslovil úprim-

hriatie výborné varené vínko.
O vianočnú atmosféru sa postarali naši speváci z Obecného
zboru, ktorí nám zaspievali krásne vianočné koledy.
Naši dôchodcovia z KD pripravili výstavu spojenú s ochut-

né poďakovanie za Strednú odbornú školu lesnícku v Banskej
Štiavnici a zároveň požiadal o

Privítali sme aj sv.Mikuláša,
ktorý naším deťom priniesol
malú pozornosť.
Deti zo školy pripravili pestrý
program, ktorý zaujal a myslím,
že nám v obci vyrastajú herecké
talenty.
Na záver by som
sa chcela poďakovať
všetkým, ktorí sa o organizačné pripravy a plynulý chod Vianočných trhov
postarali:
Členom kultúrnej komisie: Anke Jarošíkovej,
Vierke Košťúrovej, Erike
Mikulovej, Jaroslavovi Mikulovi, Ivanovi Kúdelovi a
Milanovi Dekyšskému.
Ďalej pánovi poslancovi Martinovi Hamarovi,
Anke Jakubíkovej ,slečne Márii Priekopovej, p.Jánovi
Drevenému a pracovníčkam
Obecného úradu.
VEĽKÁ VĎAKA
Za kultúrnu komisiu:
Mariana Mikulová

ďalšiu spoluprácu v organizovaní tejto peknej
poľovníckej akcie. Za
Poľovnícke združenie
Hubertus Žemberovce
ďakujem PD Žemberovce a SHR Alexandrovi

Ťapajovi za povolenie vstupu
na pozemky v ich obhospodarovaní a Obci Žemberovce za
poskytnutie priestorov na slávnostný nástup pri Zdravotnom
stredisku.
Ing. Karol Birčák
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Dva mesiace prázdnin ubehli pre našich najmenších veľmi rýchlo. Jedni boli na dovolenke
so svojimi rodičmi v Chorvátsku, iní navštívili
krásy Slovenska, každý ich prežil podľa vlastných
možností a záujmu.
Ale v našej materskej škole sa neoddychovalo:
Počas letných prázdnin prebiehala rekonštrukcia umyvárky. Táto rekonštrukcia bola veľmi potrebná konkrétne rozšírenie WC, montáž piatich
pisoárov a jedného umývadla, pretože doterajší
počet WC nepostačoval pre kapacitu detí v MŠ.
Tieto práce sa ﬁnancovali z prostriedkov obecného úradu v Žemberovciach, za čo patrí veľká
vďaka pánovi Ing. Kalmanovi – starostovi obce.
Ďalej sa nám podarilo dať vymaľovať priestory
herne MS2 a vstupnej chodby MŠ, čo sa zaﬁnan-

covalo z prostriedkov RZ a sponzorstva jedného rodiča pána Dúbravského – veľká vďaka.
Touto cestou sa chcem poďakovať
pánovi Kolenovi E., ktorý bol ochotný
za veľmi krátky čas zhotoviť paravány
do WC pre našich najmenších.
A tak sme 2.septembra začali školský rok v účelných a čistých priestoroch našej materskej školy.
Materská škola je dvojtriedna s celodennou prevádzkou. Zaškolené sú
deti zo Žemberoviec v počte 34 deti
ako aj zo spádových obcí z Brhloviec
5 detí, z Drženíc 3 deti a Kamenného
Chotára 3 deti, teda našu materskú
školu navštevuje 45 detí.
Tento školský rok bude bohatý na množstvo akcii, ktoré budeme organizovať interne, ale aj v spolupráci s rodičmi, obecným
úradom v Žemberovciach, poľnohospodárskym družstvom, klubom dôchodcov ale
aj inými zložkami, ktoré nás o spoluprácu
požiadajú.
„TEKVICOVÁ PARÁDA“ je jednou z aktivít, ktorá má nezastupiteľné miesto medzi
našimi aktivitami, ktoré organizujeme s našimi najmenšími a ich rodičmi. Vždy na jeseň, keď zo záhrad zberáme úrodu, dávame
tejto aktivite priestor na našom školskom
dvore. Tento rok nám počasie neprialo, ale
to nebol dôvod k tomu, že tekvicová paráda nebude. Organizovali sme ju v školskej

jedálni, ktorá sa premenila na tvorivú dielničku
našich najmenších a ich rodičov. Rodičia a starí
rodičia, ktorí prejavili záujem, priniesli pre svoje
dieťa, (vnúča) tekvičku, ozdobili ju spoločne
podľa vlastnej fantázie a tekvicová paráda sa
začala.......A tak naša tvorivá dielnička bola plná
rôznych rozprávkových bytostí.....presvedčte sa
sami, akých tvorivých rodičov a starých rodičov
majú naši najmenší. Naši najmenší sa tekvičkám
dlho tešili a hľadali si tú svoju vyparádenú......
pri ktorej sa vyfotili. Premenené tekvičky, ešte
dlho zdobili interiér a exteriér našej materskej
školy.
...tešíme sa na ďalšie stretnutie, o ktorom Vás
budeme včas informovať ....
Stranu pripravila
Mária Máčayová a kolektív MŠ

MIKULÁŠ a s ním spojená predvianočná tržnica
4.decembra popoludní sme očakávali uja Mikuláša v telocvični ZŠ. Detičky pozdravili uja Mikuláša piesňami, básňami a nechýbali ani vinše,
ktoré k tomuto obdobiu jednoznačne patria. Vystúpenie (prikladáme foto)našich najmenších odmenili všetci prítomní dlhotrvajúcim potleskom
a darčekom od uja Mikuláša, ktorý sa poďakoval
našim najmenším za krásny kultúrny program,
ktorí nacvičili so svojimi pani učiteľkami.
Toto predvianočné stretnutie sme obohatili o predvianočnú tržnicu, ktorá bola pestrá a
ponúkala všetkým prítomným tie najúžasnejšie
výrobky, ktorými sa prezentovali naši najmenší
a ich rodičia.(Finančný zisk z tejto aktivity bude
ve n o v a ný n a
zakúpenie
výtvarných
pomôcok do
n a š e j m a t e rskej školy a pre
Maťka (15O,-€)
na jeho liečbu,
ktorého touto
cestou pozdravujeme a držíme mu všetci
palčeky!
Ver ím , že
spoločným úsilím rodičov a
pani učiteliek

Zˇemberovské echo

sme „vylúdili“ tú prekrásnu
predvianočnú atmosféru,
ktorá je už predo dvermi a
k tomuto obdobiu jednoznačne patrí.
Za všetkých zamestnancov materskej školy a 42
detí sa s Vami lúčim prekrásnou koledou našich
najmenších:
„Ja som malý vinšovník,
zavinšujem ako nik.
Šťastie, zdravie rodine,
nech všetko zlé pominie.“
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