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Občasník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Dlhé, teplé, letné dni a
večery už vystriedali dni
jesene. Striedavo ešte príjemné, zaliate slnečnými
lúčmi, trblietajúcimi sa v
pestrých jesenných farbách, ktoré namaľovala
sama príroda. Avšak už
zväčša chladné, veterné,
sychravé, ako stvorené
na zababušenie sa do
deky, s teplým čajom a
príjemným čítaním. Verím, že takým bude aj
číslo ŽE, ktoré práve držíte v rukách.
Jeseň - nie je len ročným obdobím, ale symbolicky toto vyjadrenie
použivame aj pre časť
života, keď už nie sme
ekonomicky činní, mali
by sme si užívať plody
svojej celoživotnej práce
a zaslúženého oddychu.
Z tejto symboliky v ychádza aj október ako
mesiac úcty k starším.
Pripomína nám , aby sme
nezabudli na úctu k seniorom a hlavne, že staroba sa týka nás všetkých.
Je prirodzenou súčasťou
každého života. Pre niekoho ešte v dobrej sile,
pre niekoho v chorobách
a starostiach.
Tak, ako v básni ženy,
ktorá zomrela na oddelení pre dlhodobo chorých v jednej nemocnici.
Personál nemocnice ju
našiel medzi jej vecami
a tak sa im zapáčila, že
ju opísali a báseň putovala ďalej.
Myslím, že má čo povedať nielen zdravotnému personálu a opatrovateľkám, ale každému
z nás.
Spokojné jesenné dni
aj dni jesene života vám
prajem.
DaC.

•

Ročník XIII.

Báseň starenky
Počujte sestrička, keď na mňa hľadíte,
povedzte, koho to pred sebou vidíte?
Ach áno, úbohá starena
s čudnými očami a takmer šialená.
Odpoveď nedá vám, jedlo jej padá,
nevníma, keď od nej niečo sa žiada.
O svete nevie, len pridáva práce,
topánky, pančuchy dokola stráca.
Niekedy tvrdohlavá,
inokedy sa vie chovať,
potrebuje však už nakŕmiť a prebaľovať.
Toto Vy vidíte? Toto si myslíte?
Sestrička, veď Vy o mne vôbec nič neviete.
Budem Vám rozprávať,
kým všetkým som bola,
než som sa bezmocná,
až sem k Vám dostala.
Miláčik rodičov, dievčatkom,
tak sotva desať liet,
s bratmi a sestrami, život bol ako med.
Lietajúc v oblakoch, dychtivá prvých lások
a stále samý smiech
šestnásťročnej krásky.
V dvadsiatke nevestou s tlčúcim srdcom,
skladala sľub lásky za bielou kyticou.
A keď bolo pár rokov po dvadsiatke,
ako ten čas letí,
ja chcela som šťastný domov pre svoje deti.
Potom prešla tridsiatka a putá lásky detí,
ako rástli, už mohli sme pátrať po pamäti.
A je mi štyridsať, synovia odchádzajú,
len kroky verného manžela
stále ma sprevádzajú.
Päťdesiatka prišla a s ňou ďalší malí,
čo sa na kolenách, ako ti prví hrali.
Však začala doba zlá,
môj manžel zomrel v Pánu,
mám z budúcnosti strach, niekto mi
zavrel bránu.
Život ide ďalej, moje deti majú vrásky
a ja len spomínam na rodinu
a dni plné lásky.
Príroda krutá je i keď bol život krásny,
na stará kolená porobí z nás bláznov.
Telo mi neslúži, s gráciou už je amen,
kde srdce tĺklo skôr,
dnes cítim ťažký kameň.
Však uprostred týchto tiaží,
to mladučké žieňa žije
a srdce jej, hoc ťažko,
tam v hrudi stále bije.
Spomína na radosť, na smútok,
čo rozochvieva,
veď stále miluje a neprestala byť živá.
Málo bolo tých liet a nešli lenivo,
ja zmierila som sa tým,
že všetko sa minulo.
Otvorte oči, sestrička,
teraz keď všetko viete,
neuvidíte len vetchú starenu...
Teraz už ... MŇA vidíte!
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Naša obec na Santovke
Novovytvorené Občianske združenie Tekov – Hont vzniklo
spojením už existujúcich dvoch menších združení. Teraz sú jeho
členmi verejný sektor 43 obcí a súkromný sektor 58 subjektov.
Toto združenie, ktorého sme členmi aj my, nás vyzvalo v jednu
septembrovú sobotu na prvé stretnutie do Santovky na kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom: „ Dobruo jedlo z Tekova
a Hontu „ – na súťaž.
Obec oslovila predsedu poľovníckeho združenia HUBERTUS, aby sme niečo uvarili, prisľúbil nám pomoc. Pridal sa aj
klub dôchodcov a tí sa do toho
pustili s veľkou chuťou. Jedlo
bolo potrebné pripravovať na

22 súťažných tímov z celého
regiónu. Bola to celodenná
akcia z ktorej sme sa vracali až
za súmraku. A ako sme dopadli
? Porota hodnotila všetko dohromady mäso s cestovinami a
to je asi vec chuti, kto čo ľúbi.

mieste o to to bolo náročnejšie. Poľovníci uvarili chutný
jelení guláš, po ktorom sa len
tak zaprášilo. Ženičky z klubu
dôchodcov uvarili žemberovský
paprikáš a nechýbali ani makové štrúdle, veď sme makári a
vychválené pagáčiky. Urobili
peknú výzdobu svojho stánku a
ešte sme nahovorili aj pani Kňazovičovú na predaj koberčekov
a dečiek vlastnoručne vyrobených. Touto cestou ďakujem
všetkým, ktorí sa pričinili, aby
sme mohli našu obec prezentovať v regióne.
Mnohé obce na túto výzvu
nereagovali to vidieť z počtu
účasti družstiev na tomto podujatí. Zo združenia sa prihlásilo

Na prvom mieste boli párance
od Struhárov z Pukanca, na
druhom mieste boli lokše zo
Santovky a tretie sa umiestnili
djovke z Devičian so zabáranymi
lokšami. Pre nás bolo ocenením,
že sa naše jedlo páčilo návštevníkom, pretože bolo rýchlo po
ňom. Bolo povedané, že ďalšia
takáto akcia na rok sa bude konať u výherného tímu, takže by
to malo byť v Pukanci. Okrem
toho, že si ľudia naplnili brušká vyberaným jedlom, pozreli
kultúrny program, prebehli tu
družné rozhovory, nové priateľstvá, vymenili si skúsenosti a to
je myslím si to pravé, čo malo
toto podujatie priniesť.
Text a foto: Jar
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Spomíname na SNP
Slovenské národné povstanie
je jedným z veľmi dôležitých momentov pre našu vlasť. Návraty
do minulosti sú potrebné pre
pochopenie súčasnosti a ovplyvnenie budúcnosti. Uplynulo už
72 rokov, čo slovenský národ
povstal proti fašizmu, krutosti
a nadradenosti. Nevládal sa už
dívať na to, čo sa dialo v našej
vlasti a okolitých krajinách. Tri
divízie slovenských vojakov a
partizánov pod vedením generála Jána Goliana a Rudolfa Viesta
sa postavili zoči- voči siedmim
nemeckým dobre vycvičeným
divíziám. Nemci plánovali zlikvidovať Povstanie za tri dni. Ale
Povstanie vydržalo v otvorenom
boji 2 mesiace. Nebolo vôbec

porazené, len jeho bojovníci
boli zatlačení do hôr a odtiaľ
pomocou civilného obyvateľstva
prepadávali nemecké jednotky.
Skutočnosť, že tisíce občanov
– vlastencov všestranne pomáhalo odbojovým skupinám,
dokazuje, že Povstanie bolo skutočne národné. Okupačné fašistické vojská sa kruto pomstili
obyvateľstvu na povstaleckom
území. Po besnení okupantov
zostalo na Slovensku 5 305 obetí v 211 masových hroboch, 102
vypálených obcí a ďalšie obete
odvlečené do táborov smrti, kde
boli vystavené neľudskému zaobchádzaniu a nútené k otrockej práci pre Nemeckú ríšu.
Aj z našej obce sa zapojilo do

HODOVÁ ZÁBAVA
Dňa 3. 9. 2016 sa po celej obci
Žemberovce rozliehala z kultúrneho domu veselá hudba. Rodičovské združenie ZŠ s MŠ v Žemberovciach v spolupráci so ZŠ s
MŠ Žemberovce zorganizovali
tradičnú hodovú zábavu. Stráviť
príjemný večer pod taktovkou
KAŠUBOVCOV sa rozhodlo cez
190 ľudí, takže keď sa rozozvučali prvé tóny, tanečný parket
sa doslova otriasal. Program
večera moderovala zástupkyňa
pre MŠ, pani Mária Máčayová,
ktorá sa najskôr poďakovala prí-

tomným za účasť a predstavila
exkluzívny tanečný pár sl. Bigasovú s partnerom, ktorí zahájili
večer svojou ukážkou spoločenských tancov. Krátko po nich sa
nenechali zahanbiť ani žiaci základnej školy a predviedli tanec
na skladbu z klasického ﬁlmu
Hriešny tanec.
Tanečné kolá striedali krátke
prestávky, či už na zakúpenie
si tombolových lístkov alebo
na pochutnanie si na skvelej,
teplej večere, no a samozrejme aj na žrebovanie samotnej

SNP 127 mužov. Nevrátili sa 4 z
nich, a to: Ján Bednárovič, ktorý
zahynul v koncentračnom tábore, Mikuláš Krnáč – partizán,
Viktor Naď, ktorý zahynul na
poľskej strane Dukly a mjr. Daniel Gonda, ktorý padol v Ľubochnianskej doline ( 12.9.1944),
keď išiel na rozviedku.
Ozbrojeným povstaním sa
Slovensko prihlásilo k cieľom

veľký priestor na šírenie nepriateľstva, nenávisti v Európe a po
celom svete. Preto je potrebné
pripomínať mladým ľuďom to,
čo znamenal fašizmus pre svet.
Bol to najničivejší vojnový konﬂikt v doterajšej histórii ľudstva, ktorý si vyžiadal takmer
60 miliónov mŕtvych, ďalších 35
miliónov zranených, poznačených na celý život. Takmer celá

protihitlerovskej koalície a SNP
sa stalo jedným z najvýznamnejších ozbrojení európskej protifašistickej nadvlády. Bol to slovenský príspevok k porážke fašizmu
a nemeckého nacizmu.
Udržiavanie protifašistických
tradícií v spoločnosti 21. storočia má veľký význam. Ľudia,
ktorí prežili tie hrôzy, postupne
odchádzajú a tvorí sa mladá generácia. Predstava o prežitých
hrôzach sa stráca. Znovu sa vytvárajú skupiny ľudí, ktorí majú

Európa sa zmenila na ruiny a
trvalo roky, kým sa ju podarilo
obnoviť.
SNP je vhodnou príležitosťou
uctenia si pamiatky tých, ktorí
padli v boji za víťazstvo nad fašizmom. Im všetkým patrí naša
vďaka a úcta.
Len spomienku, kvety a poďakovanie môžeme dať ľuďom,
ktorí boli ochotní obetovať aj
svoje životy, aby sme my boli
slobodní.
Mária Žubretovská

tomboly. Obsluha
i občerstvenie boli
na výbornej úrovni,
všetci prítomní sa
cítili príjemne, skvele sa bavili v kruhu
svojich priateľov a
zábava gradovala až
do skorých ranných
hodín.
Touto cestou sa
chce Rodičovské
združenie ZŠ s MŠ
v Žemberovciach
poďakovať všetkým
prítomným, organizátorom a usporiadateľom i tým, ktorí
pomáhali akoukoľvek činnosťou na
perfektnom priebehu celej zábavy
a verí, že sa pri takejto veselej príležitosti znova čoskoro
spolu stretneme.
Výťažok z hodovej zábavy bude venovaný na
renováciu školy. Ešte raz ďaku-

jeme všetkým za podporu.
Rodičovské združenie ZŠ s
MŠ v Žemberovciach
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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 25. 08. 2016 v
zasadačke Obecného úradu v
Žemberovciach
Uznesenie č. 28/2016 – OZ
berie na vedomie:
-určenie zapisovateľky a vyznačovanie hlasovania: Ing. Anna
Mináriková
-určenie overovateľov zápisnice:
Ivan Kúdela, Ján Tichý
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: Jaroslav Mikula
členovia: Milan Dekyšský, Martin Šedivý
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8 M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 Ľ.Krátky
Uznesenie č. 29/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
-informáciu o plnení uznesení
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.06.2016
-Uznesenie č. 23/2016 – OZ
– prevod do rezervného fondu
– je v plnení
Uznesenie č. 30/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
zriadenie DHZO v zmysle zákona
NR SR č. 369 o obecnom zriadení a novely zákona NR SR č. 314/
2001 o ochrane pred požiarmi s
účinnosťou od 1.9.2016
Volený DHZO je zložený ako je
uvedené v prílohe
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8 M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 Ľ.Krátky
Uznesenie č. 31/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:

kandidáta na veliteľa DHZ Obce
Žemberovce – Slavomíra Bešinu
odporúča:
starostovi obce, aby požiadal
ORHaZZ v Leviciach o zaradenie
kandidáta Slavomíra Bešinu do
špecializovanej prípravy vykonania skúšok odbornej spôsobilosti veliteľa DHZO.
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8 M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 Ľ.Krátky
Uznesenie č. 32/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
Zverejnenie zámeru č. 2/2016
odpredať pozemok parc. č.
208/1 o výmere 123 m2 a parc.
č. 208/4 o výmere 158 m2 v k.ú.
Dolné Žemberovce vedených na
LV č. 1 Obce Žemberovce formou osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods.8 písm e) zák. č. 138/
1991 Zb. 3/5 väčšinou všetkých
poslancov. Obec s využitím pozemku nemá žiadne úmysly ani
do budúcnosti žiada starostu
obce
- V zmysle § 9 a ods.8 písm. e)
zák. 138/1991 Zb. vypracovať a
zverejniť zámer predaja majetku
obce v zmysle „ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva“ na úradnej tabuli
a webovej stránke obce 15 dní
pred zastupiteľstvom za cenu
2,- eurá za m2 pozemku.
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8 M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný 1 Ľ.Krátky
Uznesenie č. 33/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
návrh poslanca Ivana Kúdelu
udeliť hlavnému kontrolórovi
obce Ing. Eve Ördöghovej jednorázovú odmenu vo výške
30 % mesačných platov za rok
2015
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8 M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 Ľ.Krátky

Uznesenie č. 34/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
-návrh na použitie ﬁnačných
prostriedkov z Rezer vného
fondu na odkúpenie pozemkov
v Bani podľa GP č. 055/2016
zo dňa 11.8.2016 overeného
16.8.2016 pod. č. 770/2016 v
sume 12.500€
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8 M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 Ľ.Krátky
Uznesenie č. 35/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu obce
Žemberovce k 30.06.2016
stanovisko HK obce k návrhu
zmeny rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok 2016
prijaté rozpočtové opatrenia
č.1-9
schvaľuje
-zmenu rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok 2016
Hlasovanie: Počet: Mená poslancov: Za: 8M.Dekyšský,E.
Kolenová,I.Kúdela,J Mikula,M.
Šedivý, A.Ťapaj J.Tichý, P.Vašek
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 Ľ.Krátky
Uznesenie č. 36/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly č.4/2016
– overenie plnenia prijatých
opatrení z následných ﬁnančných kontrol vykonaných v roku
2015
- Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- o výške prídelu podielových
daní
- o neevidovaní neuhradených
faktúr po lehote splatnosti
- o kultúrnych akciách, ktoré sa
uskutočnili od zasadnutia OZ
dňa 2.6.2016:
- Jánska vatra
- 16. ročník podujatia „Žiak
roka“
- futbalový turnaj o pohár starostu
- futbalový turnaj žiakov – memoriál Rastislava Bónu

- športové podujatie v spolupráci s ev. cirkvou
- letný tábor detí v spolupráci s
rím.- kat. cirkvou
- o akciách, ktoré sa budú konať:
- obecné oslavy SNP 29.8.2016
o 17.30 hod.
- tanečná zábava 3.9.2019, poriadaná RZ pri ZŠ s MŠ
- v Santovke 10.9.2016 podujatie s názvom „Dobruo jedlo z
Hontu“
- Čaro zrelosti
- o investičných akciách, ktoré
sa uskutočnili
- Chodník cez park
- spustenie ďalšej časti kanalizač. prípojok
- osadenie spomaľovacieho prahu na ul. ČA
- oprava miest. komunikácií kamienkovaním a súvislý poter na
aut. zastávke
- odstránenie porevíznych závad v KD
- detské ihrisko lanová pyramída
- oprava podláh v 4 triedach
ZŠsMŠ
- jedáleň ZŠsMŠ – nové kanalizačné rozvody(škrabka)
- príprava projektu na protipovodňové opatrenia pre celú
obec

Udalosti
stručne
• 24.6.2016 V Santovke
prebehlo riadne zasadnutie revíznej komisie OZ
Tekov – Hont. Zasadnutia sa zúčastnil starosta
obce.
• 10.9.2016 Starosta obce
sa zúčastnil v Santovke
na stretnutí starostov 23
obcí organizujúcich podujatie „ Dobrvo jedlo z
Tekova a Hontu „.
• 28.9.2016 Starosta obce
a predseda ZO SZZ Alexander Ťapaj sa zúčastnili riadneho zasadnutia
OZ Tekov – Hont v hornej
Seči.
• 30.9.2016 Na OcÚ v Starom Tekove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie
RZMOT pri príležitosti 25.
výročia založenia združenia. Pozvaní boli všetci
starostovia a starostky
pôsobiaci počas uplynulého obdobia. Za obec
Žemberovce sa podujatia
zúčastnili starosta obce a
Ing. Jana Staňová.

ˇ
Zemberovské
echo

4

Činnosť žemberovského spevokolu
Spevokol Žemberovčan sa zúčastňuje a prispieva svojím
programom na všetkých oslavách v našej obci i mimo nej.
Prečítajte si, ako sa nášmu ŽEMBEROVČAN-ovi darilo v mesiacoch júl – august – september 2016.
Dňa 25.7.2016 sme dostali
pozvanie z kultúrneho strediska Levice, spolu so speváckou
skupinou Nádej z Levíc , zaspievať ľudové piesne. Počasie
v tento deň bolo ako vyšité a v
parku za budovou Junior v Leviciach sa pozbierali
nielen levickí seniori,
ale aj ostatní občania
z Levíc. Ako prvý vystúpil spevácky súbor
Nádej , ktorý zaspieval niekoľko ľudových
piesní s harmonikovým doprovodom p.
Mgr. Bernátovej. Náš
s p e v o ko l Ž e m b e rovčan vystúpil ako
druhý . Doprevádzala nás na harmonike
tiež p. Bernátová a na

husliach Jozef Krnáč, náš nový
člen spevokolu. Zaspievali sme
piesne z Hontianskeho regiónu. Vďaku nám dali srdečným
potleskom. Vo večerných hodinách sme sa vrátili každý osobne autami domov.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Bohunická roľa

Prvá augustová sobota nezačala práve ideálnym počasím.
Organizátori kultúrno-spoločenského podujatia Bohunická
roľa sa obávali, že im chlad a
dážď všetko pokazí. Nakoniec
slniečko zvíťazilo a dolu na ihrisku mohol začať súboj už 5.
ročníka súťaže vo varení guľášu
– Bohunický kotlík.
Toto podujatie sa
konalo pod záštitou
Nitrianskeho samos p r áv n e h o k r a j a .
Starostka obce Mgr.
Vladka Rišková v
úvodnom príhovore
pripomenula tradície našich predkov,
ktorí si aj popri ťažkej práci našli čas na
vzájomné stretnutie
pri dobrom jedle a
speve. Ucho milovníkov ľudových piesní
potešil náš spevokol Žemberovčan a
súbor ZOJDS z Novej Dediny. Do
neskorých nočných hodín hrala
skupina ERB zo Starého Tekova. Program podujatia obohatili

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
�• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
•
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
�• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v
krabici
�• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• �Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
�• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
�• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
�• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
�• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
�• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
V týždni od 17. 10.2016 do 21.10.2016
počas: pracovnej doby
miesto:zasadačka Obecného úradu v Žemberovciach
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.cz

Vyberáme z kalendária kultúrno –
spoločenských podujatí na r. 2016
03.12.2016 Žemberovské predvianočné remeselnícke trhy
14. ročník + Mikuláš

sprievodné akcie, maľovanie
na tvár a vozenie na poníkovi. Na záver starostka poďakovala všetkým účinkujúcim
a povedala, že takúto akciu
by nebolo možné uskutočniť
bez pomoci ochotných rúk
poslancov OZ, dobrovoľných
hasičov, občanov a samozrejme sponzorov.

Seniorské
talentárium

Dňa 22.9.2016 sme dostali pozvanie na 5. ročník
nesúťažnej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti
seniorov „Seniorské talentárium.“ Podujatie sa konalo

pod záštitou primátorky mesta
Banská Štiavnica, v Kultúrnom
centre Banská Štiavnica (vedľa
hotela Grand). Bola to nesúťažná prehliadka záujmovo umeleckej činnosti a tvorivosti seniorov
– hudba, spev, umelecké slovo a
vlastná tvorba. Prehliadku viedla pani Mária Petrová z Banskej Štiavnice. Zúčastnili sa jej
spevácke skupiny: zo Žiaru nad
Hronom, z Banskej Štiavnice,
Komárna, Štefútova, Pukanca ,
Levíc a náš Žemberovčan. V sólovom speve nás reprezentovala
p. Hamarová, ktorú na husliach
doprevádzal Jožko Krnáč. Náš
spevokol zaspieval 4 ľudové
piesne. Na harmonike nás doprevádzala p. Mgr. Bernátová,
na husliach p. Krnáč. Odmenili
nás srdečným potleskom a na
pamiatku sme dostali krásne
knihy o okolí Banskej Štiavnice, magnetky ako i Ďakovný
list,ktorý má svoje miesto v našej kronike, ktorú vedie p. Marta
Bieliková. V popoludňajších hodinách sme sa spoločne vrátili
so spevokolom Nádej z Levíc
autobusom domov.
Najbližšie sa stretneme na
oslavách Čaro zrelosti v Žemberovciach.
Spracovali: MB+MŠ
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Hory, lesy, spievajme, že sme spolu, zakričme si!
Ako už je v našej farnosti nie- pri športových aktivitách, z ktokoľko rokov dobrým zvykom, aj rých sa najväčšej obľube bezkontohto roku sme počas letných kurenčne tešil futbal, nezabudli
prázdnin pre deti zo Žembero- sme oduševnene fandiť našim
viec a okolitých obcí zorganizo- olympionikom, (ktorý v tom
vali detský letný tábor. Avšak čase bojovali v Riu) a nemohla
tento ročník bol prelomový a to chýbať ani nočná hra. Pozorutým, že organizátorsky sme sa
rozhodli svoje sily a schopnosti
spojiť s farnosťou Považany, čo
je obec v dekanáte Nové Mesto
nad Váhom.
Celé sme to odštartovali v
nedeľu na začiatku druhého
augustového týždňa, keď sme
sa spoločne vydali na chatu Homôlka, ktorá sa nachádza neďaleko rázovitej obce Valaská Belá
v okrese Ilava, v naozaj malebnom prostredí Strážovských vrchov, za kopcom dobrodružstva,
zábavy či spoznávaním nových
priateľov.
Počas táborového týždňa
nami rezonovala hlavná myšlienka tábora – ,,Milosrdní ako
Otec“. Rovnako znie aj motto
tohto mimoriadneho Svätého
roku milosrdenstva, ktorý vyhlá- hodnosť okolitej prírody sme si
sil pápež František, a ktorý začal všímali po stopách turistickej
8. decembra 2015 a skončí 20. trasy a využili sme aj prítomnosť
novembra 2016. Práve preto sme neďalekej dedinky Čičmany, kde
sa na túto tému rozhodli upria- sme sa boli pozrieť a mohli obdimiť pozornosť detí a čo najbliž- vovať unikátne maľované drevešie im ju priblížiť na ukážkach nice, ktorými sú Čičmany známe.
scénok, kde ústrednú postavu Nevšedným a pútavým zážitkom
zohral milosrdný samaritán, roz- bola aj exkurzia sklárskej dielličných hier a iných kreatívnych ne Sklený sen vo Valaskej Belej,
činností. Každý nový deň sa tak spojená s ukážkou tradičnej výpred nami odkrývali a my sme roby skla.
postupne spoznávali, jednotlivé
O všetky deti (34 zo Žembeskutky telesného
a duchovného milosrdenstva. Vrcholom každého
Sadáme s vďačnosťou ku stolu , Pane,
dňa bolo slávenie
za nápoj, pokrmy z milosti dané.
sv. omše.
Za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli,
Duchom priachceme Ti ďakovať, Otče náš milý.
teľstva a radosti
Keď ruky otcovské chlieb na stôl kladú,
na nás zapôsobila
deti sa nemusia obávať hladu.
vlastná táborová
Dary tie hojnosti láska nám dala,
hymna. Tá bola
nech Ti je za všetko, Bože náš chvála.
zložená špeciálne

Sadáme s vďačnosťou...

pre túto príležitosť. Jej text sme
sa učili nielen
spievať ale predovšetkým sme sa
ho snažili čo najvernejšie prežiť.
Okrem iného
sme veľa príjemných chvíľ zažili pri spoločnej
opekačke, mnoho
zábavy sme si užili

(prevzaté EMS F. Melanchtona, BA)

roviec a okolia a 27 z Považian)
sa staral animátorský kolektív
sedemnástich mladých ľudí,
vrátane dvoch kňazov. Celému
dobrodružstvu predchádzalo
nemálo dní intenzívnej prípravy užšieho organizačného tímu

a niekoľko spoločných prípravných stretnutí, avšak každá námaha stála za to a verím, že v
podobnej tradícii budeme pokračovať aj nasledujúce leto.
Marek Uhnák
animátor

Koncert v Katolíckom kostole
17. septembra večer vystúpila
v Rímskokatolíckom kostole v
Žemberovciach speváčka duchovných a ľudových piesní
pani Hana Servická. Docestovala až z Prešova a prišla na pozvanie správcu farnosti Jozef
Poliaka. Pani Hana zaspievala
nádherne precítené lyrické a
mariánske piesne, ktoré spevom a hudobne doprevádzali dvaja hudobníci, otec so
synom – hrou na akordeóne
a husliach. Pomedzi piesne
rozprávala osobné svedectvo
svojho života s Bohom, ako aj
svedectvo toho, ako ona sama

niesla vo svojom živote osobný
kríž – v podobe zdravotných
problémov svojej dcéry. Taktiež sa s nami podelila o svoje
dojmy z rôznych Mariánskych
pútnických mieste na Slovensku, ako aj v zahraničí. Z jej vystúpenia a prejavu, bola poznať
jej osobná hlboká viera a vzťah
s Bohom. Taktiež zapôsobila na
nás svojou pozitívnou energiou
a láskou, ktoré z nej vyžarovali.
Z tohto duchovného a umeleckého zážitku sme odchádzali
naplnený príjemný pocitom a
presvedčením, že viera v Boha
je niečo krásne!
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VYDARENÁ NEDEĽA
Počasie sa mračilo, pršalo,
ochladilo sa. Zrovna teraz...
Klub dôchodcov Žemberovce
usporiadal vo svojich priestoroch Deň otvorených dverí
spojený s módnou prehliadkou
z čias osemdesiatych a deväťdesiatych rokov.
Vedúca klubu M. Gúčiková
oslovila dievčatá – modelky o
predvedenie šiat. A začalo sa
žehlením a chystaním oblečenia. Ostatné „modely“ sa vystavili na provizórnom vešiaku. A
že ich bolo neúrekom...
Vedúca klubu privítala prítomných. Každý model uviedla
komentárom. Skutočne niektoré modely boli krásne a i „modelky“ samé skonštatovali, že
by sa to dalo nosiť i dnes. Ale
veď je všeobecne známe, že
nielen história sa opakuje, ale i

niektoré prvky v ošatení sa vracajú. Módna prehliadka sprevádzaná dobovou hudbou bola
správnym pobavením, zastavením sa a zamyslením ...Každá
z prítomných určite podobné
šaty, kostým voľakedy vlastnila.
Prehliadka sa skončila malým
občerstvením a posedením.
Ďakujeme „modelkám“ Mirke
Genčíkovej, Lenke Mikulovej,
Lenke Kosecovej, Zuzke Marekovej a našej „modelke“ Aničke
Baťkovej. Ďakujeme i Aničke
Jarošíkovej že prišla medzi nás,
seniorov.
Čas utekal, dobre sa sedelo pri kávičke. A medzitým sa
vonku počasie umúdrilo. Cesta
domov bola sprevádzaná i zábleskom slabých lúčov slniečka.
Text a foto K.Baranová

Klub dôchodcov v Santovke
Klub dôchodcov pod záštitov obce sa zúčastnil súťaže
Dobruo jedlo z Tekova a Hontu. Súťaž sa konala dňa 10. 9.

2016 v Športovom areáli Santovka. Išlo o prezentáciu klubu
a tradičného jedla. Súťažilo sa
vo varení typických miestnych

regionálnych špecialít. Klub sa
rozhodol prezentovať kuracím
paprikášom s haluškami. A ako
by to bolo, keby sa klub nepochválil aj makovými štrúdľami.
Mali úspech. V okolí bolo dosť
predajcov a výrobcov štrúdieľ,
ale naša sa minula veľmi rýchlo.

Na ochutnávku a predaj sa ponúkali i tzv. „klubové“ pagáčiky.
Deti ťahali svojich rodičov k nášmu stánku po pagáčiky.
Vzorky paprikášu a štrúdieľ
boli predložené komisií na
hodnotenie. Vyhrali Pukanské
párance. Ani sme neboli prekvapení.
Prezentácie sa zúčastnili vedúca klubu Marta Gúčiková,
K. Baranová a A. Baťková. M.
Kňazovicová sa zúčastnila prezentácie tkanými kobercami.
Počasie prialo. Spoločnosť bola
príjemná, okolie a stánky boli
vyzdobené. Príjemne strávená
sobota.
Budúci rok sa bude akcia Dobruo jedlo z Tekova a Hontu konať v Pukanci.
Text a foto K.Baranová
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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.
A tak sme 5.septembra začali
nový školský rok v našej materskej škole s počtom 34 detí. Ani

tento rok to nebolo bez slzičiek,
ale to tak aj trochu patrí k tým
prvým dňom odlúčenia našich
najmenších od svojich mamičiek
a najbližších. Postupne si zvykáme na nových kamarátov a nové
prostredie našej materskej školy, ktoré vytvára veľa možností
a hrových činností.
Tento školský rok bude boha-

RYOCHovia opäť v akcii
Koniec školského roka a začiatok prázdnin sa pre nás, RYOCHov, niesol nielen v znamení
zaslúženého a vytúženého oddychu, ale aj jednou oslavou.
(Mohli ste o nás čítať už v predošlom čísle Žemberovského
echa, ale pripomíname, že ide
o neformálne združenie RYtierov a OCHrancov NPR HD, čiže
Národnej prírodnej rezervácie
Horšianska dolina.)
Táto oslava sa samozrejme
nemohla konať inde ako práve
v, nášmu srdcu blízkej, Horšianskej doline. Keďže by sme v
environmentálno-vzdelávacích

aktivitách radi pokračovali a
myslíme ich vážne, prirodzeným
krokom pre nás bolo ich rozšírenie o takpovediac ďalší rozmer.
Pasovali sme totižto skupinu
prvých RYOCHov NPR HD. Pre
deti to samozrejme bol aj tak trochu Treasure hunt
(Hon za pokladom),
lebo na záver boli
odmenení ukrytými
darčekmi, ktoré im
v budúcnosti majú
pripomínať toto ich
krásne rozhodnutie,
pomáhať prírode

tý na množstvo akcii, ktoré budeme organizovať v spolupráci
s rodičmi, obecným úradom v
Žemberovciach, poľnohospodárskym družstvom, klubom
dôchodcov ale aj inými zložkami, ktoré nás o spoluprácu
požiadajú.
Jednou takou aktivitou bude
tekvicová paráda, ktorú chceme
organizovať v októbri. Vždy na
jeseň, keď zo záhrad zberáme
úrodu, dávame tejto aktivite
priestor na našom školskom

dvore. Rodičia, ktorí prejavia
záujem, prinesú pre svoje dieťa
tekvičku, ozdobia ju spoločne so
svojim dieťaťom podľa vlastnej
fantázie a tekvicová paráda sa
môže začať......
Veríme, že všetky aktivity, ktoré sme si naplánovali na tento
školský rok 2016/2017 sa nám
podarí zrealizovať, o čom by sme
Vás chceli informovať prostredníctvom nášho OKIENKA
Mária Máčayová
zástupkyňa MŠ

ako takej. Ináč boli pripravené
tri stanovištia, ktorých lokáciu
museli dešifrovať z vopred pripravených veršovaných indícií.
Takto sme prešli opäť ,,našu“
trasu a skončili sme pri ilegálne
postavenej rybárskej búde aj s
jej pravidelne sa objavujúcimi
smeťami. Cestou k tomuto nie
príliš vábnemu miestu, ktoré

rov, návštevníkov alebo pytliakov? Ako vlastne nazvať správne
takýchto ľudí? Pýtame sa zatiaľ
len takto do sveta, ale možno
budeme v blízkej budúcnosti
hľadať odpovede, napríklad, na
úrade životného prostredia.
Čo dodať na záver? Hádam
len toľko, že sme presvedčení,
že tou najlepšou cestou k za-

sa navyše do tohto prostredia
vôbec nehodí a ani tu nemá
čo hľadať sme samozrejme po
iných návštevníkoch doliny zbierali odpadky. RYOCHovia si opäť
kladú otázky. Prečo ľudia, ktorí
chodia do prírody sú natoľko
sebeckí, že znečisťujú prírodné
prostredie všetkým ostatným,
ale vlastne aj samým sebe. Nejde tu len o neestetičnosť, ale
o priamu hrozbu pre živočíchy
a rastlinstvo tu žijúce. Myslíte,
že by sa s tým dalo niečo robiť,
okrem pravidelných apelov na
svedomie týchto ,,akože“ rybá-

chovaniu toho čo zachované do
budúcnosti zostať má, je viesť
nasledujúcu generáciu k pozitívnemu vzťahu k prírode a hrdosti
na svoju domovinu oplývajúcu
prírodnými krásami, ktorými
je Slovensko ako také naozaj
hojne požehnané. Veríme tiež,
že práve takáto zmysluplná činnosť nám umožní rásť nielen čo
do počtu RYOCH pozitívnych,
ale tiež aj ako ľuďom. Budeme
radi ak sa k nám pripojíte.
S úctou k prírode - našej živiteľke
RYOCHovia
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Spoločenská rubrika
Povedali si áno

7.5.2016
Tibor Zachar
a Monika Michalcová
16.7.2016
Jozef Uhrík
a Mária Jakubíková
23.7.2016
Ľuboš Szabó
a Lucia Petrželová
10.9.2016
Ing. Jozef Šinkovic
a Ing. Mária Mináriková
17.9.2016
Richard Borbély
a Ing. Elena Ďurovičová

Narodili sa

8.6.2016
Filip Mesároš,
rodičom Patrikovi a Márii
4.7.2016
Kristián Kiš,
rodičom Kristiánovi a Kataríne
7.8.2016
Šedivá Kristína,
rodičom Martinovi a Michaele
10.8.2016
Šestáková Tamara,
rodičom Tomášovi a Gabriele
11.9.2016
Spišiaková Natália,
rodičom Tomášovi a Edine

Opustili nás

26.6.2016
Jozef Kaštier
vo veku 83 rokov
4.7.2016
Zuzana Široká
vo veku 81 rokov
24.7.2016
Pavel Kútny
vo veku 82 rokov
2.8.2016
Gizela Široká
vo veku 85 rokov
14.8.2016
Kolárová Margita
vo veku 85 rokov
21.8.2016
Pavol Hajšel
vo veku 72 rokov
23.9.2016
Ján Moravík
vo veku 62 rokov

Prvá polovica jesenných súťaží bola
pre náš futbal solídna
Ak hodnotíme priebeh okresných
futbalových súťaží z pohľadu žemberovských futbalistov i fanúšikov
možno hovoriť vcelku o spokojnosti,
v porovnaní s rovnakým obdobím
rok dozadu.
Ale poďme pekne po poriadku.
Veľmi dobrá správa bola už pred
sezónou, že sme opäť prihlásili
družstvo prípravky. Po istých počiatočných rozpakoch deti odohrali aj
prípravný zápas a už dva súťažné
turnaje. Určite vôbec nevadí, že zatiaľ len prehrávajú. Vekový rozdiel
oproti väčšine súperov je totiž výrazný. Treba len veriť, že deti, ale
hlavne rodičia budú mať dostatok
trpezlivosti aj naďalej. Výsledky sa
časom určite dostavia.
Aj naše žiacke družstvo začalo
lepšie. Prvé dva majstrovské zápasy sme vysoko vyhrali a už neprehrávame so svojimi súpermi takým
vysokým rozdielom ako v minulej
sezóne.
Naše družstvo dospelých absolvovalo prípravu, ktorá nevzbudzovala veľký optimizmus. Zo štyroch
prípravných stretnutí sme vyhrali
len jedno, proti Pukancu. Aj v letnom turnaji o Pohár starostu obce
sme najprv prehrali s Hronskými
Kosihami a v súboji o 3.miesto sme
po boji nakoniec porazili Tekovskú
Breznicu. Turnaj si zaslúži trochu
väčší priestor v tomto článku. Organizátori, pod vedením prezidenta
klubu Jána Korčeka vyvinuli veľké
úsilie v príprave, ale v deň turnaja
bolo daždivé počasie a o tom, že sa
predsa len bude hrať sa rozhodlo
až tesne pred poludním. A bolo to
nakoniec dobre, lebo na turnaj nakoniec zavítal aj generálny sekretár
Slovenského futbalového zväzu
Jozef Kliment s manželkou, aj „generalita“ Oblastného futbalového
zväzu z Levíc, predseda František Urban i podpredseda Stanislav Kysel.
Všetci funkcionári i priaznivci, ktorí
pomohli zorganizovať turnaj
i
v nepriaznivom počasí si zaslúžia aj s
odstupom času veľké poďakovanie.
Najmä prezident klubu vyvinul
veľké úsilie, aby sa zloženie na jar
tak úspešného kádra veľmi nezmenilo. Podarilo sa to. Z mužstva odišli
zo známejších hráčov len Knoška a
Tóth. Tiež niektorí starší hráči, ktorí

A opäť sa cvičí...

Oznamujeme všetkým
priaznivcom jogy, že sa opäť
od 15. októbra cvičí. V starých
priestoroch, ale s novou cvičiteľkou. Precvičuje J.Boďová.
Streda zostala, len čas sme posunuli na 18 hodinu, aby i pracujúci mali šancu sa zapojiť.
Tak priatelia, do cvičenia.
Namaste...

u nás odohrali množstvo zápasov,
odišli do Hontianskych Trstian do
mužstva 8.ligy (Alexander Sepeši, Tibor Setey a Vladimír Drľa). Za to čo
u nás odohrali im určite patrí veľké
poďakovanie od výboru nášho klubu, od vedenia obce i od priaznivcov. Mužstvo v lete doplnili Ján Valo,
Filip Hanuska a Tomáš Kliment.
Všetci s napätím čakali ako naše
mužstvo vstúpi do nového ročníka
6.ligy, najvyššej okresnej súťaže v
Leviciach. V prvom kole v Loku sme
akoby odohrali dva rôzne zápasy.
Prvý polčas sme so šťastím prežili
len s jednogólovým mankom, ale

niec sme prehrali 1:5. V 6.kole sa u
nás hralo „derby“ s našimi susedmi z
Novej Dediny. Nezachytili sme úvod
a už v 2.minúte sme prehrávali. Do
polčasu sme síce vyrovnali, ale to
bolo všetko. Súperovi, ktorý hral
viac ako pol hodinu oslabený o vylúčeného hráča sme už nedokázali
vstreliť gól. Takže tretia remíza...
Nasledujúce kolo sme cestovali do
Horných Túroviec a opäť známy
scenár: za 15 minút sme prehrávali
o tri góly a za celý prvý polčas 5:1. V
druhom sme síce neprehrali, ale fanúšikovia odchádzali veľmi sklamaní
z výsledku 6:2 v prospech domácich.

Družstvo prípravky OFK Družstevnik Žemberovce
v druhom sme dominovali a skóre
otočili v náš prospech. Žiaľ, v poslednej minúte po trestnom kope
sme prišli o dva body a „len“ sme
remizovali. Aj nasledujúce kolo sme
odohrali ako na hojdačke a v domácom zápase proti Novému Tekovu
sme opäť dostali gól v poslednej minúte a zase sme prišli o dva body za
remízu 3:3. V treťom kole vybuchla
„bomba“. V Plavých Vozokanoch, už
s Berkešom v bránke, sme prvý raz
nedostali gól a zmietli sme domáci
tím jednoznačne - 0:4. Vo štvrtom
kole sme hostili Hronské Kľačany. Po
rozpačitom prvom polčase sme prehrávali, ale v druhej časti sme predviedli, ako má vyzerať maximálna
efektivita. Vyhrali sme nakoniec 4:1
a dostali sme sa v priebežnej tabuľke historicky najvyššie za posledné
roky, na 3.miesto. V ďalšom kole
sme vycestovali na pôdu aktuálneho „lídra“ súťaže, do Šiah. Žiaľ, opäť
sme nezvládli prvý polčas a nako-

OKIENKO
POCHVALY/KRITIKY
Vaše námety, postrehy,
pripomienky, fotograﬁe do
okienka pochvaly, alebo kritiky vecí či diania v našej obci,
môžete posielať na adresu:
echozem@gmail.com alebo
odovzdať do schránky na
obecnom úrade.

Náš prezident na zápase nevydržal
ani do konca polčasu....
Ďalšie dva zápasy sme vyhrali.
Doma s Čatou síce len tesne 1:0,
hoci sme až na prvých dvadsať minút mali veľkú prevahu. Nastrelili
sme štyri žrde, brankár hostí podal
vynikajúci výkon a zmaril nám
množstvo veľkých gólových príležitostí. Potom sme vycestovali na
pôdu nováčika súťaže do Dolného
Pialu. Tam sme stretnutie vo svoj
prospech pre zmenu rozhodli už v
prvom polčase. Dali sme tri góly a
to nám v pohode stačilo.
Takže, ak sumarizujeme, v čase
keď sa písal tento článok, sme v deviatich kolách dosiahli štyri víťazstvá, tri remízy a len dva razy sme
prehrali. S 15 bodmi a aktívnym skóre 21:18 sme v tabuľke na sympatickom 6.mieste. Tí, čo spomínajú na
„hororovú“ minulú jeseň si pamätajú, že vtedy sme za celú jesennú časť
mali len 9 bodov a vysoko pasívne
skóre. Tento tím je vcelku dobre
vyskladaný. Vie aj vydrieť víťazstvo
ako v zápase s Čatou, ale dokáže aj
„vypustiť“ celý polčas ako v Šahách,
či Horných Túrovciach. Určite bolo
na našej hre viac pozitív. Napríklad
aj to, že máme dvoch vyrovnaných
brankárov, Gubricu i Berkeša. Výbor
nášho klubu, priaznivci a veríme, že
i hráči sú presvedčení, že získame
ešte niekoľko bodov do konca jesene, aby sme sa pevne usadili v pokojnom strede tabuľky a aj naďalej mali
v obci z futbalu radosť.
jm
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Žatevný oldomáš 2016
Tak ako po minulé roky tak i
tento rok sa konalo na našom
družstve slávnostné ukončenie
žatvy- oldomáš . Predchádzala
tomu celodenná príprava, ktorá spočívala nielen vo výzdobe

Predseda družstva Ing. Milan Halmeš, agronómovia Ing. Biely
a Ing. Pacher a mechanizátor p. Ábelovský, Anna Pastorová.

Príhovor a zhodnotenie žatvy 2016 predsedom Ing. Milanom Halmešom.

jedálne, ale i v
príprave chutného gulášu. Pani
kuchárky nám
pripravili guláš
a nechýbali ani
chutné štrúdle a pagáče. Na
úvod stretnutia vystúpila s básňou o žatve Anička Pastorová
a následne bol predsedovi PD
Ing. Halmešovi a agronómom
PD Ing. Pacherovi a Ing. Bielemu odovzdaný krásne uvitý
žatevný veniec.
Predseda družstva sa poďakoval za všetkých za krásny žatevný veniec a žatevný chlieb
a informoval prítomných o
výsledkoch žatvy. Na záver
príhovoru sa predseda PD
poďakoval celému kolektívu
pracovníkov, ktorí sa podieľali na žatevných prácach či už
priamo v chotári, skladoch alebo v administratíve. Následne
s prianím dobrej chute sme sa
Odovzdávanie dožinkového venca pustili do výborného guláša,
a chleba predsedovi PD Ing. Mila- pagáčov, štrúdlí upečených
novi Halmešovi
pani kuchárkami.

Exkurzia detí zo ZŠ pri Podlužianke v FD Selec
Dňa 24.6.2016 piatok sa na deti ponúkli cukríkmi a s poďafarme dojníc v Selci, uskutočni- kovaním a úsmevom na tvári sa
la exkurzia detí druhého ročníka pobrali do autobusu.
Veríme, že si detičky odniesli
Základnej školy pri Podlužianod nás mnoho vedomostí, záke.
Deti sa dostavili na farmu žitkov a sme radi, že sa im u
dojníc do Selca okolo desiatej nás páčilo a tešíme sa na ďalšiu
hodiny na dvoch autobusoch. návštevu.
Ing. Katarína Maliková
Hneď po vystúpení z autobusu
boli deťom ponúknuté rôzne
dobroty, miláčiky,
mlieko a chutné syry
ktoré nám sponzorsky darovali Levické
mliekarne. Po menšom občerstvení nasledovala prehliadka
ktorá začala v pavilóne dojníc, odtiaľto
sa deti presunuli k
teliatkam, ktoré si
zo záujmom obzerali
a fotili. Posledná zástavka bola v dojárni,
kde ich prevádzajúci
Ing. Kubinec osviežil
sprchou ktorá sa im
veľmi páčila čo dali
na javom svojím výskotom.
Po obzretí posledného objektu na farme dojníc v Selci sa Deti pri ochutnávke mliečnych výrobkov

Deti pri teliatkach

Deti v dojárni
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IV. ročník Traktor show Brhlovce 2016
Traktorovým nadšencom,
bratom Erikovi a Petrovi Homoľovcom z Brhloviec v Levickom
okrese v spolupráci s vedením
PD Žemberovce sa podarilo 6.
augusta 2016 uskutočniť v poradí už IV. ročník traktorovej
show. Priatelia a majitelia továrenských značiek traktorov
Zetor sa opäť po roku stretli v
peknom prírodnom prostredí
pri poľovníckej chate v Kapsátoch , aby „prevetrali“ svojich
oceľových miláčikov a predviedli
ich širokej verejnosti.
Tento rok značka Zetor oslávila 70. výročie spustenia sériovej
výroby týchto traktorov a ich
následného uvedenia na trh.
Bránami Traktor show prešlo
vyše 80 traktorov a viac než 2
700 traktorových nadšencov,
ktorí sa mohli tešiť na bohatý
sprievodný program a napínavé
súťaže. Nechýbala ani bohatá
tombola od sponzorov podujatia, dobré jedlo, vínko a samozrejme skvelá nálada. Na deti
čakal obrovský skákací hrad,
cukrová vata a novinkou boli aj

živé teliatka a jahniatka z farmy
PD Žemberovce, ktorými sa deti
mohli s kamarátiť a zabaviť.
Bránami IV. Traktor show Brhlovce prešlo viac ako 80 traktorov, od deduškov až po súčasnú
modernú techniku.
V tradičnej súťaži Cena RPPK
Levice o najkrajší traktor, ktorú
udeľuje odborná komisia, zvíťazil Zetor 15, ktorého majiteľom
je Peter Homoľa z Brhloviec . V
diváckej súťaži
najviac hlasov
pridelili diváci
Ladislavovi Dudášovi z Bajky
s traktorom Zetor 67 48 ,druhé
miesto obsadil
Pavol Blahúň z
Kozároviec na
traktore Zetor
69 11 a trojicu uzavrel Ján
Lavrincz z Brhloviec a jeho
Zetor 25 K.
Cena RPPK
Levice Zetor 15

majiteľa Petra Homoľu z Brhloviec, ako najkrajší traktor IV.ročníka Traktor show Brhlovce
2016.
Veľmi populárna súťaž v ťahaní traktora Zetor 25 K dala opäť
poriadne „zamakať“ 25 chlapom, ktorí nakoniec boj úspešne
vyhrali a traktor utiahli. Avšak
rekord z roku 2014, kedy sa to
podarilo 23 chlapom prekonaný
nebol a zostáva výzvou do ďal-

ších ročníkov.
Nechýbala ani súťaž v súperení traktorov navzájom.
Veríme, že Traktor show Brhlovce má už okruh svojich verných fanúšikov a v budúcnosti
sa bude tešiť z pribúdania stále
nových a nových nadšencov.
O plynulý priebeh Traktor
show Brhlovce 2016 sa celý deň
staral šikovný organizačný tím.
Anna Pástorová

„Masový vývar“

Rozhodla som sa ... uvarím dobrú
mäsovú polievku, vývar. Ešte som nemala jasno, hovädzí, kurací...králičí.
A tak som sa rozhodla pre hovädzí.
Je veľa receptov na túto polievku,
vývar. Každá gazdinka má ten svoj,
zaručený, najlepší recept. Ale ako na
to...Tak som začala. Najprv mäso,
potom zeleninu. Ochucovadla, čo s
nimi...dať cibuľu, nedať....vraj polievka smrdí. Dať pór... ten vraj vonia.
Dala som korenie, všetko aké som
mala. A čakala som. No, nič moc. Tri
hodiny varenia a...
Nechala som si to prejsť hlavou.
Snáď mi svitne. Ale sa k nám chystala
krstná mama a tak som si potrebné
suroviny pripravila, dám si poradiť.
Celá rodina čakala, až prídu zo školy
a práce, čo zas bude...
Krstná sa zamyslela, málo mäsa,
...“ako môžeš dať do dobrej „masovej
polievky“ len jeden druh mäsa...“ Priniesla som bravčové rebrá, vraj málo.
Tak som priniesla i králičie mäsko. Už
bola spokojná...do polievky sme dali
všetku zeleninu, aj obávanú cibuľu.
Nakoniec....“ a kde máš petržlenovú
vňať, zelerovú vňať?“ V duchu som
si myslela a čo ešte....a čo z toho
bude!
Po dlhých hodinách, nakúkania
do hrnca sa kuchyňou začala valiť
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krásna vôňa „masovej polievky“. Tak
toto je ten správny vývar. Keby neprišla krstná, tak ani neviem uvariť
poriadnu „masovú polievku“.
Rodina už od dverí zacítila inú,
kvalitnú vôňu dobrého mäsového
vývaru. Je to zaujímavé, jeden názov
a toľko možností. Je to ako s rozprávaním, prerozprávaním rozhovoru.
Každý po vypočutí rozhovoru, hoc
i súkromného, s dušovaním nič nepoviem, si pridá „to svoje“...a máme
to. Prvá pridá toto, druhá pridá hento, tretia to okorení a zaručuje sa
správnosťou „svojho receptu“. Ako
s tou polievkou. Tá moja verzia je
najsprávnejšia. Ale čo je na tom najzaujímavejšie...ak sa nebodaj tá informácia dostane späť k adresátovi,
tak to je len sranda. Povedal dve
vety a ajhľa, máme slohovú prácu, čo
slohovú prácu...máme hotovú diplomovú prácu.
Nie je potom lepšie zostať pri varení, v záhrade, radšej sa len tak sám
potulovať po okolí... nik nás nevidí,
nik sa nás nič nepýta. A to nebodaj,
len tak nezištne pracovať, vyvíjať
aktivitu. Tak sa ani nečudujme, že
zostávame za bránou svojho domu.
Môj dom, môj hrad...čo je vonku, to
ma netrápi.
MyLo
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