Zemberovské echo
ˇ

Občasník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Prázdniny a dovolenky sú
už v plnom prúde. Horúce
ovzdušie je naplnené vôňou
pokoseného obilia, v diaľke počuť zvuk kombajnov
a traktorov, ktoré zberajú
novú úrodu. Dni strávené
pri vode, ale i dlhé teplé
večery , prechádzky, stretnutia s priateľmi či grilovačky.
Verím , že túto letnú atmosféru vám spríjemní aj čítanie ŽE, ktoré práve držíte
v rukách.
Prajem vám krásne leto,
plné nezabudnuteľných zážitkov a šťastný návrat do
škôl a na pracoviská.
(dac)

•

Ročník XIV.

•

číslo 3

• júl 2017

•

Cena 0,50 €

Zo života nášho Poľnohospodárskeho družstva
PD so sídlom v
Žemberovciach,
dňa 23.5.2017 zorganizovalo pravidelné stretnutie
pre dôchodcov,
ktorí dlhé roky prispievali k
jeho rozvoju svojou svedomitou prácou. Pekným príhovorom a básňou stretnutie otvorila pani Mária Danišová. Po
nej vystúpili a potlesk zožali
za svoj program detičky z MŠ
zo Žemberoviec. Predseda PD
Ing. Milan Halmeš sa poďakoval
dôchodcom, že prijali pozvanie
na posedenie a podal im informáciu o aktuálnej situácii na
družstve. Potom nasledovala
očakávaná tombola a chutný
obed. Naši dôchodcovia boli

potešení, že sa opäť po roku
mohli stretnúť, porozprávať sa
a spoločne sa zasmiať na spomienkach z minulosti, ktoré

zažili na našom družstve. Tešíme sa na stretnutie znova na
budúci rok.
Za PD: E. Drahošová
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Deň mlieka na farme dojníc v Selci
Medzinárodný deň mlieka sa
oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu
z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej
ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologický
významný obsah, mimoriadne
nutričné vlastnosti a inšpirovať
ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti
života.
Pri tejto príležitosti sme uspo-

riadali exkurziu pre deti z miestnej Základnej školy a Materskej
školy na farme dojníc v Selci.
Deti boli veľmi nadšené a prejavovali veľký záujem o všetko
dianie na farme. Naši zootechnici Ing. Magdaléna Zaťková a
Milan Barienčík sprostredkovali
deťom množstvo zaujímavých
informácií. Veľká vďaka patrí aj
spoločnosti Levmilk Levice a.s.,
ktorá prispela na akciu sponzorskými darmi v podobe mlieka a
mliečnych výrobkov.
Za PD: E. Drahošová
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenie č. 13/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: M.
Dekyšský, J. Mikula
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: J. Tichý
členovia: I. Kúdela, P. Vašek
Uznesenie č. 14/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 09.03.2017
Uznesenie č. 15/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- zoznam vyradeného majetku
k 31.12.2016 predloženého inventarizačnou komisiou z dôvodu neupotrebiteľnosti.
Fyzickou likvidáciou poveruje komisiu v zložení: predseda Alexander
Ťapaj – poslanec OZ, člen Jaroslav
Mikula – poslanec OZ a členka Bc.
Anna Jarošíková – pracovníčka
OcÚ
berie na vedomie:
Správu o vykonaní inventarizácie
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016
Uznesenie č. 16/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- odpustenie poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu na
hudobnú produkciu dňa 22.7. 2017
od 18.00 až do 4. hod. 23.07.2017
pre Ivana Gápla
Žiadosť neschválená.
Uznesenie č. 17/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- celoročné hospodárenie obce
Žemberovce za rok 2016 bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtu obce
Žemberovce za rok 2016 v sume

49 488,48 €na tvorbu rezervného
fondu
- použitie zostatku ﬁnančných operácií za rok 2016 v sume 794,69 €
na tvorbu rezervného fondu
- tvorbu a použitie peňažných fondov obce Žemberovce za rok 2016
- prevod ﬁnančných prostriedkov
do rezervného fondu obce Žemberovce v celkovej sume 50 283,17 €
berie na vedomie:
- záverečný účet obce Žemberovce
za rok 2016
- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výsledkov
hospodárenia obce Žemberovce za
rok 2016
- stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k záverečnému účtu za rok
2016
- správu o plnení rozpočtu za rok
2016 a rozpočtové opatrenia
schválené v roku 2016 starostom
obce
Uznesenie č. 18/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- zmenu rozpočtu obce Žemberovce č.1 na rok 2017s doplnením
nasledovných zmien:
o zvýšenie bežných príjmov na položke 111 003 – výnos dane z príjmov o sumu 15 000,00 €
o zvýšenie bežných výdavkov na
položke 635 006-1 údržba 22 b.j.
o sumu 4 000,00 €
o zvýšenie kapitál. výdavkov na
položke 717 001 – parkovisko pred
OcÚ o sumu 11 000,00 €
- Použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 70 626,00 € na rekonštrukciu priestorov OcÚ.
žiada:
- Účtovníčku obce schválené zmeny zapracovať do zmeny rozpočtu
obce č.1/2017
Uznesenie č. 19/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- správu o výsledku ﬁnančnej kontroly na mieste č. 3/2017 – kontrola
inventarizácie obce k 31.12.2016
Uznesenie č. 20/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce na
obdobie II. polrok 2017
poveruje
hlavného kontrolóra obce na výkon
kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
Uznesenie č. 21/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žembe-

rovciach
berie na vedomie
správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
o tom, že starosta obce podal v zákonom stanovenej lehote „ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu
obce“ v zmysle zákona 357/2004
v znení neskorších predpisov
konštatuje,
že nedošlo k porušeniu zákona č.
357/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov
Uznesenie č. 22/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- požiadavky obyvateľov obecnej
nájomnej bytovky
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo s informáciami
starostu obce:
- o kultúrnych akciách, ktoré sa
uskutočnili od zasadnutia OZ dňa
9.3.2017:
- deň učiteľov
- uvítanie detí do života
- stavanie mája
- 20 výročie existencie klubu dôchodcov
- deň matiek
- deň detí
- uskutočnili sa voľby riaditeľky
základnej školy – zostáva Mgr. M.
Čechová
- zmena nastala vo funkcii vedúcej
Klubu dôchodcov- bola zvolená K.

Baranová
- o akciách, ktoré sa budú konať:
- 17. ročník podujatia „Žiak roka“
30.6.2017
- futbalový turnaj o pohár starostu
- ukončenie súťažného ročníka futbalového klubu
- memoriál Rastislava Bónu
- tanečná zábava OFK
- obecné oslavy SNP
- o investíciách
- podané sú žiadosti na doplnenie
inventáru pre DHZ ( auto, prístavba
has. Zbroj., výstroj)
- žiadosť o dotáciu na dobud. Kanalizácie nebola schválená a taktiež
odvedenie vôd z Húšťavy
- uskutočnila sa výmena 5 dvier a 1
okna na kultúrnom dome
- rekonštrukcia a zateplenie budovy OcÚ- schválená dotácia 194
tis. Eur, no musí sa opakovať VO na
dodavateľa stavby
- pripravuje sa projekt na preloženie a vybudovanie autobusovej zastávky pred zdrav. Strediskom
- je vyhlásená výzva na zabezpečenie kompostérov, ktoré sa bezplatne poskytnú občanom
- pripravuje sa výzva na vybudovanie zberných dvorov
- dňa 8.6.2017 bol skolaudovaný
chodník cez park
- pripravuje sa kúpa pozemkov
cintorínov do vlastníctva obce od
evan. a rím. kat cirkvi
- o uskutočnenom sneme ZMOSu
dňa 17. a 18.5.2017 o prioritách a
opatreniach
- o výške prídelu podielových daní
- o neevidovaní neuhradených faktúr po lehote splatnosti

Udalosti stručne
• 11.04.2017 na OcÚ v Pukanci sa uskutočnilo riadne zasadnutie
Správnej rady združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR„
Pukanec. Prerokované boli ajdôležitejšie otázky k nakladaniu
s odpadmi.
• 02.05.2017 sa uskutočnilo na OcÚ v Pukanci zasadnutie Zboru
poradcov združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR Pukanec. Predmetom rokovania bola výmena prevodovky na
vozidle na vývoz KO.
• 25.05.2017 na OcÚ Žemberovce vykonali pracovníci krízového
riadenia a CO Levice kontrolu dokumentácie obce v oblasti
krízového riadenia a CO.
• 29.05.2017 sa na OcÚ hronské Kosihy uskutočnilo valné zhromaždenie MAS Tekov – Hont s prerokovaním aktualizácie
stratégie rozvoja územia MAS Tekov – Hont do roku 2020.
• 07.06.2017 v Santovke sa uskutočnilo riadne zasadnutie
RZMOT. Prerokované boli aktuálne informácie a závery z 28.
snemu ZMOS.
• 30.06.2017 v priestoroch ZŠ s MŠ V Žemberovciach pri príležitosti ukončenia školského roka prebehlo ocenenie „ Žiak
roka 2016/2017 “. Sponzormi podujatia boli obce Brhlovce,
Drženice a Žemberovce
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POĽOVNÍCI DEŤOM 2017
V sobotu 27. mája 2017 sa
konalo pri príležitosti oslavy
Dňa detí na poľovníckej chate
Hubertus podujatie „Poľovníci
deťom“. V poradí druhý ročník
tohto podujatia sa tešil veľkému
úspechu u najmenších či väčších
detí a svedčil o tom aj vysoký
počet účastníkov. Počasie poľovníkom prialo, a tak aj pripravené
aktivity nemali žiadne prekážky
v realizácií. Poľovníci ani tento
rok nezaháľali a mali pripravených množstvo aktivít pri
ktorých si prišli na svoje snáď
všetci návštevníci. Pri príchode
sa detičky zapísali a dostali sladkú odmenu. Ďalej nasledoval
náučný chodník, po ktorom ich

sprevádzali poľovníci. Chodník
viedol lesom, zaujímavosťou
boli preparáty rôznych zvierat.
Nechýbali tiež rôzne aktivity
zamerané na ochranu prírody,
spoznávanie lesných húb, rastlín, druhov stromov, dokonca
určovanie veku stromu podľa letokruhov. Na ďalšom stanovišti
čakali deti úlohy zamerané na
rozoznávanie zvierat podľa parožia a rohov, boli im predvedené zvuky zvierat pomocou vábničiek. Na potulkách náučným
chodníkom sa deti zoznámili
aj s inými lesnými obyvateľmi
pomocou obrázkov a rôznych
hádaniek, dokonca im poľovníci
porozprávali aj o starostlivos-

Klub dôchodcov Žemberovce informuje:
Začína sa nová etapa v Klube dôchodcov Žemberovce. 23.
apríla 2017 klub oslávil 20. výročie svojho založenia. Oslávilo
sa, zaspomínalo sa, pripomenulo. Začína bežný život chodu
klubu. Uskutočnili sa riadne
voľby výboru klubu a predsedníčky klubu. Mandátová komisia
po sčítaní hlasov oznámila členskej základni zloženie nového
výboru. Najviac hlasov mala
Irena Renčová-28, nasledovali
Eva Vrecníková – 26, Katarína
Baranová-25, Mária Šinkovičová
– 23, Marta Bieliková – 21, Marta
Gúčiková – 21, Eva Mikulová – 18.
Noví členovia výboru si zvolili za
svoju predsedníčku Klubu dôchodcov Žemberovce Katarínu
Baranovú.
Chod klubu pokračuje ďalej.
Spolupráca s obecným úradom
a organizáciami v obci bude naďalej pokračovať v priateľskom
a pokojnom duchu. Pripravujeme zmeny. Klub sa otvára pre
všetkých svojich členov. Výbor

má v pláne organizovať vo svojich priestoroch vedomostné
akcie, posedenia so zameraním
na aktivity seniorov. Všetko
bude včas oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu i
Žemberovského Echa. A veríme, že dobré akcie, stretnutia
a posedenia sa budú šíriť i samé
žemberovskými ulicami.
Vyzývame všetkých svojich
členov, aby sa v klube zastavili,
či už na kus reči, posedeli si pri
časopise, započúvali sa do hudby, prednášky. Takisto čakáme i
na vašu odozvu, čo by ste chceli
v klube počuť, vidieť. Čo by vás
zaujímalo. Poraďte nám. Letné
mesiace sú plné života, návštev.....ale čo s dlhými zimnými
večermi. Keď už nebaví kniha,
krížovka, v televízore aj tak nič
nedávajú...A tu, pre dlhé zimné
mesiace pripravujeme zmeny.
Tešíme sa na nový začiatok v
dobre zabehanom klube.
Za KD K.Baranová

ti o zvieratká. Pre zdatnejších
si pripravili aj predprípravu na
pomoc pri stavaní posedov, zatĺkanie klincov do dreva, ktoré sa
mnohým páčilo. To však nebolo
zďaleka všetko. Návštevníci mali
možnosť pozrieť sa na výcvik
poľovníckeho psa, zastrieľať si
so vzduchovky a novinkou bola
aj streľba z luku. Nechýbalo
kreslenie kriedami, či možnosť
previesť sa poľnohospodárskymi strojmi, ktoré zabezpečilo
PD Žemberovce. Vďaka nemu
tiež nechýbali aj deťmi obľúbené zvieratká ovečky a teliatko,
ktoré si mohli pozrieť zblízka

Slávnosť
konﬁrmácie ECAV
v Žemberovciach
V nedeľu 30.4.2017 o 10,00
hod. zvony evanjelického
chrámu v Žemberovciach
zvolávali ľudí na slávnosť
prijímania nových členov do
radov žemberovského cirkevného zboru.
Za prítomnosti rodičov,
starých rodičov, krstných
rodičov a príbuzných v ten
slávnostný deň vo vyzdobenom chráme Božom svoju
krstnú zmluvu obnovilo a vo
viere sa utvrdilo 5 konﬁrmandov. Novými členmi sa
stali 3 dievčatá: Magdalénka
Mikolaiová, , Paťka Šikeťová,
Soﬁnka Tordová a 2 chlapci: Nikolas Kristín a Patrik
Rusnák.
Slávnostným pochodom
vstúpili konﬁrmandi, pani
farárka a pani dozorkyňa do
kostola. Poďakovanie patrí
v prvom rade pani farárke
a rodičom konﬁrmandov, za
námahu, trpezlivosť a snahu
aby všetko dobre dopadlo.
A veru to dobre dopadlo.
Každý z konﬁrmandov sa snažil čo najlepšie zodpovedať
otázky, na ktoré sa pýtala
pani farárka počas skúšky.
Pripravený program, básne
, hra na ﬂaute v podaní Nikolasa Kristína, pieseň Haleluja
sa každému páčil a všetci si
odniesli nezabudnuteľný
zážitok z tejto sviatočnej
chvíle.
M. Bieliková, poddozorkyňa ev.c. zboru Žemberovce

dokonca aj pohladiť. Sokoliari z
Banskej Štiavnici zo strednej lesníckej školy priviezli dravce, na
ktoré sa deti mohli pozrieť a nie
len to, odvážlivci dokonca chytiť
a odfotografovať sa s nimi. Pre
všetkých bol zabezpečený pitný
režim, občerstvenie v podobe
pagáčikov napečených členkami Klubu dôchodcov, pre hladošov boli pripravené špekačky
či chutná slaninka a dokonca aj
výborný guľáš. Tento deň, strávený v prírode, bol príjemný určite pre každého. Nezostáva nič
iné ako poďakovať sa všetkým
zúčastneným, členom PZ Hubertus, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
realizácií, pánovi Ing. Milanovi
Halmešovi. Dovidenia o rok!
PZ Hubertus

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

22.4.2017
Branislav Fajčík
a Mgr. Katarína Vígová
22.4.2017
Yash Dutt Sharma
a Monika Kubaláková
29.4.2017
Tomáš Gracovský
a Mária Lednická

Narodili sa

30.4.2017
Marko Alföldi,
rodičom Martinovi a Eve
19.5.2017
Patrik Turčan,
rodičom Pavlovi a Lucii
13.6.2017
Zoja Biela,
rodičom Pavlovi a Simone

Opustili nás

6.4.2017
Ľudmila Karaﬀová
vo veku 78 rokov
5.5.2017
Emília Krnáčová
vo veku 84 rokov
9.5.2017
Ľubomír Kadlečík
vo veku 62 rokov
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Jarná časť žemberovského futbalu, aká si bola?
Keď sme písali predchádzajúci
článok do nášho časopisu začiatkom apríla, v komentári k výkonu nášho A-mužstva v prvých
piatich kolách sme neskrývali
rozpaky. Iste právom, lebo sme
v nich získali len jediný bodík za
remízu proti Plavým Vozokanom.
Od mužstva potom odišiel ako
hráč i tréner Miroslav Zlatňanský.
Napriek všetkému sa mu patrí za
obdobie jeho účinkovania vysloviť poďakovanie. Následne sme
dosť prekvapujúco, ale zaslúžene
obrali o dva body lídra tabuľky
Šahy pri remíze 2:2 doma. K mužstvu prišiel ako tréner Ján Vrecník a s ním aj ďalšie body. Nakoniec sme ich získali celkom 48,
čo je podľa pamätníkov nášho
futbalu najviac v tejto súťaži za
posledných 10 rokov. Štatisticky
povedané, mala by byť spokojnosť. Asi aj je. Ale nemožno tiež
nevidieť, že v niektorých stretnutiach sme sa na víťazstvo dosť
nadreli. Súťaž sme dohrávali v
oklieštenej zostave, niekedy len
s minimálnym počtom náhradníkov. Dôvodom boli zranenia,
pracovné a študijné zaťaženie
niektorých hráčov. Občas si preto zahrali v poli aj naši brankári
Berkeš a Kučerka. Druhý menovaný dokonca vstrelil v zápase
proti Veľkým Túrovciam gól. Teší
nás, že medzi najlepším strelcami súťažného ročníka sú aj naši
dvaja hráči Tomáš Krenčan s 23
gólmi a Tomáš Vanya s 18 gólmi.

Naši žiaci nezopakovali výkony z jesene. Vyhrali síce prvé dve
stretnutia proti Hronským Kosihám a Tlmačom, ale potom sme
už získali len jeden bod za remízu s Rybníkom. Možno sa pod to
podpísal aj fakt, že tréner Tomáš
Vanya nemohol s mužstvom pracovať v máji a júni kvôli pracovným a študijným povinnostiam.
Zastupoval ho ochotne Erich

Mikulu a Alexandra Vargu hrali
a trénovali s veľkým zaujatím a
robili pokroky. Na jar dokonca
vyhrali zápas proti Starému
Tekovu 3:0 a vstrelili celkove 6
gólov. Treba vidieť, že boli vo
väčšine prípadov jasne mladší
ako hráči v iných mužstvách tejto kategórie. Výbor futbalového
klubu si veľmi váži aj podporu a
zaujatie rodičov detí. Verme, že

Čík. Nakoniec sa žiaci umiestili
celkove v okrese na 12.mieste,
lebo v baráži sme prehrali oba
zápasy s KŠK Juventus Levice.
Bude zaujímavé sledovať, ako si
budú počínať siedmi hráči, ktorí
v tejto vekovej kategórii končia v
družstve dorastu, ktoré by chcel
výbor OFK Družstevník znovu
prihlásiť do súťaže.
Radosť nám robí naša prípravka. Najmenší chlapci a dievčatá
pod vedením trénerov Mareka

deti i rodičia vydržia pri futbale
i naďalej.
Členovia a priaznivci klubu
uskutočnili už tradične v apríli
zber kameňa pre naše Poľnohospodárske družstvo a 1.mája
brigádovali na štadióne. Natierali
šatne, pokladala sa dlažba v hospodárskej miestnosti, natieral sa
prístrešok pred bufetom. Neskôr
sa ešte doplnili do hospodárskej
miestnosti svojpomocne vyrobené skrine.

Toľko k jarnej časti súťaže. Čo
pripravuje výbor klubu do budúceho obdobia. Chceme zachovať
všetky tri družstvá aj v ďalšom
ročníku. Uvažuje sa aj so znovu
prihlásením mužstva dorastu.
Podmienkou je, aby sme mali
dostatočne široký káder hráčov.
Treba zrejme doplniť aj hráčsky
káder nášho A mužstva. V súčasnosti už na tom prezident klubu
obetavo pracuje.
Čo sa týka programu v letnej
prestávke v pláne zatiaľ sú aj pre
našich priaznivcov nasledovné
akcie na našom štadióne:
8.7. Turnaj prípraviek
16.7. Turnaj dospelých o pohár
Starostu obce
23.7. Memoriál R.Bónu v kategórii mládeže.
Pre zaujímavosť, 7.júla sa v našom kultúrnom dome uskutoční
aktív ŠTK Oblastného futbalového zväzu Levice. 9.septembra
usporiada náš futbalový klub hodovú zábavu. Už teraz vieme, že
budú hrať a spievať Kašubovci.
Takže, na záver treba poďakovať všetkým, čo sa podieľali
na účinkovaní našich družstiev
v súťažiach. Hráčom, trénerom,
hospodárovi, členom výboru,
obetavým manželkám - pani
Korčekovej, pani Drevenej, pani
Mikulovej, vedeniu obce, sponzorom i fanúšikom. Tešme sa spoločne na letné akcie i na nový
ročník.
24.6.2017, jm

Zo života Základnej školy v Žemberovciach
Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú
organizuje UNICEF. Naša škola nebola výnimkou a tiež sme sa do tejto akcie s radosťou zapojili. Termín konania zbierky bol 15. - 21.5.2017.
Výnos zbierky poputuje deťom na Ukrajinu, ktoré žijú skutočne v
ťažkých podmienkach. Táto kríza na Ukrajine ovplyvňuje 3,8 milióna obyvateľov krajiny, z toho 1 milión detí. Obzvlášť ťažká je táto
situácia práve pre deti – mnohé rodiny sa stretávajú s obrovskými
ťažkosťami, museli sa už niekoľkokrát sťahovať, míňajú sa im ﬁnančné zdroje a strácajú psychické schopnosti zvládať vzniknutú situáciu. Deťom na
Ukrajine,
ktoré trpia
v dôsledku
ozbrojeného konﬂiktu,
ste mohli aj
vy pomôcť.
Ďakujeme
všetkým, čo
prispeli � Vyzbierali sme
spolu 88,86
eur.

DEŇ NARCISOV

Dňa 7. apríla 2017 sa naša škola zapojila do zbierky Dňa narcisov. Deň narcisov je zbierka pre onkologicky choré deti. Zbierku
vykonávali deviataci, ktorý s úsmevom na tvári prešli celú našu
školu a aj dedinu, aj keď im počasie veľmi neprialo. Vyzbierali
spolu 181,93 € .

ˇ
Zemberovské
echo

6

BÁJE
Žiaci v 6. A triede mali za úlohu na hodine slovenčiny vymyslieť vlastnú báj (*mýtus, predstava o stvorení sveta a pod. kde
vystupujú nadprirodzené bytosti) k miestu,
v ktorom žijú. Vznikli veľmi pekné práce.
Prečítajte si a posúďte.
Lukáš Hunka

Prečo Sikenica vybrala
Žemberovce
V dávnoveku, keď bola ešte Sikenica malá
Sikenička, blúdila si len tak krížom-krážom
a nevedno kam. Hútala si kde by jej bolo
najlepšie a zišlo jej na um, že keby bola v
Tatrách bola by jej tam isto zima, ale na
juhu tam by jej bolo veru dobre. Tak sa teda
vybrala k južnému Slovensku a uvidela dedinku Žemberovce a pomyslela si: „Super!
Tu budem šťastná ja i moje rybky. Tadiaľto
si budem pretekať.“
A od tých čias preteká Žemberovcami Sikenica.
Pavlína Balážová

Ako sa dostala voda do Drženíc
Kedysi dávno, keď ešte medzi ľuďmi žili i
víly, nebolo ani v Drženiciach, ba ani v celom okolí žiadnej jamy. Vody bolo dostatok
keď pršalo, ale pretože tam bola iba rovina,
stekala im do príbytkov. Obyvatelia boli zúfalí. Nevedeli čo majú robiť, a dokonca sa

neraz preto i hádali. Keď hádky bývali čoraz
častejšie, víly sa rozhnevali a dospeli k unáhlenému rozhodnutiu. Vytvoria pri dedine
veľkú jamu, do ktorej voda naprší a zachytí
sa. Nečakali však, že voda s postupom času
začne pretekať. Ľudia z dediny našťastie
stihli pred katastrofou ujsť.
Víly sa hanbili za svoj unáhlený čin, a ako
odškodné časť vody preniesli do už menšej
a trochu vzdialenejšej jamy od dediny. Ten
kúsok, čo v dedine ostal ľudia využili ako
potok, dnes nazývaný Dubovec, ktorý preteká cez Drženice.
A ten kto mi neverí, že za to môžu víly
tak nech vysvetlí prečo je v Drženiciach tak
magická príroda? A prečo je potom dedina
tvarovaná do jamy? A ako sa mohla dostať
voda do rybníka?
Stanislava Chovanová

Žember a ovce

Bol raz jeden bohatý muž menom Žember. O ňom bola taká známosť, že chodil
do každej dediny vypiť si pivo v krčme. Už
pochodil celý východ, potom sever, prešiel
až do Bratislavy a napokon docestoval až
sem k nám. V dedine bola jediná krčma.
Žember prišiel do krčmy a hneď mu aj
naliali. Bol veľmi spokojný s obsluhou, a
tak si po prvýkrát zaumienil, že v dedine
ostane. V dedine ostal týždeň, mesiac, rok
a napokon dva roky. V jeden deň keď šiel
na pivo zrazu zistil, že nemá dosť peňazí.
Došli mu. Začala ho chytať hrôza a panika.
Vtom vošiel do krčmy bača. Žember dostal skvelý nápad a vykríkol: „ Bača! Nože

Čitateľský maratón
31.5. 2017 sa organizoval celoslovenský
čitateľský maratón, ktorého vyhlasovateľom
je Linka detskej istoty a krstnou mamou

pani Oľga Feldeková. Tento projekt pod názvom „Čítajme si“ mal jubilejný 10. ročník a
naša škola nemohla chýbať. Vieme, že tento
rok sa podarilo prekonať rekord.
Zahlásených bolo 45 449 žiakov!
V novo zrekonštruovanej knižnici
žiacky školský parlament už týždne
dopredu všetko chystal, aby sa na
nič nezabudlo.
Čítanie zahájil hneď ráno pán
starosta obce Žemberovce, ktorý
tak dal žiakom príklad, že i v nabitom programe dňa, by si mali nájsť
čas na dobrú knihu, začítať sa a
vypnúť aspoň na chvíľu od každodenného zhonu.
Knihy sa čítali nepretržite z ruky do ruky
celé doobedie i cez
prestávky, kedy sa nahlasovali žiaci dobrovoľne, aby sa maratón
neprerušil. O pohodlie
žiakov, spokojné úsmevy a brušká sa starali
žiačky: Veronika Kúdelová a Gabika Hessová,
bez ktorých by šlo čí-

nepotrebujete pomocníka?“
„Jasné, že potrebujem,“ odvetil mu bača.
Žember bol v siedmom nebi. Hneď na
druhý deň prišiel na lúku a spýtal sa čím
má začať. Či so strážením alebo nebodaj s
výrobou dákeho mliečneho produktu. Bača
sa zasmial a odpovedal mu:
„Ty môžeš akurát tak kŕmiť psa, zbierať
hnoj v maštali a vymieňať slamu.“
Žemberovi padla sánka, že aké nechutnosti musí robiť.
„Radšej začni hneď robiť,“ povedal mu
bača, „ ja idem pásť ovce. O hodinu sa vrátim.“
Žemberovi nič iné neostávalo, a tak sa
pustil do roboty. Po týždňovom lopotení
sa prišla vytúžená výplata. Celý natešený
hybaj do krčmy. Vytiahol peniaze, ale vôbec
sa mu to nepozdávalo. Vrátil sa za bačom
a pýta sa:
„Bača, a to toľko málo výplaty budem dostávať? Veď si ja takto pivo budem môcť len
raz za mesiac kúpiť.“
„Keď sa ti nepáči,“ odvetil mu bača, „ nájdi
si niečo iné!“
Tak sa Žember vybral hľadať inú robotu.
No darmo, všetko bolo obsadené. Neostávalo mu nič iné, len sa vrátiť k bačovi a prosiť o
odpustenie, že pohrdol jeho plácou. Bača sa
nad ním zľutoval a prijal ho naspäť.
Žember u baču slúžil poctivo ešte veľa
rokov a napokon keď sa bača pobral na
onen svet, ujal sa jeho remesla. Veruže sa
mu dobre vodilo, bol veľmi dobrým bačom
a zbohatol tak, že sa po ňom pomenovala
i naša dedina, aby si ľudia pamätali, že poctivá robota sa vypláca.
tanie všetkým oveľa ťažšie.
Každý čitateľ dostal vyrobenú záložku
a diplom čitateľa, aby na tento krásny čas
strávený v knižnici určite nezabudol. Všetci
zapojení žiaci čítali veľmi pekne, správali sa
slušne a my im za to ďakujeme. Veríme, že
sa budú do knižnice často vracať a získavať
nové zážitky s knihou.
Vďaka pani učiteľke SJL Mgr. Monike Vargovej.

V Košiciach

Dňa 26.5. 2017 vyvrcholila činnosť turistického, novinárskeho krúžku a krúžku zo slovenského jazyka. Tí najlepší
z najlepších dostali možnosť cestovať
zadarmo vlakom do Košíc a užiť si krásy
mesta ako je napríklad dóm sv. Alžbety.
Počas dňa mali k dispozícii sprievodkyňu,
ktorá previedla žiakov i bočnými uličkami, porozprávala históriu stredovekého
opevnenia Košíc, mučiareň a priblížila
tajomstvo mestského erbu. Z mesta sa
žiaci presunuli do neďalekej zoologickej
záhrady, kde mali i komentované kŕmenie
tuleňov a mohli si zakúpiť rôzne suveníry.
Samozrejme na záver nechýbal rozchod
v nákupnom stredisku a plní zážitkov sa
všetci vrátili domov.

ˇ
Zemberovské
echo

7

DEŇ MATIEK
Dňa 14.5.2017 nastal deň, kedy sme si s
láskou v srdci i v našich dušiach spomenuli
a zastavili sa nad dôležitou úlohou našich
mám. Žiaci ZŠ s MŠ si pripravili pre ne krásny program. Tu sú vety z nášho príhovoru
matkám i starým mamám.......
„V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme,
ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Zišli sme sa tu dnes, aby sme
si pripomenuli deň, na ktorý by sme
nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok
našich najdrahších bytostí – Deň
matiek.
To sladké a prosté slovíčko mama
znie tak dôverne a blízko. Zaznieva z ústočiek malého dieťatka ako
prvé! Zamysleli ste sa niekedy, ako sa
mení pohľad na mamu s postupom
času, keď sa z dieťaťa stáva dospelý
človek?“

To sú slová z úst žiačky Aničky Bírešovej
z 8. ročníka a potom nasledovalo vystúpenie našich detí a žiakov. No ako prvý v
programe Dňa matiek vystúpil súbor Žemberovčan, potom vystúpili škôlkári, neskôr
prváci, nasledovali druháci, potom tretiaci,
ďalej štvrtáci, deviataci a nakoniec šiestaci
a siedmaci.
Program bol veľmi pekne zostavený, vtipný, zaujímavý a rodičom sa veľmi páčil.
Maminky, ďakujeme za Vašu starostlivosť!

Slávnostné otvorenie inovovanej školskej knižnice
Dňa 10. mája 2017 sa vyučovanie začalo
slávnostným otvorením inovovanej školskej
knižnice v ZŠ Žemberovce.
V úvodnom príhovore pani učiteľka Ďurčaťová privítala pozvaných hostí, pána starostu
Ing. Jána Kalmana, pani Miroslavu Števkovú z
Rady rodičov, kolegyne a žiakov.
Veľavravným citátom od J. A. Komenského
vyzdvihla dôležitosť knihy v živote človeka.
Spomenula vznik a vývoj kníh. Spočiatku sa
knihy písali a ilustrovali ručne. Až v 15. storočí, keď Johanes Gutenberg vynašiel kníhtlač,
nastala masová výroba kníh a rýchle šírenie
vzdelanosti. Ľudia preto v stredoveku začali
zakladať knižnice.
Pripomenula, že aj my sme ešte len na začiatku v budovaní našej novej školskej knižnice,
hoci je za nami už kus práce. Pani učiteľka poďakovala za pomoc pánovi školníkovi a rodine
pani zástupkyne, ktorí sa postarali o obnovu,
skrášlenie priestorov knižnice a zloženie políc.
Novým počítačom prispel pán Lipták, za čo mu
tiež poďakovala. Vďaka všetkým pani učiteľkám a tiež žiakom sme vytriedili a usporiadali
všetky knihy. Novinársky krúžok prispel koberčekmi a svojou prácou. Poďakovala aj rodičom
a deťom, ktorí svoje prečítané knihy darovali
knižnici. Zároveň poprosila ďalších žiakov, ak
môžu prispieť svojou knihou, aby tak urobili.
Veľké poďakovanie si zaslúžia tiež zberatelia
papiera a Rada rodičov za jarné zbery papiera
a rozhodnutie, že zárobok bude použitý na
zakúpenie nových kníh do školskej knižnice.
Pani učiteľka zdôraznila, že netreba zatracovať ani tie staršie knihy. Hoci je vyšedivený
obal, ale vo vnútri sa skrýva krásny obsah v
podobe slov, ktoré nás nie raz pobavia, rozosmejú, rozplačú, ale aj poučia.
Dôkazom toho boli aj úryvky z kníh, poučné
príbehy v podaní našich žiačok Stanky Chovanovej a Nikolky Klimentovej, ktoré pútavým
prednesom zaujali všetkých prítomných.
Následne pán starosta pristúpil k slávnost-

nému otvoreniu knižnice prestrihnutím stuhy, prihovoril sa
žiakom a poprial knižnici veľa
čitateľov a dlhé fungovanie.
„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú
cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom
múdrosti, zrkadlom cudzích
myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“
Jan Amos Komenský

Exkurzia na Farme dojníc na Selci PD Žemberovce
Dňa 16. 5. 2017 sme so žiakmi ZŠ s MŠ
Žemberovce oslávili Deň mlieka exkurziou na
Farme dojníc, Selec - PD Žemberovce.
Zabezpečeným autobusom z Farmy Selec
sme sa dopravili na exkurziu. Zamestnanci PD
pripravili pre nás milé a chutné privítanie. Po-

hostili nás mliekom a mliečnymi výrobkami
– kefírom, syrom a sladkými miláčikmi od spoločnosti Levmilk.
Po výdatnom občerstvení sa začala exkurzia
v pavilóne dojníc. Sprevádzala nás pani Ing.
Magdaléna Zaťková, ktorá nám povedala veľa
zaujímavých informácií a zodpovedala na všetky otázky zvedavých detí a pani učiteliek. Ďalej

sme prešli k teliatkam. Z nich sa deti najviac
tešili, lebo sa im dali pohladkať. Zootechnik
pán Milan Barienčik nám predviedol, ako sa dávajú teliatkam „náušnice“. Deti ho so záujmom
sledovali a počúvali jeho pútavé a zanietené
rozprávanie. Poslednú sme si pozreli dojáreň
vybavenú modernou technikou. Vypočuli sme si o
obrovských
číslach, koľko
litrov mlieka
sú schopné
dojnice vyprodukovať.
V závere exkurzie nám
opäť ponúkli
sladkú odmenu.
Sme radi, že sme mohli navštíviť Farmu dojníc Selec PD Žemberovce. Ďakujeme za chutné pohostenie, zaujímavé informácie a tiež za
nové zážitky.
Zúčastnili sa: Mgr. Lenka Ďurčaťová a 2.A,
Mgr. Janka Solmošiová a 5.A, PaedDr. Jarka
Boďová a 6.A
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Netradičný trojboj v slovenčine - Triatlon Ľudovíta Štúra
Ministerstvo školstva vyhlásilo tento školský rok pod heslom „Myslenie je pohyb“ a
Základná škola v Žemberovciach v spolupráci s obcou a Maticou slovenskou v Leviciach,
zorganizovali už druhý ročník súťaže, ktorá
tento slogan dokonale spĺňa.
Dňa 9. júna 2017 sa stretli štyri družstvá v
KD Žemberovciach, aby si zmerali sily v troj-

boji: behací diktát, literárny sluch s osemsmerovkou a umelecká tvorba.
Súťaž zahájil starosta obce Ing. Ján Kalman, ktorý žiakom poprial veľa úspechov a
nebojácneho bojovného ducha.
Vďaka podpore obce sa podarilo tento
rok vytvoriť žiakom príjemné prostredie
hneď s niekoľkými prekvapeniami nie len
vo forme občerstvenia, ale aj krásneho
kultúrneho zážitku. Počas prestávky pred
vyhodnotením mali žiaci súkromný koncert
vystúpenia miestneho súboru Žemberovčan.
Veľmi si vážime, že si našli čas pre mládež a
pripravili piesne s národnostnou tematikou,
povedali žiakom dôležité informácie k textu
v piesňach. A práve vďaka nim mala súťaž
pôvabný kultúrny nádych.
Po ich vystúpení predseda Matice slovenskej v Leviciach, pán Ing. Považan, predstavil
žiakom dôležitosť fungovania organizácie a
daroval knižnú odmenu pre každý tím.
Neposledná vďaka patrí všetkým, ktorí

Tri dni a dve noci na konci
Dňa 8. 6. sa začala neskutočná výprava na
síce už pravidelné miesto, ale dnešným rokom čímsi výnimočné. 9. A trieda, vďaka PD
Žemberovce, mala možnosť stráviť posledné
spoločné chvíle nie za lavicami v škole, ale
na mieste úzko spätom s prírodou na chate
v Pavčinej Lehote.
Hneď po zložení vecí sa deviataci vrhli na
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dobrodružstvo v Tarzánií. Museli vo výške
zdolávať lanové prekážky medzi stromami,
bojovať s vlastnými silami a strachom. Nie
každý to zvládol, ale všetci sa snažili.
Na druhý deň zažili skutočné Safari na
Slovensku - živý kontakt so zvieratami netypickými pre našu krajinu ako sú napríklad:
levy, medvede, pelikány, klokany či lamy.

sa podieľali na dlhodobej príprave pri tvorbe dekorácii, podali pomocnú ruku pri obsluhe: Gabriela Hessová spolu s Veronikou
Kúdelovou, technická spolupráca s pánom
Hudíkom, s pani Jarošíkovou a mnohí iní
čo obetovali svoj voľný čas, aby súťaž mala
úspech.
Cieľ súťaže, pocítiť tímového ducha a nájsť
miesto pre slovenčinu nie len za lavicami v
škole sa podarilo splniť.
Po celodennom boji je výsledný verdikt
boja nasledovný:
1. miesto zlatá medaila a putovný pohár
ZŠ Školská 14, Levice
2. miesto strieborná medaila ZŠ s MŠ
Žemberovce
3. miesto bronzová medaila ZŠ Starý Tekov
4. miesto ZŠ Pukanec
Ďakujeme za účasť! Veríme, že sa stane
táto súťaž tradíciou a žiaci sa s radosťou
vrátia zmerať si svoje sily.

Príjemné osvieženie v horúcom dni zažili
pri rozsiahlej Liptovskej Mare, ktorá ich ohúrila svojou veľkosťou.
Cestou naspäť, hneď v blízkosti chaty
bol pre nich pripravený ďalší adrenalínový
zážitok – bobová dráha. Rýchlosť a odvaha
zlákala len niektorých z nich. „Bola to najbezpečnejšia dráha a zároveň aj najdlhšia dráha
na Slovensku. No, vôbec som sa nebála. Mali
to vyskúšať všetci!“ vyjadrila sa žiačka Eva
Kristínová.
Počas výletu si brušká plnili výdatným
chutným guľášom, ktorý navaril jeden z oteckov, ale ani žiaci sa nedali zahanbiť. Samy
si nachystali a ugrilovali chutné špekačky,
po ktorých sa osviežili šťavnatým červeným
melónom.
Cestou domov sa zhoršilo počasie, ale to
im plány vôbec nezmarilo. Zastavili sa na
termálnom kúpalisku Kováčová. Bol to ten
správny záver po dokonalom výlete partií
mladých ľudí, ktorým sa už takáto príležitosť
nevyskytne.
Nemalá vďaka patrí p. uč. Havranovej a rodičom žiakov, že im tú to možnosť poskytli.
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