Zemberovské echo
ˇ

Občasník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Pred nami sú najkrajšie
sviatky roka. Prípravami na
ne už žijeme niekoľko týždňov
vopred. Častokrát si síce povieme, že zmysel Vianoc je
predsa iný, ale akosi sa nedokážeme ubrániť komerčnému tlaku reklám o darčekoch, výzdobe, jedlách... bez
ktorých vraj Vianoce nebudú
Vianocami.
Naše články posledného
tohtoročného Žemberovského
echa nie sú len o Vianociach.
Ako zvyčajne sú obzretím sa
za dianím v obci v poslednej
dekáde r. 2017.
Želám Vám, aby ste pri
ich čítaní spomalili a vrátili
sa k udalostiam niekoľkých
predošlých týždňov. Aby ste
si v rodinách našli navzájom
na seba ten dar najvzácnejší
- ČAS. Nech tohtoročné Vianoce nie sú len o tých hmotných darčekoch či výzdobe.
Prežite ich v pokoji , láske a
vzájomnom porozumení.
Do roku 2018 vám želám
pevné zdravie, radosť zo života a pokoj v duši.
(dac)

•

Ročník XIV.

•

číslo 4

•

december 2017

•

Cena 0,50 €

Predvianočné remeselnícke trhy
Dňa 2.12 sa v našej obci konali
Predvianočné remeselnícke trhy.
Zišli sa remeselníci z blízkeho aj
vzdialeného okolia a potešili nás
svojimi ručne vyrobenými výrobkami. Vianočnú atmosféru cítili naše
chuťové aj čuchové zmysly. Voňalo
to punčom, medovinou ,medovníčkami ,vareným vínkom a inými
špecialitami.O spestrenie trhov sa
postarala miestna hudobná skupina
Žemberovčan a ZŠ, ktorá pripravila program. Aj počasie nám prialo,
krásny slnečný deň a napadnutý
sneh, dodalo Vianočným trhom
svoje čaro.
Týmto sa chcem všetkým poďakovať, ktorí priložili ruku k dielu a
pomohli pripraviť Vianočné trhy.
Za kultúrnu komisiu
Mariana Mikulova
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ČARO ZRELOSTI
Mesiac október je už tradične v našej obci zameraný k úcte k
starším pod názvom ČARO ZRELOSTI.
Vďaka ﬁnančnej podpore z Nitrianskeho samosprávneho kraja
obec mohla pozvať väčší počet seniorov oproti predošlým obdobiam.
Počas vystúpenia detí z materskej školy, spevokolu Žemberovčan a skupiny RYTMUS Oslany nás poctil svojou prítomnosťou
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý sa
prihovoril povzbudivými slovami prítomným seniorom.
Ďakujeme účinkujúcim a všetkým, ktorí sa zaslúžili o hladký
priebeh tejto peknej akcie.

BRONZOVÁ PLAKETA
Na ostatnom obecnom zastupiteľstve 7.12. nás navštívili zástupcovia Slovenského červeného kríža – Územného spolku v
Leviciach pani Nagyová, pán Kubas a odovzdali bronzovú Jánskeho plaketu 10 násobnej darkyni krvi Ing. Jane Staňovej. Ku
gratulácii sa pripojil aj pán starosta Ing. Ján Kalman aj v mene
celého zastupiteľstva poďakoval darkyni za tento ušľachtilý
čin a odovzdal spomienkový darček. Darkyni želáme veľa zdravia.
(Jar)

Ď A K U J E ME !

Tento rok ukončila svoju dlhoročnú funkcionársku prácu pani
Marta Gúčiková, ktorá pracovala ako vedúca klubu dôchodcov
od jeho založenia do roku 2017, kedy uplynulo už 20 rokov
fungovania klubu.
Od starostu obce dostala ocenenie s vysloveným poďakovaním
v mene obce a všetkých občanov, ktorým svojou prácou pomohla
pri rodinných oslavách a rôznych spoločenských udalostiach.
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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
07.09.2017 v Zdravotnom stredisku v Žemberovciach
Uznesenie č. 23/2017 – 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 6 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje:
- program rokovania obecného zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ivan Kúdela
členovia: Ľuboš Krátky a Ján Tichý
Uznesenie č. 24/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 08.06.2017
Uznesenie č. 25/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
poveruje:
- komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia vypracovať návrh riešenia žiadosti
Uznesenie č.26/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
prenájom alebo odkúpenie pozemku parcely registra E č. 1427/1 v k.ú.
Hor. Žemberovce pre HAGO INVEST
s.r.o.
Žiadosť nebola schválená
Uznesenie č.27/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- správu o plnení rozpočtu obce
k 30.06.2017
- stanovisko HK obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Žemberovce č.2
na rok 2017
- prijaté rozpočtové opatrenia č.1-4
k 30.06.2017
schvaľuje
- zmenu rozpočtu obce Žemberovce
č. 2 na rok 2017
žiada:
účtovníčku obce schválené zmeny
zapracovať do zmeny rozpočtu obce
č.2/2017

Uznesenie č.28/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
Správu o výsledku ﬁnančnej kontroly na mieste č. 4/2017 – kontrola
príjmovej časti rozpočtu – príjem
z prenajatých pozemkov - cintorínov
Uznesenie č.29/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku ﬁnančnej kontroly na mieste č. 5/2017 – kontrola
dodržiavania zákona č.138/1991 Z.
z., o majetku obcí pri prenájme nehnuteľného majetku obce, okrem
prenájmu priestorov v Zdravotnom
stredisku
schvaľuje
prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených ﬁnančnou kontrolou č.5/2017 o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 138/1991 Z.
z. , o majetku obcí pri prenájme nehnuteľného majetku obce, okrem
prenájmu priestorov v zdravotnom
stredisku
Uznesenie č.30/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
OZ sa uznieslo
na VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
Žemberovce, Prevádzkový poriadok
pohrebiska
Uznesenie č.31/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
- protest prokurátora podľa § 23 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení n.p.
- návrh na zrušenie VZN č. 3/2012
o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, napadnutého prokurátorom Okresnej prokuratúry v Leviciach
vyhovuje
- protestu prokurátora č. Pd 79/17/
4402-2 zo dňa 12.06.2017
ruší
- VZN č. 3/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, napadnutého
prokurátorom Okresnej prokuratúry
v Leviciach
Uznesenie č.32/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
OZ sa uznieslo
- na VZN č. 2/2017 o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach

sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- o akciách, ktoré sa uskutočnili:
- 17. ročník podujatia „Žiak roka“
30.6.2017
- futbalový turnaj o pohár starostu
16.7.2017
- ukončenie súťažného ročníka futbalového klubu
- memoriál Rastislava Bónu 23.7.
2017
- obecné oslavy SNP 29.9.2017 za
účasti p. Jána Janáča
- o podujatiach, ktoré sa budú konať:
- tanečná zábava OFK dňa 9.9.2017
- Čaro zrelosti 14.10.2017
- voľby do VÚC 4.11.2017
- Žemberovské predvianočné trhy
2.12.2017
- o investíciách
- podané sú žiadosti na doplnenie
inventáru pre DHZ ( auto, prístavba
has. Zbroj.,výmena dverí)
- presťahovanie zariadenia obecného úradu do budovy Zdravotného
strediska
- rekonštrukcia a zateplenie budovy OcÚ- v súčasnosti prebieha hodnotenie verejného obstarávania na
dodávateľa stavby
- pripravuje sa projekt na preloženie
a vybudovanie autobusovej zastávky pred zdrav. strediskom už bolo
urobené geodetické zameranie
- na dobudovanie kanalizácie je
vyčlenených 7,3 mil. eur v Nitrianskom samosprávnom kraji avšak je
183 žiadateľov o dotáciu - obcí do 2
tis. obyvateľov
- na dobud. kanalizácie a taktiež odvedenie vôd z Húšťavy podávame
žiadosti o dotácie
-pripravuje sa kúpa pozemkov cintorínov do vlastníctva obce od evan.
a rím. kat cirkvi máme súhlasné
stanoviská
- o dotácii pre OFK na opravu strechy vo výške 13.tis. € zo Slov. futbal.
zväzu , no nie je podpísaná zmluva medzi Ministerstvom školstva
a Slov. futbal. zväzom o možnosti
jej čerpania
- o výške prídelu podielových daní
- o neevidovaní neuhradených faktúr po lehote splatnosti
- k dnešnému dňu nemá obec úver
okrem úveru zo štát. fondu rozvoja
bývania
•••
U z n e s e n i e z riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach,
konaného 07.12.2017 v Zdravotnom stredisku v Žemberovciach
Uznesenie č. 33/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing. Anna

Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: Milan Dekyšský a Martin Šedivý
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: Ján Tichý
členovia: Ivan Kúdela a Jaroslav Mikula
Uznesenie č. 34/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07.09.2017
Uznesenie č. 35/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Žemberovce na
rok 2018 pre ECAV na Slovensku,
cirkevný zbor Žemberovce vo výške
500 eur
Uznesenie č.36/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Žemberovce na rok 2018
pre rímskokatolícku cirkev, farnosť
Žemberovce vo výške 500 eur
Uznesenie č.37/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Obce Žemberovce na
rok 2018 pre Obecný futbalový klub
Družstevník Žemberovce vo výške
9000 eur
Uznesenie č. 38/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
informáciu o zapracovaní žiadostí
o poskytnutie príspevku z rozpočtu
Obce Žemberovce na rok 2018
- pre Obecnú knižnicu Žemberovce
vo výške 500 eur na nákup nových
kníh
- pre Klub dôchodcov Žemberovce vo výške 350 eur na kúpu novej
chladničky
- pre Spevácku skupinu Žemberovčan vo výške 300 eur na činnosť
Uznesenie č. 39/2017 – OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- prevádzku MŠ počas prázdnin pri
počte minimálne 30% prihlásených
detí. Ak by počas prevádzky MŠ v čase prázdnin klesol počet prihlásených detí pod 30% v dvoch po sebe
nasledujúcich dňoch, prevádzka sa
zruší. Základom pre výpočet % prihlásených detí MŠ v čase prázdnin
je počet detí prihlásených do MŠ
v Eduzbere k 15.9. príslušného školského roka.
ruší :
Uznesenie č.29/2014 – OZ
Uznesenie č. 40/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- prílohu č.4 k VZN č. 4/2014 o ﬁnancovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Žemberovce s platnosťou od
1.1.2018
nasledovne:
pre Materskú školu je dotácia na
mzdy a prevádzku 2 250 eur na žiaka za rok
pre Školský klub detí 270 eur na
žiaka za rok
pre Školskú jedáleň 180 eur na žiaka
za rok
ruší:
- prílohu č. 3 k VZN č. 4/2014 o ﬁnancovaní materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce
Žemberovce
Uznesenie č. 41/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- odročenie riešenia žiadosti Milana
Chovana, nar. 30.6.1992, trvale bytom Žemberovce, Na Hôrke 351/12
o odkúpenie časti pozemku cca 10
árov z parc. č. 130/3 záhrady o výmere 2245 m2 v kat. území Horné
Žemberovce ( od strany p. Siekelu)
po vzájomnom prekonzultovaní na
budúce zasadnutie OZ
Uznesenie č. 42/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
kalendárium podujatí na rok 2018
Uznesenie č.43/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
rozpočet na rok 2018
použitie ﬁnančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 38 860
eur na rekonštrukciu
priestorov Ocú
berie na vedomie
rozpočet na roky 2019-2020
stanovisko hlavnej kontrolórky
k rozpočtu na roky 2018-2020
Uznesenie č.44/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
Správu o výsledku ﬁnančnej kontroly na mieste č. 7/2017 – kontrola in-

ventarizácie v ZŠ s MŠ Žemberovce
k 31.12.2016

Uznesenie č.49/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
plán zasadnutí OZ na rok 2018 nasledovne:
1.3.2018; 1.6.2018; 23.8.2018;
18.10.2018

Vážení občania,
Referát daní a poplatkov Vás chce
informovať, že Obecné zastupiteľstvo
pri obecnom úrade v Žemberovciach,
nemenilo na svojom zasadnutí dňa
7.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Žemberovce.
Toto VZN zostáva v platnosti aj
pre rok 2018.
Ďalej zostáva v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce Žemberovce č. 2/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
ktorým sa upravujú podmienky určovania a vyberania miestnych daní
okrem dani z nehnuteľností, ktoré
zostávajú nezmenené aj pre rok
2018
Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti – do 30 dní odo dňa
nadobudnutia nehnuteľnosti:
- vkladom na katastri - kúpa, darovanie...
- právoplatným rozhodnutím dedenie, dražba, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stavebné povolenie, zmena
užívania stavby, kolaudácia stavby,
prístavba, drobná stavba ....
-nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb.
Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti – 30 dní odo dňa zániku vlastn. práva k nehnuteľnosti:
vkladom na katastri – predaj, darovanie...
právoplatným rozhodnutím – dražba, zrušenie nájomnej zmluvy...
V rámci oznamovacej povinnosti je
daňový subjekt povinný ohlásiť zmenu adresy trvalého pobytu aj zmeny
adresy na doručovanie písomností
do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, podáva do 31. januára
zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol
nehnuteľnosť – kúpou, darovaním,
dedením..., alebo u ktorého nastali
zmeny rozhodujúce na vyrubenie
dane – stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť,
daroval nehnuteľnosť, skolaudoval
stavbu, získal stavebné povolenie,
zmenil sa druh pozemku, zmenil účel
užívania stavby...

Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
o uskutočnených akciách
- tanečná zábava OFK dňa 9.9.2017
- Čaro zrelosti 14.10.2017
- voľby do VÚC 4.11.2017
- Žemberovské predvianočné trhy
2.12.2017
- Mikuláš 6.12.2017
- o pripravovaných akciách:
- stolnotenisový turnaj 29.12.2017
v Brhlovciach
- Fašiangy 10.2.2018
- o investíciách

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je
počet psov. Každú zmenu skutočností
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní
od zmeny skutočnosti alebo údaja
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Sadzba dane je 7,- € za jedného psa a
kalendárny rok. Oslobodený od dane
je pes z útulku.(Potrebné zdoklado-

Uznesenie č.45/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly č. 8/
2017 – o dodržiavaní schváleného
rozpočtu ZŠ s MŠ Žemberovce, plnenie príjmov a výdavkov za rok 2016
a vykonávanie základnej ﬁnančnej
kontroly
Uznesenie č.46/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu o výsledku kontroly zameranej na počet podaných a vybavených sťažností a petícií od občanov
za rok 2016, podľa zákona č.9/2010
Z. z. o vybavovaní podaných sťažností. ( Evidencia sťažností, riešenia
a vybavovanie sťažností a petícií).
Kontrola podaných podnetov, podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.
Uznesenie č.47/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
1. berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Žemberovce na obdobie I. polroka 2018
2. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žemberovce na
obdobie I. polroka 2018
3. poveruje
Hlavného kontrolóra obce na výkon
kontrol v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti
Uznesenie č.48/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
odmenu pre hlavného kontrolóra
obce Ing. Ördöghovú Evu vo výške
30% z ročného platu
za rok 2017

vať.) Daň alebo jej pomernú časť,
zaplatí daňovník do pokladne obce
Žemberovce, alebo na účet obce.
Schváleným VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možnosť zníženia
poplatku za kom. odpad na základe
každoročnej žiadosti o 50% študentom, fyzickým osobám, ktoré sú
držiteľmi preukazu ŤZP,ŤZPS, dlhodobo pracujúcim mimo trv. pobytu
a oslobodenia o 100% pre pracujúcich v zahraničí, dlhodobo umiestnených v rôznych zariadeniach a pod.,
bližšie o tom vo VZN. Potvrdenia
napr. o návšteve školy treba doniesť
do 31.1.
Sadzba poplatku za komunálne
odpady pre fyzické osoby bola zostáva na 0,0411 na osobu a kalendárny
deň ( t.j 15,- eur za rok)
Sadzba za množstvový zber komunálneho odpadu zostala nezmenená
t.j 0,035 € za 1 literkomunálnych odpadov.( t.j. za 110 l nádobu 3,85 €)
Sadzba za množstvový zber drobného stavebného odpadu je 0,015 €
za 1 kg stavebných odpadov.
Žetónový systém zostávajú nezmenené. Akékoľvek zmeny treba
nahlásiť do 30 dní na Obecný úrad
v Žemberovciach.
Referát daní a poplatkov OcÚ
Žemberovce

Udalosti
stručne
• 28.09.2017 Starosta obce sa
zúčastnil na riadnom zasadnutí
Správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber TATIAR Pukanec. Prejednané boli aktuálne
problémy pri zbere a spracovaní
triedených odpadov
• 19.10.2017 Na ÚPSVaR v Leviciach sa uskutočnilo školenie
k voľbám do VÚC. Za obec sa
na školení zúčastnili starosta
obce. zapisovateľka Ing. Nora
Pavčová, predseda VK Ing. Ján
Kvanka a podpredsedníčka VK
Mária Kňazovicová
• 26.10.2017 V Kalnej nad Hronom sa uskutočnilo školenie
pracovníčok obcí zapojených v
programe D-COM. Školenia sa
za obec zúčastnili Ing. Nora Pavčová, Ing. Anna Mináriková, a Bc.
Anna Jarošíková
• 02.11.2017 Na úrade NSK v
Nitre starosta obce a účtovníčka
obce vykonali zúčtovanie dotácií
poskytnutých v roku 2017 obci
Žemberovce z rozpočtu NSK.
• 27.11.2017 Starosta obce a
pracovníčka Jarošíková sa zúčastnili na Agroinštitúte Nitra
na školení zástupcov obcí NSK
k aktuálnym otázkam, ktoré
súvisia s čerpaním fondov EU v
rámci NSK.
poskytol starosta obce
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Pane Bože, ďakujeme Ti za to
čo máš pre nás v živote pripravené.
Prosíme, aby sme vierou mohli tieto veci
už dopredu uchopiť a vstúpiť.
V nedeľu 22. októbra 2017
deň začal slávnostnými nedeľnými službami božími. V túto
nedeľu sme ďakovali Pánu
Bohu , že požehnal všetkým
nám úrodu a plody zeme.
Každého kto pestuje, na
jeseň poteší , že v rukách
drží zdravé a dozreté plody.
Bohatá úroda nepríde sama
od seba, ale výsledok stojí za
to . Náš Pán sa o nás stará ,
on požehnáva statočnú prácu ľudí, aby sme mali všetko
čo potrebujeme. Po týchto
službách božích sestra farárka Mgr. Lauríková požiadala
prítomných o presun pred
kostol, kde sme zasadili dve
lipy. Nie sú to obyčajné lipy,
ale pamätné stromy na počesť 500. výročia reformácie
Dr. Martina Luthera. Na slávnostných službách Božích
pani farárka žehnala lipy a

modlila sa. Mala pripravené
krásne básne, ktoré pookriali
naše srdcia. Slávnostnú chvíľu
doplnil aj náš konﬁrmand Nikolas Kristín so svojou básňou
a hrou na ﬂaute. Na sadení líp
sa podieľali bratia kostolníci
p. Dušan Poliak , p. Ján Laurík
a pán kurátor Pavel Farkaš. Pri
sadení naši cirkevníci spievali
piesne a na záver sme zaspievali našu evanjelickú hymnu
Hrad prepevný.
Ďakujeme Pánu Bohu, že požehnal tieto slávnostné služby
Božie, že sme prežili radosť.
Ďakujem tiež pani farárke za
príkladnú kázeň, patrí jej veľká vďaka, bola to nezabudnuteľná a krásna udalosť.
Prajeme si, aby náš cirkevný
zbor mal vždy pevné základy v
našom Pánovi Ježišovi.
M. Bieliková, poddozorkyňa ev. cirkvi Žemberovce

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
73 rokov, čo slovenský národ
povstal proti fašizmu, krutosti
a nadradenosti. 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.
Ozbrojeným povstaním sa
Slovensko prihlásilo k cieľom
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 ge-

nerácia. Predstava o prežitých
hrôzach sa stráca. Znovu sa vytvárajú skupiny ľudí, ktorí majú
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 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

Klub dôchodcov na trhoch
Opäť sme sa rozhodli...ideme
do toho. Upiecť naše tradičné
žemberovské , hlavne, makové
štrúdle. Vari ich bolo dosť. A
ten, kto mal na ne chuť, dočkal
sa. Na túto dobrú tradíciu netreba zabúdať. Máme tak málo
toho svojho, nedajme sa...
Rozhodli sme sa oživiť trhy
i výstavou. Tento rok sa vybrali
staré koše na rôzne použitie.
Spestrili sme pár stolov i dojčenským oblečením. Stále je
prekvapujúce, koľko toho máme
v našich skriniach pivniciach a
povalách. Zároveň prebiehala
ochutnávka a hodnotenie našich lekvárov. Hodnotilo sa 12
lekvárov rôzneho ovocia. Napr.
belica s černicou, broskyňa, ríbezľa, jahoda, marhuľa. Mali sme
pár noviniek, a tie mali úspech.
Tento rok bola novinka arónia a
dula s hokaido tekvicou. Recept
na posledný lekvár bol publikovaný v časopise a je k dispozícií
v klube. Výstavu a ochutnávku
navštívilo 105 priaznivcov.
1. miesto A. BAŤKOVÁ – kyslá
jahoda - 22 bodov
2. miesto A. Mináriková – arónia – 17 bodov
3. miesto E. Mikulová – dula s
hokaido – 14 bodov
Výsledky boli vyhlásené ešte

počas trhov. Majiteľky víťazných lekvárov dostali diplomy.
Stretneme sa opäť o rok, ak...
Ďakujem všetkým, ktorí
prispeli svojim domácim produktom do súťaže. Ďakujem
Eve Kalmanovej, našej garantke súťaže za svoj čas. Ďakujem
tým, ktorí si veria, ktorí nezištne
spolupracujú. Tým, ktorí venujú
svoj osobný čas, i kus súkromného života pre nás všetkých.
Tým, ktorí nehľadia na to, čo
povie ten, alebo onen. A s Vami,
priatelia sa teším na ďalšiu spoluprácu.
Za KD K. Baranová

Klub dôchodcov informuje
Pripomíname svojim členom,
že klub dôchodcov je v zimnom
období otvorený každý utorok
a štvrtok od 13:00 do 15:00. Už
sme cvičili očnú jogu, precvičovali sme si skrehnuté ruky. Pripravili sme si papierové ozdoby
na stromček. A budeme v tom
pokračovať. Príďte si posedieť,
porozprávať sa. Prineste nám
nové nápady na dlhé zimné večery.

Pripravujeme ďalšie akcie:
• Moruša – história, pestovanie...
• Levický Zlatý Ónyx - prednáška
• Vinohradníctvo na svahoch
Štiavnických vrchoch – prednáška / Dr. Bátovská a Mgr. M.
Švolíková /
Bližšie informácie o prednáškach rozšírime miestnym
rozhlasom.
Výbor KD

OZNAM
Knihovníčka Obecnej knižnice
Žemberovce vyhodnotila najlepšieho čitateľa za rok 2017. Stala
sa ním Mária ŠINKOVIČOVÁ. Za
rok prečítala úctyhodných 109
kníh. Ďalší nadšenci sú opäť
ženy. Ing. Priekopová a pani
Znášiková. Blahoželáme. Poprajme si viac takých čitateľov. Do
čítania priatelia.
Zároveň dávame do popredia
čitateľom, že je zakúpená celá
séria kníh od slovenskej spisovateľky Jany PRONSKEJ. Príďte
si požičať najnovší hit čitateľskej
sezóny.
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Veľmi solídna jeseň 2017 v žemberovskom futbale
Aktivita prezidenta OFZ Jána
Korčeka a aj nadšenie niektorých ďalších ľudí okolo nášho
futbalu zaradili náš klub OFK
Družstevník Žemberovce v priebehu jesene tohto roku medzi
veľmi rešpektované kluby v
okrese. Ako k tomu prišlo sa
pokúsime v tomto článku postupne zrekapitulovať.
Začneme s mládežou. Po dlhom zvažovaní vo výbore sme
prihlásili znova do súťaže mužstvo dorastu. Vrátili sa niektorí
naši odchovanci, ktorí v predchádzajúcich sezónach hrali v
iných kluboch. Do dorastu prešli niektorí chlapci zo žiackeho
tímu. Získali sme na hosťovanie
niekoľko chlapcov z Pukanca,
Hontianskych Trstian a aj z
iných okolitých klubov. S Pukancom sme dokonca formálne vytvorili spoločné družstvo. Začali
ho trénovať aktívni futbalisti A-mužstva Jozef Klačko a Marek
Mikula. Mužstvo sa postupne
tvorilo, bolo nastavené útočne, ale chýbala väčšia efektivita. Preto sme viacero zápasov
prehrali len tesne, väčšinou len
o jeden gól. Teší, že práve naši
dvaja odchovanci Milan Mazúch
a Samuel Gubáni už dostali príležitosť aj v mužstve dospelých.
Dokonca Mazúch sa už stihol zaradiť medzi úspešných strelcov.
Nakoniec, v priebežnej tabuľke
po jeseni sme na 5.mieste, čo
znamená, že sme sa kvaliﬁkovali na zimný halový turnaj ObFZ
v Leviciach v nedeľu 14.januára
2018.
Prekonali sme aj problémy s
menším hráčskym kádrom žiackeho družstva, kde okrem chlapcov bolo k dispozícii aj viacero
dievčat. Po dohode s Plášťovcami sme tiež vytvorili spoločné
družstvo, ktoré vystupovalo pod
názvom Družstevník Plášťovce,
ale hrávali sme domáce zápasy
na našom ihrisku. Dobre bolo,
že aj štyria chlapci z Plášťoviec
tiež doplnili tento žiacky tím.
Treba poďakovať niektorým
funkcionárom z tejto obce, ale
aj našim ľudom, že zabezpečovali dopravu týchto chlapcom.
Družstvo trénovali tiež hráči A
mužstva Erik Čík a Tomáš Vanya. Veľká vďaka patrí pánovi
Štefanovi Bírešovi, ktorý obetavo zvládal organizačné záležitosti okolo družstva. Škoda, že
sme kontumačne prehrali prvý
majstrovský zápas doma pre
organizačné nedostatky proti
Veľkým Kozmálovciach, hoci na

trávniku sme vyhrali 4:1. Napriek
tomu sme skončili priebežne na
5.mieste.
Radosť je tiež písať o našej
prípravke. Alexander Varga zanietene zhromaždil okolo seba
v niektorých momentoch až 21
chlapcov a dievčat. Pod jeho
vedením deti robia viditeľné
pokroky. Pomáhala mu neskôr
aj pani Eva Bošiaková. Družstvo
už nedostávalo „nakladačky“ od
súperov, niektoré z detí majú
skutočne veľký talent a sú do budúcnosti prísľubom aj pre žiacke
družstvo. Tešil aj záujem väčšiny
rodičov, z ktorých mnohí pomáhali s dopravou na stretnutia.
A najlepšie nakoniec. To je hra a výsledky nášho mužstva
dospelých. Z mužstva
odišli Krenčan,Zoller
a Knoška, ale pred sezónou sme sa výrazne
posilnili. Ako hrajúci
tréner prišiel Marián
Petráš, vrátil sa s ním
Jozef Klačko, prišli Michal Rádik, Dominik
Levák, Michal Molnár,
Marek Mikula, Daniel
Slúka a Vladimír Marton. Tréner Petráš má
v mužstve potrebnú
autoritu a vie poskladať z daných možností
optimálnu zostavu. Na
jeseň sme prehrali len
raz v Podlužanoch a dva
razy sme remizovali. S
38 bodmi sme skončili
na 2.mieste v priebežnej tabuľke. Zúčastníme
sa v nedeľu 7.1.2018 tiež
halového turnaja ObFZ
v Leviciach.
Mnohí priaznivci,
rodičia detí a členovia
nášho klubu pomáhali

v priebehu jesene rôznymi formami. Napríklad vozili hráčov
na stretnutia, zorganizovali na
štadióne tri brigády, zúčastnili
sa zberu hrozna pre Poľnohospodárske družstvo. Klub bol
tiež hlavným organizátorom
septembrovej zábavy na hody
v obci. Futbal v obci podporujú
aj vedenie obce, aj Poľnohospodárske družstvo, aj ďalšie organizácie, za čo všetkým patrí vďaka. V neposlednom rade určite
patrí vďaka našim priaznivcom,
ktorí povzbudzovali našich futbalistov doma, ale i na ihriskách
súperov.
jm

Povedali si áno

26.8.2017
Jozef Povoda
a Marieta Guťanová
22.9.2017
Marián Adamčík
a Mgr. Natália Uhnáková
28.10.2017
Marek Tomáš
a Zuzana Jakušová
25.11.2017
Martin Alföldi
a Eva Kolenová
2.12.2017
Peter Ďubek
a Mgr. Martina Gímešová

Narodili sa

4.8.2017
Michaela Vrábelová,
rodičom Nataši a Jaroslavovi
17.10.2017
Nikola Ilková,
rodičom Adriane a Michalovi
24.10.2017
Liana Borbély,
rodičom Elene a Richardovi

Opustili nás

15. 9.2017
Jozef Sleziak
vo veku 88 rokov
10.10.2017
Ladislav Ohrajter
vo veku 67 rokov
28.10.2017
Terézia Dúbravská
vo veku 99 rokov

STÁLE JE OTVORENÁ...
Vy, ktorí ste ešte neboli v knižnici – príďte sa pozrieť, prihlásiť
sa. Veď za 1,70 € pre dospelých
môžete čítať, koľko len budete
vládať. Priveďte i svoje ratolesti,
máme knižky i pre najmenších.
Šetrite na nákupe kníh, ale nešetrite na čase venovanom čítaniu kníh.
Od malička sa každý z nás s
knihou stretával. Najprv nám
čítali rodičia, potom nás učili
v škole čítať pani učiteľky. A z
čoho? Predsa z knihy. Z detského šlabikára s veľkými a farebnými písmenkami a krásnymi

Spoločenská rubrika

obrázkami. Aby sa človek zdokonalil v čítaní, musel precvičovať. A ako? No predsa čítaním
z knihy.
A preto Vás pozývam do klasickej knižnice s množstvom
kníh, v ktorých sa môžete prehŕňať. Ste vítaní...
Hugolín Gavlovič / 1712 – 1787
/, ktorý bol mužom veľkých životných skúseností vo svojom
diele Valaska škola mravúv stodola, uviedol veľa mravných ponaučení a rád do života.
Čo dobrého čítaš, to pamatuj.
Čo dobrého v knihách čítáš, za-

drž v pameti,
nebo darmo čítá, který nic nechce vedeti.
Čož za osoh knihy čítať ve dne
a i v noci,
jak v hlave nic nezachováš, darmo kazíš oči.
Málo naraz, ale často, i pilne čítať máš,
pakli mnoho čítať budeš, všecko
zabudeš zas.
Kdo málo jí, ale chutno, temu
pokrm slúži,
skorej kratičké čítání v hlave se
zadrží.
Knihovníčka
Obecnej knižnice
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Slávnostná imatrikulácia prvákov
2017/2018
Na našej škole býva pekným
zvykom, že najstarší deviataci
pre najmenších prváčikov prichystajú slávnosť, kedy sa z nich
stanú oﬁciálni školáci.

diteľka nemohla prijať za svojich
žiakov.
Prváčikovia museli zvládnuť
rôzne úlohy, aby tak preukázali
svoju šikovnosť, um a bystrosť.

Tento rok, dňa 24.11.2017 v
priestoroch KD Žemberovce,
vytvorili krásny svet Mimoňov.
Spoločnými silami sálu vyzdobili a nacvičili si mini vstupy ako
slávne postavičky z tejto rozprávky. Možno poznáte i zloducha Vektora, pretože práve on
prváčikom ukradol promočnú
ceruzku, bez ktorej ich pani ria-

Zvládli spoločne úskalia matematiky, slovenčiny, telesnej výchovy a dokonca i prírodovedy
s ročnými obdobiami a s dňami
v týždni.
Samozrejme všetko to dobre dopadlo. Mimoni zloducha
porazili a pani riaditeľka ich po
odrecitovaní sľubu všetkých pasovala za prváčikov.

OČaP - ochrana človeka a prírody
Žiaci 2. stupňa ZŠ s MŠ Žemberovce sa zúčastnili účelového cvičenia Ochrany človeka a
prírody dňa 29.9. 2017. A ako to
zaznamenala žiačka Táňa Bírešová z 8.A?
Ráno sme mali nácvik poplachu. Všetky deti, p. učiteľky, pani
upratovačky i pani zástupkyňa s
pani riaditeľkou sa museli presunúť na určené miesto pred telocvičňou. Pani učiteľka Boďová
podala hlásenie pani riaditeľke.
Po nácviku požiarneho poplachu sa žiaci na povel rozchod
popresúvali do tried na určené
stanovištia. Mali sme päť stanovíšť, do ktorých sa žiaci presúvali
podľa harmonogramu. Vybrané

obsahy tém mali na zodpovednosť určené pani učiteľky.
Stanovištia: Zdravotná príprava - p. uč. Boďová, Dopravná
výchova – p.uč. Szalinková, Výchova k bezpečnému správaniu
- p. uč. Havranová, Pohyb a pobyt v prírode - p. uč. Senešiová,
Riešenie mimoriadnych udalostí
– p.uč. Liptáková
Na stanovištiach sme sa dozvedeli veľa dôležitých a zaujímavých informácií, ktoré nám
pomôžu v bežnom živote. Jednotlivé témy sme si dopodrobna
rozobrali prakticky aj teoreticky.
Prežili sme pekný deň plný zaujímavých zážitkov.

Kráľ čitateľov
Hľadá sa čitateľ akému páru
niet,
ktorý z kníh skladá celý svoj
svet.
Stane sa kráľom či kráľovnou,
keď prejde si svetom kníh,
a ich komnatou tajomnou.
Hľadaj odvahu, čo je v tebe ukrytá,
šanca byť víťazom sa ti naskytá.
Školská knižnica vyhlasuje súťaž o Kráľa/Kráľovnú čitateľov.
Súťaž bude prebiehať od októbra 2017 do mája 2018.
Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:
1. Kategória: II. – IV ročník
2. Kategória: V. – IX.ročník
Priebeh súťaže:
1.kolo:
Október 2017 – marec 2018:
čítanie kníh požičaných v školskej knižnici, zapisovanie si ich
do Zoznamu kníh.
Marec: Najaktívnejší čitatelia
z každej kategórie postúpia na
základe tohto zoznamu do 2.
kola súťaže.

Termín odovzdania zoznamu
kníh: 26.3.2018 vedúcej školskej
knižnice Mgr. Slavke Kothajovej.
apríl – máj – zadanie ďalšej /
tajnej/ úlohy a príprava na 2.kolo a - To je moja obľúbená kniha“ – voľná disciplína zameraná
na propagáciu obľúbenej knihy
v ľubovoľnej forme (výtvarná,
textová, hudobná, divadelná).
2.kolo
máj 2018 /presný termín 2.
kola bude upresnený/:
1. časť: Súťažný kvíz v školskej
knižnici, ktorý bude pripravený
na základe tém zo Zoznamu
prečítaných kníh špeciálne pre
každého súťažiaceho.
2. časť: „To je moja obľúbená
kniha“ – voľná disciplína zameraná na propagáciu obľúbenej
knihy v ľubovoľnej forme (výtvarná, textová, hudobná, divadelná).
Kráľ čitateľov získa tieto výsady: knižnú odmenu, poukážku
so zľavou na školský výlet
Zapojte sa a zasúťažte si �

E-TWINNING PROJEKT
V školskom roku 2016/17 sa
5.A a 6.A pod vedením Mgr. Andrei Szalinkovej zapojili do medzinárodného eTwinningového
projektu s názvom Twinkle and
Smile. Smile – malý fotoaparát a
Twinkle – malá hviezdička z európskej zástavy, boli na ceste po
rozličných európskych krajinách
počas štyroch ročných období.
Vďaka nim boli naši žiaci vťahovaní do kreatívnych aktivít, používajúc svoje nielen výtvarné ale
aj počítačové zručnosti. Interdisciplinárny prístup im pomáhal
rozvíjať vlastné kompetencie
v rozprávaní, počúvaní, čítaní
a písaní. Zároveň s precvičovaním angličtiny si deti vytvárali
nové priateľstvá. Všetky projektové aktivity pomáhali deťom

zvyšovať ich sebadôveru a dosiahnuť vlastný potenciál a boli
posmeľované a motivované byť
aktívnymi počas trvania celého
projektu. Obe postavičky cestovali po Európe desať mesiacov.
S ich pomocou si deti rozvíjali a
zdokonaľovali schopnosti komunikácie v cudzom jazyku, zdieľali
množstvo informácií a virtuálne
sa spájali. Deti pracovali v skupinách a vytvárali komiksy, pohľadnice, kresby, príbehy a videá
s použitím veľkého množstva informačno-technologických nástrojov. Na záver projektu boli
vytvorené spoločné e-knihy, ktoré sumarizovali spoločnú prácu.
Projekt bol ocenený Národným
certiﬁkátom kvality a Európskym certiﬁkátom kvality.

Triedime odpad
Aj v našej škola triedime odpad. Triedime ho na komunálny odpad, papier a plasty. Na triedenie odpadu treba aj kontajner, ktorý
nám dlho na našej škole chýbal. Tento rok sa hlavne vďaka pani Ing.
Minárikovej na obecnom úrade podarila zmena a pri starých kontajneroch máme novučičké na plasty a papier. Samozrejme vďaka patrí
všetkým, ktorí projekt schválili a všetko potrebné zariadili.
Veríme, že naši žiaci budú dávať pri vyhadzovaní odpadkov pozor
a dajú smeti tam kam patria.
Článok napísali žiačky 5. A triedy, Natália Pavčová a Veronika Stará,
na novinárskom krúžku.
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Exkurzia na Farmu dojníc, Selec – PD
Dňa 10.11.2017 sme sa so žiakmi 1.,2. a 4. ročníka zúčastnili
exkurzie na farme dojníc, Selec
– PD, ktorou sme si chceli pripomenúť Týždeň zdravej výživy, ktorý v októbri prebiehal na
našej škole.

otechnici pán Michal Števko a
pán Milan Barienčik. Najväčšiu radosť sme mali, keď nám
pán Barienčík ukázal práve v
ten deň narodené teliatko a
ukázal deťom, aké vedia byť
kravičky prítulné, keď mu oli-

BeActive tip: Aj tento rok mali školy na Slovensku možnosť
zapojiť sa do aktivít Európskeho týždňa športu a naša škola sa
od 25.9.2017 zapojila tiež. Tu sú aktivity, ktoré sme si pre žiakov
pripravili....
Pondelok - aerobik
Utorok - vybíjaná
Streda - futbal / futsal
Štvrtok - ﬂorbal
Piatok - atletický vytrvalostný beh
Do aktivít sa žiaci mohli zapojiť tak, že sa pri zborovni zaregistrovali, a to spôsobom, že sa zapísali na nástenku na určený
papier. Prihlásenie bolo len orientačné. Aktivitu organizovala
pani učiteľka Boďová každý deň medzi 7:00 a 7:45 v telocvični
so všetkými „cvičeniachtivými“ žiakmi.
Európsky týždeň športu trval od 25.9.2017 do 29.9.2017.

Pretože jedenkrát nestačí!

PD Žemberovce nám zabezpečilo aj autobus, ktorý nás
priviezol na farmu, kde nás už
veľmi milo privítala hlavná zootechnička PD, Ing. Magdaléna
Zaťková. Pani zootechnička nás
potom aj sprevádzala po farme
a porozprávala deťom množstvo zaujímavých informácií
o chove hovädzieho dobytka.
Navštívili sme pavilón dojníc
a exkurzia pokračovala aj prehliadkou moderne vybavenej
dojárne a malých teliatok ,
ktoré si mohli deti pohladkať.
Farmou nás sprevádzali aj zo-

zovali dlaň, či ako funguje „kravičkovský wellness“ s kefami na
česanie, alebo „bazén“, kde sa
im ošetrujú paznechty. Dokonca deťom názorne predviedol
prepichovanie ušníc malým teliatkam pri nasadzovaní čísla..
Obaja tiež veľmi zaujímavo a s
nadšením odpovedali na všetky
naše zvedavé otázky.
Na rozlúčku nás pohostili
sladkými a zdravými Miláčikmi, ktoré si žiaci spolu s novými
poznatkami a krásnymi zážitkami odniesli domov.
ĎAKUJEME!

Žiaci 9. A triedy ZŠ s MŠ Žemberovce sa už po druhýkrát zúčastnili brigády v zbere hrozna
pre PD Žemberovce.
Od skorého rána až do obeda
dňa 28. 9. 2017 strávili medzi
dlhými radmi plnými krásneho
a šťavnatého hrozna. Už aj minulý rok sa poučili, že peniažky sa ľahko míňajú, ale ťažko
získavajú, a preto sa vyzbrojili
vedrami, nožnicami a dobrou
náladou, ktorá im vydržala až
dokonca. Počasie nám prialo, a

tak nám spoločne strávený čas
mimo lavíc neuveriteľne rýchlo
ubehol.
Chceme sa poďakovať za túto
skúsenosť pani riaditeľke a PD
Žemberovciam. Veríme, že i
ostatné ročníky, ktoré pôjdu po
nás zbierať strávia také pekné
chvíle ako my, pretože pocit z
dobre vykonanej práce je na nezaplatenie. Ak ste zvedaví, ako
sme tento deň strávili, pozriete
si fotoalbume na webe našej
školy.

Nikde inde, ale u nás áno!
Cezpoľný beh 27.9.2017
Je vytrvalostný beh v teréne.
Konal sa v Kalnej nad Hronom.
Zúčastnili sa žiaci ho aj ZŠ s MŠ
Žemberovce. Dievčatá bežali
1500m, chlapci 3000m.
Dievčatá:
Eva Píšová – 7. miesto
Veronika Stará - 16. miesto
Martina Pilková - 4. miesto

Chlapci:
Kristián Valachy - 11. miesto
Marek Váczi - 42. miesto
Patrik Sluka - 48. miesto
Dievčatá získali spolu 27 bodov = 4. miesto
Chlapci získali spolu 56 bodov =15. miesto
Gratulujeme. �
autor: K. Valachy žiak,
8.A triedy

Rada rodičov, pod vedením
Stanislavy Števkovej, uskutočnila v tomto šk. roku prvýkrát
projekt s podporou pre žiakov. Vyčlenili pre nich čiastku,
ktorá im s každým úspechom
prinesie zľavu na najbližší výlet
alebo exkurziu. S týmto nápadom a podrobným návrhom
pre Radu rodičov prišla Mgr.
Vargová. Vypracovaný projekt
rodičom predložila a im sa návrh veľmi zapáčil.

Veruže sú už i prvé triumfy:
Eva Píšová (8.A) za 4. miesto v
cezpoľnom behu a Anna Lea
Bírešová (9.A) za 1. miesto v
šk. kole olympiády zo slovenského jazyka.
Veríme, že takáto motivácia
žiakov dovedie k ešte väčším
úspechom, vo všetkých súťažiach, či už v tímoch
alebo sólistom a vo všetkých
smeroch: umeleckých, vedomostných i športových.
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Strašidelná škola
Hoci pre mnohých žiakov toto
slovné spojenie nie je novinkou,
dňa 27.10. 2017 sa naša škola stala doslova a do písmena strašidelnou.
Žiaci 9. A triedy pre svojich
spolužiakov z druhého stupňa
pripravili nezvyčajný večer plný
hier a dobrého jedla. Usilovne
všetko pripravovali týždne do-

predu, kedy plánovali prekážky
i výzdobu. Všetko bolo v halloweenskom štýle a podmienkou pre účastníkov bolo prísť v
strašidelnej maske. Žiaci súťažili
na rôznych stanoviskách a po
prekonaní prekážok získavali
„strašideľné peňežy“, za ktoré
si v bufete „U bezhlavého“ nakúpili maškrty aké bežné oko
nevidí. Za chutné občerstvenie
patrí vďaka všetkým rodičom 9.
A triedy, ktorí nešetrili nie len
kvalitou ale i kvantitou.
Po občerstvení nechýbala
diskotéka a následne deviataci
rozhodli o:
najkrajšej vyrobenej maske:
Veronika Stará (5.A), najdesivejšej maske: Soﬁa Fiťková (5.A),
najoriginálnejšej maske: Danielka Pišáková (7.A), najtanečnej

BUĎME ĽUDIA

hudobno-vzdelávací anti-diskriminačný program
Otrok je slovo, pri ktorom si
ľudia väčšinou predstavia obyvateľa starovekého Egypta ťahajúceho ťažké kamenné kvádre
na stavbu pyramídy, prípadne

kom počiatky a vývoj otroctva
a otrockej práce počnúc starovekom, kolonizáciou Ameriky, až
po súčasnosť. Tiež objasňovali
dôležitosť ľudských práv i práv

černocha pracujúceho na plantáži niekde v Amerike v období
pred občianskou vojnou. Málokto však vie, že otroci existujú aj
dnes a je ich dokonca viacej, ako
kedykoľvek predtým.
20. októbra 2017 sa uskutočnil
koncert hudobníkov z umeleckej
agentúry AmOs zameraný najmä
na medziľudské vzťahy a ľudské
práva. Program sa dotýkal tém,
hlavne napr. otrokárstvo, kedy
vysvetľujúcimi metódami objasňovali hudobníci našim žia-

detí, ktorých najdôležitejším
právom je právo na vzdelanie,
podali základné informácie o
tom, čo je vlastne totalitný režim, čo znamená obchodovanie
s ľuďmi, a aké sú jeho následky,
prostredníctvom videoprojekcie ukázali, koľko detí pracuje
a musí pracovať namiesto toho,
aby chodili do školy - detské
otroctvo, zhrnuli práva a povinnosti detí, a poukázali aj na novodobé otroctvo na Slovensku
a existujúce žobrácke gangy.

O krátku chvíľu sú tu Vianoce,
ten krásny a tak dlho očakávaný
čas, na ktorý sa tešia hlavne deti,
keď žiarivými očami hľadia na
vyzdobené stromčeky, radujú sa
z darčekov, vône koláčov, a vô-

maske: Magdalénka Mikolaiová (8.A), najodvážnejšej maske:
Kristína Hamarová (7.A), najdetailnejšej maske: Veronika Kúdelová ( 8.A), najkrajšej kúpenej
maske: Janko Kristín (8.A)
Ako sa naši žiaci zabávali si
môže pozrieť na webe našej
školy vďaka pani vychovávateľke Monike Kovalovej, ktorá celý
večer zachytila na krásnych fotograﬁách.
bec z celej atmosféry Vianoc.
Tieto prichádzajúce sviatky sme
si sprítomnili 2. 12. 2017 vystúpením žiakov na Žemberovských
predvianočných remeselníckych
trhoch. Čas sa na chvíľu zastavil a do sŕdc ľudí vstúpil pokoj
a radosť vďaka piesňam i tancom, ktoré sú od dávna späté
so zimou a Vianocami. To však
nebolo všetko. Naši žiaci za pomoci rodičov vyrobili výrobky,
ktoré predávali na trhoch, a tak
získavali peniaze pre svoju triedu, ktoré budú môcť rozumne
využiť. Naša vďaka preto patrí aj
každému rodičovi, ktorý prispel
či už výrobkami, kúpou týchto
výrobkov alebo ich predajom.
Ochota pomôcť, obetovať čas
alebo peniaze sú hodnotami,
ktoré odovzdali svojim deťom
pred blížiacimi sa sviatkami a tie
sa zúročia v budúcnosti. Prajeme pekné Vianoce!
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Jednou z prvých aktivít školského roku 2017/2018 bola „Tekvicová paráda“, ktorú sme organizovali spoločne s rodičmi našich
najmenších. Rodičia detí si v toto
popludnie priniesli z domu tekvice, ktoré si spoločne so svojimi
ratolesťami vyzdobili, vyparádili
podľa vlastných predstáv. Počas
aktivity, sa mohli deti osviežiť
ovocím a nápojom, ktoré nám za-

sponzorovalo Poľnohospodárske
družstvo v Žemberovciach. Tekvicová paráda sa niesla v rodinnej
atmosfére. Po ukončení sme si
vyparádené tekvice odfotili spoločne s autormi a urobili výstavku
pred materskou školou.
Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže pod názvom „Čarovné pastelky“ . Túto výtvarnú súťaž vyhlásilo Regionálne osvetové stredisko

Zˇemberovské echo

v Leviciach. Z ôsmich zaslaných
prác boli tri práce úspešné a to
práca Nikolaska Vdovca, Ľubka Mikulu, a Júlinke Barcíkovej. Ceny
si prevzali v Hontianskej Vrbici,
ktorá bola organizátorom tejto
výtvarnej súťaže. Všetky zaslané
práce postupujú do medzinárodného kola súťaže Žitnoostrovské
pastelky. Z umiestnenia jednotlivých prác sa veľmi tešíme.

Deň materských škôl. Aj naša
materská škola si tento deň pripomenula 6.novembra, „dňom
otvorených dverí“. Pozvali sme
do našej materskej školy rodičov,
poslancov obecného zastupiteľstva a starostov obcí Žemberovce,
Drženice a Brhlovce. Veľmi sme sa
potešili návšteve tým, ktorí prišli
medzi nás. V tento deň sa naša
materská škola prezentovala širo-

kej verejnosti aktivitami detí ako v
interiéri tak aj na školskom dvore
našej materskej školy.
Mikulášska besiedka Dňa 6.
12. 2017 sme spoločne s rodičmi
pripravili stretnutie s ujom Mikulášom v školskej jedálni. Ujo
Mikuláš(Mirko Botík) prišiel medzi nás s košom plným sladkostí,
nechýbal ani anjelik a čertík. Sladkosti rozdal našim najmenším po
úžasnom programe plnom piesní,
básní, tančeka a nechýbala ani
rozprávka“o stratenej rukavičke“.
Rodičom sa Mikulášska besiedka
veľmi páčila čo odmenili veľkým
potleskom. V detských očkách zažiarila iskrička radosti z darčeka
od uja Mikuláša. Tento rok prekvapil ujo Mikuláš darčekom pre pani
kuchárky a pani učiteľky. Uja Mikuláša poprosila pani zástupkyňa,
aby otvoril Mikulášsku tržnicu. V
tržnici si deti s rodičmi nakúpili čo

sa im páčilo a vyzbierané peniaze
putovali do rodičovského fondu.
Do výroby darčekov sa zapojili rodičia, ktorým patrí veľká vďaka.
Osobne sa chcem poďakovať pri
organizovaní našej mikulášskej
besiedky rodine Mikulovej, Oklapekovej, Verešovej a Birčákovej a
mojim pani učiteľkám- Jakubovej,
Mgr.Siekelovej a Krajniakovej.
Vianoce v našej materskej škole Predvianočné obdobie v našej
materskej škole sa nesie výzdobou vnútorných priestorov, kde
to dýcha snehovými vločkami, vyzdobeným stromčekom, pečením
medovníčkov, vianočnými piesňami, básňami ale nechýbajú ani
ľudové zvyky a tradície. Veľkým
zážitkom pre našich najmenších
je vystúpenie predškolákov s biblickým príbehom o narodení Syna
Božieho – Ježiška, ktorý všetkým
ľuďom prináša šťastie, radosť a
spokojnosť. Táto krásna myšlienka sa vniesla do každého srdiečka
dieťaťa, ktoré s nadšením sledovali tento krásny biblický príbeh.
Uvedomili si, že Vianoce nie sú
len o darčekoch, ale aj o krásnej
tradícii akou je narodenie Ježiška.
Tradíciou našej materskej školy sú
malí koledníci, ktorí v tomto predvianočnom období budú koledovať nielen v Žemberovciach ale aj
v Leviciach „Vianoce na hrade“.
Za všetkých zamestnancov materskej školy a 34 detí sa s Vami
lúčim prekrásnou koledou našich
najmenších:
„Ja som malý vinšovník, zavinšujem ako nik.
Šťastie, zdravie rodine, nech
všetko zlé pominie.
Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku, aby ste mali šťastia
viac ako toho roku..“
Mária Máčayová
a kolektív MŠ
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