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Slovo na úvod
Utíchol ruch v školských
laviciach, žiaci aj pedagógovia si vydýchli po nápore povinností pred koncom
školského roka a užívajú
si prvé dni oddychu. Pre
našich poľnohospodárov
naopak sú tu dni najväčšieho pracovného nasadenia. Vzduch vonia chlebom,
zvuk traktorov a kombajnov patrí neodmysliteľne k
prázdninám. Niekto načerpá nové sily pri vode, iný v
horách či poznávaním
nových miest, alebo aj len
tak, doma, v pozvoľnom
tempe mimo služobných
povinností.
Nech už strávite toto dovolenkové obdobie kdekoľvek, prajem Vám, aby ste si
ho užili v pohode, načerpali
nové sily psychické aj fyzické a zdraví , oddýchnutí
sa vrátil späť do kolobehu
pracovných dní.
Žemberovské echo, ktoré
práve držíte v rukách nech
je tiež spríjemnením vašich
oddychových chvíľ.
(dac)

Rekonštrukcia Obecného úradu Žemberovce
Prípravné práce na investície „
Zníženie energetickej náročnosti
OcÚ Žemberovce „ boli započaté
na jeseň 2015 spracovaním projektovej dokumentácie a žiadosti
o NFP z OP KŽP - energetika.
Samotné zameranie v príslušnej výzve bolo len na práce súvisiace s úsporou energií ( výmena
radiátorov, elektroinštalácia, výmena okien a zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy). Som rád, že sa nám podarilo

presvedčiť kompetentných, že je
potrebné vymeniť aj nosnú konštrukciu krovu a strešnú krytinu.
Oznámenie o pridelení NFP nám
bolo doručené v septembri 2016.
Následne bol zahájený proces
VO na dodávateľa stavebných
prác. VO bolo ukončené až na
jeseň 2017. Do VO sa prihlásili 4
uchádzači z ktorých bola vyhodnotená ako najlepšia ponuka fy
EKOFORM s.r.o Levice.
Dohľad nad celým procesom

od podania žiadosti, vyhodnotenia VO, podpis zmluvy s víťazným uchádzačom, kontrolu nad
priebehom prác vykonávala Slovenská inovačná a energetická
agentúra ako poverená organizácia MŽP pre OP KŽP. Celková
výška oprávnených výdavkov na
uvedené práce z NFP dosiahla
hodnotu 163 000 eur.
OZ rozhodlo, že je potrebné
vykonať rekonštrukčné práce aj
(Pokračovanie na str. 2)
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Privítanie detí
Dávam ti báseň
do perinky,
dávam ti tento
skromný dar.
Šťastie nenosí kominár,
len zázrak drobný,
drobulinký.
Dávam ti báseň
do perinky,
nech ti je s nami blažene.
Ty si to najkrajšie na žene.
Vitaj človiečik
a dobre sa tu cíť!
Nádherným spevom
rozospievaj byt.

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

10.2.2018
Tomáš Teľuch
a Diana Danišová
14.4.2018
Radovan Klein
a Mgr. Jana Grnáčová
28.4.2018
Michal Ližičiar
a Katarína Pavčová
19.5.2018
Pavol Turčan
a Lucia Kľačková
16.6.2018
Marek Mikula
a Zuzana Renčová
16.6.2018
Patrik Poliak
a Elena Ďuricová
26.05.2018
MUDr. Jaroslav Šimko
a MUDr. Ivana Vaľová

Narodili sa

DEN UČITEĽOV

Odmenená p. učiteľka Senešiová za dlhoročnú pedagogickú prácu.

Deň učiteľov sme tohto roku
oslávili v domácom prostredí v školskej jedálni. Pani riaditeľka pozvala
všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. O
prípravu priestorov a obsluhu sa
postaralo rodičovské združenie. O
program materská škola a spevokol
Žemberovčan. Oﬁciálnu časť viedol
starosta obce a predseda družstva,
ktorí prejavili poďakovanie učiteľom. Záverom sme si posedeli a pochutnali na dobrom obede od pani
kuchárok zo školskej jedálne.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným
...jar...

Rekonštrukcia Obecného úradu Žemberovce
(Dokončenie z 1. str.)
na interiérovom vybavení OcÚ.
Podľa spracovanej PD novú
podobu dostávajú všetky elektrorozvody pre slaboprúd, rozvody vody, sociálne zariadenia,
podlahy, omietky, dlažby, dvere,
obradná miestnosť a bezbariérový vstup do OcÚ. Na zabezpečenie rýchlych prác investovala
obec z vlastných zdrojov 130 000
eur.
Pred samotným začiatkom stavebných prác bol obecný úrad
dočasne presťahovaný do voľ-

ných priestorov v zdravotnom
stredisku. V tejto súvislosti sa
chcem poďakovať pracovníčkam
OcÚ, ktoré dokázali aj v týchto
stiesnených podmienkach zabezpečiť bežný chod OcÚ. Samotné
stavebné práce na budove boli
začaté na jeseň 2017 a pokračovali v 1 ½ 2018.V súčasnom období ﬁnišujeme s ﬁnálnou úpravou
obradnej miestnosti.
Kolaudácia celej stavby je naplánovaná na 17.7.2018. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia
bude potrebné zabezpečiť ešte

výmenu nábytku do jednotlivých
kancelárií, aby sa obecný úrad na
jeseň 2018 mohol presťahovať
naspäť z priestorov zdravotného
strediska.
Pevne verím, že všetky uvedené investície do budovy obecného úradu sa priaznivo prejavia
pri prezentácii obce navonok
ako aj skvalitnením pracovného
prostredia pracovníkom obce
ako aj všetkým občanom pri vybavovaní náležitostí, ktoré úrad
zabezpečuje.
Starosta obce

09.2.2018 Oliver Szabó,
rodičom Igorovi a Kataríne
19.2.2018 Andrej Chmola,
rodičom Antonovi a Kataríne
20.2.2018 Ella Vyhlídalová,
rodičom Vladimírovi a Kristine
21.3.2018 Natália Homoľová,
rodičom Martinovi a Jane
2.4.2018 Adam Marek,
rodičom Patrikovi a Alexandre
10.5.2018 Mia Vozáriková,
rodičom Vojtechovi a Lucii

Opustili nás

11.1.2018 Milan Hajšel
vo veku 64 rokov
19.1.2018 Zdenka Repáňová
vo veku 74 rokov
26.1.2018 Pavol Drľa
vo veku 66 rokov
9.2.2018 Milan Kliment
vo veku 39 rokov
13.2.2018 Jozef Šikeť
vo veku 76 rokov
20.3.2018 Elena Pastierovičová
vo veku 89 rokov
2.7.2018 Helena Lihocká
vo veku 82 rokov
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DEŇ DETÍ S POĽOVNÍKMI PZ HUBERTUS
Dňa 3. júna 2018 sa konal už
tradične na poľovníckej chate PZ
HUBERTUS pri príležitosti oslavy
tých najmenších Deň detí. Poľovníci nezaháľali ani tento rok a postarali sa o bohatý program. Pre
deti bolo pripravených množstvo
atrakcií ako aj občerstvenie. Nechýbali hostia, ktorí sa postarali
o naozaj zaujímavý, poučný ale i
zábavný program. Môžeme teda
spomenúť sokoliarov s dravcami so Strednej lesníckej školy
v Banskej Štiavnici, služobnú a
športovú kynológiu Horša, ktorá predviedla ukážky výcviku
psov, dobrovoľných hasičov zo
Žemberoviec, PD Žemberovce

zabezpečilo ukážku teliatok v
klietkach. Na náučnom chodníku v lese okrem súťaží deti mali
možnosť spoznať pána Hlásnika,
ktorý im priblížil zvuky rôznych
operencov. Ďalším hosťom bola
Mária Jarošíková, ktorá deťom
priblížila život netopierov a o vábení zveri sa priučili od Adriana
Zliechovca. Od poľovníkov sa dozvedeli aj o zvykoch a tradíciách
pri ulovení zveri. Novinkou bola
tiež lanová dráha v lese, ktorú
vytvorila lezecká skupina DELF
a pre najmenších bol pripravený na lúke nafukovací skákací
hrad o ktorý bol veľký záujem.
Nechýbala streľba z luku či vzdu-

chovky. Po absolvovaní týchto
aktivít bola možnosť občerstviť
sa a to v podobe chutnej opekačky či voňavého guľášu. Každé
dieťa bolo obdarované sladkým
balíčkom a medailou. O tom, že
to bola naozaj vydarená akcia,
svedčí aj vysoká účasť návštev-

níkov, ktorej sa tešíme. Na záver
patrí poďakovanie všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácií tohto
dňa: PD Žemberovce, všetkým
spomenutým hosťom, členom PZ
HUBERTUS ako i návštevníkom,
ĎAKUJEME.
PZ HUBERTUS

Udalosti stručne
• 09.02.2018 Starosta obce sa
zúčastnil na MsÚ Banská Bystrica na školení SIEA pre poberateľov NEP z MŽP pre oblasť
energetika
• 26.02.2018 Na OcÚ Santovka
sa uskutočnilo riadne zasadnutie kontrolnej komisie RZMOT
– kontrola hospodárenia v r.
2017. Zasadnutia sa zúčastnil
starosta obce.
• 12.03.2018 Starosta obce sa
zúčastnil v OcÚ Pukanec na
zasadnutí Správnej rady Združenia obcí pre separovaný zber
Tatiar Pukanec
• 12.04.2018 Na OcÚ Žemberovce bola vykonaná kontrola
zo SIEA – Banská Bystrica Ing.

Peťkovou, postup prác podľa
schváleného rozpočtu.
• 17.05.2018 V KD v Kalnej nad
Hronom sa uskutočnilo stretnutie starostov RZMONT – Príprava snemu ZMOS.
• 05.06.2018 Na ZŠ s MŠ v Žemberovciach bola pracovníkmi
inšpekcie MŠ SR začatá kontrola ﬁnancovania Z Š s M Š na
prenesené kompetencie.
• 21.06.2018 Na ocÚ v Žemberovciach bola pracovníkmi OU
Odboru starostlivosti o životné
prostredie vykonaná kontrola
postupu obce pri vydávaní ROZHODNUTÍ obce na úseku ŽP.
poskytol
starosta obce
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Zo života nášho Poľnohospodárskeho družstva
Deň otvorených dverí na Farme Dojníc Selec PD Žemberovce
Zvýšenie spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov pôvodom
zo Slovenska je cieľom projektu s názvom „Adoptuj kravičku.“
Projekt ako webová aplikácia je
určený hlavne deťom, školám,
ako aj širokej verejnosti a umožňuje ﬁktívnu adopciu kravy reálne žijúcej na farme. Každý, kto sa
chce do tohto projektu zapojiť,

oblieka.
Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Žemberovciach dňa
23. júna 2018 organizovalo Deň
otvorených dverí na Farme Dojníc Selec, pre rodičov s deťmi,
ktorý si kravičku adoptovali a pre
širokú verejnosť. Prví návštevníci
sa začali schádzať o 9:00 hodine.
V skupinkách nasledovala pre-

si môže na internetovej stránke
www.adoptujkravicku.sk zarezervovať z databázy kráv a teliatok,
ktoré sú pre tento účel nafotené,
jedno zvieratko. Podmienkou súťaže je, aby záujemca o „adopciu kravičky“ zadal EAN kódy z
rôznych slovenských mliečnych
výrobkov, ktoré nájde na obaloch. Cez internetovú stránku sa
záujemca stará o adoptívnu kravičku tým, že ju kŕmi, češe alebo

hliadka Farmy kde si deti prezreli
dojáreň, napájanie kravičiek alebo ich česanie. Deťom sa najviac
páčila ukážka malých teliatok,
ktoré každé malo svoju búdku s
ohrádkou a vedierko na napájanie. Deti sa ich nebáli a teliatka
mohli pohladkať a pohrať sa s
nimi. Návštevníkov sprevádzali
družstevní zootechnici Ing. Jana
Tencerová a Michal Števko, ktorí
im porozprávali o živote kravi-

čiek a o ich starostlivosti. Farmu
navštívila aj rodina Vrtíková z
Bernolákova s malým trojročný Benjamínom, ktorý si adoptoval kravičku a dal jej meno
Mňam Mňam. Deň otvorených
dverí bol spojený aj s ochutnáv-

kou rôznych druhov mliečnych
výrobkov, ktoré sponzorovala
Levická mliekareň, a.s. S blížiacou sa 12:00 hodinou sme sa s
návštevníkmi rozlúčili. Na Dni
otvorených dverí sa zúčastnilo
35 návštevníkov.

DEŇ POĽA 14.06.2018
Dňa 14.6. 2018 sa na PD Žemberovce konal deň poľa v spolupráci s ﬁrmou Saatbau Slovensko, v zastúpení pre Levický

región Ing. Jánom Grnáčom a
PD Žemberovce v zastúpení Ing.
Vladimírom Pacherom – agronómom PD. Prezentovali sa odrody

Deň poľa navštívilo 40 pestovateľov z okolia Levíc.
pšenice ozimnej a repky ozimnej. Pšenica bola zasiata na parcele Úkladiská a následne bolo
predstavených 9 odrôd, pričom
7 bolo potravinárskych, 1 tvrdá a
1 kŕmna pšenica. Z repky ozimnej

na parcele Kónerka bolo v pokusoch zasiatych a hodnotených 11
odrôd. Zdravotný stav porastov
hodnotil Ing. Peter Bokor, PhD.,
z katedry ochrany rastlín SPU
v Nitre.
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Stretnutie dôchodcov Poľnohospodárskeho družstva
so sídlom v Žemberovciach dňa 29.05.2018
Tak ako po iné roky, tak aj tento rok dňa 29.05.2018 PD Žemberovce organizovalo v kultúrnom dome Stretnutie dôchodcov
Poľnohospodárskeho družstva v
Žemberovciach.
S blížiacou sa desiatou hodinou
sa začali schádzať prví seniori. Pri
príchode im odovzdali kvetiny a
malý darček pracovníčky ekonomického úseku.
Potešilo nás, že dôchodcovia
prišli na stretnutie, aby sa podelili
so svojimi radosťami, starosťami,
ale predovšetkým, aby si zaspomínali na časy a roky strávené na
poľnohospodárskom družstve.
Popri každodenným povinnostiam nás svojou účasťou poctilo
vyše 70 dôchodcov.
Pre dôchodcov bol pripravený
kultúrny program. Na úvod predniesla príhovor pani Danišová.
Zaspievali sme si so speváckym
zborom Žemberovčan. K hosťom
sa prihovoril Ing. Milan Halmeš,

predseda PD, ktorý informoval o
aktuálnej situácií na PD. Po príhovore nasledovala tombola a tým,
ktorým šťastena priala, si odniesli
aj hodnotné ceny. Po chutnom
obede sme sa pomaličky rozlúčili
s prianím, že o rok sa pri rovnakej
príležitosti opäť stretneme.
Za PD: sekretariát PD

Žatva 2018 na PD Žemberovce
Počas tohtoročnej žatvy nás
čaká zožať spolu 1562,18 ha, z
toho 856,72 ha pšenice ozimnej,
249,39 ha jačmeňa ozimného,
377,18 ha repky ozimnej, 50,67 ha
ovsa siateho a 28,22 ha hrachu
siateho.

Žatvu sme začali nezvyčajne
skoro 19.06.2018 zberom ozimného jačmeňa na parcele Belatá. K 27.06.2018 sme pozberali
úrodu jačmeňa z výmery 212 ha
s priemernou ha úrodou 5,9 t a
209 ha repky ozimnej s úrodou
3,74 t/ha. Do
zberových prác
je nasadených
6 ks kombajnov
– z toho 3 vlastné a 3 kombajny
prostredníctvom
služieb. Priebeh
žatevných prác
mierne komplikuje nestabilné
počasie vo forme
zrážok a nízkych
teplôt.

Chov oviec

Poľnohospodárske družstvo sa
umiestnilo na 1. mieste v kategórií chove oviec plemena CIGÁJA za rok 2017.
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Šaliansky Maťko
Dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnilo
školské kolo obľúbenej recitačnej súťaži Šaliansky Maťko. Žiaci
si nacvičili prednášanie povestí,
ktoré majú krásnu ľubozvučnú
nôtu histórie.
Tento rok sme výnimočne v porote privítali i z klubu dôchodcov
pani Evičku Vrecníkovú, ktorá
pani učiteľkám (1. stupeň) Mgr.
Benčovej a (2. stupeň) Mgr. Vargovej, pomohla v rozhodovaní.
Hoci bola súťaž atmosféra v

Exkurzia v Mochovciach

triede bola veľmi príjemná a nie
vypätá. Súťažiaci preukázali svoju zdatnosť v prednese – zvládli
správne tempo, melódiu i rôzne
gestá a mimiku.
A ako dopadli naši účastníci?
Všetci si odniesli krásne diplomy
a cukríky, ale ako to v súťažiach
býva najšikovnejší si zaslúžia viac.
Prvé miesta získali knižnú odmenu a poukážku od rady rodičov
– zľavu na výlet a exkurziu.
Porota rozhodla nasledovne:

V stredu 13.12. 2017 sme sa
so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Atómovej elektrárne Mochovce. Autobus nás
bezplatne doviezol priamo k
hlavnej bráne a potom nám už
nič nebránilo v bádaní v novovybudovanom najmodernejšom

tujú všetky potrebné informácie o rôznych druhoch energií a
ich využití. Po vzhliadnutí tejto
zaujímavej a modernej expozície sme autobusom pokračovali
v prehliadke areálu Atómovej
elektrárne. Počas cesty nám p.
sprievodca ukazoval a objasňo-

infocentre o energii s názvom
Energoland. Keďže naša skupinka bola trochu väčšia, rozdelili
nás na dva tímy. Kým si jedna
skupinka pozrela 3D kino v podobe krátkeho ﬁlmu: Odysea
energie - od Veľkého tresku
až po blízku budúcnosť, druhá
skupinka si vychutnala 33 interaktívnych sekcií, ktoré posky-

val funkcie jednotlivých budov.
Išli sme aj tesne popri obrovských chladiacich vežiach. Po
prehliadke areálu sa s nami náš
p. sprievodca rozlúčil a my sme
pokračovali autobusom v ceste
do školy, kde sme prišli práve
na obed. Exkurzia sa vydarila a
naši žiaci získali nové a zároveň
aj poučné zážitky.

1. kategória 2. - 3. ročník
povesť

miesto

Andrej Chudoba - Ako smrtky vymenili hrob

1. miesto

meno a priezvisko
Danišová Radka (3. A)
Kristínová Martina (3. A)
Stará Dominika (3. A)

Jozef Melicher - Ako kráľ Matej metly predával 2. miesto
Pavol Štefánik - Miškov čudný sen

3. miesto

2. kategória 4. - 5. ročník
meno a priezvisko

povesť

miesto

Gašpar Marek (4. A)

Jozef Melicher - Nevieš od čoho stučnieš

1. miesto

Miedzga Matej (5. A)

Jozef Melicher - Na Rybnickom jarmoku

2. miesto

3. kategória 6. - 7. ročník
meno a priezvisko

povesť

miesto

Miháliková Hanka (6. A)

Vodník na hrade

1. miesto

Technická olympiáda

Do Levíc nás 20.12.2017 pôjdu
reprezentovať prvé miesta a my
im bude držať palce.

Už teraz sa však tešíme na ďalšiu recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín v marci, ktorý má svoje
čaro i s poéziou.

SLÁVIK SLOVENSKA

Dňa 24.4.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
V tento deň sa našou školou
ozývali krásne melódie ľudových piesní. Naše žiačky sa poctivo pripravovali pod vedením
pani zástupkyne. Zapojili sa aj
naši malí prváci, ktorí vôbec nemali trému. Rozhodnúť nebolo
vôbec jednoduché. Nakoniec sa
porota rozhodla nasledovne:

1. kategória
1. miesto: Soﬁnka Sluková z 1. A
2. miesto: Radka Danišová z 3. A
3. miesto: Samko Turčok z 1. A
2. kategória
2. miesto: Vivka Halabuková zo
4. A
3. kategória
2. miesto: Veronika Kúdelová z
8. A
BLAHOŽELÁME !

Technická olympiáda bola na
SPŠ v Leviciach. Povedali nám
pravidlá. Začala sa prvá časť
olympiády. Bola ľahká, keď sme
ju dopísali dostali sme občerstvenie a teplý čaj. Potom sme
mali praktickú časť. Postaviť
sme mali poličku . Z jednej
latky sme mali urobiť tri
časti poličky. Po praktickej
časti sme mali predstavenie
o 3D tlačiarni a fréze ktorú
postavili žiaci z tej školy a
o účastiach na súťažiach.
Po predstavení sme mali
odovzdať výrobky. Výrobky sa ohodnotili a nastalo
vyhodnotenie s testom a
praktickou časťou. Ja som
sa neumiestnil ale hlavná je
účasť. Keď sme mali po vyhodnotení, tak nám povedali, že si môžeme výrobky
zobrať domov a nechať si
ich. Potešil som sa, že som
odišiel s vlastnoručne vyro-

beným výrobkom. Súťaž v technickej olympiáde ma obohatila
o ďalšie skúsenosti a praktické
zručnosti.
Autor: Andrej Péter, reprezentant školy v technickej
olympiáde
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Tretí ročník súťaže:

TRIATLON ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
ZŠ s MŠ Žemberovce v spolupráci s obcou Žemberovce, zorganizovali už tretí ročník súťaže, ktorá podporuje mládeže k
pohybu, mysleniu a v neposlednom rade k národnému cíteniu
vlasti a materinskému jazyku
- slovenčine.
Dňa 18.5. 2018 sa stretlo päť
družstiev v KD Žemberovciach,
aby si zmerali sily v trojboji:
behací diktát, literárny sluch
s osemsmerovkou a umelecká tvorba. Súťaž zahájila pani
riaditeľka Mgr. Marta Čechová,
ktorá žiakom popriala veľa úspechov a nebojácneho bojovného
ducha. Vďaka podpore obce sa
podarilo tento rok vytvoriť žiakom príjemné prostredie hneď
s niekoľkými prekvapeniami nielen vo forme občerstvenia, ale
aj krásneho kultúrneho zážitku.
Aj tento rok, počas prestávky
pred vyhodnotením, prišiel žiakom súkromne vystúpiť miestny
súbor Žemberovčan. Veľmi si
vážime, že si našli čas pre mlá-

dež a pripravili piesne s národnostnou tematikou, povedali
žiakom dôležité informácie k
textu v piesňach a práve vďaka
nim mala súťaž opäť pôvabný
kultúrny nádych. Neposledná
vďaka patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na dlhodobej príprave pri tvorbe dekorácii, podali
pomocnú ruku pri obsluhe:

Gabriela Hessová spolu s Veronikou Kúdelovou, porote v
zložení: Mgr. Gabriela Tóthová,
Mgr. Frederika Mészárosová,Mgr. Viktória Minárová, Mgr. Karola Pacherová, fotogra�e Bc.
Monike Kovalovej, a mnohí iní
čo obetovali svoj voľný čas, aby
súťaž mala úspech.
Cieľ súťaže, pocítiť tímového

ZBER PAPIERA / JARNÁ ČASŤ
Apríl je mesiac venovaný lesom. Tradične v tomto duchu
zachraňovali kus lesa aj naši žiaci a pani učiteľky. V jarnej časti
zberu papiera to bola časť lesa
so 76 zachránenými stromami.
Na jeseň sme zachránili 53 stromov a tak v tomto školskom
roku ďalej môže skrášľovať prírodu, produkovať kyslík a byť

domovom pre iné organizmy 129
ušetrených stromov. To je náš
tohtoročný les. Ale keďže zachraňujeme stromy každý rok, začnime zhromažďovať starý papier
už teraz. Pomáhať prírode je viac
ako namieste. Veď s nami ľuďmi
to vôbec, ale vôbec nemá ľahké.
Najlepšie zberateľky na škole v
jarnej časti boli dve, obidve z 3.A,

a to Emmka Dúbravská a Alexandra Tichá. Dievčatá nazbierali
po 278 kg zberového papiera.
Najlepšou triedou v priemere na
jedného žiaka sa stala tak ako na
jeseň znovu 3.A. Nazbierali spolu
1 175 kg a to je priemerne 73,4 kg
na jedného žiaka. GRATULUJEME!
Vyhodnotenie jarnej časti zberu
papiera za celú školu:

J

ZBER PAPIERA / JARNÁ ČASŤ
Priemer
triedy

Víťaz triedy

Poradie
tried

Trieda

Spolu kg

Počet žiakov

MS1

153 kg

20 žiakov

Vereš Roman

60 kg

7,7kg

MS2

392 kg

17 žiakov

Lipták Richard

149 kg

23,1 kg

1. A

380,5 kg

12 žiakov

Mikulová Karolína

106 kg

31,7 kg

7.

2. A

916,5 kg

19 žiakov

Mikolai Peter

122 kg

48,2 kg

3.

73,4 kg

1.

Dúbravská Ema
16 žiakov
Tichá Alexandra

278 kg
278 kg

3. A

1 175 kg

4. A

270,5 kg

11 žiakov

Gašpar Marek

72 kg

24,6 kg

8.

5. A

468,5 kg

10 žiakov

Števko Andrej

140 kg

46,9kg

4.

6. A

339 kg

10 žiakov

Tichý Adam

196 kg

33,9kg

6.

7. A

650 kg

14 žiakov

Chovanová Stanislava

215 kg

46,4 kg

5.

8. A

614 kg

11 žiakov

Bírešová Táňa

210 kg

55,8kg

2.

9. A

269kg

17 žiakov

Bíreš Lukáš

210 kg

15,8 kg

9.

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 Hronské Kľačany,
2. miesto strieborná medaila ZŠ
Starý Tekov, 3. miesto bronzová
medaila ZŠ Školská 14, Levice,
4. miesto ZŠ s MŠ Žemberovce
a 5. miesto ZŠ Pukanec.
Ďakujeme za účasť! Veríme,
že sa stane táto súťaž tradíciou
a žiaci sa s radosťou vrátia zmerať si svoje sily.

Deň matiek
Základná škola v spolupráci s obecným úradom
pripravila oslavu sviatku Dňa
matiek, ktorá sa tradične konala druhú májovú nedeľu
13.5.2018 v Kultúrnom dome
v Žemberovciach.
Sl ávnostné stretnutie
otvoril pán starosta Ján
K alma n. Sp eváck y zb or
Žemberovčan zaspieval svoj
nový repertoár piesní. Deti z
MŠ a ZŠ vystúpili s pestrým
programom piesní, tancov,
scénok a básní. Prejavili v
ňom vďaku mamičkám aj
starým mamám za nekonečnú lásku, nehu, starostlivosť,
trpezlivosť a obetavosť.
Všetci účinkujúci boli odmenení potleskom, úsmevom, tiež sladkou dobrotou. Na záver mamičkám
vyjadrili úctu symbolickým
kvietkom.
Veríme, že spoločne strávené sviatočné popoludnie
bolo pre každého príjemným
zážitkom.
Mgr. Ďurčaťová
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Športové súťaže šk. rok 2017/2018
Uskutočnené:
Ø 27.9.2017 Cezpoľný
beh
Majstrovstvá okresu
v cezpoľnom behu: Pilková M.
(43.miesto), Píšová E. (7. miesto),
Stará V. (16.miesto), Sluka (47.
miesto), Váczi (42.miesto), Valachy
(11.miesto)
Ø 23.9.-30.9.2018
Európsky týždeň
športu
Ø Florbal
21.11.2017 žiačky: Balážová,
Bírešová T., Hamarová, Homolová,
Hunková, Juračová, Krištofová,
Mazúchová, Mrázová, Píšová,
Sluková – základné kolo - skončili
na 3.mieste
15.11.2017 žiaci - Bánovský
M., Gunár P., Kristín J., Košťúr
M., Patyi M.,Rusnák K., Rusnák
P., Sluka P., Starý T., Váczi M.,
Valachy K., Vlček F., základné kolo
- skončili na 2.mieste.
Ø

22.1.-26.1.2018 LVVK
(podrobne viď.
zápisnica PK)
Ø Gymnastický štvorboj
žiakov a žiačiek
Školské kolo: 6.2.2018
a 13.2.2018
Kategória A: Dominika Siekeľová,
Dianka Siekeľová, Izabelka

Želinská, Dominika Stará, Monika
Miháliková, Natálka Halabuková,
Sofia Sluková, Vanesa Trhanová,
Alexandra Tichá, Nikolka Petrušová
Výsledky:
I.
miesto: Dominika
Siekeľová, Vanesa
Trhanová
II.
miesto: Dominika
Stará
III.
miesto: Natálka
Halabuková
Kategória B: Veronika Stará,
Veronika Seteyová, Radka
Danišová, Sofia Fiťková, Kristína
Wohladnová, Martina Kristínová
Výsledky:
I.
miesto: Veronika
Stará
II.
miesto: Sofia
Fiťková
III.
miesto: Veronika
Seteyová
Kategória B: chlapci: Matej
Miedzga, Adam Tichý, Matúš Sluka,
Martin Sluka, Nikolas Valachy
Výsledky:
I.
miesto: Matúš
Sluka
II.
miesto: Adam Tichý
III.
miesto: Martin Sluka

Kategória C: dievčatá: Kristína
Hunková, Martina Pilková, Nina
Kristínová, Táňa Bírešová, Zuzana
Mazúchová
Výsledky:
I.
miesto: Zuzana
Mazúchová
II.
miesto: Kristína
Hunková, Nina
Kristínová
III.
miesto: Táňa Bírešová
Kategória C: chlapci: František
Vlček, Andrej Péter, Lukáš Bíreš,
Lukáš Hunka, Kristián Rusnák
Výsledky:
I.
miesto: Lukáš
Hunka
II.
miesto: Kristián
Rusnák
III.
miesto: Lukáš Bíreš
Okresné kolo:
26.3.2018
a 27.3.2018
Kategória A: Dominika Siekeľová,
Dianka Siekeľová, Dominika Stará,
Natálka Halabuková, Vanesa
Trhanová, Alexandra Tichá, Nikolka
Petrušová
Umiestnenie: 7.miesto
Kategória B: Veronika Seteyová,
Radka Danišová, Sofia Fiťková,
Kristína Wohladnová, Martina
Kristínová
Umiestnenie: 9.miesto

Kategória B: chlapci: Matej
Miedzga, Adam Tichý, Matúš
Sluka, Martin Sluka, Alexej Jarábek
Umiestnenie: 6.miesto
Kategória C: dievčatá: Kristína
Hunková, Martina Pilková, Nina
Kristínová, Táňa Bírešová, Zuzana
Mazúchová, Júlia Krištofová
Umiestnenie: 6.miesto
Kategória C: chlapci: František
Vlček, Andrej Péter, Lukáš Bíreš,
Lukáš Hunka, Kristián Rusnák,
Kristián Valachy
Umiestnenie: 7.miesto
Ø

12.4.2017 vybíjaná
žiačok – základné kolo
- 4.miesto
- prihlásené žiačky 5.,6.,7.
ročníka
- Bošiaková, Fiťková,
Hamarová, Juračová,
Krištofová, Muráňová,
Pavčová, Pilková, Poliaková,
Šeligová, Tanková, Stará V.,
Wohlandová, Zacharová
Ø 26.4.2018 FUTBAL
CUP - základné kolo – 3.
miesto
Hráči: Bánovský, Bíreš, Gunár,
Hunka, Kristín, Košťúr, Miedzga,
Rusnák, Sluka, Starý, Váczi, Vlček
Ø

15.5.2018 Hľadáme
nových olympionikovškolské kolo beh(60m
CH/D, 600m-D, 1000mCH)

Atléti:
CH-chlapci:
Hunka – 60m (1.miesto), 1000m
(1.miesto)
Stará V.- 60m
(2.miesto), 600m (1.miesto)
Sluka Matúš - 60m (3.miesto),
1000m (2.miesto) Pilková- 60m
(1.miesto), 600m (2.miesto)
Miedzga - 60m (2.miesto), 1000m
(3.miesto) C h o v a n o v á - 6 0 m ( 3 .
miesto),600(3.miesto)
Fiťková
- 60m (4.miesto), 600m (4.miesto)

ŽIAK ROKA
Žiakom triedy 2017/2018 sa stali:
I. A tr. Izabela Želinská
II. A tr. Michal Ťapaj
III. A tr. Radka Danišová
IV. A tr. Marek Gašpar
V. A tr. Veronika Stará
VI. A tr. Adam
Tichý
VII. A tr. Nina
Kristínová
VIII.A tr. Veronika Kúdelová
IX. A tr. Anna Lea Bírešová
Za 100% testovanie z matematiky Martin
Bánovský
Žiačkou školy sa stala Pavlína Balážová

Ø

Týždeň modrého gombíka

Už po 14. rok organizácia UNICEF Slovensko organizovala
verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39
eur, opäť pomoc nasmerovala na Ukrajinu. Deťom, ktoré
sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konﬂiktom. Deťom,
ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali.
Zapojením našej školy do Týždňa modrého gombíka 2018 v
dňoch od 14. do 18. mája sme vyzbierali príspevok vo výške
43,37 eur a pridali sme sa k tohtoročnej zbierke s úmyslom
pomôcť deťom na Ukrajine. Tento rok sa stali dobrovoľníčkami žiačky 5.A triedy Veronika Stará a Natália Pavčová.
Ďakujeme

20.5.2018 Výlet na
kúpalisko Podhájska
– plavecký krúžok
Účastníci: Gašpar, Pomothy, Dianka
Siekeľová, Dominika Siekeľová,
Chovanová, Valachy, Váczi
Ø

21.5.2018 -25.5.2018
PVVK (podrobne viď.
zápisnica PK)

Ø

15.6.2018 Ochrana
človek a prírody
– turistika na Zobor
žiaci 5.,6.,7.,8. ročníka

-
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Beseda s poľovníkom....12.
apríla sme zorganizovali besedu s poľovníkom s pánom Ing.
Birčákom Karolom, ktorý svojou
pútavou prezentáciou zaujal detské očká. Neprišiel sám, spoločnosť mu robil jeho verný priateľ

– sučka Sára. Zážitkovým
učením spoznali naše
deti zvuky zvierat, zvieracie trofeje, oboznámili
sa s novými pojmami ako
sú parohy, rohy, lopaty
a vábničky. Stretnutie
s ujom poľovníkom sa
naším najmenším veľmi
páčilo, začo ďakujeme
pánovi Birčákovi.
Výtvarná súťaž “Pomáhať sme sa naučili, keď
sme boli ešte malí“
Naša MŠ sa po prvý
krát zúčastnila 3. Ročníka výtvarnej tvorivosti
detí predškolského veku
okresu Levice zameranej
na zdravotnú výchovu
pod názvom“ Pomáhať
sme sa naučili, keď sme

boli ešte malí“. Usporiadateľom
bol Klub zdravých materských
škôl, ktorého sme aj my členom.
Do súťaže sme sa zapojili pod
vedením pani učiteľky Evy Krajniakovej a to prácami dvoch detí
Tamarky Motkovej a Riška Liptá-

ka. Jedna z nich bola
ocenená a to práca
Riška Liptáka pod názvom „Hasiči v akcii“.
Dňa 19.5.2018 sme
boli pozvaní spolu s
rodinnými príslušníkmi na vernisáž spojenej s oceňovaním
do koncertnej sály
Dobóvského kaštieľa
Tekovského múzea v
Leviciach. Celá akcia
sa niesla v slávnostnom duchu, čo zanechalo v srdiečku
ná šho o c en eného
kamaráta a jeho rodičov zážitok na celý
život.
Deň matiek.... 3-4
ročné deti pozdravili svoje mamičky v
materskej škole. Básničkami, pesničkami, scénkou a
tančekom rozžiarili oči svojich

mamičiek a starých mám, za čo
ich odmenili vrúcnym úsmevom
a potleskom. Deti potešili mamičky darčekom, ktorý si sami

vytvorili. Deti 5-6 ročné pozdravili svoje mamičky v kult. dome
v Žemberovciach na slávnostnej
akadémii. Vystúpenie našich

najmenších bolo odmenou nie
len pre mamičky, ale aj pre pani
učiteľky.
(Pokračovanie na str. 10)
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
(Dokončenie zo str. 9)
Škôlkárska olympiáda ....22.
mája 2018 sme sa zúčastnili
2.ročníka škôlkárskej športovej
olympiády mikroregiónu“Hont“ o

Deň detí ....1.jún bol prekvapením pre našich najmenších už
pri príchode do materskej školy.
Školský dvor ožil farebnými stuhami, športovými súťažami, ktoré

putovný pohár v MŠ Bátovciach.
Zúčastnili sa jej štyri materské
školy: MŠ Bátovce, MŠ Pukanec,
MŠ Hontianske Moravce a MŠ
Žemberovce. Súťažili štvorčlenné družstvá za každú MŠ a to dve

dávali deťom možnosť zašportovať si v rôznych disciplínach(skok
y miesta do piesku, prekážkový
beh, hod farebnými kruhmi....),
ale aj možnosť upevňovať získané poznatky o živej a neživej prí-

dievčatá, dvaja chlapci.Priebeh
športovej olympiády sa niesol v
príjemnom športovom duchu. Za
našu MŠ súťažili: Ninka Gašparová, Tamarka Motková, Marco
Harmady a Filipko Mazúch.Každý súťažiaci po ukončení získal
medailu a každá MŠ diplom za
účasť. Putovný pohár získala víťazná Materská škola Pukanec(foto), ktorá bude aj organizátorom 3.ročníka.

rode(separáčik, úžitok zvedavej
včielky...)Na našich najmenších
v tento deň nezabudli ani tety z
klubu dôchodcov, ktoré ich prišli pozdraviť a povzbudiť. Deti
sa ukázali ako malí športovci,
olympionici, malí prieskumníci.
Veľkým spestrením nášho dňa
detí bola Kanisterapia- cvičenie
so psíkom. Malá Barča (fenka) sa
deťom predstavila v celej svojej
paráde- povel na slovo, tanec na

hudbu. Cvičiteľka Kvetka odmenila svojich divákov peknou omaľovánkou. Odmenou pre našich
najmenších bol darček farebná
vrtuľka, ovocný špíz, ktoré sa zakúpili z prostriedkov rodič. Združenia pri materskej škole. Dobre
padla aj sladká odmena od PD
Žemberovce a nechýbal ani koláčik od tiet z klubu. Na záver sme
si všetci spoločne zatancovali
v rytme disko, kde našou cvičiteľkou bola Mirka Genčíkovákandidátka z Pedagogickej školy
–Levice.Veríme, že tento deň bol
veľkým obohatením pre našich
najmenších.

Bábkové divadlo Slniečko....
zavítalo do našej materskej školy bábkové divadlo „Slniečko“ z
Piešťan. Deťom sa prihovorilo
pesničkami pod názvom „Máme
radi Leto“. Deti pohybom a
spievaním vyjadrovali radosť
z príchodom leta a prázdnin.
S radosťou sa zapájali, spievali piesne pod názvom Rodinný
výlet, Pohyb náš kamarát, Vitamíny...hrali na nevšedných hudobných nástrojoch z ovocia a
zeleniny. Vystúpenie bolo o to
zaujímavejšie, že bolo na školskom dvore na čerstvom vzduchu, deti mali radosť a vystúpe-
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nie odmenili potleskom.
„Koncoročný“ výlet do Sv.
Antona....21. júna, nastal dlho
očakávaný deň nášho „koncoročného „výletu. V tento deň naši
najmenší už netrpezlivo čakali
na príchod autobusu, ktorý ich
odviezol do sv. Antona. Tu poľovníci pri príležitosti Detských
dní sv. Huberta pripravili pre deti

zaujímavý program spojený s
prírodou (hádanky o zvieratách,
počúvanie zvukov zvierat, vtákov, malí sokoliari, jazda v sedle
na koni, jaskyniari, trubači......).
Jednotlivé aktivity u detí vzbudili
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zvedavosť a túžbu poznať prírodu a jej tajomstvá.....Veríme, že
pobyt v krásnom areáli kaštieľa v
Sv. Antone zanechal v našich najmenších túžbu stať sa raz dobrým ochrancom prírody.(foto)
Prehliadka malých zdravotníkov...v rámci Dňa zdravia sa uskutočnila dňa: 26 júna v obchodnom centre Ditúria prehliadka

malých zdravotníkov – jubilejný
25 ročník.Našu materskú školu
reprezentovali Riško Lipták, Nelka Renčová a Julka Barcíková.
Znalosti, ktoré po celý rok nadobudli v materskej škole si ove-

rovali na simulovaných
poranenia- uštipnutie
včelou, popálenina a
odrenina. Deti mali
možnosť vidieť darovanie krvi na transfúznej stanici, ktorá bola
súčasťou Dňa zdravia. Podujatie malo
význam nielen pre deti
ale aj pre ich rodičov a
širokú verejnosť.
Slávnostná rozlúčka pr edškolákov...
piesňou“Svet je plný
detí...“ sa naši predškoláci lúčili s materskou školou 28.júna na
rozlúčke predškolákov.
B á s ň a m i , s c é n ko u ,
piesňami, ale aj pohybovými cvičeniami
pozdravili svojich rodičov a hostí, čím preukázali svoje
nadobudnuté vedomosti, že sú
dobre pripravení na vstup do
ZŠ. S materskou školou sa lúčili :
Júlinka Barcíková, Ninka Gašparová, Marco Harmady, Alexinko
Holoubek, Lukáško Krátky, Riško
Lipták, Filipko Mazúch, Tomáško
Mikula, Tamarka Motková, Dávidko Múdry, Lukáško Oklapek,
Nikolasko Vdovec a Frederik Sluka.Veľká vďaka patrí pani učiteľ-

kám pri príprave programu ale
aj rodičom, ktorí sa podieľali na
výzdobe ako aj celkovej príprave
slávnostnej rozlúčky predškolákov.
Všetkým našim detičkám ako
aj ich rodičom, zamestnancom
materskej školy prajem krásne
leto, veľa slnečných dní prežitých v kruhu svojich blízkych a
priateľov.
Mária Máčayová
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Žemberovský futbal v sezóne 2017/2018
Jarná časť okresných súťaží
sa skončila. Je tu teda čas, aby
sa zainteresovaní, ale i priaznivci na chvíľu zamysleli a zhodnotili. Hodnotiť možno aj u nás v
Žemberovciach. Aj keď neprebehlo všetko bez chýb, pokojne možno povedať, že pozitív
bolo oveľa, oveľa viac ako tých
slabších momentov. Ale poďme
pekne po poriadku.
Asi ani ten najnáročnejší
fanúšik nedúfal v takú spanilú jazdu, akú nám predviedli
v tomto súťažnom roční ku
2017/18 v najvyššej okresnej
súťaži hráči nášho A-mužstva.
V 30 zápasoch sme uhrali 22
víťazstiev, 4 remízy a len 4
razy sme odchádzali z ihriska
bez bodu. Získali sme za to 70
bodov, nastrieľali sme súperom
103 gólov a so skóre 103:33 sme
skončili na celkovom 2.mieste v
tabuľke s 5 bodovým náskokom
pred Hontianskou Vrbicou. Nad
nami skončili len Podlužany.
Naši dvaja najlepší strelci patrili medzi TOP kvarteto v súťaži. Jozef Klačko dal aj napriek
dlhšej absencii pre zranenie na
jeseň 34 gólov a Tomáš Vanya
zaostal za ním len o dva góly,
keď dosiahol 32 gólov. Naozaj
úctyhodná strelecká bilancia.
Až do 6.mája sme mali nášho
najväčšieho konkurenta ŠK
Podlužany na dosah. Aj v tomto domácom zápase sme hrali
„na doraz“, ale kvalitný protivník nás vytrestal za každé,
aj za to najmenšie zaváhanie.
Preto sme nakoniec prehrali.
Tento zápas bol pozoruhodný
aj z inej stránky. Bola na ňom
asi jedna z najväčších návštev v
okrese, keď odhady hovoria, že
sa na náš štadión prišlo pozrieť
viac ako 500 divákov. Za organizačné zvládnutie tohto zápasu našich funkcionárov klubu
pochválil aj osobne prítomný
predseda Oblastného futbalového zväzu F.Urban. Okrem
spomínaných strelcov treba za
väčšinu zápasov iste pochváliť
brankára Kučerku, ale uznanie
si zaslúžia nakoniec všetci, ktorí
za mužstvo hrali. Oceniť treba
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určite aj spôsob, ako zvládol
vedenie mužstva hrajúci tréner Marián Petráš. Ak možno
predsa len niečo mužstvu vytknúť, to bol veľmi slabý výkon
na jar v Tlmačoch. Je ešte jeden
potešiteľný fakt, ktorý si zaslúži osobitnú zmienku. Za naše
mužstvo nastupovali hlavne na
jar občas aj niektorí naši hráči
z dorastu. Milan Mazúch dal
dokonca niekoľko gólov, príležitosť dostali aj Samuel Gubáni
a Frederik Šikeť.
Pred rokom sa výbor nášho
klubu radil, či prihlásime opäť
po dlhšom čase dorast do súťaže. Mali sme niekoľko našich
hráčov, ktorí hosťovali inde, ale
nebolo to dosť na to, aby sme
mohli hrať súťaž. Nakoniec sa
našlo riešenie. Dohodli sme sa
s Tatranom Pukanec a urobili
sme spoločné družstvo. Našli
sme troch chlapcov v Hontianskych Trsťanoch a prišli na
hosťovanie aj ďalší. Trénovať
sa podujali naši dvaja aktívni
hráči A-mužstva J.Klačko a
M.Mikula. Výkony mužstva na
jeseň neboli zlé, ale viacero
dobrých zápasov sme prehrali
o gól a v posledných minútach
zápasu. Napríklad doma proti
Kalinčiakovu sme odohrali výborný zápas, mali sme aj dostatok šancí. V 89.min za stavu 1:1
sme nepremenili pokutový kop
a z protiútoku sme dostali gól
a prehrali sme. Na jar sa naša
efektivita výrazne zlepšila, nakoniec sme sa zo 4.miesta prebojovali do skupiny o postup
a v nej sme odohrali niekoľko
pekných zápasov. Napríklad, v
Kalinčiakove sme vyhrali 4:3,
doma proti Veľk ým Ludinciam sme vyhrali 7: 3, keď už v
19.min sme vyhrávali 4:0. Nič
na našom konečnom 2.mieste
nezmenila ani krutá porážka
8:1 v poslednom kole vo V.Ludinciach, keď sme proti silnému súperovi dostali v I.polčase
osem gólov. Tešiť nás môže, že
v mužstve sa zabudovali bývalí
naši žiaci Vlček a Váci. Príležitosť dostal aj vekom ešte žiak
Bíreš, ktorý sa na jar presadil

aj gólmi a v jednom zápase si
zahral aj Kristín. Oporami boli
chlapci z Pukanca, brankár
Slosiar, Sabala, až na záver, aj
Dolníček, ďalej Minár i Szabo a
samozrejme, kapitán Mazúch,
Šikeť a občas aj Gubáni. Škoda,
že v závere už niektorí chlapci
nevydržali chodiť a posledné
zápasy sme dohrávali s minimálnym počtom hráčov. Keď
však zosumarizujeme všetko,
rozhodnutie zriadiť dorast bola
určite dobrá myšlienka.
Aj u žiakov sme mali pred súťažou problémy s počtom detí.
Nakoniec sme dali dohromady
spoločný tím s Družstevníkom
Plášťovce, odkiaľ sme čakali,
že bude chodiť 4 – 5 chlapcov.
Začali štyria, ale nakoniec skončili len dvaja. Tréner T.Vanya za
pre študijné povinnosti v priebehu jesene vzdal, alternoval
ho do konca jesene Čík, ale
na jar sa výboru nepodarilo
zohnať trénera. Deti chodili
väčšinou len na zápasy. Pri ich
organizácii najviac pomáhali z
výboru Š.Bíreš a V.Košťúrová.
Pod hlavičkou Plášťoviec sme
na jar vyhrali len jeden zápas v
Hronských Kľačanoch a skončili
sme v okrese na 14.mieste v tejto kategórii. Vyzdvihnúť treba
aj entuziazmus dievčat, ktoré
hrávali (E.Píšová, Z.Mazúchová, S.Mazúchová). Problémom
bola niekedy ﬂuktuácia a náladovosť detí. Najväčším nedostatkom však bolo, že sa v klube nepodarilo zastabilizovať na
jar trénera. Napriek všetkému
zlému teší, že z tohto mužstva
by mohli dorast doplniť okrem
Bíreša aj ďalší chlapci. Samozrejme, ak budú chcieť...
Posledným tímom, ktoré pravidelne hrával v súťažiach bola
naša prípravka. Malí chlapci i
dievčatá pod vedením trénera A.Vargu a za spolupráce s
A.Krištofovou a E.Bošiakovou
sa postupne zlepšovali. Tí čo
napokon videli turnaj v máji t.r.
v Pukanci a hru našich detí, boli
z ich výkonu úprimne dojatí.
Nie preto, že sme tam vyhrali
oba zápasy, ale najmä z toho

ako hrali a aký obrovský pokrok urobili. Za to patrí vďaka
trénerovi, jeho pomocníčkam,
ale i ostatným rodičom, ktorí
deti podporovali a sprevádzali
na zápasy i na tréningy. Pánovi
Vargovi, ktorý ukončil prácu pri
deťoch patrí osobitne úprimné
poďakovanie od výboru klubu.
Teší nás, že aj z prípravky budú
už na jeseň chlapci, ktorí doplnia naše žiacke družstvo.
Keďže tento článok by mal
byť určitým súhrnom toho, čo
sa v našom obecnom futbale
udialo, patrí sa poďakovať predovšetkým za podporu vedeniu
obce na čele so starostom Ing.
Kalmanom a obecným zastupiteľstvom, aj vedeniu Poľnohospodárskeho družstva na čele
s predsedom Ing. Halmešom a
ďalším sponzorom, ktorí pomáhali ﬁnančne i materiálne.
Poďakovať sa patrí aj našim priaznivcom, ktorí predovšetkým A mužstvo podporovali nielen doma, ale aj na väčšine
zápasov na ihriskách súperov.
Uznanie za prácu si zaslúžia
aj členovia výboru OFK Družstevník Žemberovce na čele s
prezidentom Jánom Korčekom.
Nie je to jednoduché zvládnuť
aktivity takého klubu ako je
náš. Hlavne získať dostatok
p r o s t r i e d ko v n a č i n n o s ť .
Všetci napríklad môžu vidieť,
že sa práve teraz realizuje
oprava strechy a ďalšie práce
z prostriedkov SFZ a obce. Na
ďalšie programy sme požiadali
o podporu Nitriansky samosprávny kraj i Úrad vlády SR.
Vďaka patrí aj všetkým nemenovaným členom klubu a jeho
priaznivcom, ktorí rôznymi formami pomáhali viac, či menej.
Súťažný ročník 2017/18 sa
skončil. Na oddych je času
málo. Už v najbližších dňoch sa
začne príprava na nový, ktorý
sa začne 5.augusta. A medzitým sa chystá na 8.júla oslava
75.výročia vzniku futbalového
klubu v obci. Ale o tom, až keď
bude všetko úplne jasné.
19.6.2018
jm
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