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Slovo na úvod
Milí čitatelia!
Snáď sa ani nenájde človek,
ktorý by v týchto dňoch nevyslovil niektorú z viet: „Ako
ten čas letí. Opäť sú tu Vianoce. Zas sme o rok starší.“
Napriek rýchlo ubiehajúcemu
času, obzrúc sa za odchádzajúcim rokom si uvedomujeme,
že sa toho udialo veľa. Dobrého, aj toho menej radostného. Nielen v našich osobných
životoch, ale i v živote obce,
či celej spoločnosti.
Radikálnu zmenu, ovplyvňujúcu smerovanie našej obce
v ďalšom období, priniesli novembrové komunálne voľby.
Pre oživenie pamäte prinášame ich výsledky, poďakovanie odchádzajúceho starostu,
ako aj príhovor starostu novozvoleného.
O svoje zážitky a aktivity
sa s nami podelili dôchodcovia, prispela MŠ, športovci,
členovia evanjelickej cirkvi.
Pripomenieme si atmosféru
tohtoročných vianočných trhov ako i oslavy polstoročnice našej základnej školy.
O pár dní prežijeme najkrajšie sviatky roka. Prajem
Vám , aby sa niesli v znamení
pokoja, lásky a porozumenia,
a aby ste do nového roka vykročili tou správnou nohou a
čo najúspešnejšie.
(dac)

Vážení spoluobčania.
Ako novoz volený st arost a
našej obce sa Vám chcem touto
cestou poďakovať za vysokú volebnú účasť a dôveru, ktorú ste
mi Vašimi hlasmi prejavili.
Zároveň sa chcem poďakovať
všetkým kandidátom na post starostu obce a tiež kandidátom na
post poslanca obecného zastupiteľstva, za korektnú a slušnú
predvolebnú kampaň.
Gratulujem všetkým novozvoleným poslancom obecného za-

stupiteľstva a verím, že spoločne
urobíme maximum, aby sme zodpovedne zastávali náš mandát,
ktorý ste nám Vy, občania Žemberoviec zverili.
Zo svojho postu urobím všetko
preto, aby sa naplnili Vaše očakávania, potreby a aby sa naša
obec posunula vo všetkých smeroch dopredu. Viem, že táto cesta nebude jednoduchá, ale plná
väčších i menších problémov,
kompromisov a ťažkých rozhodovaní. Všetci spoločne musíme
hľadať spôsoby ako sa problém,
či úloha vyriešiť dá a nie hľadať
dôvody prečo sa to nedá.
Vopred ďakujem všetk ým
spoluobčanom, ktorí sa ochotne zapoja do zveľaďovania a budovania našej obce, aby sa stala
dôstojným miestom pre život
každého z nás. Verím, že spoločnými silami, komunikáciou a
odložením „žabomyších“ sporov,
posunieme Žemberovce vpred.

Milí spoluobčania, keďže v
týchto dňoch tu máme najkrajšie sviatky v roku - Vianoce,
želám Vám aby ste ich prežili v
kruhu Vašich najbližších, naplnené porozumením a rodinnou
pohodou. Aby ste pri všetkom
pečení, upratovaní a nakupovaní darčekov, naplno vnímali
pravú podstatu Vianoc, ktorou
je ten najväčší dar a to je láska.
„Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život.“
Ján 3, 16.
Rov na ko, do nového r oku
2019 Vám všetkým želám hlavne l á sku, B ožie požehnanie,
pevné zdravie a dobrú náladu.
Nech sa Vám darí vo všetkých
veciach do ktorých sa pustíte
a rovnako želám lepšie časy a
lepšiu budúcnosť aj našej obci.
PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
starosta

Sľub starostu a poslancov OZ
Dňa 10. decembra 2018 o 18,00
hodine, sa v kinosále KD v Žemberovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom
programu bolo zloženie sľubu
starostu a poslancov OZ.
V jeho úvode odchádzajúci starosta obce Ing. Ján Kalman v krátkosti podal správu o stave obce, v
akom ju odovzdáva nastupujúcemu starostovi a poslancom OZ.
Predseda volebnej komisie Ing.

Ján Kvanka informoval o výsledku volieb v Žemberovciach. Za
zmienku stojí skutočnosť, že z
1051 voličských hlasov, bola účasť
vo voľbách 722. Zostáva veriť, že
záujem občanov o veci verejné
v našej obci neustane, práve naopak, bude narastať.
Potom nasledoval sľub starostu
, odovzdanie insignie a sľub poslancov.
V krátkom príhovore nový starosta poďakoval občanom za volebnú účasť, volebnej komisi za
odvedenú prácu a odchádzajúcemu starostovi za korektné, priateľské odovzdanie úradu.
V závere p. Bieliková (z obecen-

stva) v mene evanjelickej cirkvi a
spevokolu Žemberovčan poďakovala Ing. Jánovi Kalmanovi za doterajšiu ústretovosť a spoluprácu,
a zaželala úspechy novému starostovi, i poslancom.
Pán starosta, páni poslanci.
Nech je Vaša vzájomná komunikácia, riešenie problémov a cesta
k cieľu vždy vedená v konštruktívnom duchu. Nech v Žemberovciach prestane platiť: „Kto nie je
snami, je proti nám.“ Iba tak sa
nám podarí budovať prosperujúcu obec a v nej perspektívnu
budúcnosť pre nás, naše deti a
vnúčatá.
(dac)
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Stručne z Obecného zastupiteľstva v r. 2018
schválilo :
- návrh investičnej komisie nepredať pozemky vo vlastníctve
obce Žemberovce p.č. 130/3 v
k.ú. H.Ž
- odpustenie poplatku za prenájom K D a bezplatnú výpožičku riadu pre spoločenskú zábavu
organizovanú RZ pre ZŠ s MŠ v
Žemberovciach
- riešiť nedostatok ﬁnančných
prostriedkov na originálne kompetencie ZŠ s MS v Žemberovciach
pri zmene rozpočtu č. 1/2018
- spoluúčasť pre projekt v zmysle výzvy Ministerstva školstva a
vedy, výskumu a športu SR na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018. Suma spoluúčasti
v žiadosti o Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Žemberovce činí
13 843,30 eur
- odpustenie poplatku za požičanie riadu na tanečnú zábavu
7.7.2018 pre PZ HUBERTUS
- celoročné hospodárenie obce
Žemberovce za rok 2017 bez vý-

hrad
- použitie prebytku rozpočtu
obce Žemberovce za rok 2017 v
sume 15 837,85 € na tvorbu rezervného fondu
- použitie zostatku ﬁnančných
operácií za rok 2017 v sume 26
831,90 € na tvorbu rezervného
fondu
- tvorbu a použitie peňažných
fondov obce Žemberovce za rok
2017
- prevod ﬁnančných prostriedkov do rezervného fondu obce
Žemberovce v celkovej sume 42
669,75 €
- zmenu rozpočtu obce Žemberovce č. 1 na rok 2018
- použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky
nasledovne:
- 33 500,00 €- rekonštrukcia
obradnej siene a vstupu OcÚ Žemberovce
- 9 000,00 €- na PD realizačnú,
žalúzie a ochranu proti vtákom
- plán kontrolnej činnosti hl.
kontrolóra obce Žemberovce na
II. polrok 2018
- návrh investičnej komisie dať

Výsledky volieb - Komunálne
2018- výsledky
Komunálne
voľbyvoľby
2018
Kandidáti na starostu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PhDr. Slavomír Bárczy
Ing. Miroslav Gráner, MSc.

počet hlasov

Ing. Ján Kalman
Ing. Michal Macho
Dana Machová
Ing. Jana Staňová

361
3
146
51
15
134

Poslanci:
Miroslav Miedzga
Martin Šedivý
Jaroslav Mikula
Peter Seneši
Ján Gímeš
Tomáš Šesták
Alexander Ťapaj

317
286
261
237
233
230
230

vypracovať PD na spevnenú komunikáciu k Jánovi Drevenému
náklady na PD ako aj na realizáciu
zapracovať do návrhu rozpočtu
na r. 2019
- Komunitný plán sociálnych
služieb obce Žemberovce na roky
2018 až 2025
- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre OFK
Družstevník Žemberovce vo výške
9 000 eur
- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre ECAV 350
eur
- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre rímskokatolícku cirkev vo výške 500 eur
- Kalendárium podujatí na rok
2019
- prílohu č.5 k VZN 4/2014o ﬁnancovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Žemberovce s platnosťou od 1.1.2019
- rozpočet na rok 2019
uznieslo sa : na Dodatku č.
1 k VZN č. 2/2014 o poskytnutí
dotácií
ruší : Prílohu č. 4 k VZN 4/2014
o ﬁnancovaní MŠ a škol
odročuje: - nasledovné majetkoprávne prevody a nájmy majetku obce:
a) žiadosť Radoslava Poliaka a
Heleny Poliakovej rod. Števkovej, bytom Mjr. D. Gondu 33/72,
Žemberovce o odpredaj pozemku,
zameraného v zmysle GP č. 009/
2018 z obecnej parcely č. 383/22
oddelený pozemok pod parc. č.

POĎAKOVANIE

Nezvolení poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ing. Michal Macho
Milan Dekyšský
Branislav Bošiak
Jaroslav Kolen
Peter Piatrik
Ján Korček
Eva Alföldiová
Adam Staňa
Milan Chovan
Benjamín Staňa
Miroslav Chovan
Mária Koleňová
Viera Dulajová
Miroslav Gráner

202
191
186
182
169
163
148
146
134
127
126
125
63
53

20/4 o výmere 4 m2 a pozemok
s parc. č.383/51 o výmere15 m2 v
k.ú. Horné Žemberovce
b) žiadosť KJD s.r.o. o odkúpenie pozemku parc. číslo 1926 o výmere 194 m2 v k.ú. Dolné Žemberovce, vedenom na LV č.1 parcela
registra „C“ ako zastavané plochy
a nádvoria
c) žiadosť Ing. Pavla Ukropa a
manželky Ing. Janky Ukropovej
trvale bytom Ul. Osloboditeľov
č. 359/10 935 02 Žemberovce o
odkúpenie pozemku parc. číslo
1926 o výmere 194 m2 v k.ú. Dolné Žemberovce, vedenom na LV č.1
parcela registra „C“ ako zastavané
plochy a nádvoria
d) žiadosť LUMO s.r.o., Mjr. D.
Gondu 16/36, 935 02 Žemberovce
– Penzion Žemberovce o odkúpenie pozemkov parc. čísla 1427/1,
1429/2, 390/1 a 508/1 v k.ú. Horné
Žemberovce
e) návrh dodatku č.5 k zmluve
o nájme nebytového priestoru s
nájomcom Milošom Spevárom .
f) návrh dodatku č.1 k zmluve
o nájme nebytového priestoru s
nájomcom Jánom Spevárom a
Alexandrom Ťapajom.
g) návrh na prenájom pozemkov
vo vlastníctve obce Žemberovce
pre PD Žemberovce v k.ú. Dolné a
Horné Žemberovce na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní
podniku, jedná sa o parcely priľahlé k obhospodarovaným parcelám v nájme PD Žemberovce
využívané na poľnohospodársku
činnosť uvedené v prílohe č.1.

Na záver funkčného obdobia
miestnej samosprávy vo volebnom období 2014-2018 sa chcem
poďakovať za spoluprácu počas
uplynulého obdobia predovšetkým zamestnancom obce,
poslancom Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach, riaditeľke ZŠ s MŠ v Žemberovciach,
Mgr. Marte Čechovej a hlavnej
kontrolórke obce Ing. Eve Ör-

döghovej. Myslím si, že sa nám
spoločne podarilo vykonať kus
dobrej práce v prospech rozvoja
obce.
Moje poďakovanie patrí aj
všetkým predstaviteľom spoločenských organizácií a záujmových združení pôsobiacich
na území obce, ako aj všetkým
dobrovoľníkom pomáhajúcim
pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských a športových
podujatí.
„Ďakujem,“ patrí mojej manželke a celej mojej rodine: „bez
Vašej podpory by to nešlo!“
Želám všetkým obyvateľom
obce Žemberovce požehnané
vianočné sviatky a v novom
roku 2019 veľa zdravia, šťastia
a úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Ján Kalman
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Spoločenská rubrika
Povedali si áno

30.6.2018
Marek Kozár
a Erika Kocmanová
21.7.2018
Milan Slušný
a Ivana Trginová
8.9.2018
Oluchukkwu Fred Okwuokenye
a Ing. Zuzana Machová
8.9.2018
Ing. Ján Salaj
a Helena Meňhartová
8.9.2018
Jozef Štefák
a Katarína Poláková

Predvianočné remeselnícke trhy

6.12.2018
Peter Vajda
a Darina Mikulová

Dňa 1. 12. sa v našej obci konali Predvianočné remeselnícke
trhy. Remeselníkov a predajcov
sa zúčastnilo v hojnom počte
,krásne rezbárske práce, rôzne
ručne vyrobené práce a iný ponúkaný tovar bol pastvou pre
naše oči. Vôňa punču a vareného
vina dodávala tú pravú vianočnú atmosféru. Na svoje si prišli aj
gurmáni, ktorí si mohli pochutnať na kapustnici, divinovom guláši a zabíjačkových dobrotách.
Kto mal chuť na sladké mohol si
zakúpiť vychýrené štrúdle, ktoré
napiekli naše tety z Klubu dôchodcov a vonku sa dal zakúpiť

Narodili sa

19.7.2018
Emma Poláková,
rodičom Richardovi a Lucii
6.12.2018
Michal Michalský,
rodičom Rastislavovi a Michaele

Dňa 15. októbra 2018 sa zamestnanci našej obce vrátili
do zrekonštruovanej budovy
obecného úradu. Jej skvostom
je vynovená, moderná obradná sála. Želajme si , aby si v nej
mnohé do manželstva vstupujúce páry povedali svoje celoživotné áno, a aby sme tu mohli
privítať aj ich malé ratolesti.
(dac)

sladučký trdelník. O program sa
postarali deti zo ZŠ Žemberovce
a súbor Žemberovčan, za čo im
veĺmi pekne ďakujem.
Ďaĺšia vďaka patrí všetkým,
ktorí podali pomocnú ruku a to
menovite p. Jaroslavovi Mikulovi ,Milanovi Dekyšskému, Ivanovi Kudelovi , Jánovi Botíkovi,

28.9.2018
Rastislav Michalský
a Michaela Štubňová

Miroslavovi Botíkovi , Pavlovi
Priekopovi ,Martinovi Lambalotovi, p Anke Jarošíkovej , Beatke
Marekovej, Erike Mikulovej, tete
Evke Gúčikovej a Aničke Jakubíkovej.
Veľké ĎAKUJEM.
Za Kultúrnu komisiu
Mariana Mikulová

12.12.2018
Marko Dúbravský,
rodičom Milanovi a Ľubici

Opustili nás

10.12.2018
Pavol Kiš
vo veku 66 rokov
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Oslavy vďačnosti za úrodu majú svoju tradíciu
takmer vo všetkých krajinách a kultúrach

U nás bývalo zvykom, že posledný deň žatvy, posledná fúra
obilia sa vyzdobila, ženy uvili z pokoseného obilia a kvetov veniec
a odovzdali ho predsedovi. Tým
dali na javo, že usilovne pracovali
a obilie je už pod strechou. Bola
zabezpečená hlavná časť potravy
na zimu. A tak po ukončení žatvy
nasledoval oldomáš, na ktorom
bolo vyhodnotenie s posedením
a občerstvením plným dobrôt pre
všetkých, ktorí sa pričinili o úrodu
a zásobu potravín na zimu.
Osobitným spôsobom sa oslavuje Deň vďakyvzdania v Amerike. Jeho tradícia siaha až do 17.
storočia. Spája sa s anglickými
puritánmi, ktorí museli kvôli náboženskému prenasledovaniu za
vlády Jakuba I. opustiť Anglicko.
V roku 1620 sa vydala skupina asi
s 200 pútnikmi loďou na cestu do
Ameriky. Po vylodení v Plymouthe
si založili malú osadu. Prvá zima
bola krutá, bojovali v nej o prežitie. Na jar s pomocou indiánov
si zasadili nejaké plodiny. Boh im
požehnal a na jeseň mali bohatú
úrodu. To bol dôvod na radosť a
vďačnosť. V roku 1621 usporiadali slávnosť, na ktorej vzdali Bohu
vďaku za úrodu. Od vtedy sa
posledný novembrový štvrtok v
celých Spojených štátoch oslavuje ako Deň vďakyvzdania.

V Izraeli je príležitosťou na vyjadrenie vďačnosti za úrodu sviatok letníc - šavout. Názov sviatku
sa odvodzuje od biblického príkazu - osláviť 50. deň po Veľkej
noci - ako deň posvätný. Sviatok
šavout sa označuje aj ako ,,slávnosť žatvy prvotín“. V ten deň sa
ako obeť prinášalo do chrámu
prvé ovocie zo zberu. Synagóga
sa vždy vyzdobila lístím, aby sa
zdôraznil staroveký sviatok zbe-

A JE TO TU...
Sen je splnený. Naša knižnica
je presťahovaná. Srdce plesá,
ruky, chrbát bolí...Ale knihy sú na
poriadku, v nových priestoroch v
Zdravotnom stredisku Žemberovce. Sú to síce tri miestnosti, ale
čuduj sa svetu, všetko sa zmestilo
/ vyše osem tisíc výtlačkov /. Čitatelia, i tí ktorí plánujete sa stať
členmi, tešte sa. Konečne je knižnica viac prístupná imobilným,
mamičkám s detičkami i naším

seniorom. Chcem sa poďakovať
všetkým účastným brigádnikom,
kamarátom, rodine, dobrovoľníkom aj pracovníkom z OcÚ za neľahkú prácu. Občas padli i čudne
znejúce slová. Občas i znejúce
slová keď sa vysypali knihy, a už
telo nevládalo. I príroda sa občas
priečila....Ale je to tu...
Ďakujeme.
Knihovníčka
Obecnej knižnice

ru úrody. Tento zvyk sa udržiava až dodnes. Šavout je sviatok
radosti.
Skutočná vďačnosť však nespočíva len v dodržiavaní sviatkov a
nejakých tradícií. Znamená oveľa
viac: máme prežívať vďačnosť vo
svojom srdci, v celom svojom živote. Skutočnú vďačnosť môžeme
prežiť len vtedy, keď si uvedomíme že všetko, čo máme - či už ide
o veci hmotné alebo nehmotné

- máme len z milosti, lásky a štedrosti od Pána Boha. To má byť
hlavný dôvod našej vďačnosti a
chvály. Lebo nič, naozaj nič, nie je
v našom živote samozrejmé - ani
život sám.
Preto nech je po celý život pre
nás samozrejmosťou ďakovať
Pánu Bohu, že sa o nás s takou
veľkou láskou stará. Jedine jemu
patrí všetka sláva a chvála.
Autor: M. Petrášová

5

Klub dôchodcov informuje
• Máme novú chladničku...Z príspevku OcÚ na rok 2018 sme si
kúpili chladničku. Aj touto cestou
ďakujeme starostovi obce a poslancom za schválenie príspevku.
• 27. februára sa M. Bieliková
zúčastnila v našej škole BIO olympiády.
• 8. marca sme oslávili Medzinárodný deň žien. Seniori ďakujú
starostovi obce za krásny kvet a
D. Poliakovi za sponzorský dar.
• 13. marca nás navštívili tretiaci z
našej školy spolu s pani učiteľkou.
Stretnutie bolo k príležitosti MDŽ.
Vypočuli sme si básne a pesničky.
Výbor klubu pohostil detičky koláčikom a čajom. A papierový kvietok zostane s nami veľmi dlho.

be k nahliadnutiu. Pozvaní boli
starosta obce a Bc. Jarošíková. Na
spestrenie schôdze nám zaspieval
spevokol Žemberovčan.
• 17. apríla sa niektoré členky učili
pripraviť chutné párance. Ďakujeme Danke.
• 20. apríla klub usporiadal výstavu „Krása v skle“ spojenú s
ochutnávkou párancov. Ďakujeme za sponzorské dary : rodine
Danišovej, J. Pavlovičovej, G. Jakušovej, A. Jarošíkovej, N. Pavčovej...
Ďakujeme.
• Od mája sa vzdali funkcie vo výbore dve naše členky. Ďakujeme
za dlhodobú prácu.
V júni sme prijali novú členku do
výboru T. Bártfayovú.

• 18.8. sa klub zúčastnil súťaže
Dobruo jedlo z Tekova a Hontu.
Súťažili sme s tradičnými langošmi
od Irenky. Bol úspech. Ďakujeme
všetkým, ktorý nás vozili-J. Bielik,
M. Kňazovicová, D. Baran. Ďakujeme za požičaný varič, panvice...
sponzorský dar od pani Kristínovej.
Úspešné pagáče občania ochutnali pri príležitosti osláv SNP.
• 16.9. bolo v klube stretnutie cirkevných predstaviteľov z okolia
pri príležitosti birmovky.

• Na 13.10. seniorky k príležitosti
akcie Čaro zrelosti upiekli pagáče
a 200 ks obráteného jablčníka.
Zúčastnili sme sa osláv 50. výročia
založenia školy a škôlky.
• 6.10. v rámci „Deň otvorených
dverí“ v škôlke členky výboru navštívili detičky a priniesli sladučký
koláčik.
• 16. a 17. 11. v priestoroch klubu
bola výstava Keramika okolo nás...
spojená s predajom tradičných
langošov od Irenky.
• 1.12. na našich trhoch sme predá-

vali štrúdle. Na balkóne prebiehala výstava
pohľadníc s motívom
Vianoc a ochutnávka
lekvárov. V súťaži bolo
28 lekvárov a opäť vyhrala moruša.
• 15. marca organizovala kultúrna
komisia pri OcÚ prednášku Dr. P.
Šteinera : Babylon armád. Prednáška bola v priestoroch klubu
dôchodcov.
• 15. apríla sa konala Výročná
členská schôdza Klubu dôchodcov Žemberovce. Dôležitou časťou programu bolo odhlasovanie
Štatútu Klubu dôchodcov Žemberovce. V štatúte je pár noviniek.
Písomná podoba je uložená v klu-

• 28.6. sa členky zúčastnili na
Slávnostnej rozlúčke predškolákov. Naše darčeky v podobe pasteliek a omaľovániek určite potešili
detské očká.
• V júli sme piekli štrúdle na akciu
O Pohár starostu obce.
• Dostali sme od OcÚ nové tričká
s potlačou Klub dôchodcov Žemberovce. Ďakujeme.
• Tento rok sme si seniorky zobrali pod krídla mohylu D. Gondu.

Ďakujeme všetkým
našim priaznivcom
a podporovateľom.
Ďakujeme za účasť.
A ak máte pocit, že
seniorky nie sú dosť
„akčné“, nuž....skúste
sa zapojiť. A až potom
použiť obľúbenú vetu
...“nič sa nerobí“...
Za výbor KD
K. Baranová
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Mikulášska besiedka v materskej škole
6. december patrí v našej materskej škole už tradične mikulášskej besiedke. Aj tento rok 6.
decembra 2018 sme v našej materskej škole pripravili pre deti a
ich rodičov prekvapenie s Mikulášom. Rozžiarené očká našich detí
prezrádzali radosť a očakávanie z

pripravili rodičia detí. Ponúkané
výrobky v tržnici boli lákadlom
snáď pre každé oko, čo svedčilo
o kreativite, tvorivosti a fantázii
rodičov. Výťažok z predaja týchto
výrobkov bude venovaný na pomôcky deťom do materskej školy.
Osviežením pre deti aj dospelých

bol na záver detský vianočný
punč, ktorý pre nás pripravili tety
kuchárky.
Touto cestou sa chcem poďakovať :
- všetkým rodičom za pomoc
pri príprave výrobkov do predvianočnej tržnice
- ďakujem pánovi Ing. Karolovi
Birčákovi za krásny stromček
- PD - Žemberovce , p. Ing. Mi-

príchodu uja Mikuláša. Deti sa mu
veľmi potešili a privítali ho krásnym kultúrnym programom, ktorý
nacvičili spolu s pani učiteľkami.
Šikovnosť detí počas vystúpenia
ocenili prítomní hostia, rodičia aj
samotný ujo Mikuláš. Deti počas
vystúpenia spievali krásne pesničky, básne, nechýbal ani tanec,
či scénka sprevádzaná piesňou,
hrou a hovorenou rečou. Záver
programu deti ukončili pripravenými vianočnými koledami. Ujo
Mikuláš všetky deti odmenil za
krásne vystúpenie mikulášskym
balíčkom, ktorému sa detičky veľmi potešili. Poďakovali sme sa Mikulášovi za to, že prišiel medzi nás
a doniesol deťom okrem balíčkov
aj veľa radosti.
Potom sme otvorili predvianočnú tržnicu s výrobkami, ktoré

lanovi Halmešovi za ovocie pre
deti
Tešíme sa na Vás s našimi deťmi
pri predvianočnom koledovaní v
obci.
Želám Vám, aby ste toto adventné obdobie prežívali v láske,
spokojnosti a v radosti v kruhu
svojich najbližších.
Mgr. Blanka Siekelová
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

7

POLSTOROČNICA ŽEMBEROVSKEJ ŠKOLY
Písal sa 29. október 2018 a do
Žemberoviec smerovali kroky
mnohých viac či menej známych,
povedomých i neznámych tvárí.
Základná škola v Žemberovciach
oslavovala svoje päťdesiate narodeniny.

ci. V tento slávnostný deň mohli
nahliadnuť do jej vynovených
priestorov. V triedach pozorovať
aktivity žiakov a pedagógov, porovnať, ako sa učilo kedysi a dnes.
Prezrieť si fotograﬁe z histórie i zo
súčasnosti. Po kultúrnom progra-

V živote človeka je päťdesiatka
míľnikom, kedy sa zvyčajne zastaví a prehodnocuje výsledky
svojho života. Tiež je to príležitosť osláviť okrúhle jubileum v
spoločnosti svojich najbližších a
priateľov. Nebolo tomu inak ani
v prípade osláv päťdesiateho výročia od slávnostného otvorenia
našej školy. Tí, ktorí prichádzali,
boli pedagógovia, čestní hostia,
zamestnanci, i bývalí pracovní-

me si spoločne pochutnali na
slávnostnom obede a zaspomínali
na časy prežité v žemberovskej
škole.
Tak, ako tomu bolo doteraz,
nech aj naďalej sú úspechy a šírenie dobrého mena Základnej
školy v Žemberovciach, prioritou
jej žiakov, pedagógov, rodičov a
priateľov školy i nepedagogických
pracovníkov.
(dac)

Naša pani učiteľka
Mária Žubretovská je jedna
z najstarších pamätníčok Základnej školy v Žemberovciach.
Je to ona, ktorá mnohým, mnohým prváčikom bola počas svojej pedagogickej praxe druhou
mamou. Láskavou, trpezlivou
i prísnou keď bolo treba. Prvé
hlásky, prvé písmená. Spoznávali a učili sme sa ich pod jej
odborným vedením. Tešíme sa,
keď ju občas stretneme s dcérou Ankou na prechádzke.
(dac)
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Hodnotenie jesennej časti nášho futbalu:
Ako na hojdačke, raz lepšie, raz horšie
Ak sa s odstupom času pozeráme
na jesennú futbalovú sezónu, hodnotenie treba rozdeliť na viac častí. V
letnej prestávke sme dôstojne oslávili
75 rokov futbalu v našej obci. V tejto eufórii vstúpilo naše A – mužstvo
do súťaže. Po 3.kole sme boli prví v
tabuľke s 9 bodmi a skóre 16:3. Lenže v nasledujúcich 4 kolách sme tri
razy prehrali a razom sme sa zaradili
do priemeru súťaže. Obrat nastal až
v domácom zápase proti dovtedy
neporazenému vedúcemu tímu z Tlmáč. Vyhrali sme doma 2:0 a nielen
víťazstvo, ale najmä hra potešila opäť
našich priaznivcov. Ani v ďalších troch
kolách sme neprehrali. Žiaľ, vyhliadky na priblíženie sa k čelu tabuľky
sme zabrzdili neočakávanou prehrou
doma proti vtedy poslednému tímu v
tabuľke z Hronských Kľačian. Posledné dva zápasy sme opäť vyhrali. Keď
to zhrnieme, môžeme povedať, že
výsledky boli najmä v strednej časti
také kostrbaté. Dali sme veľa gólov,
ale sme aj dostali. Priebežný stav hovorí, že náš tím skončil s 28 bodmi
a skóre 49:35 na solídnom 6.mieste.
Hrajúci tréner Marián Petráš nám k
tomu povedal: „ Mali sme pomerne
vysokú ﬂuktuáciu hráčov z pracovných, ale aj zo zdravotných dôvodov.
Ak k tomu pridáme, že v niektorých
zápasoch sme nedokázali premeniť
ani tie najvyloženejšie šance, občas
aj nadštandardnú produktivitu našich súperov, tak máme vysvetlenie
k tomu, prečo máme bodov menej,
ako sme mohli mať. Na druhej strane si myslím, že byť na 6.mieste v
tak vyrovnanej súťaži nie je najhorší
výsledok. Ak sa podarí stabilizovať
hráčsky káder a nahradiť dlhodobo
zranených hráčov (Kučerka, Lipiansky,
Tóth, Vanya), možno sa aj na jar pozerať s nádejou, že futbal bude v obci aj
naďalej baviť našich priaznivcov.“
Radosť nám urobili naši dorastenci.
Napriek tomu, že sa nepodarilo výboru klubu vyriešiť trénerskú otázku
sme nakoniec skončili na 2.mieste.
Na začiatku súťaže sme nehrali, lebo
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súper z Tlmáč nepricestoval a vyhrali
sme kontumačne 3:0. Potom sme dva
zápasy v Šahách a vo Veľkom Ďure
prehrali, vždy tesne o gól, ale hra nebola najhoršia. Obrat prišiel vo 4.kole
v Demandiciach, kde sme dokázali s
domácim vedúcim mužstvom (hrajú
za Plavé Vozokany) dokázali po dramatickom závere remizovať 2:2. Domáci dovtedy nastrieľali každému zo
svojich súperov minimálne 7 gólov. V
nasledujúcom zápase doma proti Pohronskému Ruskovu sme vyhrali 4:1,
hoci sme hrali celý zápas s desiatimi
hráčmi, lebo ďalší hráči z rôznych dôvodov chýbali. Potom sme už až dokonca neprehrali ani jeden zápas. Na
hru sa dalo pozerať, vrátil sa v závere
do mužstva aj Erik Szabo. Pomáhal
aj Lipiansky, ktorý spolu so Šikeťom
mal aj striedavý štart a obaja si zahrali aj za A – mužstvo. Oporami boli
i brankár Slosiar a Sabala, ale všetci,
ktorí nastupovali v zápasoch bojovali
a v rámci svojich možností odovzdali
maximum. Škoda, že Lipiansky sa v
závere súťaže vážne zranil. Želáme
mu rýchlu rekonvalescenciu. Chlapci
nakoniec skončili v tejto časti súťaže na 2.mieste s 20 bodmi a skóre
32:14. Na vedúci tím strácame len 3
body. V mene všetkých priaznivcov
sa žiada vysloviť veľké uznanie za ich
výkony. Vďaka patrí aj Š.Bírešovi a V.
Košťúrovej za organizačné zabezpečenie zápasov a aj trénerovi A-mužstva M.Petrášovi, že chlapcov prichýlil

počas tréningov mužstva dospelých.
V žiackom kádri sme zápasili tiež s
veľkou ﬂuktuáciou hráčov. Niektorí
raz prišli, potom zasa nie. Vďaka patrí
niektorým hráčom z prípravky, ktorí obetavo vypomáhali a doplňovali
družstvo do plného počtu. Žiaľ, aj v
tomto družstve sa prihodilo brankárovi Martinovi Bónovi nepríjemné
zranenie, čo ešte viac oslabilo naše

mom je prípravka, ktorá však v súťaži
vystupovala pod hlavičkou Veľkých
Ludiniec. Pod vedením Evy Bošiakovej
a Adriany Krištofovej sa široký káder
nakoniec postupne zúžil na 10 chlapcov a dievčat. Odohrali postupne 3
turnaje, v ktorých s Pukancom a Starým Tekovom odohrali vždy vyrovnané zápasy, len súperi s Hronských
Kľačian mali niektorých hráčov, ktorí

družstvo. Ani tu sme nemali trénera,
čo sa prejavilo zrejme aj v tréningovej morálke a dochádzke na zápasy.
Skončili sme bez bodu na poslednom
mieste, ale treba veriť, že ak bude mať
tím trénera, futbal bude tieto deti
viac baviť a výsledky sa zlepšia.
Posledným našim mládežníckym tí-

našich prevyšovali o hlavu i viac a
podľa toho vyzeral priebeh hry. Treba
veriť, že deti, rodičia i trénerky vytrvajú, v zime sa dobre pripravia a zahrajú
si aj na jar pár pekných zápasov.
Keď hodnotíme futbal v obci nesmieme zabudnúť ani materiálny
rozvoj v podmienkach klubu, ktorý
zlepšuje podmienky pre športovanie
hráčom, ale aj návštevníkom nášho
štadióna. Vďaka prostriedkom zo SFZ
a z obce sa zrekonštruovala strecha
šatní, položila sa vo veľkom rozsahu
zámková dlažba. Urobili sa aj ďalšie
práce, ktoré bude treba ešte doﬁnancovať. Z prostriedkov Nitrianskeho
samosprávneho kraja sa zakúpilo
ozvučovacie zariadenie, ktoré iste
bude v blízkej budúcnosti bude slúžiť
nielen futbalu, ale aj pri iných podujatiach, ktoré sa budú usporadúvať v
areáli štadióna. V závere roka sa ešte
ﬁnalizoval nákup športovej výstroje
do klubu z prostriedkov úradu vlády SR a za menšej spoluúčasti nášho
klubu. V tomto kontexte treba veľmi
poďakovať za vyvinuté úsilie najmä
Jánovi Korčekovi, doterajšiemu prezidentovi klubu, tiež členom výboru, niektorým hráčom z A-mužstva a
dorastu, i ďalším našim priaznivcom,
ktorí pomáhali najmä brigádnickou
činnosťou pri zveľaďovaní nášho
športového stánku. Vďaka patrí za
podporu aj vedeniu obce, Poľnohospodárskemu družstvu i ďalším sponzorom. Veríme, že tomu tak bude aj
v budúcom roku.
7.12.2018
jm
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