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Občasník občanov obce Žemberovce

Slovo na úvod
Čo všetko deťom k šťastiu
treba?
Slnko a modrý kúsok neba.
Piesok a v izbe s hračkami
dva veľké bozky od mamy.
Čo všetko deťom k šťastiu
stačí?
Hrozienka sladké na koláči.
Každý deň jedna hodinka
v náručí svojho ocinka.
Čo sa dnes deťom najviac
ráta?
Mať otca ako kamaráta,
maminu dlaň a popri tom
mať vždycky lásky plný dom.
V pár veršoch zhrnuté obyčajné ľudské šťastie. Vzájomná láska rodičov a detí,
porozumenie a najmä, spolu strávený čas, ktorý je v
dnešnej dobe tou najdrahšou
devízou. V mesiaci máj sme si
pripomenuli Deň matiek, 1. júnový deň patril našim ratolestiam a 3. júnová nedeľa je už
tradične venovaná Dňu otcov.
O tom , ako sme v našej obci,
škole a škôlke oslávili tieto dni,
si nájdete články a fotograﬁe
v ŽE , ktoré k vám prichádza v
mimoriadne horúcich letných
dňoch.
Horúčavy, búrky, víchrice..., príroda nám ukazuje
svoju silu a nastavuje zrkadlo
nášho správania sa k Matičke Zemi. Našťastie sú medzi
nami ľudia, ktorým záleží na
tom , čo tu po sebe zanecháme a mohli by byť príkladom
pre nás všetkých. Viac sa o
dobrom skutku detí a rodiny, ktorá na vlastné náklady
zlikvidovala čiernu skládku
odpadu dočítate na str. 6.
Ako vždy prinášame udalosti, ktoré sa udiali od
ostatného v ydania ŽE v
obci, škole a škôlke. Správy
z aktivít Klubu dôchodcov, PD
Žemberovce i športovcov.
Prajem Vám pohodu pri
čítaní a šťastne prežité nastávajúce prázdninové a dovolenkové dni.
DaC
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V Žemberovciach sa staval májový strom
Posledný aprílový deň sa v
našej obci staval nádherný vysoký májový strom. O pomoc a
privezenie májového stromu sa
pričinil p. Miško Ťapaj s otcom.
Nezamestnaní v obci ozdobili
korunu stromu rôznymi farebnými stuhami a koordinátorka
sl. Marianka Mikulová s Palkom
Priekopom priviezli strom do
stredu obce.
Za pomoci modernej techniky,
ktorú obsluhoval Jožko Jadroň
ho zdvihli a poslanci Milan Dekyšský, Alexander Ťapaj, p. Lacko Roka a Janko Krajči upevnili
strom k zemi.
Spevokol Žemberovčan zaspieval májové piesne a prítomní sa
mohli pohostiť
pagáčikmi, ktoré upiekli ženy z
tunajšieho klubu
dôchodcov.
V s p e v o ko l e
privítali aj svojho nového člena,
muzikanta p. Jožka Krnáča, ktorý
hrá na husle a
svojim umením
spestruje chod
žemberovského
spevokolu.
Je smutné, že
z roka na rok prichádza na tieto
podujatia menej
občanov. Okrem

toho, že by sme si mali zachovať
tradície, ktorými žili naši predkovia, je v dnešnej uponáhľanej
dobe žiadúce nájsť si chvíľku
času na stretnutie so známymi a zabudnúť na každodenné
starosti.
Veľmi ma mrzí, že ani páni poslanci sa nezúčastňujú takýchto podujatí, veď oni by mali byť
príkladom nám všetkým, že im
záleží na dianí v obci.
Pri voľbách sľubovali všetci,
že si budú plniť svoje úlohy a
povinnosti na 100%.
MŠ, MB

Obec Žemberovce
pri príležitosti odchodu
do dôchodku

ĎAKUJE

dlhoročnej
zamestnankyni pani

Márii Harvánekovej
za dlhoročnú prácu
pri zveľaďovaní obce.
Do ďalších rokov jej
prajeme veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti
v kruhu svojich
blízkych.
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Deň matiek

Na občiansku slávnosť „Uvítanie detí do života“ sme dňa 17.4.2016 pozvali do obradnej siene14
detí s trvalým pobytom v obci Žemberovce. Tento rok mali silné zastúpenie chlapci keďže zo 14
narodených detí ich bolo 12.
Na fotograﬁi sprava: Mgr. Dominika Palkovičová so synom Adamom, Tatiana Pivarčová so synom Matúšom, Ing. Eva Bališová so synom Adamom, Ing. Elena Ďurovičová s dcérou Viktóriou,
Starosta obce Ing. Ján Kalman, Viktória Pivarčová so synom Jozefom, Iveta Kňazovičová so synom
Danielom, Simona Jakalová so synom Matúšom, Kristína Vyhlídalová Schusserová so synom Davidom, Dominika Saóová so synom Michalom, Predsedkyňa ZPOZ Erika Mikulová

My sa pýtame
1. Pán starosta, v parku „U
Bobríka“ došlo k výrubu viacerých stromov a zdá sa, že sa
tam pripravuje nejaký podnikateľský zámer. Takéto situácie vždy navodzujú informácie
v štýle „jedna pani povedala“.
Hoci je to súkromný pozemok,
o plánovaných podnikateľských aktivitách je predpokladám informovaný aj OcU.
Môžete nám v krátkosti objasniť aké zmeny sa chystajú v
tomto objekte?
Občan Ladislav Bobrík ako
vlastník nehnuteľností v parku
na základe fyzického posúdenia
stavu jednotlivých drevín v okolí
kaštieľa vykonaným Ing. Jurajom
Modranským PhD., z Technickej
univerzity vo Zvolene, požiadal
obec o povolenie k výrubu 32
ks drevín so zhoršeným zdravotným stavom po prehliadke
odborníkom. Následne obec začala správne konanie vo veci výrubu v zmysle zákona 543/2002
o ochrane prírody a krajiny v z.
n.p. Následne bola vykonaná
obhliadka na mieste kde bolo
rozhodnuté povoliť výrub 32 ks
drevín a bolo nariadené zabezpečiť náhradnú výsadbu 65 ks.
V objekte parku má majiteľ
záujem vybudovať 4 bungalovy
rodinného typu pre návštevníkov obce s výhľadom na cykloturistiku hlavne oblasť Dudince

– starosta odpovedá

a Banskú Štiavnicu.
Obecné zastupiteľstvo v tomto ohľade nie je oprávnené prerokovať a schvaľovať takéto zámery. Rozhodnúť o tom môže
len stavebný úrad.
2. Vypúšťanie žumpových
vôd do jarkov - aké právomoci , resp. povinnosť z hľadiska
ochrany životného prostredia
a hygieny má obec voči občanom, ktorí sa dopúšťajú takéhoto priestupku?
Občania, ktorí už majú pred
pozemkom vybudovanú kanalizáciu sú povinní sa na ňu
napojiť. Tam, kde kanalizácia
vybudovaná ešte nie je, vlastník nehnuteľnosti produkujúci
odpadové vody je povinný mať
vybudovaný na pozemku septik,
vývoz ktorého má obec zmluvne
zabezpečený cisternou na obecnú ČOV.
Vždy sa nájdu nedisciplínovaní občania, ktorí vypúšťajú odpadové vody do záhrad, na priedomia alebo do rigolov vedľa cesty.
Veľa ľudí o tom len rozpráva, ale
keď vidia takúto nekalú činnosť
už v sebe odvahu na nahlásenie
na úrad životného prostredia
nenájdu. Aj tu platí „ kde niet
žalobcu, niet ani sudcu“.
3. Autobusová zastávke pred
domom č. 478 na ulici Mjr. D.
Gondu. Stav v akom je „zasypaný jarok“ k dnešnému dňu

je konečný? Kto ﬁnancoval a
kto realizoval túto akciu? Kto
ju za obec preberal ? Zodpovedá bezpečnosti cestujúcich
- predovšetkým vystupujúcich
z autobusu, zvlášť v zimných
mesiacoch?
Vzhľadom k tomu, že pri vystupovaní z autobusu hlavne
staršími občanmi vznikalo
nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí sa do priekopy, rozhodli sme sa to poriešiť rozšírením plochy slúžiacej na
vystúpenie z autobusu. Našim
zámerom bolo túto plochu aj
povrchovo vydláždiť- ako konečnú úpravu. Počas realizácie
sme narazili na odpor ZsVS a.s.,
ktorá nám vzhľadom k tomu, že
dotknutým miestom prechádza
rozvodné potrubie vodovodnej
siete, nepovolila pokračovať
v uvedenom zámere.
Zaujímavosťou je, že predmetná vodovodná sieť vedená celou
obcou križuje odhadom 50 mostov k nehnuteľnostiam občanov
a tam im to nevadilo.
Z toho vyplýva, že stav v akom
sa nachádza zasypaný jarok je
k dnešnému dňu konečný, pokiaľ nenájdeme rozumnejší prístup od ZsVS a.s. Napriek tomu
stavu si myslím, že bezpečnosť
cestujúcich sa oproti predchádzajúcemu stavu zlepšila.
Starosta obce

Druhú májovú nedeľu sa v
našej obci konala oslava Dňa
matiek.
V hojnom počte sa do kultúrneho domu prišli pozrieť
na svoje ratolesti mamičky a
babičky, a tak spoločne osláviť svoj sviatok.
Program otvorila a prítomných privítala predsedkyňa
kultúrnej komisie p. Erika Mikulová. Slávnostným prejavom sa prihovoril p. starosta Ing. Ján Kalman a potom
sa v kultúrnom programe
predstavili deti a žiaci našej
ZŠ s MŠ. Svojimi básničkami a pesničkami za pomoci
pani učiteliek potešili svoje
maminky a babičky. Potom
žiaci ZŠ zatancovali tanček,
zaspievali pieseň a vystúpili
so scénkou. Spevokol ŽEMBEROVČAN tiež prispel do
programu piesňami o mamičkách a v ľudovom tóne zaspieval pieseň: „Dobrý večer
frajerečka moja....“
Srdečne ďakujeme pedagógom a žiakom ZŠ a MŠ
za nácvik programu a tiež
spevokolu Žemberovčan.
A znovu sa pýtam: „Kde
ste boli milí poslanci ? Veľmi
málo Vás tam bolo!“
Ďakujeme zástupcovi starostu p. Alexandrovi Ťapajovi za darovanú červenú ružu,
ktorú dostala každá prítomná
žena na tejto oslave.
M.B.

POĎAKOVANIE
Obecný úrad v Žemberovciach, touto cestou
ĎAKUJE
p. Martine Mikulovej
za zlikvidovanie čiernej
skládky na Planom vrchu
– na vlastné náklady.
A. Mináriková

Vyberáme z kalendária
kultúrno – spoločenských
podujatí na r. 2016 – III. Q
10.07.2016 - Futbalový turnaj
29.08.2016 – Obecné oslavy
SNP
03.09.2016 - Tanečná zábava
9.10. 2016 - Čaro zrelosti
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
Uznesenie č. 21/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc.
Anna Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania:
Ing. Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice: J. Tichý, P. Vašek
konštatuje, že:
- na rokovaní riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
je z celkového počtu 9 poslancov
prítomných 7 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné
schvaľuje:
- program rokovania obecného zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení:
predseda: I. Kúdela
členovia: J. Mikula, M. Šedivý
Uznesenie č. 22/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
berie na vedomie:
- správu o plnení uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa
08.03.2016
Uznesenie č. 23/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
schvaľuje:
- celoročné hospodárenie
obce Žemberovce za rok 2015
bez výhrad
- vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2015 v sume
32 337,52 € prevodom celej
sumy do rezervného fondu
berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
a výsledkov hospodárenia obce
Žemberovce za rok 2015
- stanovisko hl. kontrolórky
obce k záverečnému účtu obce
za rok 2015
- správu o plnení rozpočtu za
rok 2015 a prijaté rozpočtové
opatrenia č. 1.-8. za rok 2015
Uznesenie č. 24/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
berie na vedomie
správu predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o tom, že starosta obce podal v zákonom stanovenej lehote „ Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obce“ v zmysle zákona
357/2004 v znení neskorších
predpisov
konštatuje,
že nedošlo k porušeniu zákona č. 357/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Uznesenie č. 25/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
schvaľuje
podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
v z.n.p.§ 4 ods.2 s účinnosťou
od 1.6.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 10,53 %
Uznesenie č. 26/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
berie na vedomie:
správu hlavného kontro lóra o výsledkoch kontrol za
obdobie od 08 .03 . 2016 do
02.06.2016
Uznesenie č. 27/2016 – OZ
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
poveruje
hlavného kontrolóra obce
na výkon kontrol v súlade so
schváleným plánom kontrolnej
činnosti
Obecné zastupiteľstvo
v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu
obce:
- o kultúrnych akciách, ktoré sa uskutočnili od zasadnutia
OZ dňa 8.3.2016:
- deň učiteľov
- uvítanie detí do života
- stavanie mája
- deň matiek
- deň detí ( návšteva detí z Pilisszántó )
- o akciách, ktoré sa budú
konať:
- poľovnícka tanečná zábava
dňa 18.6.2016
- 16. ročník podujatia „Žiak
roka“
- ukončenie súťažného roční-

ka futbalového klubu
- Jánska vatra
- futbalový turnaj o pohár
starostu
- obecné oslavy SNP
- o investíciách
- chodník cez park (VO vyhral
E. Kolen a práce už začali)
- rekonštrukcia a zateplenie
budovy OcÚ- rozhodne sa do
30.6.2016
- kanalizácia – pre obec je
potrebné 2,6 mil. €, Envirofond zatiaľ nenavýšil ﬁnančné
prostriedky
- zatiaľ je dobudovaných 16
prípojok na ulici V. Naďa – občania boli informovaní o možnostiach a podmienkach napojenia sa na kanaliz. sieť
- doplnenie detského ihriska
o lanovú pyramídu cca 2.000 €
- terénne úpravy v Bani a
vybudovanie zberného dvora
– potreba odkúpenia pozemkov
cca 7.900 m2 a na to vyčleniť
ﬁnancie z rezervného fondu

- oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a na zastávkach
- inštalácia spomaľovacieho
prahu na ulici Červenej armády
- riešenie havarijného stavu
v školskej jedálni – neodtekanie
vody v škrabke
- o výške prídelu podielových
daní (navýšenie oproti r. 2015
o 4.316 €)
- o neevidovaní neuhradených faktúr po lehote splatnosti
- o zaplatení súdnych poplatkov za spor s UNIMONTSTAVom
vo výške 1.254,99 €
- o potrebe doplnenia rozpočtu 6.500 € na monograﬁu
obce
- o presunutí prebytku hospodárenia 32.337,52 do rezervného fondu
- o nutnosti navýšenia ﬁnancií pre ZŠ s MŠ od 1.9.2016 o 6%
na zvýšenie miezd

Udalosti stručne
• 29.4 . Na Správe povodia Hrona a dolného Ipľa v Leviciach sa
uskutočnilo pracovné stretnutie starostov obcí okresu Levice
s predstaviteľmi ŠVP k problematike prevencie povodí.
• 11.5. Na OcÚ Žemberovce prebehlo za účasti zástupcov OOMŽP – LV, ZsVS a.s. – LV, ŠVP – LV, RÚVZ - LV a obce Žemberovce
konanie za účelom predĺženia povolenia na prevádzku ČOV
Žemberovce
• 13.5. V kultúrnom dome v Starom Tekove sa uskutočnilo
pracovné stretnutie starostov obcí RZMOT Tekov.
• 18.5. Na OCÚ Žemberovce sa uskutočnilo pracovné stretnutie
občanov s vysvetlením postupu pri napojení nehnuteľnosti na
verejnú kanalizáciu na skolaudovanej časti ulice Viktora Naďa
• 22.5. Na OcÚ Bátovce sa uskutočnilo stretnutie starostov obcí
MAS Tekov – Hont
• 7.6. Starosta obce sa zúčastnil na riadnom zasadnutí RZMOT
v Novom Tekove

Podporme petíciu
za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri
vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na
celom Slovensku
http://www.peticie.com/za_okamite_zastavenie_vyrubov_stromov_na_celom_slovensku
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Stretnutie dôchodcov
PD Žemberovce
Dňa 19.5.2016 o 10.00 hod., sa v Žemberovskom
kultúrnom dome uskutočnilo ako obvykle každý
rok v máji, stretnutie dôchodcov Poľnohospodárskeho družstva Žemberovce.
S blížiacou sa desiatou hodinou sa dôchodcovia začali schádzať
v kultúrnom dome, kde ich privítali pracovníčky PD Žemberovce
kvietkom a malou pozornosťou. Na úvod predniesla slávnostný
príhovor pani Danišová, ktorí bol prednesený formou básne.
Po peknom a citovom úvode sa predstavil spevácky zbor Žemberovčan, pod vedením pani Bernátovej , ktorý nám svojimi piesňami
spríjemnil túto chvíľu. Po dospievaní speváckeho zboru sa k dôchodcom prihovoril predseda PD
Žemberovce Ing. Milan Halmeš.
Ďalej nasledovala tombola, kde si
niektorí ktorí mali šťastie odniesli
domou hodnotné ceny.
Následne sa podával slávnostný
obed so sladkým dezertom . S
blížiacou sa trinástou hodinou sa
dôchodcovia pomaly začali zberať domov, niektorí s potešeniami,
ktoré vyhrali v tombole a všetci s
dobrým pocitom a úsmevom na
tvári z tohtoročného stretnutia.

Stretnutie generácií

Klub dôchodcov privítal škôlkarov. Kopec detičiek s pani učiteľkami. Klub ožil spevom, štebotom. Vidieť toľko hlávok pokope,
to sa len tak nevidí...Seniorky pripravili sladké koláčiky a darček
na cestu. Bolo radosti a smiechu. Na akciu sa vždy výbor klubu
teší. Je to skutočne radostná udalosť. Tešíme sa opäť o rok.
Text a foto K.Baranová
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Klub dôchodcov informuje
Na deň 24. apríla vedúca
klubu M. Gúčiková zvolala Výročnú členskú schôdzu Klubu
dôchodcov Žemberovce. Bola
to schôdza hodnotiaca rok
2015. Správu o činnosti klubu
za rok 2015 predniesla M. Gúčiková, správu o hospodárení s
ﬁnančnými prostriedkami klubu prečítala M. Kňazovicová.
Schôdze sa zúčastnil starosta obce Ing. J. Kalman. Správa
o činnosti klubu bola nesená v
duchu prichádzajúceho jubilea
klubu. V roku 2017 si bude klub

pripomínať 20. výročie vzniku
tejto organizácie. Určite sa už
výbor zaoberá prípravami a
organizáciou výročia.
V diskusii K. Baranová informovala členov o rekreáciach
SOREA, o novinkách zo sociálnej poisťovne a na záver prečítala porovnanie výšky našich
dôchodkov a dôchodkov v
okolitých krajinách.
Účastníkov čakalo občerstvenie, posedenie pri káve i
koláčiku.
Text a foto K.Baranová

Výlet do Arboréta Mlyňany SAV
Klub dôchodcov Bátovce pozval pár členov z výboru Klubu
dôchodcov v Žemberovciach
na výlet do Arboréta a do zámočku v Topoľčiankach. Bol
krásny májový deň, vhodný na
prechádzku zámockým parkom
a záhradami. Zámok v Topoľčiankach je sprístupnený len z
časti, v ostatných priestoroch
je hotel.
Záhrady v Mlyňanoch očaria

každé srdce...toľko rozkvitnutých rododendronov sa nevidí
len tak. A ticho, súlad prírody
na okolitých cestičkách parku
povznieslo náladu. Oči sme si
napásli na rozáriu...hoc, práve
prebiehali jarné úpravy jednotlivých sekcií ruží, ale i tak to
bol raj na zemi. Bol to krásny
deň...Ďakujeme Vám, seniori z
Bátoviec.
Text a foto K.Baranová

Leto – Ako oddychovať?
Drahí čitatelia, po nejakom
čase máme v rukách ďalšie číslo Žemberovského Echa, ktoré
s pravidelnosťou vychádza aj
pred letnými mesiacmi. Teda
pred obdobím, ktoré väčšina z
nás má veľmi rada. Opäť je tu
čas prázdnin, dovoleniek, voľna,
výletov a rôznych rekreačných
či oddychových pobytov. Ale aj
čas rôznych prác, či väčších rekonštrukcií na našich príbytkoch,
domovoch alebo okolí.
Určite tento letný čas využijeme na osobný oddych, relax a
načerpanie nových síl do ďalších
povinností a robôt. No nie je
oddych ako oddych. Musíme si
uvedomiť, že keď si chce človek
naozaj oddýchnuť, musí za zamerať na obidve oblasti človeka
– na telesnú, fyzickú oblasť, ale
aj na duchovnú, duševnú oblasť!
Obidve oblasti človeka musia byť
všimnuté, zrelaxované, oddýchnuté.
Každý z nás má veľmi rád fyzický oddych – poležať si po namáhavej práci, alebo si iba sadnúť do kresla, alebo len fyzicky
nič nerobiť. No keď sa zameriame iba na pasívny, nič nerobiaci
fyzický oddych, človek si nemusí vôbec oddýchnuť. Napr. keď
celý týždeň preležíme na pláži
pri mori, alebo niekoľko dní na
kúpalisku, vôbec sa nemusíme
cítiť oddýchnuto, lebo ak si ne-

všimneme aj duchovnú stránku
svojho života, nezrelaxujeme
úplne a kompletne.
Ak si počas fyzického oddychu
doprajeme aj duchovný – napr.
niečo si človek prečíta, navštívi
nejakú pamiatku, alebo zvláštne
miesto, spozná niečo nové, tak
potom pocíti a zažije naozajstný
oddych. Pretože dopraje oddych,
relax a naplnenie obidvom stránkam ľudského bytia.
Človek si má cielene vybrať a
zamerať sa na činnosť, pri ktorej
si naozaj oddýchne. Po fyzickej
stránke nerobiť len to, čo je potrebné, čo treba – stále nejakú robotu, ale aj fyzickú činnosť ktorú
robí rád, ktorá ho teší, v ktorej má
záľubu, ktorá mu urobí radosť.
Lebo inak je neustále unavený,
vyčerpaný, frustrovaný a vnútorne prázdny. Práve to vnútorné
naplnenie dosiahne duchovnou,
duševnou činnosťou, ktorá má byť
rozvíjaná popri tej fyzickej.
Drahí čitatelia Žemberovského Echa. Prajem Vám, aby ste
počas týchto letných mesiacov
naozaj načerpali nových fyzických a duchovných síl a skutočne si oddýchli po každej stránke.
Popri všetkých prác, ktoré máte v
pláne urobiť si doprajte naozajstného relaxu a oddychu, veď leto
je aj na to.
Jozef Poliak
adm. farnosti

Kde sa stratil úsmev?

Viacerí sme uhladení, neprístupní s úškľabkom na tvári miesto
úsmevu... Úsmev je vzácny dar, je to len záchvev pár svalov, ale
ako málo sa objavuje na tvári. Prajme si spoločne viac úsmevov,
viac lásky, viac pohody.
VSTAŇ! Zabudol si na svoju dôstojnosť? Dostal si tvorivú iskru
– môžeš sa stať, kým chceš!
archanjel Michal
K. Baranová
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Smeti okolo nás sú
neporiadkom v nás samých
Časť členov nášho neformálneho zoskupenia detí a dospelých
- Rytierov a ochrancov (RYOCH)
Národnej prírodnej rezervácie
Horšianska dolina vyzbierali dňa
15.apríla väčšinu čiernej skládky,
ktorá nielen špatila okolie nad
Žemberovcami v lokalite Planý
vrch, ale poľnohospodárom určite prekážala aj v práci na poli. Takáto akcia sa tu nediala prvýkrát,
ale rozhodli sme sa o nej napísať,
aby sme motivovali aj ďalších
k neľahostajnosti voči tomu, čo
sa deje okolo nás. A myslíme si,
že treba písať o dobrých veciach,
lebo tých zlých je tu až priveľa.
Veľkej časti komunálneho a stavebného odpadu bolo vďaka
spolupráci s obcou Žemberovce
umožnené skončiť na dvore obec-

kotlinu. Vieme si tu predstaviť lavičku, ale rozhodne nie skládku.
Lavičku s výhľadom na celý krásny
kraj, ktorého môžeme byť súčasťou. Lavičku, ktorá pozýva človeka
k rozjímaniu nad nádherou miesta,
v ktorom nám bolo darované žiť.
Týmto riadkami chceme zároveň aj poďakovať všetkým ochotným pomôcť prírode a proste,
prostej dobrej veci. Je naozaj
chvályhodné, že naše ,,počítačové“
deti vnímajú potrebu udržiavať životné prostredie zdravé a čisté, aj
konkrétnymi skutkami, čo sa nedá
povedať o niektorých dospelých,
ktorí čierne skládky naopak vytvárajú. Môžno by sme sa mali
niekedy zamyslieť aj nad tým, čo
sa môžeme naučiť od našich detí
a aké pozitívne príklady konania
im môžeme do života dať my, dospelí. Naši mladí RYOCHovia sa
nás dospelých právom pýtajú, čo
im tu vlastne chceme po sebe zanechať. Nejaký múdry človek povedal, že planétu sme nedostali
darom od svojich rodičov, ale sme
si ju požičali od svojich detí. Naučme sa podľa toho správať, kým
nie je neskoro a každý musí začať
v prvom rade od seba samého.
Martina Mikulová s rodinou

ného úradu, odkiaľ poputuje tam
kam patrí - na oﬁciálnu skládku.
Do lokality Planý vrch chodí,
okrem pravidelných návštevníkov,
ktorými sú poľnohospodári a poľovníci, aj pomerne veľa cyklistov
a peších turistov. Takáto vizitka
nám, obyvateľom obce, vôbec na
dobrom mene nepridáva. Skládka
bola práve blízko miesta odkiaľ je
nádherný výhľad na celú Bátovskú

Jánska vatra je späť...
V peknú letnú sobotu hneď po Jánovi usporiadala mládež
obce vedľa zdravotného strediska „Jánsku vatru„ Pre deti aj
pre dospelých si pripravili súťažné hry a keď sa zošerilo zapálili
vatru a sediac a hľadiac do jej ohnivých jazykov viedli družné
rozhovory.
Ďakujeme za peknú akciu.
Jar

Ďakujeme za deň detí
na poľovníckej chate
Dňa 28.mája 2016 usporiadalo PZ HUBERTUS Deň detí.
Všetko sa to začalo už ráno
o 9,00 hod. Pán Jaroslav Mikula zvážal deti z dediny až ku
chate, kyvadlovou dopravou,
ktorá sa im veľmi páčila. Musel
sa otočiť aj viackrát, pretože v
dedine čakalo spolu so sprievodom dospelej osoby veľa
detí.
Niektoré sa dostali na chatu
aj vlastnými autami s rodičmi
alebo starými rodičmi. Ja som
sa taktiež dopravila autom
môjho syna, spolu s vnukom
Adamkom. Môj vnuk takýto
zážitok ešte nezažil a tiež tak
rýchlo na to nezabudne.
Hneď ako sme prišli na chatu sme sa išli zapísať a predstaviť sa. Pani Anka Pivarčová
podala každému dieťaťu balík
sladkých maškŕt a džúsik. Všetko každému chutilo. Detí bolo
zapísaných 98.
Ujovia poľovníci mali každý
svoje povinnosti a zvládli ich
všetci na jednotku. Stredná lesnícka škola z Banskej Štiavnice
vystavovala sokoly a víre. Deti
si ich brali za pomoci pracovníka ich školy do rúk a fotili sa s
nimi. Volajú sa Hugo a Cecilka,
sú krotké. Potom si deti mohli
zastrieľať zo vzduchovky do
terčov. Po stopách lesného
chodníka deti nachádzali rôzne
parohy a vypchaté zvieratká.

Odpovedali na otázky, ktoré
im dával Ing. Karol Birčák ml.,
V prípade, že nepoznali odpoveď tak im o tom on porozprával. Pán Igor Pivarč st. strieľal
športové holuby a deti potom
zbierali trofeje.
PD Žemberovce zapožičalo
malé teliatka a ovečku, ktoré
boli v búdkach. Traktor, ktorý
obsluhoval pán Jožko Krnčan
vozil plnú kabínu detí a tie z
toho mali veľkú radosť. Požiarne auto obsluhoval pán Martin
Šedivý, ktorý mal tiež plnú kabínu detí , vozil ich okolo chaty,
púšťal maják a deti mali nezabudnuteľný zážitok.
Všetkým týmto mužom patrí
veľká vďaka. Deťom sa spomínané aktivity veľmi páčili,
každý si odniesol domov a do
škôlky krásne zážitky, na ktoré
budú ešte dlho spomínať.
Po skončení aktivít si mohol
každý účastník opiecť špekáčiky a slaninku, zapiť to dobrou malinovkou a minerálnou
vodou.
Milí naši poľovníci!
Veľké ĎAKUJEM všetkým
Vám za takúto vydarenú akciu, ktorú ste zorganizovali a
ktorá bola super.
Dúfame, že o rok sa opäť
stretneme a detí bude ešte viac
ako tento rok.
S poďakovaním dopisovateľka ŽE, MB.

Tí druhí...
Stretla som na pešej zóne bývalú kolegyňu. Boli sme si blízke.
Rozumeli sme si. Aspoň ja som
si to myslela, alebo som chcela
tomu uveriť. Lepšie sa v dobrej
atmosfére spolupracuje. Už z
diaľky som poznala chôdzu,
sklon hlavy, len tie gestá boli
cudzie...Chabo sa usmiala. Mala
som pocit, že pri mne stojí bublajúci kotol v ktorom to len tak
klokoce. Až som sa zarazila. Kde
sa podela milá, pokojná, vždy
dobrým slovom obdarená osôbka. Bola ako klbko nervov. Hneď
spustila. Čo po mojom odchode z
práce nastalo. Aká som bola pre
„isté“ osoby dôležitá, ako stále
na mňa spomínajú...nebrala som
tie slová vážne. Myslela som si zíde z očí, zíde z mysle. Prestala
som vnímať príval slov, až...

Naraz som začula slová, ako
sa to všetko pokazilo, čím to je,
akí sú ľudia, čo sa to z nás stalo,
kto za to môže? Začala som počúvať. Tie slová mi bzučali stále
v hlave. Za to môžu predsa tí
druhí... sama si potom odpovedala. Ale akí tí druhí ? Veď to
sme my. Kde sú tí druhí, to vari
tvrdia tí prví?
Kým som jej stačila odpovedať,
zdrapila ma za rukáv, potriasla
mnou...“ no ja idem“...“ A ozaj,
ako sa máš?“... A ja... „ááá, tak
normálne“... zdráhala som povedať, že dobre, že sa teším z každého rána, že sa teším i keď je
počasie pod psa, že sa teším ako
rastie tráva, akú krásnu farbu má
vánok...ale ak by to počula, možno by povedala,... si ako tí druhí...
MyLo
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Excelentná futbalová jar
v OFK Družstevník Žemberovce
Priaznivci futbalu v našej
obci nehýrili pred začiatkom
jarnej časti 6.ligy v Oblastnom
futbalovom zväze veľkým optimizmom. Len 9 bodov za tri víťazstvá v závere jesennej časti
súťaže naše mužstvo dospelých
radilo medzi potencionálnych
kandidátov pre boj o zotrvanie
v súťaži. Ani prípravné obdobie,
v ktorom sme pod vedením nového trénera Henricha Kováča nevyhrali žiadne priateľské
stretnutie, ani prvý „majstrák“
na domácej pôde (prehrali sme
s Čajkovom 0:3) neveštil veľkú
kvalitatívnu zmenu. Priaznivci
i výbor klubu vyčítali trénerovi
najmä zlú zostavu.
Až v Novom Tekove nastal
obrat. Naše mužstvo spôsobilo okresnú senzáciu, lebo sme
proti silnému súperovi na jeho
ihrisku vyhrali 0:2. Dôležité
bolo samozrejme víťazstvo,
ale aj skutočne nebývalo dobrý
výkon. Dosiahla ho už pozmenená zostava, oproti príprave
a prvému domácemu súťažnému stretnutiu. Všetci - hráči,
funkcionári a aj naši priaznivci
mali veľkú radosť - s výnimkou
nášho trénera . Potom sme
vyhrali po štyroch mesiacoch
aj doma s Plavými Vozokanmi
3:1 a po zápase výbor klubu
ukončil spoluprácu s trénerom
Kováčom. Ukázalo sa to ako
dobrý ťah, lebo sa upokojila
atmosféra v mužstve. „Kaučoval“ ho potom prezident klubu
Ján Korček spolu s niektorými
skúsenými hráčmi. Hneď vo
štvrtom jarnom kole sme prekvapujúco remizovali 1:1 na
„horúcej pôde“ v Podlužanoch
u kandidáta na postup do 5.ligy. Súťaž sme potom v pohode
dohrali až do konca.
Na jar sme vyhrali celkom 8
razy na trávniku a raz kontumačne, keď k nám nepricestovalo mužstvo z Loku. Celkom
sme v druhej polovici súťaže
získali 28 bodov a v jarnej tabuľke sme skončili na 4.mieste. V konečnej tabuľke sme sa
umiestnili na peknom 8.mieste
s 37 bodmi, čo asi nečakal ani
najväčší optimista v dedine.
Zaslúžili sa o to títo hráči:
Gubrica, Berkeš, Zlatňanský,
Meňhard, Šalka, Molnár, Turčan, Malý, Tereň, Ryboš, Po-

rubský, Frajka, Boďo, Vanya,
Chmelo, Busai, Búry, Gajdoš,
Tóth, Krenčan, Knoška, Sepeši
a Forgáč. Niekto viac, niekto
menej, ale vďaka určite patrí
všetkým. Oceniť treba aj fakt,
že počas celej jari nikto nemal
zastavenú činnosť kvôli žltým
kartám a nedostali sme ani
žiadnu červenú kartu. Treba
veriť, že do novej súťaže zostane tento káder v maximálnej
miere pohromade.
Uznanie si určite zaslúži aj
prezident klubu Ján Korček. Výmena trénera nie je jednoduchý
počin. Predstavuje vždy určité
riziko, ale spolu so skúsenými
hráčmi to zvládol k všeobecnej
spokojnosti. Pochvala patrí aj
správcovi ihriska pánovi Pavlovi
Farkašovi. Aj jeho zásluhou má
náš klub určite jeden z najlepších trávnikov v súťaži.
Viac radosti sme mali aj z
hry našich žiakov. Neboli už
pre súperov len „fackovacím
panákom“. Aj keď sme väčšinu
stretnutí prehrali, výsledky i
hra už bola viditeľne lepšia. Vyhrali sme opäť nad Rybníkom
na jeho ihrisku a v nadstavbe
sme dva razy porazili vysoko
súpera z Pohronského Ruskova. V novej súťaži budú naši
hráči a hráčky zasa o rok starší
a veríme, že budú aj častejšie
vyhrávať.
Poďakovanie si zaslúžia vedúci žiackeho družstva Štefan
Bíreš a členka v ýboru pani
Vierka Košťúrová, ktorí niesli
na svojich bedrách trénerské
i väčšinu organizačných úloh
okolo žiackeho družstva po
abdikácii trénera žiakov Slavomíra Barcíka.
Ešte pred zahájením jarnej
súťaže sa postaralo vedenie
obce v spolupráci s výborom
futbalového klubu o ďalšie vylepšenie podmienok pre hráčov
i divácku verejnosť. Z prostriedkov Úradu vlády SR a obce sa
zrekonštruovali záchody na
štadióne.
Pred začiatkom nového ročníka čaká našich priaznivcov
aj ďalšia novinka. Ak všetko
pôjde dobre, zo sponzorských
prostriedkov sa nainštaluje na
štadióne svetelná tabuľa s ukazovateľom času a skóre.
Nový súťažný ročník 2016/17

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

30.4.2016
sa začína 7.augusta. Predtým
Tomáš Šesták
budú síce chvíľu oddychovať
a Gabriela Štefáková
hráči, ale v klube bude je naďalej čulý ruch. Už v sobotu 9.jú18.6.2016
la budeme organizovať ďalší
Peter Mesároš
ročník Memoriálu Rasťa Bónu
a Lucia Janotková
v žiackej kategórii za účasti tímov z Pukanca, Kalinčiakova a
Narodili sa
Žemberoviec. V nedeľu 17.júla
sa uskutoční v našej obci tradičný letný turnaj o Pohár starostu obce. Okrem nášho mužstva sa zúčastnia tímy z Novej
19.3.2016
Dediny, Tekovskej Breznice a
Nela Repáňová,
Hronské Kosihy.
rodičom Petrovi a Erike
Naše mužstvo dospelých už
20.3.2016
bude viesť nový, hrajúci tréner
Lea Vargová,
Miroslav Zlatňanský. Naplánorodičom Alexandrovi a Lucii
vané sú už aj ďalšie priateľské
19.5.2016
prípravné zápasy na domácom
Richard Kaššovic,
štadióne. 24.7 budeme hostiť
rodičom Ľubošovi a Veronike
Tekovské Lužany a 31.7. privítame u nás mužstvo z Pukanca.
Opustili nás
V sobotu 18.júna sa stretli
niektorí členovia výboru s rodičmi, ktorí potvrdili záujem,
aby ich deti hrali futbal v kategórii „prípraviek“. Aj ďalší rodi13.4.2016
čia, ktorí majú záujem, aby ich
Mária
Harváneková
deti vo veku 6 až 10 rokov hrali
vo veku 84 rokov
za prípravku sa ešte stále môžu
prihlásiť u prezidenta OFK pána
27.4.2016
Korčeka, najneskôr však do
Vojtech Karaﬀa
9.júla, kedy treba začať regisvo veku 83 rokov
tráciu detí na ObFZ . Takže, ak
15.5.2016
sa nestane nič nepredvídané,
Pavol Úrek
budeme mať okrem žiackeho
vo veku 82 rokov
družstva aj prípravku, ktorá
tiež bude hrať v súťaži, organizovanej
turnajov ým spô sobom Oblastným
futbalovým zväzom
Veď čo iné je umrieť,
v Leviciach.
než
stáť nahý vo vetre
N a z áv e r t r e b a
a
rozplynúť
sa v slnku?
poďakovať aj našim
A čo iné je prestať dýchať,
verným priaznivcom,
než oslobodiť dych
ktorí naše mužstvo
od
jeho
chaotického pohybu,
dospelých povzbupotom
vzlietnuť
a sa rozplynúť
dzovali nielen doma,
a
tak
hľadať
Boha?
ale cestovali i na zápasy na ihriská súLen keď sa napijeme z rieky ticha,
perov. Poďakovať sa
začneme naozaj spievať.
tiež patrí všetkým v
A
keď
dosiahneme vrchol hory,
obci, ktorí sa akýmaž
potom
začneme stúpať.
koľvek podielom priA až keď si zem zažiada naše údy,
činili o to, aby futbal
až potom začneme
v Ž e m b e r ovc ia c h
naozaj tancovať.
p r iná š a l o päť r a dosť všetkým, ktorí
Chalíl Džibrán
sa oň zaujímajú. Už
sa tešíme na novú
Spomíname...
sezónu.
(jm)

Pre Evu...
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OKIENKO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Milí čitatelia, radi by sme Vás informovali
o niektorých aktivitách, ktoré sme organizovali.
Veľmi sa tešíme a srdečne blahoželáme,
že výtvarná práca práca našej Sašky Muráňovej (6 ročná) “Modrá galaxia“ o ktorej

Deň detí oslávili naši najmenší športovými
aktivitami na miestnom ihrisku. Pani učiteľky
im pripravili rôzne súťaže na jednotlivých
stanovištiach, kde si deti precvičili hod na
cieľ, podliezanie, plazenie po žinenke, skákanie vo vreci a slalomový beh. Zároveň

sme Vás informovali v minulom čísle Echa,
bola úspešná a postúpila do celoslovenskej
súťaže.
Tento rok na prehliadke Malých zdravotníkov našu MŠ reprezentovali Lucka Birčáková,
Merek Koval a Miško Ťapaj. Deti preukazovali svoje zručnosti z oblasti poskytovania
prvej pomoci pri ošetrovaní jednoduchých
poranení ako sú popálenina, odrenina, uštipnutie včelou, ale aj vedomosti o krvi, privolania prvej pomoci. Mali možnosť pozorovať
darcov krvi pri darovaní - odbere krvi. Táto
zmysluplná aktivita opäť splnila svoj účel a
deti odchádzali z prehliadky obohatené o
zážitky a nové poznatky.

si pozreli ukážku psovodov
a ukážku záchranárov SČK,
kde mali možnosť vidieť
ošetrenie pri popálenine a
uštipnutia včelou a poranenia. Každé dieťa za odmenu dostalo malú sladkosť
a bublifuk, ktorú zakúpili
pani uč. z ﬁnanč. prostriedkov RZ pri MŠ.
Deň otcov – neformálne
stretnutie rodičov. Pravidelne v mesiaci jún organizujeme spoločne s rodičmi
neformálne stretnutie s
rodičmi a našich detí. Nebolo tomu inak ani tento
rok. Stretnutie spestrili
športové súťaže, ktoré
pripravili pani učiteľky
pre deti a ich rodičov, kde
sa ockovia prejavili ako
dobrí športovci. Piatkové
odpoludnie bolo obohatené o pohybovú terapiu na
koníkovi Lili, nechýbal ujo
poľovník a rybári. Tento
rok sme odmenili našich
aktívnych rodičov malou
pozornosťou. Stretnutie,
porozprávanie a občer-

stvenie a pochutnanie pri dobrom guláši,
vzťahy medzi rodinou a školou dozaista
upevní. Chcem využiť túto možnosť a takto
verejne sa poďakovať Poľovníckemu združeniu Hubertus, konkrétne pánovi Jarkovi Mikulovi a pánovi Kúdelovi za navarenie chutného gulášu, ktorý ochutnal
asi každý, ďalej Ing. Birčákovi
K.za krásnu ukážku poľovníckeho remesla. Rodičom Birčákovcom Miloškovi a Lucke za
prezentáciu rybárstva. Veľká
vďaka patrí pánovi Mikulovi
Ľudvikovi za pohybovú terapiu na koníkovi Lili. Chcem sa
poďakovať všetkým Vám, ktorí
ste toto piatkové odpoludnie
prežili s nami na školskom
dvore MŠ.
Rozlúčka predškolákov dňa

27.júna sa lúčilo s materskou školou
17 predškolákov. Svojím vystúpením a
prezentovaním na slávnostnej rozlúčkovej slávnosti pred rodičmi a prítomnými hosťami preukázali, že sú dobre
pripravení na vstup do prvého ročníka
ZŠ. Prajeme im veľa úspechov v škole......lebo veľká škola čaká na každého
predškoláka.
Prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude v čase od: 1.7.2016 do:15.7.2016
pre tých, ktorí prejavili záujem.
PRAJEME KRÁSNE LETO....
M.M.
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Zo života Základnej školy v Žemberovciach
DEŇ MATIEK
8. mája sme si pripomenuli jeden z najkrajších sviatkov v roku,
Deň matiek, kedy je čas pobudnúť
v blízkosti matiek. Deti ZŠ s MŠ v
Žemberovciach si pripravili bohatý
program, ako poďakovanie za všetko, čím ich v živote obdarovali, za
dobro, krásu, za úsmev, za ktorým sa
veľakrát skrýva smútok, za ich nehu
a starostlivosť, v tomto uponáhľanom svete, keď máme všetko časovo
vymedzené a vyrátané. Buďme im
trvale zaviazaní úctou a láskou, sme
ich veľkými dlžníkmi. Čím im môžeme splatiť tento dlh? Ničím veľkým
a drahým, len dobrotou, láskou a
oddanosťou. Šťastné budú ony, že v
nás vidia pokračovanie svojho dobrého života a šťastní budeme aj my,
keď uvidíme radostný úsmev na ich
tvári. A takto o tomto sviatku napí-

výchovu a starostlivosť. Najmenšie
detičky si so svojou pani učiteľkou
pripravili krásnu pesničku, aby mamičky vedeli, ako sa ich dcéry už od
malička skrášľujú. Predškoláci mali
nacvičený krásny program o jarných
kvietkoch. Vystúpenie pokračovalo
pesničkou o mamičke, ktoré zaspievali deti z prvého stupňa ZŠ. Potom
svoje zručnosti ukázali žiačky zo 6. a
7. ročníka skvelým gymnastickým vystúpením. Nasledovala zmes anglických pesničiek, ktoré nacvičila pani
učiteľka Mgr. I. Košťúrová so žiakmi
druhého stupňa a so žiačkami Evou
Poliakovou a Monikou Hamarovou,
ktoré imitovali pesničky od ABBY. Na
ľudovú nôtu preladili takisto žiačky
druhého stupňa a zaspievali zmes
ľudových piesní. Scénku na Popolušku prevedenú na dnešnú dobu

Koncoročný výlet

Po dlhoročnom potení za lavicami
si naši žiaci zaslúžia i odmenu a oddych. 5. A, 6. A, 7. A a 8. A trieda sa
spoločne s pani učiteľkami Boďovou,
Liptákovou, Solmošiovou, Vargovou
a s pani riaditeľkou 16. júna 2016
vybrali už od rána poznávať krásy
Slovenska. Cestovali moderným
autobusom a žiaci ocenili free-wiﬁ pripojenie, takže presúvanie na
vzdialenosti im nerobilo žiadne
starosti.

Bystrianska jaskyňa bola prvým
zastavením sa. Tu všetci so zatajeným dychom sledovali krásy, ktoré
príroda vytvorí a ani nepotrebuje
ľudské pričinenie. Oddych a zábavu si žiaci po prehliadke dopriali v
Zveroparku, kde mohli zvieratká
nie len obdivovať, ale i pohladkať
i nakŕmiť.
Bol to krásne strávený deň, plný
zážitkov, na ktoré určite budeme
dlho všetci spomínať.

LABYRINT - 16.5.2016

sala naša žiačka Pavlínka Balážová
z 5.A triedy:
Dňa 8.5. 2016 sa v KD Žemberovce
konal slávnostný program pre všetky mamičky ku Dňu matiek. Pred
programom, ktorý si pre matky a
staré matky pripravili deti z MŠ a
ZŠ Žemberovce, si ich uctil svojím
príhovorom pán starosta obce Ing.
J. Kalman, ktorý im poďakoval za ich

zahrali žiačky 7., 8. a 9.triedy. Mamičky určite zaujala jazyková scénka v ruskom jazyku, v ktorej žiaci 8.
a 9. ročníka predviedli ako dobre
ovládajú tento jazyk. Túto scénku
s nimi nacvičila pani učiteľka Mgr
J. Solmošiová. Naše sviatočné predstavenie zakončili žiaci 5. ročníka
pekným tancom na pesničku Mama
od Majka Spirita.

Habakuky- Donovaly
Odmena za celý rok - ako sa patrí.
Desiati žiaci z turistického krúžku v
7. A triede dostali za svoj mimoriadny celoročný výkon odmenu, ako sa
patrí. 20. júna 2016 mali voľný vstup
do zábavného strediska v Donovaloch - Habakuky a keďže šli vlakom,

celú akciu mali úplne zadarmo.
Celý deň zažili v rozprávkove,
mohli využiť rôzne atrakcie ako sú
trampolíny, zlaňovania a pod.
Chceme sa touto cestou poďakovať pánovi starostovi obce, ktorý tento krásny deň pre žiakov zariadil.

Hudobno-vzdelávací, socio-patologický program LABYRINT
bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s
ktorými sa žiaci stretávajú. Poukazoval na rôzne formy násilného
správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj
negatíva internetu a chatovania, internetová zoznamka, sociálne
siete, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných
telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach.
Násilie a intolerancia sú javy, s ktorými sa deti stretávajú dennodenne, nielen v televízii, ale aj v reálnom živote a aj priamo
na školách. Pod násilím sa rozumie uplatnenie sily voči niekomu
alebo niečomu. Za násilie sa pokladá každá forma ubližovania,
prejavu nadvlády, vyhrážania sa, fyzického, psychického a sexuálneho nátlaku. Osobitnou témou je aj „moderná“ forma
šikanovania cez elektronické médiá, tzv. kyberšikana.

Návšteva Tekovskej knižnice
Dňa 17.6.2016 žiaci I. stupňa
opäť navštívili Tekovskú knižnicu
v Leviciach, kde im tety knihovníčky zahrali divadielko „O repe“, do
ktorého sa s radosťou zapojili aj
samotní žiaci.
Blížia sa prázdniny a deti vedia,
že dobrým spoločníkom na dlhé
chvíle, alebo do zlého počasia
dokáže byť aj zaujímavá kniha a
tak si niektorí pekné a zaujímavé
knižky požičali aj domov.
Žiaci sa veľmi tešili aj na ﬁlmové
predstavenie v kine Junior, kde si
pozreli zábavnú animovanú rozprávku Zootropolis. Naučili sa, že
je dôležité nevzdávať sa a ísť za
svojim cieľom, aj keď to nie je vždy
jednoduché.
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Plavecký výcvik
Zúčastnili sa ho žiaci:
• 5. ročníka: P. Balážová, M. Juráčová, D.
Pišáková
• 6. ročníka: T. Bírešová, V. Kúdelová, M.
Mikolaiová, E. Píšová, M. Patyi, K. Valachy
• 9.ročníka: A. Mondeková, Š. Fiﬂík, B.
Sabóová.
Naše pani učiteľky PaedDr. J. Boďová a
Mgr. A. Szalinková viedli náš výcvik a boli
náš pedagogický dozor.Čo sme robili celý
týždeň?
- pondelok = sme mali oboznámenie
s prostredím, vodou, hry vo vode a voľné
plávanie
- utorok = plavecký výcvik (kraul), večer
sme si dali romantickú prechádzku k Dunaju, kde sme videli Baziliku v Ostrihome,
prístav, most do Maďarska
- streda = plavecký výcvik (prsia) + a poobede sme sa na vláčiku išli pozrieť do Maďarska do Ostrihomu a na Baziliku. Čakal nás
nádherný výhľad na naše rodné Slovensko
z Maďarskej strany.
- štvrtok = plavecký výcvik (znak) + večer
rozlúčková diskotéka v reštaurácii Kvetinka,
kde sme sa stravovali
- piatok = 1hodinku voľné rozplávanie
a potom nás čakali preteky, kde sme si
zmerali sily

Preteky dopadli super, pozrite sa
sami:
Preteky v rýchlosti na 50m: 9.
ročník
I. miesto Fiﬂík Štefan
II. miesto Mondeková Andráda
III. miesto Szabóová Bianka
Preteky v rýchlosti na 50m: 5.-6. ročník
IV. miesto Bírešová Táňa
V. miesto Kúdelová Veronika
VI. miesto Patyi Matúš
Preteky vo vytrvalosti: 9. ročník
I. miesto Fiﬂík Štefan 1100m
II. miesto Szabóová Bianka 1000m
III. miesto Mondeková Andráda 500m
Preteky vo vytrvalosti: 5.-6. ročník
I. miesto Bírešová Táňa 200m
II. miesto Balážová Pavlína 100m
Pišáková Daniela 100m
Patyi Matúš 100m
III. miesto Kúdelová Veronika 75m
Bolo nám super...... J.
Táňa Bírešová, p.uč. Boďová

Rozprávková škola v prírode Tramptária
Za siedmimi horami a siedmimi dolinami
existuje kráľovstvo TRAMPTÁRIA, kde vládne
radosť, detský smiech, dobrá nálada a spravodlivý kráľ Manták.
A do tohto kráľovstva zavítali žiaci našej
školy 2.5. 2016. Príchodom do kráľovstva sa
z nich stali malí princovia a princezničky a
pani učiteľky sa zmenili na gró�y. O kopec
zábavy a dni plné hier a dobrodružstiev sa
starali dvorné dámy a udatní rytieri /animátori/. Malí dvorania si pod ich vedením
mohli každý deň vyskúšať svoju zručnosť v
lukostreľbe, divadle, tanci, maľovaní, šperkárstve, jazde na koni, zdolávaní lanovej
dráhy, jazde na autíčkach Plasma Car a
športe. Vyskúšali si aj mnoho iných hier
a súťaží, tipovačku, či pyžamovú párty.
Tretiaci predviedli svoj talent v Talentmáni, kde zatancovali veselý tanček. Niektoré princezné
si s Palčim a
Chrumkou
nacvičili muzikál „Účastníci
zájazdu“. Malí
dvorania zažili aj samotnú
ko r u n ov á c i u
kráľa a kráľ s
kráľovnou im
zahrali veľmi
pekné divadielko. Každý

deň si všetci dvorania mohli zaspievať
HYMNU TRAMPTÁRIE.
Princovia a princezné spoznali aj okolie samotného kráľovstva. Na Krahuliach navštívili
priamo geograﬁcký stred Európy a vystúpili
na rozhľadňu na Krahulskom štíte.
Celé dni boli naplnené zážitkami a aby
rozprávky nebolo málo, pani učiteľky – grófky im každý večer čítavali v izbičkách rozprávočku na dobrú noc. V posledný večer
sa princovia a princezné rozlúčili s ostatnými dvoranmi autogramiádou a veru spadla
aj nejedna slzička pri pomyslení na to, že
čoskoro zazvoní zvonec a tejto rozprávky
bude koniec.
Všetci si z Tramptárie odniesli jedinečné
kráľovské zážitky a nezabudnuteľné spomienky.
Mgr. Kothajová Slavka

Slávik Slovenska

Dňa 27.4.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Tak ako po ostatné roky,
tak aj tento rok sa naše žiačky poctivo
pripravovali pod vedením pani učiteliek a
pani zástupkyne. Našou školou sa ozývali
krásne melódie ľudových piesní. Zapojili sa aj naše malé prváčky, ktoré vôbec
nemali trému. Rozhodnúť nebolo vôbec
jednoduché. Nakoniec porota rozhodla
nasledovne:
1. kategória
1. miesto - Vivian Halabuková
2. miesto - Natália Halabuková
2. kategória
1. miesto - Júlia Krištofová
2 miesto - Soﬁa Zacharová a Kristína Hamarová
3. miesto - Veronika Kúdelová
3. kategória
1. miesto - Monika Hamarová
Víťazky z každej kategórie sa zúčastnili
okresného kola v Leviciach.
Rodičovské združenie
pri ZŠ s MŠ v Žemberovciach
a ZŠ s MŠ v Žemberovciach
Vás pozývajú na

HODOVÚ ZÁBAVU
v sobotu 3. septembra 2016 o 20,00 hod.
v estrádnej sále KD v Žemberovciach.
Do tanca hrá skupina KAŠUBOVCI
Výťažok zo zábavy bude venovaný základnej škole na renováciu tried.
Bližšie informácie:
u pani Števkovej 0911 993 868
Zakúpenie vstupeniek
je možné u:
pani Krištofovej, MUCOSHOP
Žemberovce
pani Ing. Pavčovej, Obecný úrad
Žemberovce
pani Mihálikovej a pani Ing. Mikolaiovej
Cena vstupenky:
20,-eur/pár • 10,-eur/osoba
(večera, nealkoholický nápoj,
1l vína, káva)
Tešíme sa na Vás!
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ŽIAK ROKA 2015/2016
Slávnostné odovzdávanie ocenení pre najlepších žiakov každého
ročníka a vyhodnotenie a ocenenie Žiaka roka 2015/16
Predvečer odovzdávaní vysvedčení a
ukončenia školského roka, 29. 6. 2016, má
obec Žemberovce krásnu tradíciu – gala
večer Žiak roka. Pri tejto udalosti sú nominovaní traja laureáti z každého ročníka,
ale odmenení sú len tí najlepší. Tento rok
nebol výnimkou a v poradí 16. ročník bol
vo westernovom štýle a program bol naozaj
bohatý. Príjemné chvíle plné zábavy spravili
can-can tanečníčky, napätie vyvolal vpád
banditov a uvedenie najlepšieho žiaka školy bolo v sprievode tria speváčok. Klasické
predstavovanie nominovaných žiakov vo
videovizitkách nemohlo chýbať a žiaci vytvorili krásne ﬁlmové dokrútky.

Víťazmi v tomto šk. roku sú:
1. A trieda Radka Danišová,
2. A trieda Nina Repáňová,
3. A trieda Matej Miedzga,
4. A trieda Adam Tichý,
5. A trieda Matej Turčok,
6. A trieda Veronika Kúdelová,
7. A trieda Kristína Kissová,
8. A trieda Matej Števko,
9. A trieda Karolína Zmeková.
Titul najlepší Žiak roka 2015-2016 si odniesla Bianka Szabóová.
Veľké poďakovanie za prípravu, technické
zabezpečenie a občerstvenie patrí obciam
Žemberovce, Drženice, Brhlovce v spolupráci

s PD Žemberovce, Klubom dôchodcov a so
ZŠ s MŠ Žemberovce. Poďakovanie patrí aj
Márii Pevalovej, ktorá zhotovila darčekové
tašky pre odmenených žiakov a anonymnému štedrému daru šerifských hviezd pre
víťazov.
Všetko by zostalo len plánom a snom, nebyť žiakov, ktorí pod vedením Mgr. Moniky
Vargovej tento sen premenili na skutočnosť.
Vo svojom voľnom čase trénovali choreograﬁe, nácviky scén, tvorili kulisy ...
Poďakovanie v neposlednom rade patrí aj
rodičom, ktorí svoje deti podporili a viedli v
tomto šk. roku 2015/2016.

Týždeň modrého
gombíka

GYMNASTICKÝ DEŇ
Deň 27.4.2016 sa na ZŠ s MŠ Žemberovce
niesol v duchu gymnastiky. SGF (Slovenská
gymnastická federácia) zorganizovala Gymnastický deň pre deti z druhého stupňa. Za
organizáciu bola zodpovedná pani učiteľka
TŠV (telesnej a športovej výchovy) PaedDr.
Jaroslava Boďová spolu so svojimi pomocníkmi. Pomocníci boli z triedy 9.A Štefan
Fiﬂík, Bianka Szabóová, z 8.A Monika Hamarová, Lucka Klimentová, zo 7.A Katarína
Patyiová, Nikoleta Klimentová, a zo 6.A Táňa
Bírešová. Pomocníci usmerňovali celodennú
organizáciu gymnastického dňa a zapisovali

výsledky do vyhodnocovacích hárkov, ktoré
sa následne spracovali a vyhodnotili diplomami. Spolu bolo otestovaných 53 žiakov II.
stupňa. Všetky deti boli otestované testami
GYM F!T, vyskúšali si netradičné gymnastické náčinie. Najväčší úspech mal padák,
tunel a chodidlá „stupaje“. Pri tanečnom
aerobiku žiaci zábavne využili nafukovacie
tlieskače, ktoré si následne mohli zobrať
domov. Najlepšími GYM F!T žiakmi sa stali 3
žiaci: Lukáš Félis, Patrik Gunár, Lukáš Štiber,
srdečne gratulujeme. Z dievčat sa výbornou
kondíciiou preukázali: Nikoleta Klimentová a
Eva Poliaková. Ďalej chlapci: Patrik Rusnák, František
Vlček, Dominik Višňa, ktorí
získali krásne vecné ceny.
Prežili sme lákavý nezabudnuteľný gymnastický
deň plný pohybu.
Poďakovanie patrí SGF
a pani riaditeľke Mgr. M.
Čechovej, žiakom, pomocníkom, bez ktorých by
sme fantastický deň plný
športu a zábavy nevedeli
zorganizovať.
PaedDr. J.Boďová

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko
každý rok v máji. 12. ročník Týždňa modrého gombíka sa konal od 16. do 22. mája
2016.
Prečo práve gombík?
Gombík je totiž symbolom detstva a
spájania dvoch svetov – toho nášho a
sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu
pomoc.
Komu zbierka pomôže tento rok?
Výnos z tohtoročnej zbierky bude venovaný na podporu programov na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii.
Mauritánia je jednou z krajín Sahelu,
ktoré v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku
dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečovanie potravy pre
obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených podvýživou 15% detí mladších ako
5 rokov a viac než 10% detí sa nedožije
veku 5 rokov.
Zbierkovali žiaci 8. ročníka spolu s pani
zástupkyňou. Do zbierky sa zapojili nielen žiaci a učitelia z našej ZŠ a MŠ, ale aj
obyvatelia našej obce.
Všetkým zo srdca ĎAKUJEME.
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Ukončenie školského roka „Deň detí“ pri kostole
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Pri príležitosti ukončenia
školského roka sa opäť tento
rok rozhodla naša evanjelická
cirkev augsburského vyznania
usporiadať pre detičky deň plný
súťaží, poučných hier a odmien.
Tento deň sa konal 2.7.2016 pri
kostole Ev. cirkvi aug. vyznania
v Žemberovciach.
Program otvorila pani farárka
Mgr. Laurikova Gabriela modlitbou s poďakovaním. „Nechajte
dietky a nebráňte im prichádzať
ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. (Mt.19,14)

Začalo sa súťažiť na dvanástich stanovištiach. Deti si mali
možnosť vyskúšať svoje zručnosti v hrách, svoje vedomosti
v kvízoch, postrehy v hlavolamoch, obratnosť v súťažiach.
Deti súťažili v rôznych vekových
skupinách, o zábavu bolo postarané. Každé šikovné dieťa bolo
odmenené sladkosťami a vecnými darčekmi. Po súťažiach sa
mal možnosť každý občerstviť,
na výbornom guláši, koláčoch a
pagáčoch. Program sa ukončil v
popoludňajších hodinách.

Týmto ďakujeme sponzorom:
Vecné darčeky poskytlo Kníhkupectvo Kruh (Martin Drdoš).
Pohostenie sponzorovali Poľovnícke združenie Hubertus
zo Žemberoviec a OU Žemberovce.

Poďakovanie patrí aj sestrám,
ktoré napiekli pagáče a koláče,
ďalej členom cirkvi, ktorí varili
guláš a pripravovali sedenie a
v neposlednom rade sestrám,
ktoré pripravili súťaže.
Ing. Jana Mikolaiová

ˇ DETÍ
DEN

Poľovnícke združenie Hubertus Žemberovce v spolupráci s
Poľnohospodárskym družstvom Žemberovce usporiadalo na
chate poľovníckeho združenia dňa 28.5.2016 Deň detí. Pre deti
bol pripravený bohatý program s ukážkami sokoliarstva, možnosťou streľby zo vzduchových zbraní, náuční chodník, ukážky
poľnohospodárskej techniky, výstava hospodárskych zvierat,
kreslenie kriedami, opekanie, ...
Nádherné počasie dokonale dotvorilo atmosféru podujatia, na
ktorom sa zúčastnilo viac ako sto detí.
Veríme, že všetci, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili odchádzali spokojní, plní nových zážitkov a skúseností.
Tešíme sa o rok.
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