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Slovo na úvod
Milí čitatelia,
Chystáte sa čítať ďalšie číslo Žemberovského echa, ktoré na rozdiel od toho
minulého k Vám prichádza už v dňoch
zaliatych hrejivými lúčmi slnka.
Na dvere nám klopú Veľkonočné sviatky, v našich domácnostiach to už rozvoniava čistotou po jarnom upratovaní.
Po mimoriadne chladnej zime sa tešíme zo spevu vtáčat, z nádhernej spleti
farieb rozkvitnutých prvých jarných kvetov. Slnko nás láka von na prechádzku,
bicykel, či do záhrad, alebo len tak posedieť si na slniečku, v závetrí, s kávičkou
a novinami, alebo časopisom v ruke.
Nech je príjemným spoločníkom takýchto chvíľ toto vydanie ŽE, v ktorom
nájdete informácie zo života v našej
obci. Množstvo fotograﬁí z fašiangového a karnevalového obdobia. Pozdrav z
Poľnohospodárskeho družstva, duchovné
zamyslenie a mnoho iného.
Želám Vám pohodu pri čítaní a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov.
DaC.

„ Milá MONOGRAFIA nás všetkých Žemberovčanov.
Dostala si do vienka múdrosť a krásu.
Týmito drobnými zrniečkami maku Ťa uvádzam do života.
Prečo mak ?
Preto, že po celé roky bol mak spájaný s našou dedinou,
vždy sme boli pre okolitý svet MAKÁRI.
Želám Ti, aby Ťa všetky generácie Žemberovčanov nielen tie súčasné,
ale aj v ďalekej budúcnosti, ktorá Ťa čaká brali do rúk s úctou,
hrdosťou a láskou s akou hrdosťou a láskou si bola tvorená“.

24. marca sme si pripomenuli sviatok učiteľov
„ DEŇ UČITEĽOV“
Starosta obce pozval všetkých pedagógov
pôsobiacich v našej ZŠ s MŠ do obradnej
siene obce.
Ako každým rokom, tak aj teraz prebehla
oﬁciálna časť, v ktorej sa im prihovoril starosta obce, predsedkyňa ZPOZ a o program
sa postarala MŠ a spevokol Žemberovčan.
Potom sa učitelia presunuli do zasadačky
, kde im rodičovské združenie pripravilo

sladké pohostenie.
Ocenenie bolo udelené v školskom roku
2016 – 2017 Mgr. Slavke Kothajovej za výchovno-vzdelávaciu činnosť a zodpovedné
vedenie metodického združenia v základnej
škole.
Ďakujeme Našim pedagógom za ich záslužnú prácu.
(Jar)
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Fašiangy v Žemberovciach
Tradície našich predkov nemôžu zapadnúť prachom ,toto
je motto mladých žemberovčanov,ktorí nechcú aby naše tradície upadli do zabudnutia.Preto
sa hrstka nadšencov stretla a
25. februára usporiadala fašiangový sprievod .O 9:30 sme zahájili sprievod od zdravotného
strediska a postupne sme prešli
hlavnými ulicami ,Mjr.Gondu a
ulicou SNP, tí ktorí nás prijali a
pohostili veľmi pekne dakujeme
a tí ktorí jedným očkom spoza
záclony pozerali a hanbili sa
prisť medzi nás odkazujeme ze

budeme radi ,ked sa pridajú a
trošku sa zabavia ,ved fasiangy
sú o zábave ,radosti ,ved nastáva 40 dnový pôst a pochovanim
basy sa končí veškerá zábava .Po

ukončení sprievodu nám tety
dôchodkyne s klubu dôchodcov
pripravili výborné občerstvenie
za ktoré im veľmi pekne dakujeme.
Nesmiem zabudnúť že okrem
sprievodu sme mali aj obecnú
fašiangovú zabíjačku ,ktorá sa

konala pred ZS ,kde naši šikovní páni ujo Bielik ,Jarko Mikula
,Minko Dekyšský ,Ivan Kudela a
Ján Botík pripravili chutné zabíjačkové špeciality.Ako je najlepšie ukončiť den?No predsa
zábavou!!!Večer o 20 hodine
sa začala zabava ,do tanca hrala skupina Duo a o program sa
postaral súbor Bátovčan ,ktorý
nám zaspieval krasne piesne a
postaral o vybornú atmosferu a

kultúrny zázitok o polnoci sme
tradične pochovali basu ,nepomohol ani velký plač,ani prosby
smrtka si ju predsa zobrala.
Podakovanie patrí pánovi starostovi Jánovi Kalmanovi
poslancom :Jaroslavovi Mikulovi ,Ivanovi Kúdelovi ,Milanovi

Dekyšskému ,
Kultúrnej komisií: Anke Jarošíkovej ,Erike Mikulovej,Vierke
Košťúrovej,pani Gúčikovej
dobrovoľníkom :slečne Márii
Priekopovej ,Anne Jakubíkovej
Vilme Benovej,Jánovi Botíkovi,Karolovi Birčákovi,Jánovi Korčekovi, tetám s Klubu dôchodcov.
Ešte raz veľké dakujeme.
Za kultúrnu komisiu
Mariana Mikulová

DARCOVIA KRVI
Na obecnom zastupiteľstve dňa 9.marca 2017 okrem
programu rokovania starosta
privítal zástupcov z Červeného
kríža v Leviciach pána V. Kubasa a Ing. Štefanického, členov
Územnej rady SČK v Leviciach,
ktorí prišli odovzdať našim
občanom Martinke Fiﬂíkovej
a Paľkovi Turčanovi za rok
2016 BRONZOVÚ PLAKETU
za bezplatné
darcovstvo krvi.
V minulosti sa
toto ocenenie
dávalo na okrese a teraz sa to
robí už na obciach, čo je aj
pre nás lepšie,
pretože ako aj

minulý rok, tak aj teraz máme
možnosť vi dieť a poznať tých
občanov, ktorí majú také
ušľachtilé činy. Naši darcovia
okrem bronzovej plakety, si
aj od starostu obce vyslúžili poďakovanie a vecné dary.
Ďakujeme, že ste našimi občanmi.
Jar
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach
U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach,
konaného 09.03.2017 v zasadačke Obecného úradu v Žemberovciach
Uznesenie č. 1/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- určenie zapisovateľky Bc. Anna
Jarošíková
- vyznačovanie hlasovania: Ing.
Anna Mináriková
- určenie overovateľov zápisnice:
Milan Dekyšský, Peter Vašek
konštatuje, že:
- na rokovaní riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva je z celkového počtu 9 poslancov prítomných 6 poslancov
- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
schvaľuje:
- program rokovania obecného
zastupiteľstva
- návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ivan Kúdela
členovia: Ján Tichý, Martin Šedivý
Uznesenie č. 2/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie:
- protokol o plnení uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2016
Uznesenie č. 3/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- vyčistenie jarku na ulici Osloboditeľov podľa doporučenia komisie
výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
Uznesenie č.4/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
- nulové nájomné v Zdravotnom
stredisku pre Mgr. Abdula Hadiho Kashu Lekárne Avicenum
od 1.4.2017 čo predstavuje čiastku 226,98 ( t.j. 25,22 €/mes. x 9
mes.)
žiada:
účtovníčku obce schválené zmeny zapracovať do zmeny rozpočtu
obce č.1/2017
Uznesenie č.5/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného
fondu na bežné výdavky vo výške

5 696,47 eur na odstránenie havarijného stavu rozvodov vody
v jedálni ZŠsMŠ v Žemberovciach
v zmysle ustanovenia § 10 odsek
9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
žiada:
účtovníčku obce schválené zmeny zapracovať do zmeny rozpočtu
obce č.1/2017
Uznesenie č.6/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje:
Plán vykonania protipožiarnych
kontrol ako je uvedené v prílohe
do 31.5.2017
Odporúča:
Starostovi obce poveriť kontrolnú
skupinu na vykonanie protipožiarnych kontrol v zložení: vedúci: Slavomír Bešina,
členovia: Martin Šedivý, Milan
Chovan, Jaroslav Kolen
Uznesenie č.7/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o výsledkoch ﬁnančných
kontrol na mieste č. 1/2017 – kontrola predložených dokladov k vyúčtovaniu dotácií poskytnutých
v roku 2016 a č.2/2017 kontrola
pokladničnej hotovosti v pokladnici Obecného úradu Žemberovce
Uznesenie č.8/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Uznesenie č.9/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
vypracovanie PD a zahájenie stavebných prác na vnútorných úpravách budovy OcÚ
Uznesenie č.10/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
investičný zámer na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre
novú autobusovú zastávku pred
zdravotným strediskom
Uznesenie č.11/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje

prijatie do pracovného pomeru
Pavla Priekopu, Ing. Jozefa Supuku a Ľuboša Širokého z evidencie uchádzačov o zamestnanie
z ÚPSVaR Levice v zmysle § 50
písm.j) a to: od 1.5.2017 na dobu
9 mesiacov
žiada
- účtovníčku obce schválené zmeny zapracovať do zmeny rozpočtu
obce č.1/2017
Uznesenie č.12/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach
schvaľuje
predĺženie doby nájmu šatní, budova so súp. č. 542 na pozemku p.
č. 681/2 o výmere 110 m2 a pozemku určeného na futbalové ihrisko,
vedený ako ostatná plocha parc. č.
681/1 o výmere
13.277 m2 na LV. Č.1 do 31.12.2023
s Obecným futbalovým klubom
Družstevník Žemberovce
žiada starostu obce
- vypracovať dodatok k zmluve
o nájme nebytových priestorov
s OFK Družstevník Žemberovce
v zmysle schváleného uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Žemberovciach sa oboznámilo s informáciami starostu obce:
- neevidovaní neuhradených faktúr
po lehote splatnosti

- o výške prídelu podielových
daní
o uskutočnených aktivitách :
- stolnotenisový turnaj
- fašiangy 25.2.2017
- o podanej žiadosti DHZ o vozidlo
IVEKO a opravu a prístavbu hasičskej zbrojnice o pripravovaných
investičných akciách:
- zateplenie budovy Obecného
úradu
- o potrebe výmeny okien a dvier
v Kultúrnom dome
- o výbere dodávateľa 3.SSS na dokončenie kanalizácie
- o príprave projektu na rekonštrukciu strechy šatní na futbal.
ihrisku a podmienok získania dotácií na túto akciu
o pripravovaných akciách :
- Deň učiteľov
- Uvítanie najmladších
- 20. výročie založenia Klubu dôchodcov
- Stavanie mája
- jarné upratovanie sa uskutoční 6.5.2017, kontajnery na veľkoobjemný odpad budú pristavené na obvyklých miestach
- Deň matiek
- snem ZMOSu 17. a 18.5.2017
v Bratislave o úlohách obcí v oblasti sociálnych služieb a v oblasti
školstva
- Deň detí

Udalosti stručne
• 11.01.2017 Na OcÚ Žemberovce sa uskutočnilo pracovné
stretnutie starostu obce s JUDr. Benešovou. Prejednané
boli postupy pri VO na dodávateľa 3.SSS celoobecnej kanalizácie.
• 23.01.2017 Na OcÚ v Santovke sa uskutočnilo riadne zasadnutie revíznej komisie OZ Tekov – Hont. Zasadnutia sa
zúčastnil starosta obce. Prejednaná bola správa o čerpaní
ﬁn. prostriedkov OZ za IV. Q 2016 a návrh rozpočtu OZ na
rok 2017.
• 10.02.2017 Starosta obce sa zúčastnil na OOPZ Levice na
pracovnom stretnutí s náčelníkom OOPZ. Prerokovaná bola
dopravno-bezpečnostná situácia v okrese Levice a vývoj
kriminalityv roku 2016.
• 28.02.2017 V KD vo Veľkých Kozmálovciach sa uskutočnilo
valné zhromaždenie OZ Tekov – Hont. Prejednané boli
aktuálne informácie o registrácii MAS, výročná správa za r.
2016 a návrh rozpočtu na r. 2017.
• 09.03.2017 Za prítomnosti podpredsedu ZMOS Jozefa Dvonča sa v Kalnej nad Hronom uskutočnil snem RZMOT. Prerokované boli aktuálne informácie z činnosti ZMOS.
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Nádej sa volá zmŕtvychvstanie
Všetci sme už stáli nad otvoreným
hrobom, do ktorého mali vložiť rakvu s
mŕtvym telom. Naozaj ťažká predstava a
ešte ťažšia životná situácia. Žiaľ nikto z
nás sa takejto situácii nevyhne, pretože
nikto z nás nie je nesmrteľný. V živote
každého jedného z nás príde posledná
hodiny, posledné slová, posledný výdych.
Náš Boh – Ježiš Kristus nám bol podobný aj v takejto životnej situácii. Aj v
jeho živote prišla posledná hodina, ktorú
zažil pribitý na kríž, prišli posledné slová,
ktoré z toho kríža povedal svojmu nebeskému Otcovi: „Otče, do tvojich rúk
porúčam svojho ducha.“ (Lk 23,46) a po
tých slovách vydýchol.
Ale toto nebolo všetko, to nebol koniec. Lebo koniec nie je smrť, smrť nemá
posledné slovo, smrťou sa nič nekončí.
Ale koniec je život, posledné slovo má
život, a to večný život. To bolo posledné,
najdôležitejšie čo urobil Ježiš, keď na

tretí deň vstal zmŕtvych. A tým aj nám
povedal, ukázal nám, čo nás všetkých
čaká. Čaká nás večný život s ním! Tam
na onom svete, na druhom brehu, vo
večnom Nebeskom kráľovstve.
Preto nie sme bratmi a sestrami smrti,
ale večného života. Smrť je len bolestný
prechod, bolestná brána do nového, večného života, kde nám Ježiš išiel pripraviť
miesto a kde nás všetkých chce mať pri
sebe. Toto je najväčšia nádej pre každého z nás, ktorú nám nik nemôže zobrať
a na ktorej sa nič nezmení. Nech nás
táto istota nášho osobného vzkriesenia
nanovo napĺňa v tieto dni a dodá nám
presvedčenie, že zmŕtvychvstalý Ježiš
nás čaká v nebi, no zároveň nás do toho
Nebeského kráľovstva sprevádza svojou
prítomnosťou už v tomto pozemskom
živote.
Kristus vstal zmŕtvych – On naozaj
vstal zmŕtvych a je s nami!
Jozef Poliak, adm. farnosti

Veľkonočná modlitba
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city
Úprimnej lásky, čo sa nenadýma Nech tečie prameň, doteraz skrytý,
Nech hriechu osteň viacej nemučí ma!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne ducha,
Čo súcit prejaví, obviaže rany –
Odej mi srdce do svojho rúcha,
Nech slúžiť blížnym vždy som odhodlanný!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne túhy
Posvätné, krásne, ktoré povznesú ma –
Zmiluj sa, zmiluj, splať moje dlhy,
Nevládzem, Pane, veľká je to suma!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily
Za Tebou kráčať, vyznávať Ťa všade,
Vzkries vo mne dobro, Spasiteľ môj milý,
K nohám ti srdce odovzdane kladiem!
Amen
(Prevzaté: autor - Zlatica Oravcová)

Zo života nášho Poľnohospodárskeho družstva
„Jaro krásne, všetkým tvorom spasné...“ – táto pranostika
možno platí tento rok dvakrát
po dlhej zime a tuhých mrazoch,
ktoré nás potrápili trošku viac,
ako po minulé roky.

Po ľn o h o s p o d á r o m s i l n é
mrazy veľmi neprospievajú, ale
prinášajú so sebou aj výhody
v podobe redukcie niektorých
druhov burín a škodcov, čo v
konečnom dôsledku znamená
úsporu nákladov na chemickú
ochranu. Dobre vymrznutá pôda
tiež znamená kvalitnú prípravu
pred sejbou jarných plodín.
Už pomerne chladná jeseň
spôsobila, že na výmere cca 170

ha z celkovej výmery 828 ha
pšenica zimovala vo fáze troch
listov. Nízke teploty hlboko pod
bodom mrazu spôsobili mierny
výpadok rastlín na jednotku
plochy pri všetkých troch pestovaných ozimných plodinách
(repka, pšenica, jačmeň). Stalo
sa tak najmä na miestach, kde
vietor odvial sneh a rastliny
boli vystavené holomrazom, čo
zapríčinilo ich následné vymrznutie
Na úseku Špeciálnej rastlinnej výroby po neskorých jarných
mrazoch, ktoré naše vinice poškodili na jar 2016, kde boli poškodené mladé letorasty až na
70% nám počasie neprialo ani
v zime 2017. Januárové mrazy
pri ktorých teplota klesala až k
-30°C sa určite prejavia pri puča-

ní vinice, preto sme rez prispôsobili na viacej rodivých očiek.
Rez vinice sme od januára 2017
zmechanizovali, použitím najmodernejších elektrických nožníc od francúzskej ﬁrmy Pellenk,
čo nám prácu uľahčilo a hlavne
zefektívnilo. Budeme si priať,
aby nám počasie v ďalšej časti
vinohradníckeho
roka 2017 bolo
viac naklonené
a mohli sme sa
tešiť z dobrej a
kvalitnej úrody
hrozna a potom
vína.
Vytúžená jar
na PD Žemberovce so sebou
prináša aj symbol života – ro-

denie sa mladých jahniatok. V
tomto roku sa nám narodilo
cez 1200 kusov z toho 250 ks
plánujeme zaradiť do vlastného chovu, 750 ks jahniat pôjde
pre odberateľa Agrokombinát
Sabinov, ktorý celú svoju produkciu vyváža na taliansky trh.
Tak ako aj po minulé roky k Veľ-

konočným sviatkom bola časť
vyprodukovaná aj pre domáci
trh. Ihneď po predaji jahniatok,
začneme s dojením ovečiek a
výrobou ovčieho syra. V minulých dňoch na našich farmách
prebiehalo aj strihanie oviec,
ktoré sa uskutočňuje dvakrát
do roka. Budeme v očakávaní
aká bude tohtoročná sezóna
a či náš chov oviec plemena
Cigája obháji 1. miesto na Slovensku, ktoré sme získali v roku
2016.
Za PD: E. Drahošová
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Klub dôchodcov Žemberovce informuje:
FAŠIANGY V KLUBE
A opäť sa výbor klubu tešil na
Fašiangy...Začali sa prípravy už v
piatok. Pripravovali sa priestory
a nutné prípravné práce na sobotu. Pred ZS boli pripravené
kotliny na varenie dobrôt. Chlapi porcovali mäso a následne ho
spracovali na mäsové pochutiny.
Ozývali sa hlasy Janka Bielika, J.
Mikulu, M. Dekýšskeho, I. Kúdelu
a ďalších pomocníkov. Pred deviatou hodinou prichádzali čle-

novia fašiangového sprievodu.
Zložili sa v klube, ktorý im bol
šatňou a útočiskom pred cestou po dedine. Výbor pohostil
statočne pracujúcich chlapov a
členov fašiangového sprievodu.
Klub navštívil i starosta obce, a
svojim príchodom podporil návštevníkov. Členky výboru svoje
úlohy, ako vždy zvládli, pre dobrú vec, pre zachovanie tradícií ,
pre obec.
(kaba)

Medzinárodný deň žien
Marec, spájaný s knihou, ale i
sviatkom žien. Stále sa ozývajú
hlasy, ťažko pochopiteľné, že i
od žien...Vraj komunistický
sviatok. Je to medzinárodne uznávaný sviatok. V roku
1975 OSN potvrdilo štatút
medzinárodného sviatku. V
roku 1908 v Amerike štrajkovalo vyše štyridsať tisíc žien
za zlepšenie pracovných podmienok, proti nízkym mzdám
a za desať hodinový pracovný čas. U nás sa MDŽ oslavovalo od roku 1921. V súčas-

nosti tento sviatok je čiastočne
zatienený sviatkom matiek. Ale
sviatok matiek má pripomenúť

náročné rodičovské poslanie.
Žiaľ, nie každá žena sa môže hrdiť titulom –matka. A preto si
sviatok MDŽ treba pripomínať a
stále ho aktualizovať. Stačí, ak si
pripomenieme tragédiu v textilnej továrni v Bangladéši v roku
2014, prípady
znásilnení v
Indii.
Po d ľa
údajov Európskej komisie
musia slovenské ženy pracovať o viac
než dva mesiace dlhšie,
aby dosiahli

príjem ako majú muži.
A preto....aj tento rok sme v
klube slávili...Spomínali na ženy,
chválili ženy. Kolega J. Bielik
nám predniesol krásnu báseň,
školáci nám pripravili nezabudnuteľný program v podobe básní a piesní. A krásna papierová
snežienka každej žene od detí
pohladila srdiečko. Bola kávička a zákusok, pohoda a radosť...
Opäť sa stretneme.

Pozvánka
Výbor Klubu dôchodcov
Žemberovce organizuje
pri príležitosti 20. výročia
založenia klubu posedenie
v Kultúrnom dome v Žemberovciach dňa 23.4.2017
o 14:00 hod.
Program: �
Vystúpenie detí MŠ pri ZŠ
Žemberovce, skupina BÁTOVČAN • Správa k 20.výročiu
pôsobenia klubu • Pokladničná správa za rok 2016 •
Voľba mandátovej komisie
• Voľba nového výboru •
Diskusia • Záver • Hudba ,
občerstvenie
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Zo života Základnej školy v Žemberovciach
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ
V dňoch 22.3 a 24.3.2017 sa
naši žiaci a žiačky ZŠ s MŠ V
Žemberovciach zúčastnili okresnej gymnastickej súťaže: gymnastický štvorboj. Do súťaže sa
zapojili tri päťčlenné družstvá.
V kategórii B dievčatá súťažili:
Soﬁa Fiťková, Veronika Stará,
Stanka Chovanová, Martinka Pil-

ková, ktoré skončili na 7. mieste.
V kategórii B chlapcov súťažili:
Lukáš Hunka, Lucas Janeček,
Matúško Sluka, Matej Miedzga,
Krisitán Rusnák, ktorí skončili na
4. mieste. V kategórii C dievčatá
súťažili: Táňa Bírešová, Kristína
Hunková, Eva Poliaková, Zuzana Mazúchová, Nina Kristínová, ktoré skončili na 7.
mieste. Súťažili v štyroch disciplínach a to:
akrobacia, gymnastická
zostava na hrazde, preskok cez kozu, chlapci
mali šplh a dievčatá
gymnastickú zostavu
na lavičke. Všetci súťažiaci sa držali statočne
poctivo sme nacvičovali
a svoje prvky odcvičili
najlepšie ako vedeli.
Najlepšie zo súťažiacich sa umiestnil Lukáš
Hunka na 10.mieste, zo
všetkých zúčastnených
ako súťažiaci jednotlivec. Gratulujeme. Nabrali sme skúsenosti a
tešíme sa o rok.

Karneval
„Keď šašovia ožívajú, fašiangy sa začínajú“. Zábava a veselica
panovala aj u nás v škole.
Dňa 27.2.2017 sa na školskom
karnevale po jarných prázdninách predstavili deti so svojimi
maskami.
Boli to rôzne princezné, ry-

tieri, víly, zvieratká, superhrdinovia, všakovaké strašidlá,
dokonca kostým dopravného
prostriedku a iné rozprávkové
postavičky.

Karneval nám spríjemňoval
šašo Roman, ktorý nám po tanečnom kole rozprával rôzne
vtipy a spieval piesne.
Súča sťou podujatia bolo
vyhodnocovanie najkrajších a
najzábavnejších masiek. Mali
sme porotu, ktorú tvorili rodičia a starí rodičia. Najkrajšie
masky boli odmenené naozaj
zaujímavými cenami. Pre množstvo krásnych masiek sa zmenil
počet miest a každý žiak sa na

jednom z nich umiestnil. Bolo
ich až päť.
Školský karneval priniesol
deťom krásne prežité popoludnie. Poďakovanie patrí všetkým
pedagógom, rodičom, i starým
rodičom, ktorí prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry.
Veľké ďakujem patrí pánovi animátorovi – Romanovi Mihálkovi,
ktorý sa nám postaral o výbornú zábavu.
Verešová Jana
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v ZŠ s MŠ ŽEMBEROVCE
Dňa 13.3. 2017 sa v 8.A na našej škole uskutočnilo školské kolo celoslovensky známej
literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci
mohli predviesť svoje umelecké cítenie pri
prednese krásnej literatúry či už to bola poézia alebo prozaické príbehy zo slovenskej i
svetovej literárnej tvorby.
V porote sedeli za I. stupeň pani učiteľky
Mgr. Lenka Ďurčaťová a Mgr. Martina Benčová , za II. stupeň pani učiteľka Mgr. Monika
Vargová. Súťažilo sa v troch kategóriách.
Počet zúčastnených žiakov: 18 z toho počet
chlapcov: 4 dievčat: 14 (1. A - sa nezúčastnila, 2. A 3 žiaci,3. A 3 žiaci,4. A 2 žiaci,5. A sa

Víťazi školského kola

nezúčastnila, 6. A 3 žiaci,7. A 2 žiaci,8. A 3
žiaci,9. A 1 žiak)
Žiaci reprezentovali svoje triedy v školskom škole naozaj statočne. Žiaľ nie každý
môže vyhrať a rozhodujúcimi faktormi boli
tréma i stres. Umiestnení žiaci získali sladkú
odmenu a 1. miesta i knižnú cenu.
Výsledky sú nasledovné:
I. kategória 1. – 4. ročník

poézia
Radka Danišová 2. AJana Belašicová - Kamaráti
Martina Kristínová 2. AJana Humeníková
– Káčer 2. miesto
Matej Miedzga 4. AMichal
Kramárik - Jožko Gombík
a budúce povolanie 3.
miesto
Nina Repáňová 3. AĽudmila Podjavorinská - Čin –čin
2. miesto
Dominika Stará 2. AKatarína Karovičová - Myška
Hryzka sa sťahuje 3.
miesto
próza
Marek Gašpar 3. AJ o z e f
Palkovič - Moje priateľky
myšky( Ako myšky načisto
vyčistili slaninu)
Jakub Priekopa 3. A
Ondřej Sekora - Čo na to

povedali mravce a prečo sa smiali buchtičkovi
Veronika Seteyová 2. AO kohútikovi a psíkovi 2. miesto
Veronika Stará 4. APavol Šafárik - Lietajúca
babka a iné rozprávky: Miškov čudný sen 1.
miesto
II. kategória 5. – 6. ročník
poézia
Lukáš Hunka 6. A Bolo i bude
próza
Pavlína Balážová
6. A G. Futová - Hľadám lepšiu mamu 3.
miesto
Stanislava Chovanová 6. A R. Smatanová Hrdina 1. miesto
III. kategória 7. – 9. ročník
poézia
Táňa Bírešová 7. A G. Ekelof – Etudy 1.
miesto
Kristína Hunková 7. A
Bolo i bude
Eva Poliaková 9. A M. Rúfus - O láska 2.
miesto
próza
Danišová Romana 8. A Pendrevick 3.
miesto
Nikoleta Klimentová 8. A G. Futová – Trapoška 1. miesto
Viktória Pišáková 8. A G. Futová – Trapoška
2. miesto
Víťazi nás 28. 3. 2017 reprezentujú na obvodnom kole v Leviciach. Sme na nich hrdí.
Mgr. Monika Vargová

MDŽ v Klube dôchodcov
Dňa 8. marca 2017, pri príležitosti sviatku MDŽ, navštívili žiaci
z 2.A Klub dôchodcov v Žemberovciach.
Tety, staré mamy, babky potešili peknými piesňami a básňami. Po vystúpení ich obdarovali
snežienkami, ktoré deti samy
vyrobili. Pani dôchodkyne nás
odmenili nie len potleskom,

úsmevom a milými slovami. Nachystali nám bohaté pohostenie.
Pochutili sme si na výborných
pagáčikoch, jednohubkách, čokoládových odmenách a sladučkom čaji.
Prežili sme príjemné popoludnie. Tešíme sa na najbližšie
stretnutie.
Mgr. Lenka Ďurčaťová

Krémové rizoto s medvedím cesnakom a sušenými paradajkami
Čo budeme potrebovať?
• 1 šálku ryže na rizoto
• 1 cibuľu
• hrsť sušených dubákov
• hrsť sušených paradajok
• hrsť medvedieho cesnaku
• 2 – 3 šálky vývaru
• 1 šálku suchého bieleho vína
• soľ
• korenie
• parmezán
• olej

Ako budeme postupovať?
1. Ryžu premyjeme a necháme
odkvapkať.
2. Na rozpálenú panvicu nalejeme olej a pridáme nadrobno

nakrájanú cibuľu.
3. Prisypeme premytú ryžu,
chvíľočku opekáme zo všetkých
strán, pridáme dubáky a zalejeme vývarom. Primiešame nakrájané sušené paradajky a
prilejeme víno.
4. Zmes osolíme, okoreníme a
za stáleho miešania prilievame
na striedačku vývar a víno tak,
aby bola ryža stále v tekutine.
5. Asi po 20 minútach je rizoto hotové, malo by byť krásne
krémové a lepkavé. Necháme

ho mierne vychladnúť.
6. Kým rizoto chladne, nastrúhame parmezán a primiešame
ho doň.
7. Medvedí cesnak umyjeme,
vysušíme a nasekáme alebo
natrháme na menšie kúsky,
ktoré potom opatrne primiešame do rizota.
8. Naservírujeme na tanier a
na záver ešte posypeme parmezánom.
Prajem dobrú chuť :-).
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Po výbornej jeseni nevydarený úvod jari v našom futbale
Keď sme s potešením hodnotili vydarenú jesennú časť
v žemberovskom futbale ani
vo sne nás nenapadlo, ako sa
bude nepriaznivo vyvíjať začiatok jari. Dobre, v halových
turnajoch v januári a februári sa
naše družstvá dospelých i žiakov neumiestnili na popredných
miestach. Nikto ale z toho veľkú
tragédiu nerobil.
Dnes v čase, keď máme za
sebou prvé štyri kolá najvyššej
okresnej súťaže, sme všetci vo
veľkých rozpakoch z výsledkov nášho mužstva dospelých.
Hoci sme hrali dve stretnutia
doma, dve vonku s nie veľmi
silnými súpermi, získali sme len
jeden bod za domácu remízu

proti Plavým Vozokanom. Na
poslednú chvíľu pred začiatkom
súťaže odišiel od nás dlhoročný
brankár a opora Gubrica, lebo
mal ambície zahrať si vyššiu súťaž. Určite mu patrí vďaka za dlhoročné dobré výkony. Podarilo
sa nám získať za neho celkom
slušnú náhradu v osobe Erika
Kučerku, ktorý pred časom chytal aj v Banskej Bystrici. Prišiel
aj Dávid Zoller z Veľkého Ďuru.
Inak neodišiel od nás nikto z
kľúčových hráčov. Napriek
tomu, veľké chyby v obrane,
malá efektivita pri premieňaní našich gólových príležitostí,
mali za následok tri prehry a aj
dve červené karty. Celkových 28
bodov nám síce zaručuje posta-

venie v pokojnom strede tabuľky, zatiaľ bez obáv z prípadných
zostupových starostí. Stále sme
na 6.mieste v tabuľke, ale už len
z minimálnym náskokom pred
ďalšími súpermi. V najbližších
kolách nás čakajú mužstvá zo
špice súťaže, preto priaznivci
očakávajú zlepšené výkony.
Vedenie OFK Družstevník
sa snaží neustále o zlepšovanie podmienok pre hráčov.
Uchádzame sa v súčasnosti o
ﬁnančné prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu, aby
sme mohli opraviť chátrajúcu
strechu na šatniach a zhotoviť
dlažby pred šatňami.
Druhú aprílovú sobotu štartuje aj naše žiacke družstvo a

o týždeň neskôr aj prípravka.
Vieme, že deti sa už nevedia
dočkať. Veríme, že budú mať
zo štartu jarnej súťaže väčšiu
radosť ako dospelí.
Jarná súťaže sú ešte vo veľkom rozsahu pred nami. Očakávame, že postupne tiež začnú body zbierať aj futbalisti
A-družstva a hráči, vedenie klubu i priaznivci budú mať znova
dôvod pre úsmev.
jm

Spoločenská rubrika
Narodili sa

Recepty z byliniek na jarný detox!

15.2.2017
Karinka Muráňová,
rodičom Mariánovi a Jane

ako tieto bylinky použiť, môžu
sa nám stať užitočnými pomocníkmi v domácnosti.

15.3.2017
Karol Birčák,
rodičom Karolovi a Veronike

Po dlhej a toho roku extrémne
mrazivej zime sa všetci tešíme z
prichádzajúcej jari. Slniečko nám
už pekne hreje, v lese nájdeme
prvé konvalinky či prvosienky.
Mnohí z nás si pred Veľkou nocou povedali, že teraz je na rade
pôst či detoxikácia organizmu.
Jarné očistné kúry poznali už
aj naši predkovia. Obvykle začínali vždy pred veľkonočnými
sviatkami. Je to obdobie, o ktorom si mysleli, že prináša čas pre
regeneráciu telesných a duševných síl. Tieto kúry zväčša vždy
začínali 40 dňovým pôstom, ba
dokonca hladovkou. Jedli mladú
vňať byliniek a popíjali bylinkové čaje.
Mladý zádušník dávali do
baby (niečo ako naše zemiakové placky) alebo do nádzievky,
teda plnky. Z cesnačky lekárskej
si robili polievku a zo šťavelu
omáčku. Na šalát používali medvedí cesnak či púpavu. Z mladej
žihľavy si robili niečo ako my
poznáme špenát.
Na jar nám v záhrade rastie
púpava, žihľava, pľúcnik, podbeľ, pýr, prvos i e n k y, s k o rocel, ﬁalky,
sedmokrásky
a vykopať si
vieme rôzne
korene, ako
napríklad korene puškvorca či kostihoja. Ak vieme,

1. Čaj z púpavy lekárskej
Už ako malé deti sme si z púpavy plietli vence na hlavu. Vďaka ich krásnej žltej farbe všetko
hneď ožije. No púpava neslúži
len na okrasu, má aj mnoho vynikajúcich účinkov.
• odporuje látkovú výmenu a
očistu organizmu
• priaznivo ovplyvňuje funkciu žlčníka, pečene, žalúdku,
pankreasu, ľadvín a krvotvorných orgánov
• môžeme ju použiť pri niektorých druhoch ochorenia sleziny
(najmä pri jej zväčšení)
• vyplavuje z tela kyselinu
močovú
• znižuje hladinu cukru v krvi
• je výborná takmer proti
všetkým kožným ochoreniam
Príprava čaju:
1. Vykopeme púpavu, očistíme,
umyjeme, pokrájame.
2. Do 0,5 litra vriacej vody dáme
1 lyžicu pokrájanej púpavy.

3. Krátko povaríme a necháme
lúhovať 10 minút.
4. Pijeme ráno na lačno.
5. Opakujeme po dobu 14 dní.
2. Tinktúra z medvedieho
cesnaku
Medvedí cesnak dobre vyčistí
organizmus, jeho listy sa dajú
vynikajúco jesť na zdravom
chlebíku, prípadne ho môžeš
použiť do šalátu. Vynikajúca je
aj tinktúra z tejto bylinky, ktorá
má antisklerotické účinky, znižuje krvný tlak, vyčistí telo od
parazitov. Postup ako si ju vieš
pripraviť ti ponúkame nižšie.
Príprava tinktúry:
1. 150 g medvedieho cesnaku
dáme do čistej sklenenej nádoby
(napr. 7dc zaváraninový pohár).
2. Zalejeme dobrou pálenkou.
3. Lúhujeme 14 dní.
4. Precedíme a môžeme používať.
3. Kúra zo žihľavy
Všetci asi dobre vieme, že
žihľava je veľmi známa svojimi
detoxikačnými účinkami. Na jar
je veľmi obľúbená. Okrem toho,
že si môžete spraviť žihľavový
kúpeľ, odporúčame vyskúšať aj
žihľavovú kúru.
Príprava kúry:
1. Odtrhneme vrchné mladé lístky žihľavy.
2. Zalejeme vriacou vodou.
3. Necháme lúhovať 1 minútu.
4. Pijeme po dobu 2 týždňov, 1
liter denne.

16.3.2017
Rastislav Šinkovic,
rodičom Jozefovi a Márii
22.3.2017
Dominik Moravík,
rodičom Jozefovi a Erike

Opustili nás

7.2.2017
Zuzana Kútna
vo veku rokov 85 rokov
4.3.2017
František Ľupták
vo veku 84 rokov
9.3.2017
Ján Borový
vo veku 81 rokov
13.3.2017
Zuzana Šefčíková
vo veku 95 rokov
22.3.2017
Samuel Maličkay
vo veku 83 rokov
21.3.2017
Magdaléna Múdra
vo veku 65 rokov
25.3.2017
Marta Genčíková
vo veku 66 rokov
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Okienko našej materskej školy
STRETNUTIE PO ROKOCH
20. február 2017, i keď bol
prvý deň jarných prázdnin, aj
tak v našej materskej škole bolo
v tento deň rušno od rána..

mala niekoľko rokov, ale v jednom okamihu, keď aj ja som
začala čítať knihu života na 60
strane, som si hlbšie uvedomi-

Celý kolektív materskej školy pripravoval prvé stretnutie
bývalých učiteliek , ktoré pôsobili v našej materskej škole a sú
v dôchodkovom veku.
Táto myšlienka zorganizovať
takéto stretnutie vo mne drie-

la, že myšlienku treba naplniť
a túžbu splniť.
Starobu nemôžeme vnímať
ako niečo čo treba skrývať, ale
prejaviť zaslúženú úctu.......
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v hovore s
deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý.
Človek je krásny vtedy, keď

ho ľudia majú radi.
Aké je jednoduché a ťažké
zároveň.
Ďakovať za každý deň, ktorý
príde, bez výhrad, bez otázok“.
Táto krásna a pravdivá myš(pokračovanie na str. 10)
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STRETNUTIE PO ROKOCH
(dokončenie zo str.9)
lienka rezonovala celým našim
stretnutím, ktoré sa nieslo
v družnej debate. ........veď tak
veľa si toho chceli povedať,........
tak veľa sa toho zmenilo a prežilo......(priložené foto)
Stretnutie bolo obohatené
o pekný kultúrny program na-

šich najmenších a sólový spev
ľudových spevákov v podaní
pani Martušky Hamarovej, pána
Vrábla a harmonikára pána
Števčíka(foto).
Prítomné pani učiteľky sme
pohostili chutným obedom,
ktorý nám pripravili pani kuchárky Adrika a Evka.

Karneval 2017

Prehliadkou našej materskej
školy sme ukázali prítomným
kolegynkám ,
že sa veľa zmenilo, že výchovno-vzdelávací proces si vyžaduje a kladie vyššie nároky na
učiteľku a dieťa.
Touto cestou sa chcem poďakovať našim sponzorom: pánovi Ťapajovi, PD Žemberovce
pod vedením pána Ing.Halmeša,
Obecnému úradu v Drženiciach

a Obecnému úradu v Brhlovciach – VEĽKÁ VĎAKA Milé stretnutie sme ukončili v neskorých popoludňajších
hodinách a zaželali sme si aby
náš život bol naplnený dobrým
zdravím, priaznivým ovzduším
a spokojnosťou, lebo....
„Len v ľudskom srdci nájde
človek človeka“....
Mária Máčayová

zvieratiek, ale aj iných rozprávkových bytostí. Nechýbali ani
ľadové kráľovné Elzy, policajti,
a veľký potlesk patril pračlove-

kovi Maťkovi.
Prítomní rodičia a starí rodičia nás odmenili dlhotrvajúcim
potleskom, ktorí tento krát nezostali v hanbe, pretože sa
nedali veľa prosiť a v kole
maškarnej volenky vytvárali
tú najúžasnejšiu atmosféru,
ktorá ku karnevalu patrí.
Ve ľ k ý m s p e s t r e n í m
nášho detského karnevalu
boli súťaže, ktoré pripravili
pre deti a ich rodičov pani
učiteľky.
Celá atmosféra nášho
karnevalu bola veselá, šantivá, súťaživá a plná dobrej
nálady.
Mária Máčayová,
zástupkyňa pre MŠ

I keď v Žemberovciach končil
„fašang“ 25.fešbruára“ pochovávaním basy“, my v materskej
škole sme náš detský karneval
pripravili 8.marca, nakoľko veľká
chorobnosť detí nám to nedovolila skôr. Nechceli sme ochudobniť choré detičky o túto nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá
sa vždy spája s našim detským
karnevalom.
Piesňou :“Jede, jede mašinka“ sa postupne všetky masky
predstavili v dlhom hadovi - od
krásnych princezien, kou bojov,
morských víl, rôznych lesných
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