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Na úvod
Milí spoluobčania obce
Martin nad Žitavou, prešiel celý ďalší rok v našom živote. Aj keď sa
nám zdá, že prešiel veľmi rýchlo, bolo v ňom
všetko: hneď na začiatku
bol Nový rok, po ňom čo
nevidieť nastali sviatky
jari - Veľká noc, aj letné
prázdniny a dovolenky sa
pominuli, aj hody sme
oslávili, takisto i najkrajšie sviatky roku, Vianoce, sú za nami. Každý z
nás oslávil ďalšie narodeniny i meniny. Aj sme
zasiali, aj sme zožali.
Zažili sme radosti, aj
starosti. Oslávili sme aj
všetky sviatky v kalendári, či už cirkevné, alebo štátne. Všetko sme
postíhali, či už viac, alebo menej, podľa plánu.
A teraz je čas bilancovať. Obzrieť sa späť a
zhodnotiť, ako bolo. V
tomto čase sa to robí
všade. Obchody sú prechodne zavreté, lebo sa
robia inventúry tovaru,
veľké firmy a podnikatelia rátajú svoj zisk, či
stratu.
Poľnohospodári
sumarizujú úrodu, aj v
rodinách sa bilancuje.
Každý zhodnocuje svoje
bytie.
A tak je to aj u nás, v
redakcii. V tomto čísle
zhodnotíme svoju činnosť, ale aj mnohé iné
aktivity v našej dedinke.
Beáta Gažová

Tak ako je u nás už dobrou tradíciou, aj tento rok
sme mali možnosť stráviť so svojimi blízkymi popoludnie na Božie narodenie v našom kostole. Jasličková
slávnosť, ktorou potešili mladí a deti naše srdcia, bola
tento rok trochu iná ako v predošlých rokoch. V našom pásme sme sa spoločne
zamysleli nad zmyslom a hlavnými hodnotami Vianoc. Duchovný zážitok bol
umocnený vianočnými piesňami v sprievode gitary a huslí. Krásnu a milú bodku za celým programom dali naše najmenšie deti, ktoré svojimi piesňami vyjadrili za nás všetkých radosť z narodenia Pána a lásku k nemu.
Ivana Skačanová
Za redakciu a za obyvateľov našej obce ďakujeme pani Ivane Ska- Dobrá novina
čanovej a pani Ivete Minárovej, ktoDobrá novina prebiehala u nás
ré svojou ochotou udržiavajú takúto
už
pätnásty raz. Prihlásilo sa veľa
milú tradíciu, akou Jasličková slávnosť je. Kvalitnú úroveň tejto malej detí, až na sedemročného Peťka,
slávnosti ocení každý, komu nie sú ktorý nám odišiel do večnosti 30.
tradície ľahostajné. A tak aj touto júna 2009.
Deti boli ochotné darovať a obecestou znovu ďakujeme všetkým,
tovať sa za každého počasia. Rozktorí nám pripravili tento pekný a
dávať radostnú zvesť pre úžasnú
dojímavý zážitok, za vynaložený
vec. V srdciach nás hrial pocit, že
čas a námahu.
sme svojou troškou pomohli chuRedakcia dobným deťom v Sudáne. Ľudia

Vedeli ste?
Pôvodcom betlehemskej tradície je sv.
František z Assisi, ktorý v roku 1223 postavil v Greccio prvý betlehem. K nádhere
vianočnej atmosféry patrí stavanie betlehemov s jasličkami, postavami Svätej
rodiny, troch mudrcov, pastierov, anjelov a
zvieratiek v maštali. Jedná sa o vyobrazenie scény narodenia Ježiška v jasličkách
na slame. Za zvyk pripraviť si živý betlehem, vďačíme Františkovi z Assisi, ktorý v
roku 1223 spolu s priateľmi premenil jaskyňu na kaplnku a zinscenovali živý betlehem aj s oslíkmi. O polnoci František slúžil
sv. omšu a odtiaľto sa zvyk pripraviť betlehem dostal do kostolov a kláštorov. Až
koncom 18. stor. sa betlehemy dostali do
širšej verejnosti už či v živej, drevenej a
papierovej podobe.
Zdroj: Internet

nás milo prijali, boli štedrí, pohostinní a neraz i so slzami v očiach.
Mnohí pritom nezabudli dodať:
„Príďte i na budúci rok!“ Veľmi nás
tešilo, že aj chudobnejší ľudia chcú
pomôcť ešte chudobnejším v Afrike.
Otec Kizito kedysi povedal: „Žiť
naplno životom kresťana znamená
dávať pozitívny zmysel času a miestu, na ktorom práve sme. Znamená
to premieňať všetko – miesto i čas,
aby sa stávali znamením hlbšej
skutočnosti, ktorou je prítomnosť
Božej lásky medzi nami.“
V našej obci sa počas koledovania dňa 27. decembra 2009 vyzbieralo spolu 548,52 € (t. j. 16 524,71
Sk). Za všetky Vaše dary Vám patrí
úprimná vďaka! Poďakovanie patrí
aj šikovným dobrovoľníkom a koledníkom, ktorí sa do tejto zmysluplnej akcie radi zapojili.
Koledníci z Martina nad Žitavou
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Dozvuky z hodov
Na sviatok patróna našej farnosti sme
mali, tak ako každoročne, hody. Väčšina z
nás pozná svätého Martina ako svätca, ktorý
sedí na bielom koni a delí sa so žobrákom o
svoj plášť, aby ho uchránil pred zimou. Tento výjav sa stal inšpiráciou pre mnohých
umelcov a je stvárnený v mnohých podobách.
Ako už býva niekoľko rokov zvykom, pri
príležitosti hodov organizuje obec zábavu.
Tradične sa stretáva s veľkým záujmom a to
aj vďaka dobrému jedlu, dobrej hudbe a
možnosti zabaviť sa s priateľmi. Jednou z
dvojíc, ktorá sa zúčastnila tohtoročnej zábavy boli aj výhercovia našej mini lúštiteľskej
súťaže z predchádzajúceho čísla Maťa Hitková a Ivan Sofka.
Opýtali sme sa ich, ako zareagovali na
výhru a ako sa im hodová zábava páčila.
M: Výhra nás samozrejme veľmi potešila
a zároveň aj prekvapila, keď sme obaja
vyhrali naraz. Musím sa priznať, že spočiatku som ani nevedela, že sme sa zapojili,
pretože Ivo tajničku poslal aj za mňa.
I: Keď som to lúštil bol už večer a nechcel som Maťu vyrušovať, a tak som to
poslal aj za ňu. To, že sme obaja vyhrali
naraz nás ozaj prekvapilo a pri losovaní som
prepočul svoje meno.
M: Zábavu sme si užili naplno, aj keď
sme nevydržali až do konca. Najviac sa mi
páčilo, že tam bolo veľa mladých.
I: Bola tam príjemná atmosféra, pod
ktorú sa pripísala aj dobrá hudba a samozrejme jedlo. Dúfam, že sa tradícia takýchto
zábav zachová aj naďalej.
M+I: Touto cestou by sme sa chceli poďakovať redakcii našich novín a pánovi
starostovi za dobrý nápad, ktorý bol spojením príjemného s užitočným a ponúkol
možnosť aj takýmto spôsobom získať voľnú
vstupenku. A keďže sa nám takto dobre
zadarilo, rozhodli sme sa, že sa určite do
podobnej súťaže zapojíme aj nabudúce.

Beáta Gažová

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria.
To Vám praje redakcia novín
My od Pelúska

Oslavujeme svoje prvé narodeniny
Pred rokom som zauvažovala, prečo v našej dedine nemáme svoje vlastné noviny. Veď v tejto dobe je
to už bežné, že obce a mestá vydávajú vlastné noviny. Obyvatelia si v nich môžu nájsť všeličo zaujímavé
na čítanie a tí, ktorí tu nebývajú, no obec ich nejakým spôsobom zaujíma, môžu si ich vďaka moderným
ným informačným
technológiám prečítať v elektronickej forme na
internete. Pochopenie a súhlas zo strany starostu bol ďalším krokom
k realizácii novín a súhlas Vladimíra, ktorý ich graficky realizuje a
dáva im novinový dizajn rozhodol, že v našej obci noviny budú.
Vymysleli sme názov a vydali sme už štyri vydania nášho občasníka, za ktorými je hromada času vynaložená na ich prípravu. Dali sme
sa však na boj, a tak musíme bojovať. Našou vernou prispievateľkou je
aj Kristínka, ktorej tvorbu vždy radi a vďačne uverejňujeme. Touto
cestou ďakujeme aj ostatným, ktorí prispievajú do našich novín. Či už
je to kultúrna referentka, alebo riaditeľky zo škôlky, školy a mnohí
ďalší.
Pokiaľ nám budú sily a nápady stačiť, budeme na našom dedinskom občasníku pracovať aj naďalej a vítaný je každý, ktorý by sa chcel
stať našim „kolegom“, a novými nápadmi by rád spestril tieto obecné
noviny.
Beáta Gažová

Deň zeme v našom kostolíku
Milí spoluobčania, pamätáte sa na prvú októbrovú nedeľu, 27. v cezročnom období, keď sme prišli do nášho kostola na slávenie svätej omše
a tešili sme sa možno o trochu viac, ako po iné nedele? Vedeli sme totiž,
že atmosféra liturgie bude umocnená peknou výzdobou, ktorá bola symbolickým poďakovaním za všetky dary zeme, ktoré nám boli v tomto roku
dopriate. A že to poďakovanie bolo naozaj úprimné, za to hovorí námaha,
ktorú vynaložili naše dievčence a ženičky pri príprave tejto výzdoby.
Krásne sypané obrazy, veľmi vkusné dekorácie a celková výzdoba urobená z toho, čo nám Pán Boh požehnal.
Náš kostolík bol vyzdobený ozaj vkusne a mohli sme smelo pozývať
hostí, aby sa prišli aj oni pozrieť. Takáto „akcia“ hovorí o tom, že sa vieme aj v tomto uponáhľanom svete dohodnúť a spojiť s cieľom vytvoriť
niečo, čoho výsledkom je takáto nádhera.
Aj dnes chcem v mene nás všetkých poďakovať tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tejto výzdoby. Či už prípravou obetných darov,
samotnou prácou, alebo prispeli občerstvením, či finančne. Aj ja osobne
som bola medzi týmito ženičkami a verte mi, celá príprava sa niesla vo
veľmi príjemnom duchu.
Beáta Gažová

Pohľadnice obce
Naša dedinka má od októbra uplynulého roka svoje vlastné pohľadnice s motívmi dokonale vystihujúcimi obec. Sú tri a získať ich môžete
počas pracovnej doby na obecnom úrade. Teraz už môžete napísať
svojim blízkym pozdrav na originálnu obecnú pohľadnicu. Veríme, že
sa Vám budú páčiť. Pozrieť si ich môžete aj na internetovej stránke
obce www.martinnadzitavou.sk v sekcii O obci – Pohľadnice.
Vladimír Bútora
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JDS v obci

Starosta hodnotí a bilancuje

Milí spoluobčania, ako už viete
v našej obci funguje Jednota dôchodcov Slovenka (JDS). O zosumarizovanie ročnej činnosti tejto
organizácie sme požiadali jej predsedníčku pani Barboru Hitkovú:

Vážení spoluobčania a návštevníci obce, ani sme sa nenazdali a uplynul ďalší rok. Len pred
niekoľkými dňami sme sa rozlúčili s rokom 2009 a privítali sme nový.
V prvom rade by som Vám chcel v mene celého obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ale aj v mene svojom, popriať do nového roku 2010 predovšetkým veľa zdravia,
ktoré je v dnešnej dobe obzvlášť potrebné a veľmi dôležité, ďalej šťastie, lásku, spokojnosť a
množstvo úspechov tak v osobnom ako i v pracovnom živote. Nech sa nový rok nesie v znamení
porozumenia a spolupatričnosti medzi ľuďmi, v znamení vzájomnej pomoci a spolupráce.
Chcem sa tiež poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažovali v predchádzajúcom roku v oblasti verejného života v obci, pomáhali nám v rôznych oblastiach, napríklad s
prípravou kultúrnych, športových podujatí, investičných a ďalších iných aktivít. Tiež chcem
vyjadriť potešenie z toho, že sa našli ochotní ľudia, ktorí sa už rok venujú tvorbe obecných novín, nášho občasníka My od Pelúska, ktorý práve držíte v rukách, a aj takýmto spôsobom šíria
informácie a novinky o dianí v našej dedine.
Uplynulý rok sa v našej obci podarilo úspešne zrealizovať mnoho zámerov. Jedným z najvýznamnejších bolo už známe vybudovanie časti chodníka pri štátnej ceste v obci. Jeho skoré dobudovanie je zároveň aj našim cieľom do budúcnosti. Rekonštrukcia strechy základnej školy v
letných mesiacoch bola už nevyhnutným riešením. Vyhlásením zbierky na opravu nášho kostolíka zasväteného sv. Martinovi z Tours chceme účinne urýchliť proces plánovanej opravy kostola
v záujme nás všetkých a zabezpečiť tak aspoň čiastočné finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu plynúce od darcov.
V nasledujúcich mesiacoch je našim cieľom zabezpečiť aj napriek nelichotivej hospodárskej
situácii poznačenej svetovou ekonomickou krízou trvalo udržateľný rozvoj obce spočívajúci v
budovaní občianskej vybavenosti. Konkrétne sa jedná o dokončenie parkoviska pri kostole sv.
Martina ako súčasti projektu celkovej rekonštrukcie kostola. Plánujeme opraviť strechu materskej školy využitím zdrojov zo štátneho rozpočtu, dokončiť multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy a pokračovať v príprave projektov a budovaní infraštruktúry novej obytnej zóny v časti
Sekernice.
Teším sa na spoluprácu s Vami v novom roku, na Vaše neoceniteľné podnety a návrhy. Nezabúdajme tiež aj na to, že vzájomná obojstranná komunikácia je nesmierne dôležitá a predstavuje efektívny nástroj nášho napredovania a zlepšovania sa vo všetkých oblastiach života v našej
malej dedinke.
Slavomír Fabian, starosta

„V mene našej organizácie
JDS, ktorá oslavuje svoje prvé
výročie, pozdravujem všetkých
dôchodcov z našej malej dedinky.
Jeseň života býva často sprevádzaná chorobami a nezriedka aj
pocitom osamelosti. Seniorom
ubúdajú sily, vytráca sa záujem o
ich život. Ak na nich nezabúda
napríklad aj vedenie obce, je to
krásny príklad záujmu o človeka.
My tento záujem pociťujeme aj
vo forme organizovania osláv pri
príležitosti Dňa matiek, ako aj Dňa
úcty k starším. Prečítané slová
vďaky z úst starostu obce, milý
program žiakov materskej a základnej školy, občerstvenie a karafiát. Také sú oslavy. Je to milé a
ďakujeme za to. Ako seniori máme
aj svoje priestory, svoj klub, v ktorom sme sa po celý rok schádzali
každý utorok na večeradle. Modlievali sme sa za nášho misionára
Janka a na iné úmysly. Aj chvíle
strávené po modlitbách boli zaujímavé. Je to možnosť povymieňať si
recepty, porozprávať sa, čo to
naplánovať...
Do ďalších rokov prajem našej
organizácii veľa členov, dobrých
nápadov a všetkým hlavne veľa
zdravia, aby sme mali silu spolu sa
stretávať i naďalej.“
O konkrétnej činnosti a aktivitách našich sesterských organizácií
sa môžete dočítať v časopise, ktorý
je vydávaný a zameraný výlučne na
seniorov, na ich aktivity, poskytuje
rôzne užitočné rady našim dôchodcom ohľadom sociálnej, právnej a
inej pomoci. Časopis sa volá Tretí
vek a každý mesiac nám chodí do
našej dedinskej organizácie. Ak
máte záujem si ho prelistovať,
môžete si ho požičať u pani Barbory Hitkovej. No prezrieť sa dá aj v
elektronickej forme v našej knižnici
na internete. Ak sa bojíte, že nezvládnete manipuláciu s ním, určite
Vám naša pani knihovníčka rada
pomôže sa na internete zorientovať. Tak neváhajte a využite aj túto
formu získania informácii zo života
okolo nás.
Barbora Hitková

********
Ľadová krása
Ľadový vietor
zvíril hviezdny prach,
ako vločka dopadol,
zostal na riasach.
To sa anjeli zasa hrajú
v oblakoch.
Posielajú na zem mráz
v pohľadniciach,
na ľudských tvárach
sa objaví červeň v lícach
a smiech na perách
ľahký, studený, no predsa hlasný,
veď túto krásu možno
jediným pohľadom vlastniť.
Ba čo viac,
každý deň na ňu padnú
pohľadov tisíce..
Kristína Káčerová

********

Mládežnícka púť
do Medjugorja
Milá mládež, milí spoluobčania. V letných mesiacoch sa naša redakcia pokúsi zorganizovať púť
do Medjugorja. Je to miesto zaujímavé nie len tým,
čo sa tam do dnešnej doby deje, ale aj samotným
prostredím a atmosférou. Isto sa pýtate, prečo o
tom píšeme už teraz. Je pravda, že ešte nie je nič
zajednané a isté. Istý je len náš zámer, istý je kňaz
z našej obce, páter Janko slúžiaci na misii, ktorý s
radosťou s nami pôjde. A isté je to, že by sme boli
radi, keby sa zúčastnilo čo najviac mládeže. Bude
to stáť nejaké peniaze, a to je dôvod, prečo o tom
informujeme už teraz.
Približný plán púte je zúčastňovať sa na bohoslužbách a rôznych stretnutiach, ktoré v tomto
prostredí vyznievajú neuveriteľne zaujímavo, navštíviť zaujímavé miesta, ktoré sú pre toto miesto
typické a popri tom:
 prvá zastávka Chorvátsko – Malé Lurdy neďaleko Makarskej riviéry, následne kúpanie v
mori,
 presun do Medjugorje – ubytovanie,
 v strede týždňa návšteva Kravických vodopádov,
 cestou domov – kúpanie v mori.
Mládež, odkladajte si peniažky a prihláste sa
na túto púť. Bude fajn!
Redakcia
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Život v škole v roku 2009

Škôlka v roku 2009

V období, keď sa pomaly stretáva starý rok s novým, zvykneme bilancovať všetko
to , čo sme v tom uplynulom roku urobili. Trochu inak je to v škole. Nieže by sme
nehodnotili našu prácu, ale robíme to zväčša na konci školského roka, koncom júna.
Takže to, čo vám, milí čitatelia, teraz
raz sprostredkujeme, je len časť našej práce v školško
skom roku 2009/2010. Každý rok sa snažíme organizovať život v škole tak, aby bol pre
deti nielen zaujímavý, ale aj poučný. Každoročne pripravujeme súťaže ako je výroba
tekvicových strašiakov, výroba šarkanov,
ov, pripravujeme výstavku ovocia a zeleniny,
pripravujeme žiakov na súťaže, ktoré organizuje Centrum voľného času v Zlatých
Moravciach a môžeme sa pochváliť 2. miestom vo „Vianočnom aranžovaní“, ktoré
získala naša žiačka Nikolka Chrenová, navštevujeme bábkové
bábk
divadlo, v rámci exkurzie sme navštívili Hvezdáreň v Žiari nad Hronom a pod.
Staráme sa o stromčeky, ktoré u nás vysadili pracovníci Lesov SR z lesnej správy
Topoľčianky, v rámci projektu „Stromy poznania“. V rámci tohto projektu sa začali
vytvárať pri školách „Miniarboréta“, kde sa vysadili najbežnejšie dreviny slovenských
lesov, ktoré sa postupne dopĺňajú aj o dreviny menej známe, aby sa deti oboznámili s
najväčším počtom drevín. Okrem toho im lesníci vysvetlili význam ostatných funkcií
lesa, nielen produkciu
rodukciu dreva, ale aj rekreačnú, vodo a pôdoochrannú funkciu a celkovo
jeho dôležitosť pri zachovaní života na Zemi.
Tento školský rok sme sa zapojili aj do projektu, ktorý vyhlásil Ústav informácií a
prognóz školstva v Bratislave v spolupráci s Európskym sociálnym fondom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“. V rámci tohto projektu škola
dostala výpočtovú techniku – päť počítačov, notebook, dataprojektor a vyškolenie
pedagóga. Škola je zapojená aj do projektu, ktorý vyhlásil Štátny pedagogický
pe
ústav
Bratislava pod názvom „Národný projekt vzdelávania učiteľov v oblasti cudzích jazyjaz
kov“ Aj v rámci tohto projektu škola získala počítačovú techniku a vyškolenie učiteľov.
Vďaka získanej technike máme možnosť využívať ju aj na vyučovacích hodinách.
hod
Ak by som mala ešte spomenúť aktivity, ktoré na našej škole prebiehajú, tak medzi
ne patrí aj účasť našej školy na medzinárodnom meraní v oblasti čitateľskej gramotgramo
nosti a prírodovedných vedomostí v rámci meraní PIRLS & TIMSS. Cieľom štúdie
PIRLS (Progress in International Reading Literacy
iteracy Study) je opakované zisťovanie
úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4.ročníka základných škôl. TIMSS je medzinárodná komparatívna štúdia, ktorá sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z
matematiky a prírodovedných
dovedných predmetov u deväť až desať ročných žiakov. Do tejto
štúdie sme sa dostali náhodným výberom a je v ňom zapojených štyridsať slovenslove
ských škôl. To je v skratke to, čo sme doteraz urobili. Dovoľte mi na záver popriať
všetkým čitateľom všetko dobré, veľa
eľa úspechov, aby sme sa všetci zdraví mohli stretstre
núť opäť o rok.
Zuzana Zbonková, riaditeľka ZŠ

Rok uplynul ako voda a ja sa stručne vrátim k tomu
najdôležitejšiemu, čo sa u nás udialo. Či už hodnotím
kalendárny rok alebo dva školské polroky – výsledok je
stále ten istý. Hodnotím ho ako úspešný! Máme za sebou
množstvo tvorivých aktivít: športových, kultúrnych, a
poznávacích. Bolo ich veľa a je ťažké povedať, ktorá z
nich bola tá naj. Oslava dňa Matiek? Dňa detí? Vybudovanie dopravného ihriska alebo oboznamovanie sa s
ľudovými tradíciami? Všetky boli pre deti rovnako dôležité
a všetky si vyžadovali čas, spoluprácu, fantáziu a hlavne
chuť a kreativitu, bez ktorej by sa nič neudialo.
neudia A lásku.
Lásku k tým malým drobcom, ktorej nie je nikdy dosť. A to
všetko sme deťom venovali.
Moje ďakujem patrí deťom, ich rodičom, zamestnanzamestna
com školy, zriaďovateľovi, miestnej ZŠ, kultúre, sponzosponz
rom a všetkým ostatným za ich obetavú prácu.
Sú vianočnéé prázdniny – obdobie oddychu a relaxovania – prajem deťom, aby ho príjemne strávili s rodinou
a svojimi blízkymi a tešíme sa na stretnutie v januári
2010.
Lýdia Hudáková, riaditeľka MŠ
Toto je práca, ktorú vytvorila Nikolka Chrenová a získala
2. miesto v okresnej súťaži vo „Vianočnom aranžovaní“.

Šport
Stolný tenis - MO Zlaté Moravce 7. liga

Futbal - Aktuálna tabuľka
ka II. C trieda
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Nevidzany
Č. Kľačany
Skýcov
Machulince
Velčice
T. Mlyňany
Hosťovce
J. Kostoľany
Slepčany
ViOn "C"
Obyce
Č. Hrádok
Martin n. Ž.
Choča

Z V
13 10
13 8
13 9
13 8
13 7
13 7
13 5
13 5
13 4
13 4
13 4
13 3
13 2
13 1

R
2
4
1
3
2
2
2
1
3
1
0
3
4
0

P
1
1
3
2
4
4
6
7
6
8
9
7
7
12

Skóre
Body
38 : 11
32
28 : 14
28
35 : 22
28
35 : 10
27
28 : 17
23
22 : 16
23
16 : 22
17
33 : 23
16
26 : 29
15
17 : 21
13
19 : 30
12
13 : 32
12
11 : 20
10
9 : 63
3

+ Body
11
7
4
12
2
5
-4
-2
-6
-8
-6
-3
-11
-15

Zdroj: www.obfz.sk (aktuálne k 31.12.2009)

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mužstvo
Neverice B
Žitavany D
Ladice B
Martin n. Ž. A
Mankovce B
Mankovce C
T.Mlyňany B
Topoľčianky B
Skýcov B
Č.Kľačany G
J. Kostolany B
Slažany A
Martin n. Ž. B
Č.Kľačany H

Stretn.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
11
10
8
8
7
7
7
6
5
3
2
1
0

R
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0

P
0
2
3
4
4
5
5
5
6
8
9
11
12
13

Zápasy
161:73
167:67
148:86
140:94
140:94
123:111
128:106
139:95
140:94
104:130
94:140
69:165
68:166
17:217

Body
38
35
33
30
30
28
28
28
26
23
20
17
15
13

Zdroj: www.pinec.info (aktuálne k 31.12.2009,
31.12.2009 základná časť po 13. kole)
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