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NA ÚVOD

MALI BY SME POZNAŤ

Milí spoluobčania, spoluobčianky, milá
mládež, milé deti – milí Martinčania!

Zlomok z našej histórie

Práve držíte v rukách prvé číslo novín, prostredníctvom ktorých by sme chceli Vás, obyvateľov
obce Martin nad Žitavou, informovať o tom, čo sa v
našej obci deje, čo sa v rámci verejného života
plánuje alebo sa udialo a chceme Vám prinášať
všeobecné zaujímavosti a informácie z diania u nás.
Tieto naše noviny sú plánované ako čisto relaxačné čítanie. Máme zriadenú schránku, do ktorej
môžete posielať svoje postrehy a návrhy na témy,
ktoré budú brané do úvahy pri tvorbe ďalších čísel
(čisto apolitické). Pre tých, ktorí radi pracujú s
počítačom a internetom sme na webovej stránke
obce zriadili v sekcii „Obecné noviny“ emailovú
adresu, kde budeme očakávať Vaše pripomienky,
návrhy a námety. Pamätajte, že na tvorbe našich
novín sa môžete sprostredkovane podieľať aj Vy a
my Vám dávame na to veľký priestor.
Sme len na začiatku, no veríme, že vydávaním
vlastných novín sa nám podarí urobiť našu obec zas
o trochu viac zaujímavejšou a modernejšou. Našou
predstavou je vydať štyri čísla počas kalendárneho
roka, ktoré rozšíria Vaše poznanie o mnohé zaujímavé skutočnosti. Keďže vydanie hoci aj štvorstranového čísla si vyžaduje veľa úsilia a zodpovednej
práce, budeme radi, ak nám prepáčite menšie
chybičky, ktorých sa nechtiac dopustíme.
V tomto čísle Vám prinášame článok o sakrálnych pamiatkach v našej obci z historického pohľadu, krátky rozhovor so správcom farnosti Sľažany a
tiež zopár riadkov o Veľkej noci, ktorá sa pomaly
blíži. Samozrejme nájdete tu aj informácie z oblasti
športových a kultúrnych aktivít v našej obci, čo
významné sa udialo v posledných týždňoch a aké
podujatia sa pripravujú v blízkej budúcnosti. Cieľom
je využiť týchto zopár listov, ktoré práve držíte v
rukách, v maximálnej miere v snahe pokryť najvýznamnejšie oblasti života v našej rodnej dedinke.
Želáme Vám teda príjemné čítanie a veríme, že
noviny s názvom „My od Pelúska“ si postupne
získajú svojich verných čitateľov, ale i tvorcov
užitočných námetov, ktoré radi využijeme. Chceme
sa zároveň poďakovať všetkým, ktorí nám vyjdú v
ústrety a pomôžu pri ich vydávaní a distribúcii
priamo k obyvateľom. Každé vydané číslo novín si
nájdete vo svojich schránkach. Rovnako budú k
dispozícii na čítanie aj na webovej stránke obce (vo
vyššie uvedenej sekcii), čo ocenia najmä rodáci
žijúci mimo obce.
Ešte raz Vám, milým čitateľom, praje autorský
kolektív pohodové čítanie a elán spolupracovať s
nami!

„HISTORIE JE VĚDA O TOM, CO SE NIKDY NESTANE DVAKRÁT.“
PAUL VALÉRY
Prvá písomná zmienka o obci Martin nad Žitavou (Zenthmarton) pochádza z roku 1272, avšak ako
farnosť sa spomína až v roku 1332. Od roku 1386 sa stáva majetkom hradu Jelenec. Pre neveru Forgácsovcov zhabal erár celé panstvo a obec predal v roku 1718 panstvu v Zlatých Moravciach. Počas tureckej
okupácie tu bolo 16 domácností a 24 zdanených osôb.
Posledným zemepánom a vlastníkom časti obecného chotára bol gróf kardinál Krištof Anton Migazzi.
Ten dal v roku 1792 postaviť neskorobarokový kostol Svätého Martina biskupa. Postavený bol neďaleko
už zaniknutého románskeho kostola.
Možno ani netušíte, akú pýchu máme priamo u nás, v našej obci, na vŕšku zvanom Chríbe. Možno
som vám už trochu napovedal. Áno, presne tak, je ňou kostol zasvätený svätému Martinovi, ktorý je
evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Neoddeliteľnou súčasťou kostolíka je zvonica, pre mnohých veľakrát
na prvý pohľad vyvolávajúca úsmev na tvári, pretože ju
netradične nachádzame dolu na zemi, a nie vo výšinách.
Okrem jej umiestnenia, ktoré má praktické vysvetlenie a
nedalo sa to nijak inak riešiť, nie je ničím iným zvláštna
od iných, veď predsa zvony má a počujeme ich každodenne. Zvonica je evidovaná ako pamiatkový objekt.
Je jednoloďový so štvorcovým presbytériom, rovným
stropom a pristavanou sakristiou, bez veže. Fasády sú
hladké, priečelie je členené pilastrami, zakončené murovaným volútovým štítom. Za hlavným oltárom Panny Márie sa nachádza neskorobarokový obraz znázorňujúci smrť Svätého Martina. Podľa legendy tvár Svätého Martina patrí grófovi Migazzimu. Druhý obraz s
motívom Svätého Martina so žobrákom bol odcudzený a nahradený novým v roku 1997.
Rímsko-katolícky kostol sv. Martina dal postaviť Kristián Migazzi (ako deväťdesiatročný) v roku 1792
v priestoroch starého cintorína. Zvony boli pôvodne umiestnené na kostolnom povale, no v dôsledku
pukania čelného múra boli zložené. Murársky majstri Karol Mihok a Ján Zajac v roku 1890 postavili novú
zvonicu. Silná víchrica v roku 1902 vážne poškodila strechu kostola a krov musel byť vymenený a následne pokrytý šindľom. Počas vojny boli odvezené obidva zvony, no jeden z nich bol ako starožitnosť vrátený. Namiesto odvezeného zvona sa kúpil nový v roku 1925. Druhá oprava bola prevedená v roku 1922,
keď bol šindeľ nahradený škridlou. Na tretej oprave v roku 1931 participovali Konrét Kunský zo Žikavy a
architekt Dedek zo Zlatých Moraviec, kedy bol nanovo vymurovaný čelný múr a celá stavba sa zviazala
„štangľami”.

Nelichotivá súčasnosť
Ako sami dobre vieme, čas nepridá nikomu a ničomu na kráse. Náš rodný kostolík nie je žiadnou výnimkou. Tí, ktorí k nám zavítajú len zriedkakedy a zastavia
sa aj na bohoslužbe, možno by skôr vedeli posúdiť, čo
všetko sa zmenilo. Aké nové pukliny na stenách bohostánku pribudli, ako sa nám pred očami postupne rúca
pýcha obce stojaca na Chríbe. Vykonaný geologický
prieskum podložia chrámu v decembri 2007 a vypracovaná diagnostika porúch stavby jednoznačne
definovali smer opatrení, aké by sa mali zrealizovať. Za najväčšie poruchy možno označiť: trhliny na
vnútorných stenách a strope, trhliny v podlahe kostola, trhliny na vonkajšom murive, najmä medzi novou
prístavbou sakristie a starého kostola, zatekanie povrchovej vody po chodníkoch okolo budovy, čo zapríčiňuje podmáčanie chodníkov, kĺzanie a ich sadanie, strop kostola vrátane povale.
V súčasnosti sa prehodnocuje IGP (inžiniersky geologický prieskum) a pripravuje sa konečný variant
riešenia obnovy kultúrnej sakrálnej pamiatky, ktorý bude závislý od ekonomických možností našej obce
na jednej strane a zároveň od stupňa spolupráce samosprávy so správcom farnosti na strane druhej. Po
prehodnotení IGP by navrhovaným konečným riešením mohla byť monolitická železo - betónová stena v
priečelí zachytávajúca kĺzanie ťažkého telesa - kostola. Navrhovaná stavebná úprava by mohla stáť približne 117 tisíc EUR (3,5 milióna Sk).
Dúfajme, že vzájomnou spoluprácou a správnymi rozhodnutiami vyriešime všetky tieto problémy a
ozdravíme tak stav nášho kostolíka, našej národnej kultúrnej pamiatky.

Autorský kolektív

Zdroj: Internet
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ROZHOVOR
odo mňa na tomto svete očakáva a týmto
smerom som sa rozhodol uberať.
Čo považujete za najťažšie v kňazskom
povolaní?
Ostať verný svojmu poslaniu a dokázať
sa obetovať a slúžiť.
Z Vašich kázni máme niekedy pocit, že
nás len hrešíte. Zo sme ozaj takí zlí kresťania, alebo je to forma usmernenia?
Tak hrešenie v pravom slova zmysle to
určite nie je. Moje slová niekedy vyznievajú
rázne, no aj svätý Pavol v liste Timotejovi
hovorí: „Káž slovo Božie vhod, či nevhod,
presviedčaj, karhaj, napomínaj veľmi zhovievavo a múdro!“ No nikdy to nie je myslené osobne a konkrétne, Aj Pán Ježiš bol
naplnený počas života svätým hnevom. A
to, ako kto moje slová príjme je len odrazom jeho viery. Veď viera je slobodná
odpoveď človeka na iniciatívu Boha a veriť
je slobodný ľudský úkon, ktorý zodpovedá
dôstojnosti človeka. A aký by som to bol

S Rudolfom Chudým
Pán farár, je to už 14 rokov, čo ste prišli do našej
farnosti ako jej správca a náš duchovný otec. Mohli by
ste sa nám trochu pripomenúť, z akého kraja pochádzate, aká veľká bola Vaša rodina?
Pochádzam z päťčlennej rodiny z dediny Biskupová
v okrese Topoľčany. V rodnej obci som navštevoval aj
základnú školu. Vtedy sa volala meštianka, čo si tí skôr
narodení pamätajú. Na strednú školu som chodil vo
Veľkých Lipňanoch a na gymnázium v Nitre. Po maturite
som pracoval v Bratislave v Ústave geodézie a kartografie.
No po roku som nastúpil na štúdium teológie na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave a po piatych
rokoch som bol vysvätený za kňaza.
Prečo ste sa rozhodli stať sa kňazom?
Duchovné veci mi boli od mala veľmi blízke. Ako dieťa
som sa denne modlil ruženec a cez tieto modlitby som si
vypestoval úctu, obdiv a lásku k Panne Márii. Časom som
dospel k rozhodnutiu, že stať sa kňazom je to pravé, čo sa

VIETE ŽE…

STAROSTA INFORMUJE

Čo znamená
hedonizmus je učenie starogréckej školy, ktorá
považuje za najvyššie blaho života rozkoš a
slasť
materializmus je 1.) vedecký filozofický smer,
pre ktorý je prvotné bytie, myslenie a vedomie
chápané ako druhé; 2.) hmotný, prospechársky
záujem
mamona je túžba po majetku

Opäť je nás menej
Štatistiky opäť raz neklamú. Kým ku koncu
roku 2007 žilo podľa miestnej evidencie obyvateľov v našej obci 522 občanov s trvalým
pobytom, tak ku koncu marca 2009 je nás už
len 516. Demografický vývoj je však ovplyvnený nielen mortalitou (úmrtnosťou) a natalitou
(pôrodnosťou), ale treba zohľadniť aj migračné
pohyby v rámci regiónov Slovenska, ku ktorým
možno zaradiť prisťahovanie a odsťahovanie sa
a zmenu trvalého bydliska.

Čo je „Via Sancti Martini“
Starosta našej obce p. Slavomír Fabian
spolu s kultúrnou referentkou obce p. Vierou
Brunclíkovou návštevu mesta Szombathely v
západnom Maďarsku, ktoré je významné z
hľadiska histórie našej obce, pretože je rodiskom Svätého Martina, patróna našej obce.
Návšteva sa uskutočnila na základe pozvania Zastupiteľstva krajského mesta Szombathely na európske stretnutie obcí a miest sv.
Martina (medzinárodné sympózium Via Sancti
Martini).
Cieľom je predstaviť najdôležitejšie pamiatky života a kultu najpopulárnejšieho
svätca, sv. Martina. V roku 2005 Rada Európy
vyhlásila pútnickú cestu Via Sancti Martini
spájajúcu mestá Szombathely (Maďarsko) a
Tours (Francúzsko) za európsku kultúrnu trasu.
Konferencia bola významná pre nás tým,
že sa na nej predstavilo otvorenie novej cesty
„Cesta sv. Martina cez Horný Balaton po údolie
Váhu“. Súčasťou tejto cesty je aj naša obec.

kňaz, keby som nepoukazoval na hriechy
farnosti.
Myslíte si, že pre kresťana je jednoduché prechádzať dnešnou dobou bez menších, či väčších zaváhaní?
Život kresťana by mal byť usmernený
Evanjeliom. Zaváhanie je len zľahčenie si
niečoho, čo sa odo mňa vyžaduje. A preto
by sme mali svoj život žiť zásadne a s láskou.
Môžete nám prezradiť čo Vás dokáže
najviac nahnevať a naopak, čo vás najviac
poteší?
Nahnevať – ľahostajnosť a nezodpovednosť kresťanov najmä pri výchove detí a
plnení si svojich kresťanských povinností. A
poteší ma všetko, čo je duchovne radostné.
Pán farár, ďakujeme Vám za tento
rozhovor a do budúcna želáme veľa zdravia a Božského požehnania pri vykonávaní
Vášho krásneho poslania.

Výstavba chodníkov
v plnom prúde

NOVÁ OBYTNÁ ZÓNA

Posledný týždeň mesiaca marec odštartoval dlho očakávanú výstavbu chodníka popri štátnej ceste v našej obci.
Oslovili sme starostu obce, aby nás bližšie informoval o
tomto projekte.
Na úvod by som chcel pozdraviť všetkých občanov a poďakovať
sa najmä redakčnej rade týchto obecných novín, že aj touto formou
pomáha sprostredkúvať informácie o dianí v obci.
Výstavba chodníkov v našej obci patrí medzi investičné priority
tohto volebného obdobia, preto sme značnú časť nášho úsilia
venovali starostlivej príprave bezproblémového priebehu celej
realizácie. Vo výberovom konaní uspela firma TO-MY STAV Kanianka, s. r. o., ktorá na základe zmluvy o dielo s obcou Martin nad
Žitavou vybuduje osemsto metrov obojsmerného chodníka pozdĺž
štátnej cesty (od bývalého poľnohospodárskeho družstva po predajňu potravín) v celkovej hodnote 215 760 € (6,5 mil. Sk). Financovanie bude zabezpečené prostredníctvom vlastných príjmov obce a
v prípade získania zdrojov z európskych fondov sa bude vo výstavbe
chodníka pokračovať. Celková plánovaná dĺžka chodníka pozdĺž
štátnej cesty je 2 000 metrov a výška predpokladaných nákladov sa
odhaduje na 600 000 € (18 mil. Sk). Ukončenie prebiehajúcich prác
je naplánované na prvú dekádu mesiaca júl 2009.
Na záver chcem požiadať všetkých, ktorých stavba nejakým
spôsobom obmedzuje o trpezlivosť, ktorá bude zúročená v prospech
nás všetkých.

Ponuka stavebných
pozemkov
Obec Martin nad Žitavou ponúka k odpredaju
prvých štrnásť stavebných
pozemkov z plánovaných 59
pozemkov v cene 26,56 €
(800,- Sk) za m2 s tým, že
obec zabezpečí kompletné
vybudovanie inžinierskych
sietí k pozemkom.
Záujemcovia o kúpu
stavebných pozemkov sa
môžu osobne prihlásiť na
Obecnom úrade v Martine
nad
Žitavou
č.
130
v úradných hodinách.
Bližšie informácie získate na oficiálnej internetovej
stránke
obce
www.martinnadzitavou.sk
a na tel. č. 037 642 25 45,
mobil 0907 981 452 a na
emailovej adrese
info@martinnadzitavou.sk

AKTUÁLNE ŠPORTOVÉ TABUĽKY
Futbal – II. C trieda
Stolný tenis - MO Zlaté Moravce 7. liga
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mužstvo
Zlaté Moravce E
Čierne Kľačany F
Velčice B
Mankovce A
Tesárske Mlyňany B
Žitavany D
Topoľčianky B
Martin nad Žitavou A
Ladice C
Slažany A
Čierne Kľačany G

Body
58
55
50
49
45
37
34
31
29
28
24

Zdroj: Internet, aktuálna tabuľka ku dňu 9.4.2009

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

Klub
Beladice
Nevidzany
Skýcov
Velčice
Čierne Kľačany
Slepčany
Hosťovce
ViOn C/Hostie
Červený Hrádok
Tesárske Mlyňany
Machulince
Martin nad Žitavou
Lovce
Choča

Body
38
26
26
25
24
23
23
21
18
18
16
16
15
7

Zdroj: Internet, aktuálna tabuľka ku dňu 9.4.2009
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AKTUÁLNA TÉMA

V
Veeľľkkáá nnoocc aakkoo nnaajjssttaarrššíí kkrreessťťaannsskkýý ssvviiaattookk
Zelený štvrtok

ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť a vstal k novému
životu. Po jeho smrti ho stovky ľudí opäť videli
živého. Odvtedy kresťania svätia nedeľu na pamiatku vzkriesenia Ježiša Krista. Spočiatku svätili aj
sobotu – židovský sabat.
Keď vzrástol počet kresťanov, nedeľa nahradila sobotný deň. Občianskym sviatkom sa nedeľa
stala v roku 321, keď cisár Konštantín Veľký vydal
zákaz manuálnej práce v nedeľu.

Zelený štvrtok je pomenovaný pravdepodobne
podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš
Kristus modlil a bol zatknutý vojakmi. Štvrtok bol
posledným dňom Ježišovho života. Spolu s
učeníkmi chcel osláviť židovskú Veľkú noc. Tento
najväčší židovský sviatok začína hodom veľkonočného baránka. Večer rodiny alebo priatelia
zasadnú za slávnostný stôl, na ktorom je víno,
ovocná omáčka, horké byliny, zelenina, nekvasené
Veľkonočný pondelok
chleby a upečený baránok.
Veronika Škulová
Typické veľkonočné zvyky – oblievanie vodou,
Na začiatku tejto hostiny sa vždy najmladší
šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok,
chlapec pýta: „Prečo to tak robíme a čo to jedlo
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším
rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok
znamená?“ A otec každý rok znovu odpovedá: „To
kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania
nemajú kresťanský pôvod.
je na pamiatku toho, ako Hospopripomínajú umučenie, smrť a
din oslobodil našich otcov z
vzkriesenie Ježiša Krista. Termín
egyptského otroctva. Tento
Veľkej noci nie je stály, každoročne
chlieb pripomína nekvasené
Veľkonočné pranostiky
sa mení. Veľkonočné sviatky trvajú
Jar
chleby, ktoré si vtedy ľud v
dva dni – nedeľu a pondelok.
náhlivosti napiekol na cestu.
Prípravným obdobím pred
 Aké počasie na Popolcovú stredu, také poVeľká noc je sviatok jari,
Horké byliny pripomínajú trápeVeľkou nocou je pôst, do ktorého
čas celého roka  Suchý pôst, úrodný rok 
na jar každý niečo sadí.
nie v Egypte a víno sa pije na
patrí šesť pôstnych nedieľ. Počas
Týždeň pred Veľkou nocou zvyknú padať pašie
Nikto na jar nelení,
znamenie veľkej radosti, že ich
nich si kresťania pripomínajú
(sneh) a dokedy nevypadajú, zima ešte neskončila
iba chlapi leniví.
Hospodin vyslobodil. Ale najdôleutrpenie Ježiša Krista. Dve posled Ak je na Smrtnú nedeľu daždivo, bude
žitejší je ten baránok. Krv baránné pôstne nedele majú zvláštne
v sypárňach prázdno a clivo  Na Kvetnú nedeľu
Niektorí nám pomáhali,
ka vtedy zachránila židovské deti
pomenovania: Smrtná a Kvetná.
aká je chvíľa, taká aj Veľká noc býva  Nečas na
a niektorí leniveli.
pred smrťou. V každom egyptSmrtná nedeľa nám pripomína
Kvetnú nedeľu nie je pre rok dobré znamenie 
Veľký tato zavelí,
skom dome zomrel najstarší syn,
rozhodnutie židovskej rady o
Kvetná nedeľa chladom, november s mrazom  Ak
čo my sadiť máme,
len v izraelských domoch, ktoré
Ježišovej smrti. Počas bohoslužieb
na Škaredú stredu fúka vietor svieži, úrodný rok za
pani jar sa poteší,
boli
na
dverách
poznačené
na Smrtnú nedeľu sa čítajú starotým beží  Ak sa Slnko škaredí na Škaredú stredu,
že jej pomáhame.
baránkovou krvou, sa nikomu nič
zmluvné texty, ktoré predpovedajú
škarediť sa bude aj obilie  Na Zelený štvrtok, keď
nestalo.
Baránok
zahynul
Ježišovu smrť.
je obloha bez mrakov, dobrý hospodár vie, že
Chlapi trochu poorú,
miesto našich prvorodených.“ A
Za pôstnymi nedeľami naslenastal čas výsadby zemiakov  Zemiaky sa sadia
a dievčiny polejú.
potom
židovská
slávnosť
duje tichý týždeň, do ktorého patrí
na Zelený štvrtok  Obilie na Zelený štvrtok zasiaMy im dáme vajíčka
čuje radostným chválením Boha.
Zelený Štvrtok (deň poslednej
te, bujne rastie a mnoho sype  Na Zelený štvrtok,
a rozžiarime im srdiečka.
večere Pána Ježiša Krista s učeníkkeď dážď nemrholí, usilovný hospodár sadí zemiaVeľký
piatok
mi, ustanovenie Večere Pánovej,
ky na poli  Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva
Laura Fabianová
Judášova zrada a zajatie Ježiša),
mnoho hríbov  Ak prší na Veľký piatok, sľubuje
Kresťania
si
na
Veľký
piatok
Veľký Piatok (deň utrpenia, ukrižoto úrodu  Keď na Veľký piatok mrazu nieto,
pripomínajú
potupnú
smrť
Ježiša
vania a smrti Krista), Biela Sobota
potom na hríby bude bohaté leto  Na Veľký
Krista na kríži, ktorý bol ukrižo(Ježiš bol pochovaný do hrobu).
piatok sa štepia ovocné stromy  Keď na Veľký
vaný
na
vrchu
Golgota.
V
rímskokatolíckych
chráVeľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok sú
piatok hrmí, na poli sa urodí
moch sa v tento deň neslúži
pamiatkou zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.
 Na Bielu sobotu sa má
omša,
čítajú
sa
pašie,
oltáre
Do veľkonočného kruhu patrí ešte päť nedieľ
chodiť po sade alebo
sú bez chrámového rúcha,
Čo ak v jazere nieto vody?
po Veľkej noci, ktoré ho uzatvárajú. Radostný
v ovocnej aleji a zvoniť, aby
bez
kríža
aj
svietnikov.
Na
Čo ak v jazere nieto vody?
charakter veľkonočných sviatkov symbolizuje aj
bola úroda všetkého ovocia
niektorých
miestach
sa
vtedy je vidieť až na samé dno,
biele chrámové rúcho, ktorým sú pokryté oltáre a
 Ak prší v noci na Bielu
nezvoní,
len
rabká
od
štvrtku
vtedy
je
vidieť
až
na
samé
dno,
kazateľnice počas nedieľ po Veľkej noci.
sobotu, bude málo čerešní
do soboty večera. Zachováva
vtedy aj kamienok, čo sa hodí,

Veľkonočné
dažde
sa
čiastočný
pôst
–
nejedáva
stáva
sa
na
dne
kameňom.
Prečo tie názvy?
znamenajú suchý rok  Na
sa mäso.
Večerné zore, čo si hľadeli do tváre,
Veľkú noc nemá pršať do
sa odrazu vôbec nevidia,
Pôst je obdobie štyridsiatich dní pred Veľkou
hromu  Veľká noc pekná
Biela
sobota
zrkadlo im vzali v najkrajšom opare,
nocou. Štyridsať dní trvá preto, lebo Ježiš sa pred
a jasná, býva v tom roku
voda sa náhle stratila.
svojím verejným vystúpením postil na púšti štyridúroda hojná i krásna  Na
Ježiš
bol
pochovaný
do
sať dní. V pôste sa na znamenie vážnosti tohto
Veľkú noc najem sa moc, na
hrobu.
Sobota
je
prípravným
Nastala noc, hviezdy sa tíško zhalili
obdobia
pripomínajúceho utrpenie a smrť
Ducha (Turíce) do pol
dňom
pred
veľkonočnými
ani
nevedno
ako
Ježiša Krista nekonajú sobáše ani zábavy.
brucha a na Trojičku len
sviatkami. Katolícka cirkev
a nebeské vody sa prudko na zem
trošíčku  Ak prší na
slávi
vigíliu
ako
radostnú
valili.
Kvetná nedeľa
Veľkonočný
pondelok,
slávnosť vzkriesenia a znovu
Čo ak sa jazeru vrátila voda?
pokazia sa žitá  Ak je
sa
rozozvučia
zvony,
ktoré
od
Čo ak je opäť plné života?
Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup
pekne na Boží hod veľkoštvrtku večera nezvonili.
Pomaly dýcha a stráži si ju,
Ježiša do Jeruzalemu, aby tu oslávil veľkonočné
nočný, s prácou na poli
ale vie, že zasa raz vyprchá.
sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa vtedy
sčerstva začni  Keď je
Veľkonočná nedeľa
mohla konať jedine v Jeruzaleme – hlavnom meste
Veľká noc (medzi 22. marKristína
Káčerová
Židov. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy
com až 25. aprílom, prvá
Každý rok na jar sa odomu hádzali palmové ratolesti, preto má táto nedenedeľa po prvom jarnom
hráva
zápas
života
so
smrťou.
ľa pôvodne názov Palmarum t. j. nedeľa paliem.
splne) mokrá, všetky do
Zo
zamrznutej
zeme
vyrastá
Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne u nás
ducha budú také  Vietor, ktorý panuje od Veľkej
tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom
vzniklo podľa toho, že palmy u nás nerastú a
noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta 
strome vypučia listy. Raz na jar pred dve tisíc rokmi
významné osobnosti sa vítajú kvetmi.
Zdroj: Internet
na veľkú noc sa však odohral aj iný zápas so smrťou. Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus,
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KULTÚRNY ŽIVOT U NÁS
Január

Marec

Vítanie detí do života

Rozlúčka so zimou

Za asi najradostnejšiu udalosť v oblasti kultúrneho života v našej rodnej
dedinke v prvom mesiaci nového roku môžeme jednoznačne označiť Vítanie
detí do života, uskutočneného v posledný januárový deň na pôde obecného
úradu. Áno, s radosťou v srdci sme
privítali detičky, ktoré prišli na svet v
rokoch 2007 a 2008. Filipkovi, Simonke, Veronike, Andrejkovi a Nine
želáme všetci predovšetkým veľa
zdravia, aby boli svojim rodičom pre
radosť, aby z nich vyrástli silní, charakterní a morálne založení mladí
ľudia bohatí duchom a aby boli
úspešní vo svojom živote a osožní pre spoločnosť. Slávnostnú atmosféru
obradu vítania detí do života obohatili svojim programom aj naše deti prednesom básne a spevom uspávanky.

Tak ako posledné roky, aj teraz sme si s deťmi pripomenuli blížiaci sa koniec zimy a prichádzajúcu jar, darkyňu nového života. V materskej škole sme si
zhotovili Morenu a ozdobili sme ju pestrofarebným krepovým papierom.
Pripomenuli sme si starý slovanský zvyk a Morenu sme za spevu a recitácie
detí odhodili do potoka, aby ju voda odniesla čo najďalej. Tak sme sa so zimou
rozlúčili a tešíme sa na jar plnú vôní a detských hier.

Február
O mesiaci február môžeme povedať, že je mesiacom studeným, mesiacom
kedy sa začíname tešiť na jar a všetko pekné, čo s jarou súvisí, mesiacom, keď
sa začína prebúdzať príroda a my vidíme prvé bahniatka, kvietky či hmyz.
Ale mesiac február môžeme nazvať aj veselým mesiacom. Typický je rôznymi spoločenskými a zábavnými akciami, ako sú plesy, zábavy, karnevaly
či fašiangové oslavy.
Zábava, ktorá tradične predchádza pôstnemu obdobiu pred príchodom
Veľkej noc, neobišla ani našu obec.

Keď fašiangy, tak s karnevalom...
Základná škola spolu s materskou školou mali 13. februára 2009 karneval.
V pekne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa zišli žiaci, ich rodičia, starí rodičia, súrodenci, a pravdaže pani učiteľky, ktoré celú zábavu organizovali a mali
pod kontrolou. Ku karnevalu neodmysliteľne patria masky, ktorých bolo neúrekom. Deti sa v nich navzájom najprv nesmelo obzerajú, no neskôr, posmelené pohľadmi a úsmevmi
okolia sa odviažu pri zábave
tak, ako to len deti vedia.
Prišla princezná, kráľ, kovboj,
Zorro, Spiderman, rytier,
žabka, lienka, Snehulienka a
mnohé
iné
rozprávkové
postavy. Deti sa zabávali,
tancovali a zapájali do množstva zábavných súťaží. Nakoniec boli všetky masky odmenené sladkosťami. Atmosféra karnevalu bola vynikajúca, deti sa zabavili a
vytancovali do sýtosti. Takto príjemne strávené spoločné chvíle sa deťom
vrývajú do pamätí a budú na ne spomínať celý život, tak ako spomíname my, aj
keď sme niečo takéto zažili pred mnohými rokmi.

Divadelné predstavenie
Fašiangové obdobie sme mali spríjemnené milým divadelným predstavením. Hra sa volala Tri vrecia zemiakov a s našimi „hercami – nehercami“ ho
nacvičila riaditeľka základnej
školy, PaedDr. Zuzana Zbonková. Celá hra bola situovaná do
dedinského prostredia a divákov zaujala nielen svojím dejom, ale aj netradičným hereckým obsadením. Hádam mi
dáte za pravdu, že vidieť
starostu obce, ako oduševnene
stvárňuje sedliackeho gazdu,
našu kultúrnu referentku v roly gazdinej - jeho manželky
a mládež našej obce, ktorá prekvapila ochotou verejne vystúpiť, je netradičné.
Verím, že odmenou za ich vynaloženú námahu pri nacvičení tohto divadelného
predstavenia im bol aspoň potlesk, ktorý si mohli vychutnať po skončení
predstavenia. Ešte raz vďaka za umelecký zážitok.

V bábkovom divadle
Rozprávky O psíčkovi a mačičke patria medzi rozprávky, ktoré nikdy nezostarnú. Čítali sme ich deťom
kedysi a čítame aj dnes. Preto
sme bez rozmýšľania využili
ponuku z bábkového divadla v
Nitre, ktoré nás pozvalo na
predstavenie rozprávky Josefa
Čapka O psíčkovi a mačičke.
Spolu s deťmi okolitých materských škôl sme sa odviezli autobusom do Nitry a pozreli si
divadlo ako psíček s mačičkou
piekli tortu, ako drhli dlážku, o
pyšnej košieľke... Deti s úžasom sledovali dej a spolupracovali s hercami. Ich
výkon odmenili silným potleskom. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

Deň otvorených dverí
Dňa 24. marca 2009 bol významným dňom v našej materskej škole, bol
totiž Deň otvorených dverí, na ktorý sme pozvali rodičov so svojimi ratolesťami, ktoré ešte nenavštevujú naše predškolské zariadenie. Mali možnosť nielen
si obzrieť priestory, ale zapojiť sa aj do edukačných aktivít, hier a pohybových a
relaxačných činností. Zoznámili sa s novými kamarátmi a spoločne si vypočuli
rozprávku O troch prasiatkach. V závere sa v jedálni ponúkli malým občerstvením a na rozlúčku si odniesli ako spomienku z návštevy drobný darček. Ahoj v
septembri, milé deti!

Čitateľský maratón
V rámci 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc naša obecná knižnica zrealizovala dva zaujímavé projekty.
Prvým bol čitateľský maratón: Čítajme si... 2009. Uskutočnil sa 26. marca
od 9:00 do 15:00 h vo všetkých slovenských knižniciach, kde sa spoločne čítala
kniha Ľubomíra Feldeka – Veľká kniha slovenských rozprávok, ktorú našej
knižnici venovalo vydavateľstvo Reader´s Digest Výber Slovensko, s.r.o.
Cieľom akcie bolo zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú
v posledných rokoch vytláčajú počítač, televízor, či mobil. Čítanie je činnosť,
ktorá podporuje deťom fantáziu, prehlbuje cítenie a takto užitočne vypĺňa
deťom voľný čas. Preto chceme v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc
a knižnicami po celom Slovensku motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným
návštevám knižnice. Krstnou mamou tohto projektu je pani Oľga Feldeková.
Do čitateľského maratónu sa zapojili žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej
Základnej školy. Celá akcia mala aj tak trochu súťažný charakter, lebo išlo
o pokus o nový rekord a zápis do Slovenskej knihy rekordov. V minulom roku
sa čitateľského maratónu zúčastnilo 2912 detí z celého Slovenska. Rekord
spočíval v čo najväčšom počte detí, ktoré mali po zaregistrovaní do prezenčnej
listiny prečítať jednu stranu z určenej knihy v dobe trvania maratónu 6 hodín.

Deti materskej školy v knižnici
Deti z našej materskej školy pravidelne navštevujú miestnu knižnicu. Majú
v nej možnosť zapožičať si knihy, oboznámiť sa so správaním na verejných
miestach, ale aj zahrať si na počítačoch detské hry. Ak chcú, môžu si aj kresliť.
Cítia sa tam dobre a radi sa do nej vracajú. Zapojili sa aj do súťaže "Hľadá sa
Dobšinský".
16. marec, deň výročia narodenia tohto významného slovenského spisovateľa, je v slovenských knižniciach Dňom ľudovej rozprávky. Keďže ide o jedného z najväčších slovenských rozprávkarov, podstatou projektu bolo pripomínať
si jeho tvorbu a zapojiť deti do hľadania a prinesenia kníh od tohto spisovateľa. Každá prinesená kniha bola označená pamätnou pečiatkou, ktorá bude
deťom pripomínať aj v budúcnosti, že sa kedysi zapojili do takejto jednoduchej
a pritom významnej akcie.
Zdroj: Internet
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