My od Pelúska
alebo Občasník našej obce
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Občasník Obce Martin nad Žitavou – www.martinnadzitavou.sk
Milí čitatelia, milí občania!
„Kto nič nerobí, nič nepokazí!“, hovorí slovenské príslovie. Ja by som to povedala
opačne: „Keď niečo robíš, môžeš niečo aj pokaziť.“
Milí spoluobčania, držíte v
rukách druhé vydanie nášho
dedinského občasníka a to
slovenské príslovie na úvod
hovorí o tom, že sme si vedomí
nedostatkov, ktoré malo prvé
číslo.
V prvom rade v tomto čísle
budete čítať príspevky s väčšími písmenami. Uvedomujeme
si, že veľkosť písma bolo prvé,
čo Vás prekvapilo, no v prvom
čísle sme sa museli popasovať
s usporiadaním príspevkov do
daného formátu, čo bolo na
úkor veľkosti písmen, a tým aj
veľkosti fotiek pri príspevkoch.
Nedostatok miesta bol aj dôvod, prečo neboli príspevky
podpísané. Nakoľko nepodpísané príspevky je vec neobvyklá, tak od tohto vydania môžete
svoje otázky a postrehy k jednotlivým témam a príspevkom
adresovať priamo na ich autorov.
Ak sa Vám nápad s vydávaním vlastných dedinských
novín zapáčil, a nepatríte k len
zásadne kritizujúcim jedincom,
privítame Vaše názory, témy a
nápady, ktoré by sa dali uplatniť v ďalších vydaniach nášho
občasníka. Určite každý viete o
niečom zaujímavom, no myslíte si, že iných by to nezaujímalo. Neváhajte a dajte nám svoj
typ, my Vašu tému spracujeme
a uverejníme v niektorom z
nasledujúcich čísel.
Želám príjemné a pohodové
čítanie!
Beáta Gažová

Milí spoluobčania, v minulom
čísle sme Vám priniesli informáciu
o počte obyvateľov v našej obci.
Mohli ste sa dočítať, že ku koncu marca 2009 nás tu žilo 516 obyvateľov (viď tabuľka
nižšie). Je to veľa, alebo málo, alebo akurát? Na to, aby som sa mal s kým priateliť, je
to málo. Na to, aby som sa mal s kým hádať, je to veľa. Neberte ma vážne, to mal byť
pokus o humor. Chcem tým povedať, že obec uvažuje o zvýšení počtu obyvateľov aj
ponúknutím stavebných pozemkov
Orientačný
na odpredaj. Ako všetci viete, ide o
plán zástavby
pozemky v bývalom ovocnom sade
na začiatku obce, ale iste všetci
neviete, že nová obytná zóna sa
Rázcestie
bude volať „Sekernice“. Čiže budeme obec Martin nad Žitavou a
budeme mať časť Sekernice.
Táto nová obytná zóna má už aj
svojich prvých obyvateľov a my
sme sa niektorých opýtali, prečo si
vybrali práve toto miesto na svoje
nové usadenie sa a ako sa im tu
zatiaľ pozdáva.
Ako prví si tu postavili svoj dom
manželia Bačoví, Andrej a Zuzana.
Podľa nich je bývanie samo o sebe
super, nestretli sa s ničím negatívFoto: internet
nym. No chýba im tu, najmä v
zimných mesiacoch, kvalitné pouličné osvetlenie. Posledná pouličná lampa je dosť ďaleko a tým je osvetlenie nedostatočné. Ďalej by obaja privítali, keby sa do budúcna uvažovalo aj o relaxačnej ploche pre
deti, ktoré v tejto časti už bývajú a ktoré aj pribudnú.
Druhý pozemok v rade patrí rodine Mikleovej. Veľmi sa tešia, že vymenia bývanie v
činžiaku za bývanie v rodinnom dome. Lokalita bola pre nich zaujímavá svojou blízkosťou k Zlatým Moravciam a pekným výhľadom po okolí. Za veľké plus považujú, že
si môžu svoj rodinný domček postaviť v zástavbe ďalších nových domov.
Manželia Bútoroví sú ďalší Martinčania, ktorí budú mať v údaji o trvalom pobyte
poznámku - časť Sekernice. Monika sa veľmi teší na bývanie v novom a za veľkú výhodu polohy ich pozemku považuje možnosť využívať viac rôznych spojov na dopravu do
mesta, alebo z mesta. Nakoľko nemá vodičský preukaz, možnosť vybrať si z viac autobusových zastávok a spojov je pre ňu výhodou.
Manželia Solčianski patria medzi tých, ktorí si už bývanie v novom vychutnávajú.
Ako hovoria, nové je len nové, no uvítali by, keby sa chodníky dobudovali až po začiatok dediny, a tak aj oni by sa mohli bezpečne pohybovať v okolí svojho pozemku. Pán
Solčiansky vyslovil názor, že by sa vysoká rýchlosť áut vchádzajúcich do dediny mohla
riešiť aj namontovaním spomalovačov rýchlosti (tzv. retardérov), ktoré by vodičov
donútili ubrať a tak aj dodržať predpísanú rýchlosť už pri vstupe do obce. Za redakciu
dodávam, že s takýmto názorom sa dá len súhlasiť a pomôžeme presadiť tento návrh.
Milí spoluobčania, v tejto chvíli nevieme, ako rýchlo sa
Vývoj počtu obyvateľov
budú naše Sekernice rozrastať, ale jedno je isté: keď buRok
Počet
deme chodiť okolo, budeme so záujmom a údivom sledo1272
založenie obce
vať, aké rozmanité domy tam budú vyrastať, aké budú mať
1828
182
farby, aké budú mať pekne upravené okolia. A pravdaže,
1961
532
sme zvedaví na nových obyvateľov, ktorí sa stanú našimi
1970
531
spoluobčanmi.
1980
534
1991
500
V závere tohto článku by som sa chcela poďakovať ro1995
525
dinám za ich spoluprácu pri jeho tvorbe, za ich cenné vy2000
535
jadrenia a užitočné návrhy či postrehy, ktoré sú zároveň
2004
539
impulzom pre predstaviteľov samosprávy a námetom pre
2006
526
zaujímavé diskusie.

Nová obytná zóna

Spracovala: Beáta Gažová
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Starosta obce informuje

Milan Rastislav Štefánik

Vážení občania, v októbri sa začala na základe Uznesenia č.
10 – 4/2008, ktoré na svojom 4. riadnom zasadaní dňa 18.
augusta 2008 schválilo obecné zastupiteľstvo, výstavba multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy v Martine nad Žitavou. Predpokladaný termín dokončenia diela bol pôvodne stanovený na koniec novembra 2008. Avšak, kvôli skorému nástupu silných mrazov bolo nevyhnutné výstavbu v uplynulom
roku pozastaviť. V súčasnosti jej ukončenie predpokladáme
počas nastávajúcich letných mesiacov.
Myšlienka vybudovať tento projekt sa zrodila pri pohľade
na nevyužitý, no napriek tomu priestorovo veľmi vhodný areál.
Multifunkčné ihrisko po vybudovaní bude slúžiť na rozvoj
športovo-rekreačnej činnosti (tenis, volejbal, hádzaná, basketbal, futbal, pozemný a ľadový hokej), pre všetkých obyvateľov
našej obce, jej návštevníkov a zároveň bude súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu materskej a základnej školy. Prednosťou je takmer bezúdržbový charakter ihriska, čo umožňuje
jeho bezplatné sprístupnenie širokej verejnosti. V zimnom
období za priaznivého počasia sa vytvorí ľadová plocha. Rozmery ihriska sú 32 x 18 m, t. j. 576 m2, čo zodpovedá štandardnému multifunkčnému ihrisku. Projekt je financovaný zo
schváleného rozpočtu obce na rok 2008. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Konta Orange, n. f.
Verím, že toto miesto sa stane obľúbeným, navštevovaným
a intenzívne využívaným pre rozličné aktivity počas celého
roka. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli premeniť
myšlienku vybudovať ihrisko na skutočnosť.

„Azda nie je zbytočné úsilie moje, azda prispel som a prispejem
k stavbe chrámu človečenstva a
pokroku.“
M. R. Štefánik

Foto: internet

Milí spoluobčania, 4. mája
sme si pripomenuli výročie úmrtia významného slovenského astronóma a politika Milana Rastislava Štefánika.
Dr. Generál Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v obci
Košariská, okres Myjava a tragicky
zahynul pri páde lietadla 4. mája

1919 pri Ivanke pri Dunaji.
Je to osobnosť našich dejín, ktorej význam nespočíva iba v
rozhodujúcom podiely na založení prvého slobodného spoločného štátu Čechov a Slovákov. Je aj prvý zo svojho národa,
ktorý obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku.
S myšlienkami, názormi a
Zákon o zásluhách
činmi môžeme ho dnes
M. R. Štefánika o Slovensko
vnímať ako prvého „Európana“. Predpokladal, že
Historický význam Milana Rastinastane stav, ktorý nazval
slava Štefánika si uctili aj naši politici,
ktorí túto veľkú osobnosť našich dejín
„europeizácia“, čo malo
zahrnuli aj do zákona: Zákon NR SR
predstavovať
harmóniu
č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R.
národov v Európe. Je
Štefánika o Slovensko.
potrebné, aby sme pochoNárodná rada Slovenskej republipili jeho nadčasovosť a aj
ky sa uzniesla na tomto zákone:
dnes sa hlásili k Štefáni§1
kovej európskej myšlienMilan Rastislav Štefánik sa mike.
moriadne zaslúžil o to, že slovenský
Osobitne treba vynárod sa stal štátotvorným národom
zdvihnúť Štefánikovo sesamostatného česko – slovenského
baobetovanie sa v mene
štátu.
národa, mravnú čistotu je§2
ho zámerov i prostriedkov
Na
ocenenie
mimoriadnych zápri prekonávaní prekážok.
sluh Milana Rastislava Štefánika
Bola to osobnosť napriek
uvedených v §1 sa umiestni v budove
krehkému zdraviu silná,
Národnej rady Slovenskej republiky
busta Milana Rastislava Štefánika a
neobyčajne sugestívna, hlpamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie
boko veriaca, túžiaca po
jeho krédo „Veriť, milovať, pracovať“
pravde a poznaní. Svoje
a zobrazí sa faksimile jeho podpisu.
etické, morálne mravné
§3
krédo i lásku k svojmu
1) Mohyla Milana Rastislava Štenárodu zhrnul do troch
fánika na Bradle je pietne miesto.
slov: „Veriť, Milovať,
2) Návštevník Mohyly Milana
Pracovať“, a on skutočne
Rastislava Štefánika na Bradle je
tak žil. V tomto je aktupovinný správať sa s úctou voči osobe
Milana Rastislava Štefánika a zdržať
álnosť odkazu a veľkosť
sa všetkého, čo by mohlo narušiť
generála Milana Rastispokoj pietneho miesta.
lava Štefánika. Milan Ras§4
tislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle.
Tento zákon nadobudol účinnosť

Slavomír Fabian

Jednota dôchodcov
na Slovensku

Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc. ∗ Som Slovák telom
i dušou – neznám lásky polovičatej. ∗ Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný. ∗ Pre ľudí pevného
predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti. ∗ Nech každý z nás
je dnes lepší, ako bol včera, a vlasť naša bude veľká a slávna. ∗
Roky a roky žijú dakedy ľudia vedľa seba a sú si cudzími.∗

JDS je v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach
zákona.
Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu
národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho
pôvodu. Táto organizácia najmä: pomáha pri príprave občanov
na život a prácu v dôchodkovom veku, chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, sleduje
vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia, poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc
svojim členom, pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov, je
členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG a ESO.
JDS v súčasnosti združuje cca 74 tisíc riadnych členov v 897
základných organizáciách.
Milí spoluobčania, ako už iste viete, v októbri 2008 sme si
v našej obci založili ZO (základná organizácia) JDS. Na ustanovujúcej schôdzi sme si zvolili pomocou hlasovacích lístkov
funkcionárov našej organizácie. Predsedníčkou bola zvolená
pani Barbora Hitková, podpredsedníčkou pani Mária Zaťková,
pokladníčkou pani Darina Gutmanová, desiatarkami boli zvolené pani Vlasta Hitková, pani Oľga Hitková a pani Katarína
Hitková. Našim hosťom bol okrem iných aj starosta obce pán
Slavomír Fabián, ktorý vyjadril radosť z toho, že my, dôchodcovia, sa chceme spolu stretávať, organizovať rôzne akcie,
jednoducho byť aktívni.
Na záver vyzývame našich dôchodcov, ktorí ešte nie sú
členmi ZO, príďte medzi nás a buďte spoluúčastní na organizovaní našich aktivít, pre ktoré, ako veríme, bude mať pochopenie aj Obecný úrad, za čo už teraz ďakujeme.

Spracovala: Beáta Gažová (zdroj: internet)

Barbora Hitková

Zopár citátov
M. R. Štefánika

1. januára 2001.

2

Druhá májová
nedeľa je deň, ktorý je každoročne
venovaný všetkým
matkám. Pripomíname si ho ako Deň
matiek. S uctievaním ženy ako matky
Foto: internet
sa môžeme stretnúť
už v dávnej histórii. Na ženu ako darkyňu života mysleli ešte v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň matiek už
250 rokov pred narodením Krista. Boli
to slávnosti na počesť bohyne Rhey –
matky všetkých bohov.

Tak, či onak, myšlienka venovať matkám svoj deň v roku je veľmi milá. Okrem
toho, že si svoje mamičky uctíme kytičkou, sladkosťou, inou pozornosťou, ale
hlavne obyčajnou návštevou, pripomína sa
poslanie matky v rôznych príhovoroch,
čítame o ňom v článkoch, počúvame vyznania a venovania v rádiách. Aj keď
význam tohto dňa môže byť potláčaný
komerčnosťou dnešnej doby, citliví a
rozumní ľudia ho vedia patrične oceniť a
precítiť. Veď poslanie matky a jej zodpovednosť za výchovu dieťaťa je vec veľmi
vážna a jej význam je nekonečný.
Spracovala: Beáta Gažová
(zdroj: internet)

M

ama. Štyri písmená, jedno slovo a
ivot je život, ochraňuj ho. To sú slová
náruč plná lásky, ktorá sa nikdy pred
ženy, ktorá si označenie Matka pri
nami nezavrie. Nikdy nepovie: ,,Nie som
svojom mene právom zaslúži. Matka Teretu pre teba“ , pretože je tu vždy, kedykoľza, osobnosť svetového významu, celým
vek ju potrebujeme. Niekedy až príliš
svetom obdivovaná a vážená pre jej nekoúzkostlivá nám pomáha, keď nevládzeme a
nečnú
obetavosť,
sme vyčerpaní. Jej
silu a oddanosť

slová znejú ako jemný
nezištne pomáhať.
Hoci by som všetko rozdala,
vánok. V radosti
Žila v skromnosti a
nosia úsmev a v bohoci by som krídla nemala,
celý svoj život
lesti útechu, pochopehoci
by
mi
ústa
zmĺkli
naveky,
zasvätila
pomoci
nie, ktoré tak veľmi
hoci by som šla smútku v ústrety,
ľuďom, ktorí to
potrebujeme, pretože
hoci by som len radosť dávala,
potrebovali.
Keď
veľa ľudí vám môže
hoci by som sama s ránom vstávala,
hovoríme o matrozumieť, ale iba
kách
nesmieme
hoci by mi klamstvá sny rozbili,
málo vás pochopí.
zabudnúť ešte na
hoci by mi pravdu v oči hodili,
Plní všetky sľuby.
jednu matku. A to
Možno
nie vždy
hoci by mi zo sveta zmizli farby ,
na tú najobetavejcestou, akú sme si
hoci aj tie, ktorými slnko dúhu farbí,
šiu, s veľkou vierou
predstavovali, ale to
hoci by tu láska so mnou chodila,
vo svojom srdci. Na
iba pretože chce pre
žiadna z chvíľ, by nebola zlá chvíľa.
Matku, ku ktorej sa
nás
to
najlepšie.
Pretože máš mňa a ja som s tebou mama, Všetko si pamätá, od
v nádeji a s dôverou
a to je viac než zlé či dobré, čo sa dáva.
obraciame s prosprvých slov až po
bou o pomoc a
známky na maturitktorej s veľkou
Kristína Káčerová
nom
vysvedčení.
vďakou ďakujeme
Stále
nás
nosí vo

za vypočuté prosby
svojom srdci a to je
a udelené milosti.
viac, akoby nám zniesla celý svet. Teší sa
Na matku, ktorá je k nám nekonečne lász našich radostí, spolu s nami vo všetko
kavá a je nekonečne trpezlivá – na Božiu
dúfa a dôveruje nám, snažme sa ju neMatku, Pannu Máriu.
sklamať! Ibaže, žiaden človek nie je neomylný. Mamine chyby sa však strácajú v
Keby som videl
mori starostlivosti, v ktorom nie sú priei v najskrytejšom sníčku,
pasti. Vypĺňa ich láska. Jediné slovo, ktoré
kde na zemi je toľko dobrých slov,
dokáže doplniť tieto dve rovnaké slabiky.
zložil by som z nich modlitbu za mamičku.
Tá jediná preklenie všetky hlbiny a nič
Veď ona sama je už modlitbou.
viac netreba. Ako kedysi povedal Francis
Jej pohladenie,
Baumal: ,,Slovo matka je jediné, ktoré
jej úsmev i jej vráska,
nepotrebuje prídavné meno. Keď sa povie
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
matka,
znamená to všetko. Dobrá, obetavá,
Mama je láska.
krásna, jediná, najlepšia, najdrahšia – a to
Lebo aj Boh je láska.
je ešte stále málo.“
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.
Každá mama si zaslúži prejavy našej
„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“
pozornosti a láskavosti, už iba preto, že je,
usmial sa Stvoriteľ,
a o to viac, že je práve naša. Patrí jej naša
keď stvoril srdce mamy.
vďaka za milióny maličkostí robených pre
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
nás deň čo deň, za to akí sme, za všetko.

Ž

Pretože raz aj On
jej zverí svojho Syna.

Kristína Káčerová
Milan Rúfus
3

S

viatok venovaný všetkým mužom,
otcom–Deň otcov. Je to mužský variant Dňa matiek. Tento sviatok u nás síce
nie je zatiaľ príliš rozšírený, mohol by sa
však stať príjemným rodinným sviatkom.
Ako mnohé z novodobých sviatkov alebo
pamätných dní sa aj tento zrodil na pôde
USA na slávu hrdinstva vojaka Občianskej
vojny Williama Smarta. Odkedy si ctíme
otcov? Prvé pokusy o začlenenie osláv
otcovstva do kalendárov siahajú na začiatok 20. storočia, prezident Calvin Coolidge
sa snažil v roku 1924 zákonom podporiť
takýto návrh, ale situácia na prahu hospodárskej krízy a po utrpeniach prvej svetovej vojny tomu nebola naklonená.
Deň otcov je známy po celom svete,
jednotlivé krajiny ho ale oslavujú v rozličných dátumoch, u nás sa tento sviatok
pripomínal v deň Sv. Jozefa. Americké
tradície sa do sveta rozširujú čoraz viac, a
tak sa postupne za medzinárodný deň
otcov pod vplyvom Spojených štátov stáva
tretia júnová nedeľa. Sviatok sa snaží
pripomenúť dôležitú úlohu otca v rodine a
pri výchove detí.

Foto: internet

Otcovia sú dôležití. Zmyslom Dňa otcov je osláviť podiel mužov na výchove
detí. Sviatok hlavy rodiny nie je výmysel
uplynulého storočia, o jeho odozvách a
rôznych podobách sa dozvedáme aj zo
stredovekých listín z územia dnešného
Nemecka alebo Rakúska, keď sa na počesť
otcov konali pod záštitou cirkvi celé procesie. Od roku 1700 bol sviatok ponímaný
skôr ako hold statusu rodiny, v ktorej mal
otec nezastupiteľné rolu živiteľa a ochrancu. V novoveku bol Deň otcov už skôr
raritný dôvod na pánsku slávnosť priateľov. V súčasnosti slávia vedno s Američanmi a Kanaďanmi vďačne tento sviatok
napríklad v Brazílii, Veľkej Británii, Francúzsku i Rakúsku. V Rakúsku, ale aj v
ďalších po nemecky hovoriacich krajinách,
je Deň otcov stále v znamení dôstojnej
oslavy roly otca v rodine a spoločnosti,
sprevádzanej napríklad posielaním žartovných pohľadníc a špeciálnych darčekov
lahodiacich túžbam mužov. Veľmi často je
to aj vítaná príležitosť na stretávanie sa
rodín alebo blízkych priateľov.
Spracoval: Vladimír Bútora
(zdroj: inernet)

Oslávili sme Deň matiek

Veselý Deň detí

Druhá májová nedeľa sa v našej
obci niesla v znamení Dňa matiek.
Deti základnej a materskej školy si
uctili svoje mamičky dlho pripravovaným kultúrnym programom zahrňujúcim divadlo, básne, piesne, folklórne pásmo a tanec. Malí škôlkari
venovali mamkám na pamiatku fotografie s magnetkou, školáci ich odmenili za ich nekonečnú starostlivosť
kytičkami a drobnými vyrobenými
darčekmi symbolizujúcimi znak
vďaky za všetko úsilie, ktoré každodenne naše mamy vynakladajú. Spokojnosť, úsmevy na tvárach a radosť
v očiach sa jednoducho nedala prehliadnuť.

V piatok 29. mája deti, spolu s učiteľmi a s
niektorými rodičmi, v predstihu oslávili Medzinárodný deň detí. Hneď ráno sa začal deň plný prekvapení. To prvé deťom pripravili pani učiteľky v
základnej škole. Vyzdobili triedu, prichystali pohostenie pre deti, darčeky a party sa mohla začať.
Podobná atmosféra vládla aj vo vyzdobenej materskej škole plnej hudby a hier. Ďalšie prekvapenie pokračovalo popoludní. Nepriaznivé počasie
zmenilo plánované miesto konania osláv (z futbalového ihriska sme sa presunuli do kultúrneho
domu), no nezmarilo dobrú náladu a chuť detí
dobre sa zabaviť, zasúťažiť si, a tak príjemne
stráviť veselý deň venovaný našim najmenším.
Opäť majú pedagógovia, no najmä deti o jeden
krásny zážitok navyše.

Letné príslovia

Pedagógovia MŠ & ZŠ

220. výročie v „novom“?

Vynovený dom smútku

V roku 2012 oslávime 220. výročie vysviacky nášho kostolíka zasväteného patrónovi
sv. Martinovi. Vypracovaná projektová dokumentácia (technický návrh) navrhuje celkovú
rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky –
Kostol sv. Martina v obci Martin nad Žitavou,
ktorá bude pozostávať z nasledovných troch
etáp, pričom prvé dve z nich sú prioritné: 1.
etapa: statické opravy základov a nosných konštrukcií, 2. etapa: exteriérová oprava fasád a
vnútorné opravy omietok, 3. etapa: nadstavba
zvonice. Priebeh rekonštrukcie nebude mať
vplyv na liturgickú činnosť. Prvé dve etapy
(nevyhnutné) by sme chceli stihnúť zrealizovať
práve do roku 2012, aby sme významné jubileum nášho kostola oslávili vo vynovených a
dôstojných priestoroch.
Na Biskupský úrad v Nitre bola zaslaná žiadosť o povolenie rekonštrukcie a zbierky na
rekonštrukciu kostola. Prosíme všetkých, ktorí
môžu akýmkoľvek spôsobom pomôcť, aby sa
zapojili do projektu Záchrana národnej kultúrnej pamiatky. Za všetko vám vopred ďakujeme.

V máji tohto roku sa úspešne
podarilo ukončiť kompletnú rekonštrukciu budovy domu smútku na
miestnom cintoríne. Práce začali ešte
v jesenných mesiacoch. Celkovo sa
jednalo o vybudovanie krovu a pokrytie strešnou krytinou, fasádne
úpravy, vybudovanie dvoch oporných pilierov prístrešku pri vstupe,
zveľadenie okolia stavby a obnovu
interiérových priestorov.
Dielo bolo financované výlučne z
vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Starosta

Vatra zvrchovanosti
Obecný úrad Martin nad Žitavou
Vás v rámci kultúrnych akcií v našej
obci pozýva na posedenie pri vatre
zvrchovanosti, ktoré sa koná dňa 18.
júla 2009. O hudbu, zábavu, guláš a
občerstvenie je postarané.

Starosta

Obecný úrad

Súťaž – osemsmerovka

Súťaž

Nájdite riešenie ukryté v osemsmerovke a zapojte sa do súťaže o
jednu vstupenku na hodovú zábavu, ktorá sa bude konať v novembri
v našej obci. Riešenie spolu s vašimi kontaktnými údajmi (meno,
priezvisko, adresa, tel. kontakt) nám môžete poslať do 17. júla 2009 na našu e-mailovú adresu redakcie občasníka: myodpeluska@martinnadzitavou.sk príp. osobne priniesť na obecný
úrad (obálku alebo e-mail označte „SúV A T R A S A V A M A L ťaž“). Výhercu vyžrebujeme na podujatí
Z T R Ä R T T S T A N Ý Vatra zvrchovanosti 18. júla 2009.

D O Á O E R R O R Á T Y
U B V K M Ú A V A M P A
CH O A R A B D A P L T I

H R O B K A A N A L H I

ALPY
ATRAPA
HOVOR
HROBKA
IHLA
KAMERA

LAMA
RADA
RAKETA
ROBOT
RORÁTY
SOVA

STAN
TRÁVA
TRÚBA
VATRA
VTÁK
VZDUCH

Sv. Jakub (25. júl)
Ako je teplo na sv. Jakuba, tak
bude zima na Vianoce.
Koľko mračien na Jakuba,
toľko snehu v zime.
Sv. Anna (26. júl)
Keď je po sv. Anne, hneď si
sedliak klobúk nahne.
Svätá Anna, chladno zrána.
Sv. Vavrinec (10. aug.)
Ak na sv. Vavrinca prší, bude
po dyniach.
Na sv. Vavrinca švábka ide do
hrnca.
Vavrinec ukazuje aká jeseň
nastupuje.
Sv. Filip (23. august)
Ak má Filip v sprievode hromy,
blíži sa dážď a veľa sa urodí.
Ján Krstiteľ (29. august)
Ak bude na Jána Krstiteľa pršať, pokazia sa orechy.
Lastovičky na odletu, koniec
babiemu letu.
Sv. Cyprián (26. september)
Na svätého Cypriána chladno
býva často zrána.
Sv. Václav (28. september)
Na sv. Václava býva blata záplava.
Sv. Michal (29. september)
Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom.
Ak sú na Michala lastovičky
tuná ešte, tak sa tuhej zimy,
ľudia, viac netešte.
Sv. Hieroným (30. september)
Na sv. Hieronýma sťahuje sa už
k nám zima.
Zdroj: internet

Kultúrny dom
Ak hľadáte príjemné priestory pre spoločenské podujatia
rôzneho druhu (svadby, stužkové, životné jubileá, stretávky,
večierky, diskotéky atď), máme
pre Vás riešenie. Veľká sála
kultúrneho domu alebo klubovňa sú na to ako stvorené. Kontaktujte nás na tel. č. 0918 245
059. Určite budete milo prekvapení a odporučíte nás aj
svojim známym.
Viera Brunclíková
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