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alebo Občasník našej obce

Občasník Obce Martin nad Žitavou – www.martinnadzitavou.sk
„Ako ten čas letí!“
Milí spoluobčania, tento povzdych vypovedal
hádam už každý z nás a
trúfam si povedať, že dosť
často.
Povzdychnú si deti,
keď sa im zdá, že im akosi
rýchlo ubehli prázdniny a
musia sa vrátiť do školy,
povzdychnú si i gazdovia,
keď už museli zobrať úrodu z polí. Veď len nedávno
sme všetko sadili a stromy
boli obsypané kvetmi.
„Ako ten čas letí“, povzdychneme si my, čo
musíme v pondelok, po
rýchlo ubehnutom víkende,
skoro ráno vstávať do
práce. Je veľa dôvodov,
prečo by mohol čas plynúť
pomalšie.
Aj nám v redakcii sa
zdá, že ten čas, odkedy
sme začali rozmýšľať o
vydávaní novín, v ktorých
by ste sa dočítali o dianí v
našej obci a prinášali Vám
aj iné rôzne zaujímavosti,
doteraz uplynul veľmi
rýchlo. Držíte v rukách už
tretie vydanie občasníka
„My od Pelúska“. V tomto
roku je to posledné „slnečné“ vydanie, v ktorom
okrem iného nájdete rozhovor s misionárom Jankom Tullom, rodákom z
našej obce. Rozhodli sme
sa tiež priblížiť vám triedenie odpadov, ktoré sa
onedlho stane realitou a
bežnou súčasťou nášho
života v obci. Budúce číslo
bude už plné jesene a zaujímavostí spojených s týmto obdobím.
Veríme, že aj v tomto
vydaní Vás niečo zaujme
alebo inšpiruje a tak Vám
prajeme príjemné čítanie.
Beáta Gažová

„Vidím v tom svoje poslanie.“
Opäť po roku sa nakrátko vrátil na Slovensko, do svojej rodnej dedinky, náš misionár Janko Tulla, pôsobiaci v Uruguaji v spoločenstve Rodina Panny Márie. Bolo to síce len zopár letných dní, počas ktorých
sme sa s ním stretávali predovšetkým na bohoslužbách, no my v redakcii sme však neváhali a pri tejto
jedinečnej príležitosti, kedy ho máme na chvíľku doma, sme ho oslovili. Ak by sme ho hľadali priamo v
Uruguaji, našli by sme ho asi sto kilometrov od Montevidea, kde sú spolu s ním na misijnej stanici ešte
dvaja kňazi a päť sestier.
ZOPÁR FAKTOV O URUGUAJI
Ahoj Janko. Vítame Ťa opäť po roku v našej de- Oficiálny názov: Uruguajská výdinke. Málokto z nás sa ocitne v ďalekej cudzine také chodná republika
dlhé obdobie. Aké pocity prežívaš pri každom návrate Rozloha: 176 220 km2
do svojej vlasti? Je snáď niečo výnimočné, na čo by si Počet obyvateľov: 3 415 920
chcel obzvlášť poukázať?
Hlavné mesto: Montevideo
Po piatich rokoch som si zvykol na tamojší život, tradí- Štátne zriadenie: republika
cie a zvyky. Už sa tam cítim ako doma, ale samozrejme, Časový rozdiel oproti SR: -5 hodín
že keď sa vrátim domov, je to vždy niečo výnimočné. Náboženstvo: židia 2%, ateisti
Myslím si, že každý sa veľmi rád vracia do svojej vlasti.
30%, rímski katolíci 66%
Uruguaj je ozaj ďaleko, prečo si išiel práve tam?
Národnostné zloženie: Uruguajci
Do tejto krajiny nás pozval uruguajský biskup, ktorý 87%, Taliani 3%, Gálicijci 2%
spoznal naše misijné spoločenstvo na modlitbovom dni v Úradný jazyk: Španielčina
Amsterdame, kde prosil nášho predstaveného pátra Pavla,
či by mu mohol poslať nejakých misionárov. Pri jeho prvej
Vieme, že si športovec – futbalista.
ceste do Uruguaja si uvedomil, že je tam dostatok práce aj Ako sa Ti darí napĺňať túto svoju záľubu?
pre viacerých kňazov. Odtiaľ mi zavolal, či by som nechcel
Po mojom prvom príchode do tejto krajiísť tam spolu s pátrom Ľudovítom. Bola to pre mňa zaují- ny som žiaľ pri futbale utrpel úraz kolena,
mavá výzva, a preto som neváhal, lebo v tom vidím svoje ktorý mi už nedovoľuje hrávať tak aktívne
poslanie.
ako predtým, no napriek tomu si ešte veľmi
Tvoja práca sa nepochybne vyznačuje nesmiernou rád zahrám spolu s miništrantmi a priateľmi.
obetavosťou a bezhraničnou trpezlivosťou. Ako vní- Futbal je tam totiž veľmi populárny a promaš v tomto smere tamojších ľudí a ako by si ich stredníctvom neho možno spoznať a získať
charakterizoval v porovnaní so Slovákmi?
si veľa nových ľudí.
Život v Uruguaji je oveľa jednoduchší. Práve preto sú
Môžeš nám prezradiť niečo o svojej
Uruguajci veľmi priateľskí a pohostinní. A v tomto sú nám budúcnosti?
tak trošku aj podobní.
Pri mojom príchode do Uruguaja som sa
Je známe, že táto oblasť Južnej Ameriky, v ktorej zo zvedavosti spýtal môjho predstaveného,
pôsobíš, je pomerne chudobnou krajinou s jednodu- na aké dlhé obdobie som tam prišiel. On
chými ľuďmi. Došlo počas misijného pôsobenia spo- odpovedal, že na desať a viac rokov. Záviločenstva k istému posunu vo vzťahu tamojších ľudí k sieť bude od toho, ako sa tam udomácnim a
vám? Aké zmeny si na nich postrehol?
budem cítiť. Musím povedať, že sa tam cítim
Na začiatku si tamojší ľudia udržiavali istý odstup či veľmi dobre, takže si tam viem predstaviť aj
rešpekt, ktorý sa časom prelomil, keď sme sa s nimi lepšie viac než desať rokov. Len teraz je to už
spoznali. V súčasnosti je to úplne iné. Získali sme si ich práve päť a pol roka a zdá sa mi, akoby to
dôveru, navštevujú nás, chcú sa s nami rozprávať. Aj bolo len nedávno, keď som do tejto krajiny po
napriek tomu, že sme až z ďalekej Európy, berú nás už prvýkrát zavítal.
ako domácich.
Je niečo, čo by si chcel odkázať svoJe to už predsa niekoľko rokov, kedy si priamym jim rodákom, obyvateľom a návštevníkom
svedkom a účastníkom šírenia kresťanstva medzi našej obce a tým, ktorí ťa poznajú?
týmto ľudom. Všimol si si Ty osobne určité rozdiely v
Rád by som všetkých poprosil o modlitby,
postojoch tamojších ľudí k náboženstvu v začiatkoch ktorými si môžeme navzájom najviac pomôcť
pôsobenia tvojej misijnej práce a teraz?
a vďaka ktorým sme duchovne spojení aj na
Náboženská realita v Uruguaji je úplne iná ako v celej diaľku. Rovnako i ja častokrát myslím na vás
Južnej Amerike. V Uruguaji praktizuje vieru malé percento a prosím Pána Boha, aby vás ochraňoval a
ľudí. Napríklad na nedeľnej bohoslužbe mávam 25 až 30 sprevádzal svojím požehnaním.
ľudí. Dedinka má však viac než dve tisíc obyvateľov. V
Ďakujeme za rozhovor a želáme Ti v
posledných rokoch sme sa zamerali predovšetkým na deti mene všetkých veľa úspechov na Tvojej
a mládež, pretože práve v nich vidíme budúcnosť. Práve misijnej ceste a tešíme sa na Tvoju ďalšiu
tu badať najväčšie zmeny.
návštevu na Slovensku!
Vladimír Bútora, Beáta Gažová
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Separovanie odpadu
Milí spoluobčania, každý z nás už nepochybne počul nejakú informáciu o škodlivosti znečisteného životného prostredia. Nie, neľakajte sa. Nechcem teraz priniesť čísla o
chorobách, či úmrtiach spôsobených našim znečisteným
okolím, aj keď na druhej strane by bolo zaujímavé vidieť to
štatisticky zhodnotené. Zaujímavé, no isto hrozivé! V tomto
príspevku by som chcela pripomenúť niečo, čo je v mestách
a dedinách (v zahraničí už niekoľko rokov) bežné, moderné,
no hlavne nevyhnutné a od nového roka zo zákona dokonca
povinné. Je to separácia odpadu, alebo odpadové hospodárstvo.
SEPAROVANIE ODPADU NEMÁ LEN ESTETICKÉ
PRÍNOSY V PODOBE ČISTEJŠEJ OBCE, ALE PRISPIEVA AJ K ZLEPŠENIU KLÍMY NA ZEMI, ŠETRENIU VZÁCNYCH PRÍRODNÝCH ZDROJOV.
Keby sme sa nad touto vetou hlbšie zamysleli a chcelo by
sa nám o nej získať viac faktov a informácií, zistili by sme,
aké ohromné čísla rôznych druhov úspor sa skrývajú za
„obyčajným“ triedením odpadu.
Dosť bolo teórie, poďme na prax. Od januára 2010 sa aj v
našej obci zavádza separovanie odpadu. Otázkou ostáva,
ako bude toto triedenie v praxi prebiehať. Kým dostaneme
zo strany obce nejaký spôsob formou nariadenia, skúsme sa
aj my k problému vyjadriť. A tak sme vymysleli anketu. Ponúkame Vám možnosti formy zberu separovaného odpadu.
Ak sa Vám nejaká pozdáva, dajte nám čím skôr vedieť. Buď
do redakcie našich novín, alebo na obecný úrad.
Milí spoluobčania, využite možnosť vyjadriť svoj názor a
zapojte sa do našej ankety. Aj keď v hre nie sú ceny, Vašou
cenou môže byť pocit aktivity pri zavádzaní niečoho nového
a nevyhnutného. Ak by ste mali nejaký svoj vlastný a iný
nápad, ako si čo najpraktickejšie poradiť so separovaním
odpadu, dajte vedieť nám, alebo pracovníkom obecného
úradu, určite bude aj Váš názor braný do úvahy.

ANKETA
Aká forma triedenia odpadu (papier, plast,
sklo, kov) by mi vyhovovala?

 Odpad zatiaľ nebudeme separovať , budeme pokračo-

vať v zaužívanom zbere s tým, že cena sa bude upravovať
podľa aktuálnych výdavkov (aktuálne – náklady obce na
likvidáciu komunálneho odpadu boli v roku 2008 12,28
euro (370 Sk) na obyvateľa s tým, že obyvateľ platí 9,13
euro (275 Sk) a rozdiel hradí obec zo svojho rozpočtu.

 Som za to, aby si každá domácnosť svoj vyseparovaný
odpad individuálne prinášala na zberné miesto v danom
termíne a donesený odpad sa bude podľa kategórie evidovať a po splnení množstva určeného obcou bude mať
zľavu na poplatku za komunálny odpad oproti tomu, kto
odpad donášať nebude(bude platiť ako v bode 1)
 Som za to, aby nám obec poskytla odvoz triedeného
odpadu v danom harmonograme.
 Som za to, aby nám obec poskytla možnosť odkúpenia
praktických zberných nádob, ktoré by v danom harmonograme vyvážala. Zakúpením tejto nádoby by som sa zapojil do separovaného zberu a nebude sa mi zvyšovať poplatok za komunálny odpad.

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre
životné prostredie a nakladanie s odpadmi v
súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.
z.
Zo zákona vyplýva, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
obce, zodpovedá obec.
Separovanie odpadu zmenší objem, ktorý je potrebné odvážať a skladovať (čo bude aj mňa menej
stáť) a zmierni záťaž na životné prostredie.
1. januárom 2010 budú obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Od 1.1.2006 pre obce a
mestá platí zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, na pozemkoch právnických
osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú
súčasťou komunálneho odpadu. Obce a mestá majú
povinnosť tento odpad kompostovať.
Zložky komunálneho odpadu sú: papier, biele
sklo, farebné sklo, kovový šrot a kovové obaly zo železa a ocele, farebné kovy, plasty, mäkké umelé hmoty,
biologický odpad.
Pre zaujímavosť niekoľko príkladov:









zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu
jednej fleecovej bundy
zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec
z nápojových papierových kartónov sa stávajú darčekové
tašky
z dvoch jednolitrových nápojových kartónov sa stane 1m2
kuchynských utierok
z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče
z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle, či toaletný
papier.
z 5 recyklovaných sklených pohárov je možné vyrobiť vázu
na kvety

Na záver ešte jeden fakt
Niektorí ľudia, v snahe znížiť objem odpadu, považujú jeho
spaľovane za najlepší spôsob, ako sa ho zbaviť. Skutočnosť je
však taká, že spálený odpad sa opäť objaví v iných, niekedy
ešte nebezpečnejších formách. Pri spaľovaní sa nám síce
mení tvar spaľovanej hmoty, no súčasne sa mení do inej nebezpečnejšej formy. Spaľovaním meníme pevné odpady na
plynné emisie. Veľmi nebezpečné sú napríklad dioxíny. Dokážu vydržať v prírode bez zmeny stovky rokov, akurát menia
svoje „pole pôsobnosti“. (pokračovanie na str. 3)
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(dokončenie zo str. 2) Tým, že sú vysoko karcinogénne, môžu nám pri vdychovaní narobiť veľké problémy. A keďže príroda
je jeden veľký kolobeh, môžeme ich napr. prijať formou skonzumovanej potravy, či už mäsitej, alebo rastlinnej a keďže hovoríme o karcinogénoch, hrozí nám rakovina. Aj mňa chytá pocit bezmocnosti pri predstave, že doplácam na zodpovednosť,
alebo lepšie povedané na nezodpovednosť niekoho iného. V správach som videla reportáž o bezmocnej žene, v susedstve
ktorej pravidelne spaľovali veľké množstvo odpadu a ona v obave o zdravie svoje a svojej rodiny nezozbierala zo svojej záhrady celoročnú úrodu ovocia a zeleniny. Bála sa znečistenia.
Spracovala: Beáta Gažová

Oslavy zvrchovanosti
Dňa 25. júla 2009 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnili oslavy
prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Organizátormi
boli ĽS–HZDS, futbalový oddiel TJ Martin nad Žitavou a Obec Martin nad
Žitavou. Podujatie prišli podporiť aj vzácni hostia: Ján Kovarčík (poslanec
NR SR za ĽS–HZDS a predseda krajského predstavenstva ĽS–HZDS v
Nitre), Lýdia Forrová, (poslankyňa Zastupiteľstva NSK za ĽS–HZDS a
asistentka kancelárie poslanca NR SR), Marián Klenko (predseda Republikovej rady ĽS– HZDS), Štefan Mladý (predseda Okresného výboru ĽS–
HZDS v Zlatých Moravciach a starosta obce Vieska nad Žitavou). Medzi
hosťami nechýbali ani ďalší členovia výborov ĽS–HZDS, starostovia okolitých obcí a miestni podnikatelia.
Veľký záujem prejavili športovci o 1. ročník turnaja o putovný Pohár
zvrchovanosti. Z prihlásených sa vytvorilo 7 družstiev. Turnaj sa začal o
13:30 h a vyvrcholil finálovým zápasom po slávnostnom zapálení Vatry
zvrchovanosti.
Po štátnej hymne záhajila oficiálnu časť podujatia predsedkyňa miestnej
organizácie ĽS –HZDS pani Eva Jančovičová. Privítala hostí a odovzdala
slovo p. Mariánovi Klenkovi. Po slávnostnom otvorení sa prítomným prihovoril p. Ján Kovarčík a starosta obce p. Slavomír Fabian. Rečníci pripomenuli význam udalostí, ktoré predchádzali vzniku štátnosti. Vyzdvihli prácu
tých, ktorí sa podieľali na zavŕšení štátotvorného procesu a poukázali na
odkaz týchto udalostí, ktorý spočíva v slobodnom a zodpovednom prístupe
ku každodenným povinnostiam a rozhodovaniu v suverénnom štáte.
Vatru zvrchovanosti slávnostne zapálili poslanec NR SR J. Kovarčík a
starosta obce S. Fabian. Po zapálení vatry nasledoval finálový zápas turnaja.
Ceny prvým trom úspešným družstvám odovzdal predseda Republikovej
rady ĽS–HZDS M. Klenko. Putovný Pohár zvrchovanosti bude po tohtoročnom ročníku zdobiť priestory predajne firmy FERITHERM, ktorá zastrešovala víťazný tím v zložení: František Rakovský, Karol Hitka, Andrej Káčer,
Marek Káčer, Martin Režoňa, Damián Hitka, Miroslav Chren, Juraj Chren.
Veľkej pozornosti sa tešili koníky zo stajne p. Mišutu zo Slažian, ktoré
počas celého popoludnia vozili záujemcov o jazdu na koni, hlavne deti.
Bezplatné bolo aj podávanie gulášu, špekačiek a nápojov. Hudba a spev
sprevádzali celé popoludnie. Domáci aj návštevníci obce sa zabávali až do
neskorých nočných hodín.
Za úspešný priebeh podujatia ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave a organizácii akcie. Predstaviteľom ĽS–
HZDS ďakujeme, že osobne prišli podporiť toto podujatie, čím preukázali
záujem o život, ľudí a dianie aj v menších obciach Slovenskej republiky.
Viera Brunclíková

O čo vlastne ide v deklarácii?
Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky je uznesenie Slovenskej národnej rady zo
17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali
samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu,
ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej
Slovenskej republiky 1. januára 1993. Celý text deklarácie
bol nasledovný:
„My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského
národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli
deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na seba-

To, čo sme sľúbili,
sme aj splnili
Na akcii Vatra zvrchovanosti, ktorá sa konala
25. júla 2009 na obecnom ihrisku, sme vyhodnotili súťaž z 2. čísla občasníka obce Martin nad
Žitavou „My od Pelúska“. Vyžrebovali sme
troch šťastných výhercov voľnej vstupenky na
hodovú zábavu, ktorá sa bude konať v našej obci
14.11.2009.
Do súťaže sa zapojilo sedem lúštiteľov, ktorí
poslali správne riešenie z osemsmerovky z predchádzajúceho čísla na našu redakčnú e-mailovú
adresu, alebo ho doniesli osobne na Obecný
úrad. Výhercami sa stali: Martina Hitková,
Martina Gutmanová a Ivan Sofka.
Martinka Gutmanová si síce vzhľadom na
svoj nízky vek, túto výhru osobne pravdepodobne neužije, no určite spraví voľnou vstupenkou
radosť rodičom. Ďalšia Maťa s Ivanom majú
najlepší predpoklad si túto zábavu užiť do sýta a
náhoda chcela, že dokonca ako pár.
Výhercom v mene redakcie občasníka gratulujeme a prajeme príjemnú zábavu.
Redakcia

Vydarený augustový zájazd
Rovnako ako minulý rok, i počas tohtoročných
letných mesiacov, zorganizoval Obecný úrad Martin nad Žitavou jednodňový zájazd na termálne
kúpalisko Vadaš do Štúrova. Prihlásení zastupovali
všetky vekové kategórie od detí cez mládež, dospelých až po dôchodcov.
Veríme, že táto tradícia sa zachová aj do budúcnosti a už teraz sa všetci netrpezlivo tešíme na podobné podujatia.
Redakcia

určenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody
a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme,
že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva
všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín
a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy
Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho
štátu slovenského národa. Bratislava 17. júl 1992.“

Spracovala: Beáta Gažová (zdroj: sk.wikipedia.org)
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Deň Matice
slovenskej
4. august je dňom Matice slovenskej,
ktorá je celonárodnou slovenskou kultúrnou
ustanovizňou so sídlom v Martine. Jej základnou úlohou sa od jej ustanovenia stalo
podporovať národné vedomie ľudu, kultúrnu a vedeckú činnosť, literatúru a umenie a
samozrejme - šírenie slovenského jazyka. Je
konzervačnou i depozitnou knižnicou, prednostne uchováva slovenské dokumenty a
dokumenty týkajúce sa Slovenska. Spravuje
a ochraňuje historický knižný fond, je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania
a digitalizácie knižných dokumentov, spravuje súborný katalóg monografii knižníc a
koordinuje jeho tvorbu. Momentálne sídli v
centre Martina. Svojou činnosťou sa v začiatkoch svojej existencie zaslúžila o rozšírenie slovenského jazyka.
Založená bola roku 1863 v Martine a bola výsledkom myšlienky založiť kultúrnu
inštitúciu počas boja Slovákov za jazykové
a politické práva už na začiatku 19. storočia.
V júni 1861 na memorandovom zhromaždení v Turčianskom sv. Martine nadobudla
konkrétne predstavy. Vznikol dočasný výbor Matice slovenskej, ktorý už začiatkom
augusta 1861 predložil uhorskému miestodržiteľstvu stanovy Matice slovenskej.
Prvé slávnostné zhromaždenie sa konalo
4. augusta 1863 v Martine. Prvým predsedom bol zvolený katolícky biskup Štefan
Moyzes a podpredsedom evanjelický superintendent Karol Kuzmány.
6. apríla 1875 bola činnosť Matice zastavená a nariadením ministra vnútra Kolomana Tiszu z 12. novembra 1875 bola Matica slovenská rozpustená a jej majetok
zhabaný. Koloman Tisza v rozhodnutí,
ktoré uverejnili aj Národné noviny č. 143 z
roku 1875 dôvodí, že činnosť Matice nezodpovedala stanovám a že jej činnosť po
dlhé roky jej trvania bola protivlastenecká a
protištátna. Svoju činnosť Matica obnovila
1. januára 1919 po vzniku Česko-Slovenska
na základe rozhodnutia Dr. Vavra Šrobára,
ministra pre správu Slovenska. Od roku
1990 je predsedom Matice slovenskej Jozef
Markuš.
Názov „Matica“ v minulosti u Slovanov
znamenal názov fondov a svojpomocných
kultúrnych spolkov. Matica sa stala symbolom národno-zákonných snáh utláčaných
slovanských národov. Matica slovenská
bola teda spolkom Slovákov, s cieľom rozvíjať kultúru, jazyk a osvetu. Svoje Matice
mali v Uhorsku aj iné slovanské národy –
napr. Srbi Maticu srbskú, Česi Maticu českú
a pod.
Spracovala: Beáta Gažová (zdroj:
sk.wikipedia.org)


Jesenné dni
Rána sú plné farebných tónov
zahalené rúškom hmly,
dažďové kvapky na oknách domov
a chlad skrytý v srdci tmy.
Prvé mrazy tíško zataja krásu kvetov,
hnedá sa stane najkrajším odtieňom,
lastovičky odletia do neznámych svetov,
aj slnečné lúče podľahnú tieňom.
Darmo. Všetko sa zmenilo,
stromy sú razom žlté i červené,
na zemi zostali len škrupiny orechov,
farby sa vkradli do všetkej zelene,
i mocný vietor s hukotom
duje do mechov.
Každý deň počuť v ušiach
túto krásnu pieseň,
je prostá, no žiarivá,
spieva si ju jeseň.
Kristína Káčerová


Ľavákom sa človek
nestáva, ľavákom sa
rodí
Ľavák je definovaný ako osoba, ktorá má
ľavú ruku obratnejšiu než pravú, teda opačne,
než je obvyklé u väčšiny populácie a tvoria asi
jednu desatinu v populácii.
A vedeli ste, že ľaváci, majú dokonca svoj
medzinárodný deň? Nie? Ani ja nie. Dočítala
som sa o tom náhodou a hneď ma to zaujalo.
Zistila som, že iniciátorom bol istý aktívny
ľavák z Kansasu a už od roku 1976 je 13. august Medzinárodným dňom ľavákov.
Dnešná moderná doba priniesla mnoho výsledkov rôznych štúdií o tom, aké je pre ľaváka
nebezpečné a škodlivé snažiť sa ho v detstve
„prerobiť“ na praváka. Podľa psychológov
môžu takéto pokusy spôsobiť poruchy správania a sústredenia. Ľavákom sa človek nestáva,
ľavákom sa rodí. Ak je jeden z jeho rodičov
ľavák, je asi 26 percentná pravdepodobnosť, že
aj dieťa bude ľavák.
Aj keď sú ľaváci na svoju dominantnú ruku
úplne zvyknutí, predsa narážajú v živote na
určité prekážky a tými sú rôzne predmety dennej potreby tvarované pre pravú ruku.
Spracovala: Beáta Gažová (zdroj: sk.wikipedia.org)

15. september
je sviatkom
Sedembolestnej
Panny Márie
Milí spoluobčania, sviatok Sedembolestnej Panny
Márie je pre Slovákov bezpochyby jeden z najkrajších
a najdojímavejších sviatkov
vôbec slávený vždy 15.
septembra. Je to deň, keď
mnohí z nás na svätých
omšiach alebo v súkromí
vyslovujeme prosby o pomoc pri našich starostiach a
trápeniach a ďakujeme za
pomoc, ktorá nás týchto
starostí a trápení pomohla
zbaviť.
Z histórie vieme, že úcta
k Sedembolestnej Panne
Márií u Slovákov začala
prijatím kresťanstva od
vierozvestcov sv. Cyrila a
Metoda.
Sedembolestná
Panna Mária bola vyhlásená
za patrónku Slovenska v
roku 1966 pápežom Pavlom
VI.. Jej národnou svätyňou
sa stal šaštínsky chrám, kde
každoročne smerujú kroky
tisícok Slovákov, aby sa s
úctou a dôverou zverili so
svojimi trápeniami a aby
vrúcne poďakovali za splnené prosby a želania.
Prečo sedembolestná?
Sedem je v biblickej reči
symbolickým číslom a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú aspoň
sedem najznámejších bolestí
Božej Matky:
1. keď počula Simeonovo
proroctvo o meči, ktorý aj
jej prebodne srdce,
2. keď utekala do Egypta,
keď Herodes vraždil neviniatka,
3. keď hľadala strateného
Ježiša v Jeruzaleme,
4. keď Ježiša zajali a odsúdili,
5. keď Ježiš zomieral na
kríži,
6. keď Ježiša zložili z kríža,
7. keď Ježišovo telo kládli
do hrobu.
Spracovala: Beáta Gažová
(sk.wikipedia.org)
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Škola začína

Je po prázdninách

Tak a je to tu. Škola opäť
začína. Ani sme sa nenazdali a
je po prázdninách. Už ste prišli
na to, že čas plynie veľmi rýchlo? Veď len teraz sa prázdniny
začali a už je po nich. Dúfam, že
nielen rýchlo preleteli, ale že
vám priniesli i množstvo krásnych chvíľ. Určite ste zažili
niečo krásne, niečo, čo ste spoznali prvýkrát, niečo čo vo vás
zostane nadlho. Oddýchnutí
zasadneme do školských lavíc,
aby sme mohli privítať nových
prváčikov a naučiť sa niečo
nové.
Našu školu budú navštevovať títo žiaci:
1. ročník: Martin Bútora, Ľudmila Jenisová, Peter Jenis †
2.ročník: Denisa Hitková, Andrej Brunclík, Dávid Benkovič,
Samuel Kováč
3.ročník: Monika Hitková,
Kristína Oláhová, Aneta Segíňová
4. ročník: Erik Benkovič, Barbora Šlehobrová, Nikola Chrenová, Martina Gutmanová, Tomáš Belica, Ľuboš Nipča, Lukáš
Zaťko, Marko Svitek
Jakub Brunclík
Prajeme vám veľa šťastných
chvíľ, priateľov i radosti v novom školskom roku 2009/2010.
PaedDr. Zuzana Zbonková
riaditeľka ZŠ

Prázdniny sa krátia a pomaly, ale isto sa opäť blíži 1. september. Brány škôl sa otvorili a chodby a triedy sa zaplnili
veselým smiechom detí, ale aj strachom či obavou z nového a
doposiaľ nepoznaného. Aj naša materská škola sa 2. septembra po zaslúženom oddychu otvorila a privítala v tomto školskom roku 13 detí vo veku 3 až 6 rokov.
Naším mottom a zámerom je: „Škola zameraná na tvorbu tvorivej atmosféry s pocitom bezpečia, dôvery, psychickej a fyzickej pohody.“ Žijeme v dobe plnej zhonu,
stresu a každodenného náhlenia sa, preto chceme deťom v
materskej škole poskytnúť pohodu, pokoj a pozitívnu tvorivú
atmosféru. Mať vždy pre deti čas.
Materská škola je jednotriedna heterogénna /zmiešaná/ s
poldennou výchovou a vzdelávaním, poskytuje predprimárne
vzdelávanie päť hodín denne v dopoludňajšom čase od 7.00 h
– 12.00 h v rozsahu piatich dní v týždni. V odpoludňajšom
čase od 12.00 h do 15.30 h. starosta obce umožnil a poskytol
deťom pobyt v priestoroch materskej školy. V tomto čase deti
odpočívajú na lehátkach v spálni alebo podľa potrieb detí sa
zaoberajú nerušivou činnosťou v triede. O deti sa stará a zodpovedá za ich bezpečnosť vychovávateľka.
Spoločným úsilím nás všetkých zamestnancov materskej
školy ako aj v spolupráci so ZŠ, miestnou kultúrou a v neposlednom rade so zriaďovateľom, prispievame k optimálnej
pripravenosti detí a ich začleneniu sa do kolektívu a uľahčenému prechodu do 1. ročníka ZŠ.
Lýdia Hudáková, riaditeľka MŠ

V našej obci bol vybudovaný obojsmerný chodník pozdĺž hlavnej cesty. Z
technického pohľadu riešenia to bol najkomplikovanejší úsek dlhý osemsto
metrov. Z celého navrhovaného riešenia výstavby
chodníka naprieč našou
obcou (približne dve tisíc
metrov) bol však najpotrebnejší.
V súvislosti s užívaním
chodníka pre chodcov by
som chcel upozorniť všetkých občanov ako aj návštevníkov, že akékoľvek
obmedzovanie
chodcov
parkovaním
motorových
vozidiel na chodníku je
podľa zákona klasifikované
ako dopravných priestupok
a vlastníci motorových
vozidiel môžu byť príslušníkmi polície sankcionovaní až do výšky niekoľkých
desiatok eur.
Slavomír Fabian

Otvorenie
dopravného ihriska

Pokládka asfaltu
V druhej polovici augusta
2009 bola v obci vykonaná
pokládka asfaltu na hlavnej
ceste v úseku od rázcestia Prváčikom by bol aj Peťko Jenis, no dnes je už
po kultúrny dom. Okrem nás anjelikom.
Venovali súrodenci
sa novému asfaltovému „kobercu“ môžu tešiť aj obyvatelia susedných obcí Mankovce
ako bodka za prázdninami
a Neverice.
Redakcia
Posledný prázdninový – 31. august – sme
venovali deťom do 15 rokov, pre ktoré sme
pripravili súťaže a hry s environmentálnym
zameraním. Prihlásené deti, so súhlasom
Pozývame všetkých vždy
rodičov, si vyskúšali stavanie stanov, pobyt v
v pondelok a štvrtok o 18:30
prírode a to, ako sa postarať sami o seba.
h na pravidelné cvičenia
Spestrením popoludnia bola účasť kaderníčaerobiku vo veľkej sále kulkulky, ktorá deťom vytvorila účesy aj vo farebtúrneho domu v Martine
nom prevedení. Večer sme si spríjemnili pri
nad Žitavou. O prípadných
zmenách Vás budeme votáboráku. Deťom chutili špekáčiky, ktoré si
pred informovať na webovej
sami pripravili. Po opekaní nastala pre deti
stránke obce.
najočakávanejšia chvíľa – noc v stane. ZobuTešia sa na Vás Vaše
dili ich až lúče ranného slnka.
cvičiteľky.
Viera Brunclíková

Skautský tábor

Aerobik

Starosta
informuje

Projekt "Dopravné ihrisko" s tematickým zameraním kultúrne a vzdelávacie
aktivity trval od novembra minulého roka
do konca júna 2009. Realizáciou tohto
projektu sme v oblasti dopravnej výchovy
vytvorili podmienky pre spojenie teórie s
praxou. Chceme dať deťom základy v
dopravnej výchove, aby sa samostatne a
správne orientovali a správali v dopravných situáciách ako chodci alebo cyklisti
na cestnej komunikácii.
Na otvorení sa zúčastnili spoluautori
projektu: riaditeľka miestnej ZŠ a starosta
obce. Medzi pozvanými hosťami boli
zástupcovia Nitrianskej komunitnej nadácie, Okresného dopravného inšpektorátu v
Nitre a zástupca firmy Lemus Nitra, ktorí
sa na projekte spolupodieľali a boli dôležitým článkom celej tejto aktivity. Otvorenie
sa uskutočnilo slávnostným prestrihnutím
pásky. Po krátkych príhovoroch zúčastnených deti MŠ a ZŠ súťažili v jazde na
kolobežkách
Budeme robiť všetko preto, aby prínosom boli nielen praktické vedomosti detí v
dopravnej výchove, ale aj ich znížená
úrazovosť, aby sme deti kvalitne pripravili
na bezpečný vstup na cestnú komunikáciu,
a tým ich vyvarovali pred rôznymi nástrahami.
Lýdia Hudáková, riaditeľka MŠ
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D E Ň ZE M E

Starosta reaguje
V predchádzajúcom vydaní občasníka ste isto, milí čitatelia, postrehli niekoľko nápadov na zlepšenie navrhnutých prvými obyvateľmi obytnej zóny, ku ktorým sa vyjadril v tomto čísle p. starosta
Slavomír Fabian. Jedným z návrhov bolo zlepšiť pouličné osvetlenie
pri vstupe do obce na rázcestí osadením pouličnej lampy, ďalším
bolo vybudovať v novej obytnej zóne miesto pre hru a relax detí
žijúcich v tejto časti. Problémom, ktorý stojí za povšimnutie je podľa
nášho čitateľa i privysoká rýchlosť dopravných prostriedkov vstupujúcich do obce, ktorá by sa mohla riešiť namontovaním spomaľovačov, a nepochybne mnohých zaujíma i termín dostavby chodníka
po križovatku v úseku od bývalého poľnohospodárskeho družstva.
Vážení spoluobčania, veľmi sa teším prejavenému záujmu o stavbu rodinných domov v našej novej obytnej zóne. V mene svojom môžem prehlásiť, že využijem všetky možnosti a vynaložím maximálne
úsilie, aby sa náš zámer zástavby novovytvorenej obytnej zóny zrealizoval v krátkej budúcnosti. Sme otvorení pre akékoľvek návrhy a
pripomienky zo strany Vás, občanov, ktoré nám zároveň pomáhajú
pri realizovaní našich zámerov k spokojnosti všetkých obyvateľov.
Osvetlenie na začiatku obce sa dobuduje do začiatku zimných mesiacov. V zastavovacom pláne obytnej zóny sú navrhnuté zelené plochy slúžiace pre aktívny a pasívny oddych budúcich obyvateľov, pochopiteľne i pre našich najmenších. V súčasnosti sa pripravuje návrh
riešenia dopravnej situácie a označenia informačnými tabuľami pre
celú obec. Termín osadenia sa predpokladá na letné mesiace budúceho roka. Problematiku dostavby chodníka v smere od bývalého poľnohospodárskeho družstva po rázcestie rieši samostatný projekt a
vybudovaný bude v závislosti od finančných možností obce. Jeho
technické riešenie úzko súvisí s výstavbou infraštruktúry novej obytnej zóny.
Pevne verím, že noví obyvatelia sa v našej obci budú cítiť spokojne
a že zvyšovanie počtu obyvateľov vytvorí lepšie možnosti pre rozvoj
samozamestnávania pre súčasných obyvateľov a takýmto spôsobom
zabezpečíme trvalo udržateľný rozvoj obce.
Slavomír Fabian

FUTBAL: Aktuálna tabuľka - II. C trieda
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body + Body

1.

Čierne Kľačany

6

5

1

0

15 : 3

16

7

2.

Skýcov

6

5

1

0

14 : 5

16

1

3.

Machulince

6

5

0

1

21 : 4

15

6

4.

Nevidzany

6

4

1

1

15 : 8

13

1

5.

Tesárske Mlyňany

6

4

0

2

11 : 7

12

6

6.

Velčice

6

3

1

2

12 : 10

10

1

7.

Hosťovce

6

3

0

3

5 : 11

9

-3

8.

ViOn „C“

6

2

0

4

8 :8

6

-3

9.

Martin nad Žitavou

6

2

0

4

8 : 12

6

-3

10. Slepčany

6

1

2

3

15 : 17

5

-4

11. Jedľové Kostoľany

6

1

1

4

5 : 12

4

-2

12. Obyce

5

1

0

4

5 : 10

3

-3

13. Choča

5

1

0

4

4 : 19

3

-6

14. Červený Hrádok

6

0 1
5
3 : 15
1
-2
Zdroj: www.obfz.sk (aktuálne k 8. 9. 2009)

Tak ako vlani tak aj tento rok sa
pripravujeme na "DEŇ ZEME". Výstava
ovocia, zeleniny a výtvorov našich obyvateľov sa bude konať
4. októbra 2009
v miestnom bohostánku.
Tento deň venujeme poďakovaniu
za dary zeme, pretože: "Všetko, čo
máme, máme len od Teba, a preto tak
nám daj nakladať s Tvojimi darmi, aby
sme ako dobrí šafári dobrodení od Teba
prijatých mohli raz pred Tebou vydať
počet zo šafárenia".

Martinské hody
14. november 2009 o 2000 h

Kultúrny dom Martin nad Žitavou
Vstupné: 14 €/osoba alebo 27 €/pár

Podávať sa budú pečené kačky
Do tanca hrá skupina Kašubovci
Rezervácia vstupeniek na Obecnom úrade
alebo 037/642 25 45
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