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Stál som pred naším novým domom a po ulici šiel starosta. Ako zvyčajne sa zastavil, vystúpil z auta, podal mi ruku a spýtal sa, ako sa mám.
Po úvodných formalitách sme sa rozhovorili o tom, čo nové. Spomínal, že
je nádej získať nejaké financie na obnovu našej ulice. Na novú cestu, nové
chodníky, zeleň, a dokonca i nejaké lavičky. Nevedel som sa veľmi tešiť,
pretože dnes každý rozpráva o rozličných fondoch, eurofondoch,
o úspešných projektoch a pod. Už som na tieto témy alergický. Rozumiem
však tomu, že vďaka peniazom naša ulica bude o čosi krajšia, útulnejšia.
Starosta sa rozlúčil, sadol do auta a odfrčal. Nepamätám si už, čo presne
sa má na našej ulici všetko zmeniť. Pamätám si iba príjemný pocit. Teplo
pri srdci a radosť z toho, že náš dom stojí tam, kde stojí. Na našej ulici. V
našej dedinke. A som rád, že ja patrím k tomuto domu, že bývam na našej
ulici a v našej dedinke.
To je domov. Ak si človek môže povedať, že je rád pod strechou, na
ktorú počúva klopkať letný dážď, bubnovať jarné krúpy, tíško a romanticky klesať snehové vločky. To je domov, ak pod touto strechou bývajú tí,
ktorých mám rád, a ktorí majú radi mňa. To je domov, keď človek nemá
strach z ničoho ťažkého. Ani z nepríjemných susedov. Ani z padajúcej
ohrady. To je domov. Miesto, kde vás vždy niekto čaká a privíta s otvorenou náručou.
Takýto domov môžeme mať všetci, ak neostaneme ľahostajní voči
tým, čo žijú vedľa nás. Domovom môže byť ten váš dom, starý, či nový.
Domovom môže byť tá vaša ulica, s eurofondami, či bez nich. Domovom
môže byť tá vaša dedina. Ak si nájdete čas vystúpiť z auta a podať ruku. Ak
nájdete odvahu pozdraviť suseda cez ohradu.
Prajem vám všetkým, aby ste v Martine našli svoj domov. Aj keď iba
načas. Lebo ten najkrajší domov nás ešte iba čaká!
Ľubor Gál, kaplán zlatomoravskej farnosti

Zájazd do Medjugorja
V termíne od 18.7. – 25.7.2010 organizujeme osemdňový

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie,
úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.

pondelok až piatok v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00 h,

Redakcia novín My od Pelúska

alebo na mobil 0905 582 600 od 17:00 do 20:00 h. Neodkla-

pútnický zájazd do Medjugorja. Zabezpečuje ho cestovná
kancelária Krištof Tour. Cena je 150,-EUR, bez poistenia.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 037/6422545 v

dajte si nahlásenie, lebo už v tomto čase je o púť záujem.



Redakcia

o vstupenku na Rodičovskú zábavu

Milí spoluobčania, či si to
pripúšťame, alebo nie, náš
život musí plynúť medzi určitými hranicami. Medzi láskou
a nenávisťou, medzi bohatstvom a chudobou, slávou a
skromnosťou, medzi dobrom
a zlom...
Pre nás, kresťanov katolíkov, by nemalo robiť problém
žiť život správne. Máme dané
presné pravidlá. Ale z prírody
vieme, že aj tak pevné geologické hranice sa môžu posunúť. Príde vytrvalý dážď, alebo zemetrasenie a hranica
krajiny je posunutá. Aj rozvodnená rieka, alebo zosypaný kopec môže túto hranicu
posunúť.
Každodenný život nám
prináša mnoho zložitých situácií, keď sme akoby skúšaní
využívať teóriu v praxi. No
podstata nášho bytia je veľmi
jednoduchá. Milí spoluobčania, poprajme si spoločne požehnané veľkonočné sviatky.

Aby bolo doma dobre

Súťaž na str. 6!

„Nie len chlebom je
človek živý.“
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Projekt: Solarifikácia miest a obcí na Slovenku
Prostredníctvom solárnych systémov sa
dokáže najefektívnejšie a najjednoduchšie

Výhody pre koncového užívateľa:

využiť potenciál slnečnej energie a transformovať ju na tepelnú energiu. Slnečné kolek-

•

tory predstavujú oproti fosílnym palivám
ekologicky prijateľnejšiu alternatívu.
Na to sa zameral projekt Solarifikácia
miest a obcí na Slovensku, ktorý sa začína v
apríli tohto roka. Podľa predbežných informácií projekt prináša majiteľom rodinných

•

domov vysokokvalitné solárne zostavy za
výhodnú obstarávaciu cenu. Výhody plynúce
z používania solárnych systémov budú môcť
takisto využiť aj vlastníci bytov v bytových

•

domoch. Zámerom projektu je aj podpora a
naplnenie cieľov Programu vyššieho využitia
biomasy a slnečnej energie, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR.
Prvoradým cieľom tohto projektu je zníženie produkcie skleníkových plynov použitím solárnych systémov na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na podporu vykurovania
(minimálne o 100 ton/1 rok) ako aj zníženie
závislosti Slovenskej republiky od dodávok
plynu, čo si vyžiada prostriedky na projekt v
hodnote približne 2 milióny eur.
Ďalšími cieľmi sú zvýšenie informovanosti

•

obyvateľstva Slovenska o možnosti využívania solárnych systémov a o ich výhodách
oproti konvenčným spôsobom ohrevu TÚV
so zreteľom na ochranu životného prostredia
a zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti
solárnych systémov domácnostiam, poskytnutie poradenstva a pomoc pri žiadaní štátnej dotácie na slnečné kolektory. V neposlednom rade je to podpora zelených projektov v obciach z prostriedkov získaných z projektu solarifikácie.

•
•

V rámci Projektu Solarifikácie je zabezpečený dovoz zostavy priamo na
miesto určenia v rámci celej SR bezplatne (len pre
rodinné domy), pravidelne počas dní rozvozu.
V rámci Projektu Solarifikácie, okrem možnosti
získania štátnej dotácie,
máte automaticky možnosť čerpania extra dotácie.
Koncom roka 2010 sa
vyžrebuje jeden majiteľ
solárnej zostavy s plochými kolektormi a jeden
majiteľ
s
vákuovotrubicovými kolektormi
(len pre rodinné domy).
Vyžrebovaným sa vrátia
finančné prostriedky vynaložené na kúpu celej
zostavy. Žrebovanie prebehne 1. novembra 2010 v
prípade úspešného dosiahnutia cieľov stanovených.
Prvých 500 účastníkov
projektu Solarifikácie získava sadu záhradných solárnych lampičiek zdarma
(len pre rodinné domy).
Možnosť nákupu solárneho systému aj na splátky.
Koncový užívateľ svojou
účasťou v projekte Solarifikácia podporí svoje mesto alebo obec troma percentami z kúpnej ceny solárnej zostavy. Tieto prostriedky budú použité na
zelené projekty v rámci
obce.

Výhody pre obce
•
•

•

•

Zvýšenie
životnej
úrovne občanov.
Aktívna
účasť na
ochrane
životného
prostredia.
Finančný prínos vo
výške 3% z ceny solárnej zostavy zakúpených občanmi s trvalým pobytom na
území daného mesta
alebo obce. Tieto prostriedky môžu byť použité na zelené projekty v rámci tohto mesta
alebo obce.
1. novembra 2010 sa
vyhodnotí najviac Solarifikované
mesto
alebo obec na základe
inštalovanej
plochy
pomocou projektu Solarifikácia na počet
obyvateľov.
Najviac
Solarifikované mesto
alebo obec získa finančné prostriedky vo
výške 1000 Eur. Finančné
prostriedky
budú pridelené len v
prípade
úspešného
dosiahnutia
cieľov.
Tieto prostriedky môžu byť použité na zelené projekty v rámci
mesta alebo obce (separovanie odpadu, výsadba stromov, zníženie energetickej závislosti budov obnoviteľnými zdrojmi energie).
Zdroj: www.asb.sk
www.solarifikacia.sk
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Veľkonočné obdobie
Milý spoluobčania, prežívame pekné obdobie.
Mladá svieža zelená tráva, prvé pekné farebné
kvietky. Teplo v slnkom prehriatom vzduchu, prebúdzajúci sa život po dlhom zimnom útlme. To
všetko v nás vyvoláva príjemné pocity a emócie.
Emócie, ktoré nás sprevádzajú počas tohto veľkonočného obdobia, znamenajú pre niekoho napríklad radosť z príchodu jari. Radosť plnú úcty, nádeje a vďaky.
Túto radosť nám ponúkajú veľkonočné sviatky
svojou kresťanskou podstatou. V jej poňatí je Veľká
noc oslavou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych po
jeho trpkej smrti na kríži.
Veľkonočné obdobie má svoju postupnosť. Začína Popolcovou stredou, ktorá je aj prvým dňom
pôstneho obdobia a končí na Veľkonočnú nedeľu.
Posledný týždeň pôstu pozná kresťanská verejnosť
ako Veľký týždeň začínajúci Kvetnou nedeľou a
končiaci Veľkonočnou nedeľou, čiže Veľkou nocou.
Posledné tri dni Veľkého týždňa – tzv. posvätné
trojdnie alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký
piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah
a symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch
dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho
vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť
na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu
sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú
nedeľu. Podstatu týchto dní sme si priblížili v minuloročnom vydaní našich novín v tomto období.
Tento rok sa zameriame na nedele v predveľkonočnom období. Je ich šesť, každá z nich má svoje
meno a je spojená s dodržiavaním istých zvyklostí.
Prvou v poradí je nedeľa nazývaná Čierna (Invocabit). Počas pôstu ženy odkladali pestrý odev a
obliekali sa do čiernych šiat, plédov a záster. Druhá
nedeľa (Reminiscere) je Pražná, nazvaná podľa
tradičného jedla pražmy. Je to staroslovanský pokrm pripravovaný pražením nedozretého obilia. V
túto nedeľu sa vymetali komíny a vypratávalo všetko, čoho sa chceli v domácnosti zbaviť. Tretiu nedeľu (Oculi) volali podľa povery Kýchavá. Koľkokrát
kto kýchol, toľko rokov sa mal dožiť. Táto obyčaj
odrážala strach z moru, ktorého prvé príznaky boli
spojené práve s kýchaním. Na štvrtú nedeľu (Laetare) bolo možné čiastočne uvoľniť pôstnu disciplínu.
V cirkevnom prostredí sa to prejavuje zmenou farby
rúcha, kedy fialovú nahradili ružovou. Piata nedeľa
(Judica) sa nazýva Smrtná a je spojená so zahaľovaním krížov v kostoloch. V Smrtnú nedeľu sa všeobecne rozšíril zvyk vynášania smrti - Moreny,
ktorý sa dodnes spája s ukončením zimy. Kvetná
nedeľa je poslednou nedeľou pred Veľkou nocou.
Pripomína pamiatku Kristovho príchodu do Jeruzalema. Jej názov je odvodený od kvetov, ktorými
Krista vítali. Do života sa tento zvyk preniesol v
podobe svätenia bahniatok a ratolestí. Okrem toho
si ľudia obliekali nové šaty, vymetali „neresti“ a
nesmelo sa piecť.
Zdroj: Beáta Gažová, www.zoe.sk
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Veľkonočné zvyky u „našich
susedov“
„Veselé Velikonoce!“. V Českej republike je prastarou tradíciou hodovanie a ručne vyrobené korbáčiky z vŕbového prútia.
Ráno na veľkonočný pondelok muži a chlapci chodia k svojim
známym a šibú nimi ženy a dievčatá. Korbáčiky sú splietané z
ôsmich, dvanástich alebo dvadsiatich štyroch prútikov a sú od pol
do dvoch metrov dlhé, ozdobené vypletenou rúčkou a farebnými
stuhami. Podľa tradícií muži zároveň odriekavajú koledy. Zmyslom šibania dievčat a žien nie je spôsobenie bolesti ani príkoria.
Je to skôr symbol záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa
dokonca môžu cítiť urazenými. Vyšibané ženy a dievčatá dávajú
šibačom vymaľované vajíčka ako symbol vďaky a odpustenia.
Podľa starých povier dievčatá majú byť na Veľkú noc vyšibané
preto, aby boli zdravé a zachovali si plodnosť. Ženy môžu zasa
poobede na odplatu za vyšibanie popolievať chlapcov vedrami
studenej vody. Tieto zvyky sa v Čechách menia v niečom podľa
jednotlivých krajov.
„Boldog Husveti Ünnepeket!“. Veľkonočný pondelok je v
Maďarsku známy pod názvom „Ducking Monday“ (ducking =
potápanie alebo lov kačíc). Tento názov bol odvodený od tradície,
hádzanie mladých diev do rybníkov alebo jazierok. Od dievčat sa
očakávalo, že tento nedobrovoľný kúpeľ budú brať športovo. Navyše sa im nahovára, že keď túto niekedy i nepríjemnú tortúru
podstúpia, stanú sa z nich lepšie manželky. V súčasnosti sa už v
Maďarsku zväčša od týchto zvykov upustilo a chlapci dievčatá iba
pokropia lacnými voňavkami. Dievčatá ich na odplatu za túto
„polievačku“ odmenia buď mincami alebo veľkonočnými vajíčkami. Napokon si navzájom zaželajú veľa šťastia. Veľkonočný pondelok je však hlavne dňom pohostinnosti. Keď príde k niekomu
domov návšteva, všetci si navzájom zaželajú veselú Veľkú noc a
potom sa hostia rôznymi zákuskami, koláčmi, šunkou a neodmysliteľnou pálenkou. Dvomi neodmysliteľnými maškrtami sviatočného stola sú „beigli“ (sladké orechové alebo makové koláče) a
veľkonočná brioška. Častým vzorom na krasliciach sú červené
kvetiny na bielom pozadí. Ďalším ľudovým zvykom je tzv. „pochôdzka“, keď sa farníci vo Veľkonočnú nedeľu vydávajú na polia,
aby opakovali každoročný symbolický rituál jarnej sejby.
„Wesolych swiat!“. Poliaci nazývajú veľkonočné sviatky
„Wielkanoc“, čiže Veľká noc alebo noc vzkriesenia Krista. V Poľsku je veľkonočným symbolom tzv. požehnaný košík. Na Veľkonočnú nedeľu ľudia pripravia košíky, do nich vložia kraslice,
chlieb, koláč, soľ, korenie a biele klobásky a s touto nošou sa vyberajú do kostola a nechávajú si ju požehnať. Hovorí sa, že „veľký
pôst“, ktorý začína 40 dní pred Veľkou nocou neskončí, pokiaľ nie
je košík v kostole požehnaný. Všetko, čo je obsiahnuté v košíku
má svoj význam. Vajíčka znamenajú, že Kristus vstal z mŕtvych,
chlieb a soľ sú pre dobré zdravie a bohatý život a o klobásky majú
symbolizovať nástup jari ako žiadosť o dostatok jedla a plodnosti.
Vo Veľkonočný pondelok mládenci šibú dievčatá vŕbovými prútikmi. Dievčatá sa im môžu rovnakým spôsobom „pomstiť“ o deň
neskôr. V ten deň číhajú chlapci na dievčatá aby ich mohli pokropiť vodou alebo voňavkou. Hovorí sa, že to dievča, ktoré je chytené a poliate vodou sa do jedného roka vydá.
Milí spoluobčania, Boh nám ponúka niekoľko prostriedkov,
ako zdroj duchovnej posily. Sú to modlitba, Božie slovo, sviatosti,
živá účasť na svätej omši. Je len na každom z nás, ako túto ponuku dokážeme a chceme využiť.
Zdroj: Beáta Gažová, www.euroinfo.gov.sk
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Rok kňazov

19.6.2009 – 11.6.2010

V piatok 19. júna 2009, na
slávnosť Božského Srdca Ježišovho, otvoril Sv. Otec Benedikt
XVI. rok kňazov. Udialo sa to pri
príležitosti 150. výročia úmrtia
kňaza sv. Jána Márie Vianneya,
ktorý zomrel 4. augusta 1859.
Rok kňazov potrvá do 11. júna
2010, kedy sa bude v Cirkvi znovu sláviť slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho. Táto slávnosť
nie je vybratá náhodne. Svätý
arský farár Ján Mária Vianney
hovorí: „Kňazstvo je prejavom
lásky Srdca Ježišovho“. Podobne
pápež vo svojom prejave pri vyhlásení Roku kňazov hovorí, že
tento deň je osobitným dňom
modlitieb za kňazov.
Zdroj: www.knazi.sk

Svätý Ján Mária Vianney,
patrón kňazov
Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali ešte
päť detí a každé z nich dostalo do mena zasvätenie Panne Márii. Od
malička boli vychovávaní vo veľkej úcte k Pánu Bohu. Ján od malička
prejavoval záujem o veci duchovného charakteru. Od narodenia mal
však prudkú povahu. Sám si dával s ňou veľa námahy, aby ju skrotil.
Darilo sa mu. Bol poslušný a matka ho dávala za vzor aj ostatným súrodencom.
V trinástich rokoch prijal prvé sv. prijímanie. Keď mal dvadsať rokov, prijal birmovanie. Túžil však stať sa kňazom. Matka bola nadšená,
no otec ho nechcel pustiť. Nebolo peňazí na štúdium, Ján mal už priveľa rokov na také štúdium a otec ho chcel mať radšej doma. Nakoniec
mu však dovolil chodiť do malej farskej školy v Écully, ktorú tam otvoril ich farár Charles Balley. Ján mal však veľmi slabú pamäť a veľké
medzery vo vedomostiach. Najmä latinčina mu robila veľké problémy.
Modlil sa, zapieral, chytala sa ho nechuť.
Ján Mária Vianney bol malej a chudej postavy, vlasy mu padali až
na ramená, mal vysoké čelo a ohnivé oči mali v sebe nezvyčajné čaro.
Vedel aj zavtipkovať. Výsledky jeho namáhavej práce sa dostavovali
pomaly, ale isto. Zbožné duše prijímali jeho reformy s radosťou a mali
ho v úcte. Takých však bolo málo. Viac bolo takých, ktorým tento farár
prekážal. Na biskupský úrad preto písali zlomyseľné listy a ponosovali
sa naňho. Arcibiskup však situáciu poznal a Jána plne podporoval. Po
čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia prestali pracovať v nedeľu. Už nebolo počuť kliať, v rodinách zavládli kresťanské zvyky. Ján založil Dom
prozreteľnosti pre dievčatá a siroty zo svojej farnosti. Použil na to svoje
dedičstvo.
Zomrel vo štvrtok 4. augusta 1859. Mal vtedy sedemdesiattri rokov.
Zvesť o jeho smrti sa rýchlo rozniesla a tisíce pútnikov prichádzali, aby
ho odprevadili na poslednej ceste. Podľa jeho želania bol pochovaný v
Arse v lodi farského kostola. Tento kostol sa stal cieľom mnohých pútí
a miestom modlitieb. V roku 1905 bol vyhlásený za blahoslaveného a v
roku 1925 za svätého.
Zdroj: Internet

Šaštín počas
Valentína
už po tretí rok obsadili
zaľúbenci
Mnohým ľuďom veľmi známy dátum
14.február už pätnásť rokov u nás patrí sviatku svätého Valentína. Legenda hovorí, že
pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený
na kresťanskú vieru, žil v Ríme v treťom storočí po Kristovi. V ríši v tom čase platil dekrét
cisára Claudia zakazujúci rímskym vojakom
oženiť sa, lebo manželské radosti by ich,
údajne, odvádzali od plnenia vojenských povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie
za porušenie Božích zákonov a snúbencov
tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Aj tam
pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami a robil zázraky. Najznámejším je vrátenie zraku dcére žalárnika.
Svätý Valentín je nie len patrónom zaľúbených, je však patrónom aj tých, ktorí sú v
akomkoľvek partnerskom zväzku hoc už aj
roky. Patrónom milujúcich sa rodičov, priateľov, jednoducho patrónom všetkých, ktorí sa
majú radi.
Od 12. do 14. februára sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach
zišli v poradí už na 3. ročníku Púte zaľúbených všetci, ktorým záleží na budovaní vzájomnej lásky. Organizátori pozvali všetkých,
bez rozdielu vierovyznania.
Na prvé počutie nás organizovanie takejto
akcie asi prekvapí, veď čo už môžu dnešným
zaľúbeným párom povedať v kostole? No keď
som si našla program tejto púte, sama by som
si vedela vybrať prednášky, ktoré by som si
rada vypočula. Z oficiálneho programu Vám
na priblíženie vyberám témy niektorých
prednášok a besied:
- Modlitba vo vzťahu
- O odpustení a láske
- Bývanie spolu pred manželstvom
- Komunikujeme spolu
- Je láska pravá, alebo ľavá?
- Muž a žena – rozdiely
- Recept na manželstvo
No povedzte, nie je úžasné, že sa nájdu ľudia, ktorým sa nelení vynaložiť námahu a
venujú sa aj takýmto spôsobom mládeži a
pomáhajú im ukázať cestu životom? Verím
tomu, že toto je pravá podstata sviatku svätého Valentína, aj keď kúpené srdiečka, čokoládky a kvety k tomu tiež nepochybne patria.
Zdroj: Internet
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Budúci prváci

Športové informácie

Dňa 3. februára 2010 sa konal slávnostný zápis
detí do prvého ročníka Základnej školy v Martine
nad Žitavou. Zápisu sa zúčastnilo 8 detí z našej obce, ktorí po zvládnutí náročných úloh boli prijatí do
1. ročníka školského roku 2010/2011. Budúci prváci
sú: Alexandra Bačová, Adam Benkovič, Sabína
Hanzlíková, Kristína Kurucová, Veronika Orolínová,
Peter Segíň, Ema Sitárová a Patrik Zaťko. Budúcim
prvákom želáme veľa úspechov a radosti v škole.

Futbal: Aktuálna tabuľka II. C trieda

Zuzana Zbonková, riaditeľka ZŠ

Detský karneval
Február sa už tradične nesie v znamení plesov a
karnevalov. Tak tomu bolo aj tento rok. Dňa 5.
februára 2010 sa sála kultúrneho domu rozjasnila
farebnými girlandami a balónmi, ožila veselými
piesňami a naplnila sa prekrásnymi maskami.
Mohli ste stretnúť princezné a víly, pirátov a
batmanov, kovbojov či spidermanov. Nechýbali ani
šašovia a ďalšie rozprávkové a fantazijné
postavičky. Deti mali od rána dobrú náladu a na
karneval sa tešili celý týždeň. Po krátkom úvode a
predstavovaní sa nastala ozajstná zábava. Tancovalo
a bavilo sa celé osadenstvo. Aj zamestnanci
materskej školy prišli deti povzbudiť a tiež si
obliekli masky. Zaujímavé súťaže, hudba a bufet
boli neodmysliteľnou súčasťou tohto veselého
popoludnia. Masky boli obdarené sladkosťami a v
závere bohatou tombolou. Veru, vydarený deň a
veselý karneval!
Poďakovanie patrí každému zúčastnenému, ktorý poskytol akoukoľvek formou pomoc pri príprave
čo najkrajšieho karnevalu.
Lýdia Hudáková, riaditeľka MŠ

Veľtrh práce
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si Vás
dovoľuje pozvať na najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce - Job Expo
2010, ktorý sa uskutoční pod záštitou Predsedu
vlády Slovenskej republiky v dňoch 29. – 30.4. 2010
v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.

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

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

Z
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15

V
12
9
8
9
9
8
6
6
4
4
3
4
4
2

R
2
4
5
2
1
2
2
2
3
3
5
1
0
0

P
1
2
2
4
4
4
7
7
8
8
7
10
11
13

Skóre
Body + Body
45 : 12 38
14
39 : 13 31
10
29 : 16 29
8
25 : 17 29
8
37 : 25 28
4
32 : 17 26
2
37 : 24 20
-1
18 : 26 20
-4
26 : 33 15
-9
14 : 36 15
-3
16 : 21 14
-10
19 : 27 13
-11
20 : 35 12
-9
11 : 66
6
-15

Zdroj: www.obfz.sk (aktuálne k 3.4.2010)

Stolný tenis: MO Zlaté Moravce 7. liga
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

Stretn.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
24
21
17
17
17
15
12
13
9
8
6
4
3
0

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

P
0
3
6
7
8
8
10
9
15
15
19
19
22
24

Zápasy Body
324:126
74
314:136
68
291:159
61
263:187
60
280:170
59
266:184
57
269:181
52
259:191
52
182:268
44
200:250
43
147:303
37
164:286
35
146:304
31
45:405
26

Zdroj: www.pinec.info (aktuálne k 3.4.2010 po 25. kole)

Plán zasadaní
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom prvom
riadnom zasadaní v tomto roku podľa Uznesenia č.
12 - 2/2010 nasledovný plán riadnych zasadaní v
roku 2010:
1. riadne zasadanie:
2. riadne zasadanie:
3. riadne zasadanie:
4. riadne zasadanie:
5. riadne zasadanie:
6. riadne zasadanie:

12. február 2010
9. apríl 2010
4. jún 2010
6. august 2010
1. október 2010
3. december 2010
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Osemsmerovka
V prípade, že radi súťažíte a ešte radšej niečo vyhrávate, je tu pre Vás opäť osemsmerovka. Tentokrát hráte
o jednu vstupenku na rodičovskú zábavu, ktorá sa bude
konať 29. mája 2010 v kultúrnom dome v Martine nad
Žitavou.
Správnu odpoveď s kontaktnými údajmi zašlite najneskôr do 22. apríla 2010 na adresu Obecný úrad Martin
nad Žitavou 130, 953 01, prípadne elektronickou formou
prostredníctvom súťažného formulára, ktorý nájdete na
www.martinnadzitavou.sk v sekcii Obecné noviny.
Šťastného výhercu vyžrebuje riaditeľka ZŠ v budove
základnej školy 23. apríla 2010 a v ten istý deň ho budeme
telefonicky alebo mailom kontaktovať.
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O
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I
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A
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O

B

O

R

O

B

L

O

K

L

A

S

A

N

I

L
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BITKA
BOBOR
HLINA
HROBKA
JAMA
KLAS
KOLESO

KREDIT
KRONIKA
LAPAJ
OBLOK
OHEŇ
OPEKAČKA
OTRAVA

OVOS
REBRO
ROBOT
RYBA
SLOVENSKO
SOKOL
SNEŽIENKA

TRPASLÍK
VEŽA
ZELEŇ
ŽABKA

Autor osemsmerovky: Vladimír Bútora

Obecná štatistika

Púť

Základné ukazovatele demografického vývoja za rok 2009 v obci
Martin nad Žitavou k 31.12.2009:

Púť na Staré
hory sa uskutoční
1. mája 2010.
Záujemcovia sa
môžu prihlásiť u
p. Barbory Hitkovej, ktorá poskytne bližšie informácie.

- počet obyvateľov ........................ 518
- narodení .............................................. 2
- zomrelí ................................................. 7
- prisťahovaní ....................................16
- odsťahovaní ....................................... 9

Rodičovská zábava
Základná škola v Martine nad Žitavou Vás srdečne pozýva na Rodičovskú zábavu, ktorá sa bude konať 29. mája 2010 o 20:00 h vo veľkej sále KD Martin nad Žitavou.
Do tanca hrá skupina Kašubovci (skupina, ktorá
hrala na novembrovej hodovej zábave). Vstupné 12
€/osoba. V cene vstupenky je večera, víno, káva,
ovocie.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v základnej škole,
tel. č. 037/632 25 47.

Výzva: Chráň si prírodu a
separuj odpad
Príroda, je ako zázračná krajina. Keď otvoríš bránu tejto krajiny, spoznáš mnoho rastlín a stromov,
keď budeš kráčať ďalej, uvidíš zvieratá, keď si sadneš, aby si si oddýchol, budeš počuť, ako ti nad hlavou štebocú vtáčatá. Cítiš vôňu hríbov a iných lesných plodov, počuješ žblnkot potôčika. No spev vtákov, vôňa lesa, potôčik, z ktorého pijú zvieratá, je len
časť z toho, čo nám príroda ponúka. Je len na nás,
ako dlho bude táto naša príroda zázračná. Chráňme
si lesy a celú našu Zem, veď len vďaka nej ľudia dýchajú.
Práve separovaný zber je jednou z možností, ako
prírodu chrániť. Deti základnej školy počas celého
školského roka zbierajú papier a obaly TETRA-PACK
– z mlieka a džúsov. Ak by ste mali aj Vy chuť prispieť k ochrane nášho prostredia, zapojte sa s nami
do tohto zberu.
Papier – časopisy, kartóny a krabice z mlieka a
džúsov (vypláchnuté a stlačené) môžete zviazané
počas celého pracovného týždňa nosiť do základnej
školy. Za Vašu spoluprácu Vám veľmi pekne ďakujeme.
Základná škola Martin nad Žitavou

Kultúrny dom
Prenájom priestorov, tanečného parketu, sály a
klubovne. Kontaktujte nás na tel. č. 0907 068 382
alebo elektronicky na info@martinnadzitavou.sk
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