ˇ
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Vážení Dolnoždančania,
Práve sa Vám dostalo do rúk prvé tohtoročné číslo
Dolnoždánskych novín, ktoré sme sa rozhodli vydávať ako
občasník a poinformovať Vás o tom čo nové u nás doma.
Na úvod sa Vám chcem touto cestou poďakovať za prejavenú
dôveru v minuloročných voľbách. Dúfam, že sa mi podarí byť
starostkou pre každého občana. V obecnom zastupiteľstve
máme ambicióznych a šikovných ľudí. Pevne verím, že sa nám
podarí urobiť z našej malej obce obec veľkú srdcom, svojou
atraktívnosťou a činorodosťou. V plnej miere budeme využívať
vzájomne svoje schopnosti, danosti, možno aj konexie na splnenie
našich spoločných cieľov.
Dúfam, že práve naše noviny prinesú k Vám potrebné informácie
a každý si v nich nájde to svoje, čo ho zo života našej obce najviac
zaujíma.
Prinášame Vám informácie čo sa v obci chystá, akým smerom sa
chceme uberať a čo nám to prinesie.
Začnem informáciou o ukončení
diela Rekonštrukcia a výstavba
miestnej infraštruktúry.
Firma Remeslo odovzdala dielo
do užívania s pripomienkami na
jarné mesiace upraviť priestranstvá
– kde bol zložený materiál potrebný
k výstavbe. Príspevok z ERDF
predstavoval sumu 9 545 250,- Sk,
príspevok zo štátneho rozpočtu 2

545 400,- Sk, Vlastné zdroje
636 350,- Sk. Realizáciou
tohto projektu naša obec
opeknela
a
konečne
máme
chodníky
po
obidvoch stranách našej obce.
Spevnenú plochu z prednej časti
cintorína v plnej miere využívajú
naše deti a mládež, kde hrávajú
rôzne športové hry.

Projekt úprava chodníkov

Andrea Murgašová
starostka obce

Momentálne prebieha územné
konanie výstavby vodovodu v našej
obci. Projekt je dielom Vodárenskej
spoločnosti a tiež celú investíciu
bude
financovať
vodárenská
spoločnosť . Po hranicu pozemku
bude vodovod urobený zadarmo,
odtiaľ až po dom je to záležitosť
občanov. S výstavbou by sa malo
začať po schválení územného
konania s predpokladom prvý
polrok 2009. Vodárenská spoločnosť
bude financovať tento projekt
spolufinancovaním Európskej únie.
Spolu s našou obcou bude prebiehať
výstavba vodovodu v obci Lovča
a Horná Ždaňa. Ideálne by pre nás
bolo keby sa podarilo popri výstavbe
vodovodu zrealizovať aj kanalizáciu.
Toto nie je možné, nakoľko limity EÚ
podmieňujú vykonať a odkanalizovať
obce a mestá s počtom obyvateľom
nad 10 000.
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Zamysleli sme sa nad otázkou ako pritiahnuť do našej obce
mladých ľudí, ponúknuť im vyriešenie bytovej otázky, čím
by sa naša obec omladila. Na základe dopytu po stavebných
pozemkoch obecné zastupiteľstvo schválilo predaj stavebných
pozemkov v našej obci, ktoré sa nachádzajú za materskou školou.
Tiež v tejto lokalite prebieha príprava výstavby bytového domu.
Obec by takúto veľkú investíciu sama nezvládla, preto ideme
cestou spolufinancovania prostredníctvom ŠFRB.
Naša obec je zaradená v póloch mimo rastu, čo znamená
že môže čerpať z Programu rozvoja vidieka ktorý spadá pod
Ministerstvo pôdohospodárstva. Zúčastnila som sa pracovného
stretnutia s pani ministerkou Ing. Zdenkou Kramplovou. Ešte
stále nie sú schválené výzvy z Programu rozvoja vidieka.
Dňa 12.3. zasadal monitorovací výbor, ktorý prehodnocoval
pripomienky k pracovnému materiálu a zapracováva ich do
metodického pokynu pre podmienky čerpania z Eurofondov.
Výzvy pre rozvoj vidieka bude Ministerstvo postupne vyhlasovať.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že podáme projekt na
vybudovanie Športového a kultúrneho centra pre deti a mládež.
Tento projekt zahŕňa plochy pre šport a mládež, plochy pre hru
našich najmenších, kultúrne centrum – izba ľudových tradícií,
internetová miestnosť, lávka cez rieku Hron k nášmu futbalovému
štadiónu a mnoho iných nových atrakcií.
Podala som projekt zameraný na chod a činnosť obecných
úradov a požiadala som o sumu 300 000 Sk, kde som zahrnula
najmä výmenu okien v budove obecného úradu.
Na záver Vám chcem dať do pozornosti, že príspevky ktoré
máte záujem uverejniť v našom občasníku môžete priniesť na
obecný úrad, či už ide o poďakovania alebo blahoželania.
Andrea Murgašová
starostka obce
Vzhľadom na podnety občanov Vám prinášame

informácie o dôležitých telefónnych číslach:
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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dolná Ždaňa č. 15/2007
o miestnych daniach,
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Dolná Ždaňa, v súlade s ustanovením § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8
ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6,
§ 20 ods. 3, § 21 ods. 1 a 2 a § 103 zákona 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1 Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Dolná Ždaňa
v zdaňovacom období roku 2008.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2 Základ dane
Správca dane pre stavebné pozemky na území
obce Dolná Ždaňa určuje hodnotu pozemku vo
výške 2,4 Sk/m2, ktorou sa pri výpočte základu dane
z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2.
§ 3 Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Dolná Ždaňa
určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo
výške 0,75 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,40 % zo základu
dane,
c) záhrady vo výške 0,75 % zo základu dane
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy vo výške 0,75 % zo základu dane,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,75 % zo základu
dane,
f) zastavané plochy a nádvoria 0,75 % zo základu
dane,
g) stavebné pozemky 0,60 % zo základu dane,
h) ostatné plochy 0,75 % zo základu dane.

Záchranná služba

150

Hasiči

155 , 16155

Polícia

158

SOS

112

Elektrárne nahlasovanie porúch
pre domácnosti

0850 111 468 - nahlasovanie
porúch pre
podnikateľov

0850 123 555

Záchranná zdravotná
služba

672 34 44

Nemocnica
s poliklinikou Žiar
nad Hronom

670 91 02, 670
91 11
(spojovateľka)

Lekáreň AVICENA
Hliník nad Hronom

676 20 77,
676 27 21

Zubná ambulancie
MUDr. Brašeňová
Natália

676 13 91

DAŇ ZO STAVIEB

Praktický lekár MUDr. 676 13 90
Rusnák František

Praktický lekár
MUDr. Kratochvíla

676 14 90

Plynárne –
poruchová linka

0850 111
727

Pošta Hliník nad
Hronom

676 13 01,
676 13 04

§ 4 Sadzba dane
1. Správca dane na území celej obce Dolná Ždaňa
určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

Slovak Telekom bytové stanice

0800 123 456 Slovak Telekom firmy a organizácie

Slovak Telekom
- informácie o telef.
číslach

11 81

0800 123 500

a) 2,- Sk za stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu
b) 4,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
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c)
d)
e)

f)

g)

h)

využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej
produkcie
vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
1,- Sk skleníky,
5,- Sk na stavby rekreačných
a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu,
6,- Sk za samostatne stajace garáže
a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené
mimo bytových domov,
15,- Sk za priemyselné stavby,
stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace
stavebníctvu,
stavby
využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
30,- Sk za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou,
7,- Sk za ostatné stavby.

2. Pri viacpodlažných stavbách správca
dane určuje príplatok za podlažie 1,Sk za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§ 5 Sadzba dane
1.

Správca dane na území celej
obce Dolná Ždaňa určuje ročnú
sadzbu dane z bytov za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru vo výške:
a) 2,- Sk za byty,
b) 6,- Sk za nebytové priestory slúžiace
ako garáž.
§ 6 Oslobodenie od dane a zníženie
dane

1. Správca dane ustanovuje, že od dane
z pozemkov oslobodzuje:
a) kostol.
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DAŇ ZA PSA
§ 8 Sadzba dane
1. Sadzba
dane
za
jedného
psa kalendárny rok je stanovená
nasledovne:
a) za psa v rodinnom dome :180,- Sk,
b) za psa na podnikanie: 500,- Sk.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
§ 9 Sadzba dane
1. Sadzba dane pre fyzické alebo
právnické osoby, ktoré verejné
priestranstvo užívajú sa stanovuje
za každý aj neúplný m2 a neúplný
deň takto:
a) pri skládkach stavebného materiálu,
palív (účtovaného od 4. dňa vzniku
skládky 3,- Sk/m2/deň,
b) pri ostatných skládkach (účtované
od 2. dňa vzniku skládky) 10,- Sk/
m2/deň,
c) pri
predajných
zariadeniach
krátkodobých (do 30 dní) 10,- Sk/
m2/deň,
d) pre nepojazdné autá, vraky áut,
obytné prívesy 10,- Sk/m2/deň,
e) pre autobusy, nákladné autá nad 3 t
5,- Sk/m2/deň,
f) pre iné súkromné účely 7,- Sk/m2/
deň,
g) za 1 parkovacie miesto za dočasné
parkovanie motorového vozidla na
vyhradenom priestore verejného
priestranstva 500,- Sk/rok.
2. Sadzba dane z užívania verejného
priestranstva sa násobí koeficientom
1,0.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

3

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§ 10 Sadzba poplatku za odpady
1. Sadzba poplatku za odpady je:
a) 0,82 Sk za osobu a kalendárny deň
pre fyzickú osobu podľa článku 18
odst. 2, písm. a)
b) 0,30 Sk za miesto a kalendárny deň
pre fyzické osoby a právnické osoby
pri poskytovaní pohostinských
služieb (podnikateľ + miesta =
ukazovateľ x sadzba x počet dní)
c) 3,30 Sk za zamestnanca na
kalendárny deň pre fyzické osoby
a právnické osoby pri prevádzkach
s potravinárskym zariadením
(podnikateľ+zamestnanci x sadzba
x počet dní)
d) 0,82
Sk
za
zamestnanca
a kalendárny deň vo výrobných
organizáciách a službách (TOMÁŠ,
Stolárstvo Šmikniar,
ALKAM)
pre fyzické osoby a právnické
osoby (podnikateľ + zamestnanec
x sadzba x počet dní)
§ 11 Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne
záväzného nariadenia o dani
z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie o miestnych
daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2006 č. 14
2. Obecné zastupiteľstvo obce Dolná
Ždaňa sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení o miestnych
daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2008
uznieslo dňa 13.12.2007 uznesením
č. 80/2007.

§ 10 Sadzba dane
§ 12 Účinnosť
1. Sadzba dane za predajné automaty
bude vyrubená na 2000,- Sk/1
predajný automat/ 1 kalendárny rok.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.
januára 2008.

§ 7 Platenie dane
1. Správca dane na rok 2008 určuje,
že vyrubená daň z nehnuteľností je
splatná v dvoch rovnakých splátkach,
a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru
a druhá splátka do 30. 9. 2008.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE
PRÍSTROJE
§ 11 Sadzba dane
1. Sadzba dane za predajné automaty
bude vyrubená na 2000,- Sk/1
predajný automat/ 1 kalendárny rok.

Andrea Murgašová
starostka obce
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Komunálny odpad v obci

Upozornenie

Často polemizujeme o správnom nakladaní
a separovaní s komunálnym odpadom.
Mnohí z nás si myslia, že keď zaplatia paušálny
poplatok na osobu v rodine, separovanie tým pre nich
končí a zakaždým keď prídu odvážať technické služby
smeti, vyložia aj poloprázdnu kukanádobu.
Bohužiaľ, ročné poplatky sa takýmto nehospodárnym
spôsobom rýchlo vyčerpajú a tak sa riadne zamyslime
a začnime s odpadmi nakladať naozaj rozumne.
Len taká malá kalkulácia _ za smeti obec platí
poplatky technickým službám podľa počtu
odvezených kukanádob – 1 kukanádoba stojí 50,- Sk.
Na každé vrece ktoré máte uložené pri kukanádobe
nám technické služby účtujú tak ako za kukanádobu,
čiže ďalších 50,- Sk.
Často sa nám stáva že kukanádoba je poloprázdna
ale aj tak ju vykladáme. Skúsme sa všetci zamyslieť
a prepočítať si, koľko sme ročne zaplatili za smeti za
domácnosť a koľkokrát sme skutočne smeti odviezť
dali.
A tak, keď si doma riadne prerozdelíme odpad
– plasty zvlášť do vriec, papier budeme odkladať
školákom, sklo do vriec a na odvoz budeme vykladať
skutočne plné kukanádoby, môžeme sa časom
dopracovať k zníženiu alebo aspoň udržaniu poplatku
za komunálny odpad aby obec nedoplácala na našu
nevedomosť a nezodpovednosť a nemuseli by sme
pristupovať k tak nepopulárnemu opatreniu ako je
zvyšovanie poplatku za komunálny odpad.

V poslednom období bol zaznamenaný voľný pohyb
psov bez doprovodu majiteľa.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce
o evidencii a podmienkach držania psov je zakázaný
voľný pohyb psov na území obce Dolná Ždaňa mimo
oploteného pozemku alebo inak zabezpečenému
pozemku proti voľnému úniku psov.
Z uvedeného dôvodu vyzývame majiteľov psov,
aby tomuto upozorneniu kládli zvýšenú pozornosť a
zabránili tak voľnému pohybu psov v našej obci. Pri
nedodržaní uvedeného je obec povinná uložiť pokutu
podľa uvedeného VZN časť VI. Priestupky čl. 8.

Andrea Murgašová
starostka obce

Áno, letí veľmi rýchlo. Aspoň
mne sa to tak zdá. Len pred pár
rokmi som po našej peknej dedinke
pobehovala ako malé dievčatko
a už som vraj dôchodkyňa. Všetci
starneme, ale ne myslím si, že sa
tomuto nie príliš lákavému pocitu
máme poddať. Aj tento vek je pekný,
prináša voje čaro a krásu. Máme viac
voľného času, nesúria nás termíny
v práci, odpadlo ranné vstávanie.
Človek naučený roky na každodenný
kolotoč povinností sa nesmie nechať
strhnúť sladkým ničnerobením,
ale snažiť sa byť ešte niekde
užitočným. V našej obci od roku
2003 pracuje Základná organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska,
ktorá má 36 členov. Päť členný
výbor sa raz za mesiac stretáva na
výborových schôdzach, na ktorých
prerokúva aktuálne otázky týkajúce
sa práce našich dôchodcov. Pri

Obecný úrad Dolná Ždaňa žiada všetkých občanov
vlastniacich motorové vozidlá, aby tieto neparkovali na
chodníkoch.
V našich obecných novinách Vám prinášame rozpis
zberu plastov. Stáva sa nám, že aj napriek vyhláseniu
o zbere plastov naši občania plasty pália a vyhadzujú
do veľkokapacitných kontajnerov.
Kontajner v cintoríne slúži na cintorínsky odpad a nie
na odpad domový.
V letnom období nás čaká zber textilu a preto Vás
žiadam Vážení občania, aby sme si tento textilný odpad
nachystali. Zber bude včas oznámený. Nevyhadzujte
textil do kontajnerov, ktoré budú v jarnom období opäť
vyvezené na verejné priestranstvá. Tiež si uvedomme,
že pokosená tráva a konáre zo stromov nepatria do
kontajnera.
Andrea Murgašová

Ale ten čas letí ...
ZO JDS v Dolnej Ždani pracuje
spevácka skupina, ktorej členky sa
každý týždeň stretávajú v klube
dôchodcov a nacvičujú nové piesne.
V apríli minulého roku sa zúčastnili
na Okresnej prehliadke speváckych
súborov v Žiari nad Hronom, v ktorej
veľmi dobre obstáli. Vystúpili sme aj
na oslavách Dňa matiek a na oslave
Dňa úcty k starším v našej obci.
Po oslavách sme si posedeli všetci
členovia na slávnostnej členskej
schôdzi v našom klube dôchodcov.
28.júna sme sa zúčastnili okresného
JUNIÁLESU vo Vyhniach. Počasie
nám prialo. Po náročnom výstupe na
Jeleniu skalu, menej náročnej chôdze
na Kamenné more a oddychovom
kúpaní v hoteli TERMÁL sme si
pochutnali na výbornom guláši

starostka obce

a pri príjemnej hudbe sme sa dobre
zabavili. Nezabudnuteľným ostane
náš prvý zájazd do Bratislavy, ktorý
sa konal dňa 26.júna 2007. Jeho
hlavným cieľom bola návšteva
nášho nového Národného divadla.
Videli sme vinikajúcu veselohru
„Čertice“ v ktorej hrali naši známy
herci. Pred predstavením sme
absolvovali prehliadku Národného
divadla, ktorou nás sprevádzala
bývalá televízna hlásateľka Izabela
Pažítková. V auguste sa uskutočnilo
posedenie pri guláši,
ktorého
sa zúčastnili aj dôchodcovia
z družobnej ZO JDS Vyhne. Našim
členom je zabezpečovaná kúpeľná
liečba v hoteli Termál vo Vyhniach,
ktorú nám sponzoruje pán Ing.
Bohumil Glezgo za čomu aj touto
cestou veľmi pekne ďakujeme.
V októbri sme poriadali zájazd
do Poľska, ktorý sa nám vydaril.
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Kalendárny rok sme ukončili
posedením pri výbornej Vianočnej
kapustnici . Sme radi, že nám seniorom
bola poskytnutá miestnosť s ktorej
sme si vytvorili klub dôchodcov, za
čo ďakujeme bývalej starostke p.
Emílií Búciovej. Súčasnej starostke
p. Andrei Murgašovej blahoželáme
k zvoleniu na post starostky obce,
želáme jej veľa úspechov v práci
a dúfame , že sa bude o nás seniorov
zaujímať a zároveň bude vytvárať
vhodné podmienky pre našu činnosť.
Nakoniec pozývame medzi nás a j
ostatných seniorov z obce, „Príďte
medzi nás, uvidíte, že sa medzi
nami budete cítiť dobre, pookrejete
na duchu , omladnete a prídete na
veselé myšlienky“.

Kristína Sýkorová
predsedkyňa ZO JDS
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Návšteva nového Národného divadla

Život v našej škôlke
V
súčasnosti
zápasíme
s
nízkou
dochádzkou
detí.
Náš pestrý a zaujímavý život
a pobyt v škôlke to však výrazne
neovplyvňuje.
Uskutočňujeme
podľa príležitostných sviatkov rôzne
aktivity, vždy si naše prostredie
vyzdobíme peknou výzdobou, aby
sme sa cítili dobre. My deti radi
kreslíme, každé ráno si s chuťou
zacvičíme a tešíme sa čo nové sa
dozvieme. Máme radi prírodu,
staráme sa o to, aby naše okolie
bolo vždy čisté a upravené. Aktivít
od začiatku školského roka bolo
dosť a na tie, ktoré sú ešte pred
nami sa všetci tešíme. Spomeniem
aspoň niektoré. Momentálne je
marec, ktorý je mesiacom kníh.
V rámci zamestnaní sa každoročne
oboznámime s tvorbou našej
rodáčky tety spisovateľky Eleny
Čepčekovej.
Urobíme si výstavku kníh, každý
deň si prečítame nejaký jej príbeh,
rozprávku. Navštívime aj obecnú
knižnicu a prezrieme si jej kútik
a vystavené diela.
Ďalším sviatkom je sviatok žien.
Pripravíme pozdravy s krátkym
prianím a rozdáme ich našim
známym tetám napr. obchodníčkam,
tetám na úrade... Najviac sa tešíme
na sviatky jari a to Veľkú noc.
Vyzdobíme si prostredie v škôlke
výzdobou, alebo našimi prácami.
Máme výstavku a veľkonočnú

Aktivity v škôlke (ilustračné foto)
burzu
veľkonočnej
dekorácie.
Zdobíme si veľkonočné kraslice
rôznymi technikami, vyrábame
rôzne dekorácie. Oboznamujeme sa
s ľudovými zvykmi a tradíciami.
S príchodom jari sa tradične
rozlúčime so zimou vhodením
vyrobenej MORENY zo slamy
do
blízkeho
potoka,
ktorú
odprevádzame pesničkami. Veľkú
noc si priblížime aj pletením
korbáčikov z prútia. Ďalšími
aktivitami v budúcnosti ešte budú:
sadenie
stromčekov,
návšteva
divadelného predstavenia, návšteva
1. ročníka ZŠ s budúcimi prvákmi,

stavanie Májky v školskej záhrade,
besiedka ku dňu matiek, výstavka
bábik, Športový deň na sviatok detí
MDD, rôzne súťaže a mnoho ďalších
aktivít, na ktoré sa už tešíme.
Veríme, že situácia s počtom
detí sa v budúcnosti zlepší a že
deti, ktoré navštevujú našu škôlku
budú ešte dlho na nás spomínať
a rozprávať o všetkom peknom čo
so svojimi kamarátmi zažili. V závere
chcem poďakovať všetkým, ktorí
nám doposiaľ pomohli a pomáhajú.
Ďakujeme!
Za MŠ riaditeľka Iveta Čermáková
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Ja r mu s í b y ť l e p ši a
Naši futbalisti si poriadne oddýchli na konci
roku a už od 7. januára rozložili svoj hlavný stan
na štadióne v Žiari nad Hronom. Predstavili sme
nového trénera Ľubomíra Gábora a káder sme
doplnili o sedem nových tvárí. Už na prvom
tréningu vyžarovala z chlapcov chuť a bolo cítiť, že
sa chcú zdravo pobiť o miesto v základnej zostave.
Dnes už majú za sebou dva mesiace tvrdej práce
v 5 – denných, týždenných cykloch, keď striedali za
každého počasia umelú trávu, park, posilovňu.
Dnes je jasné, že káder sa rozšíri o týchto
chlapcov: Vladimír Drieňovský – Topoľčany, Ján
Žiak – Žiar nad Hronom, Boris Murín – Dukla B.
Bystrica, Michal Zuberník – návrat z hosťovania
v Žiar B, Miroslav Dovec – D. Trnávka naše B. Naopak
odišli: Rasťo Urgela – Prievidza, Ján Pinka – Žiar nad
Hronom, Ľubomír Laurov – N. Baňa.
Odohrali sme už niekoľko priateľských zápasov
s výsledkami uvedenými v tabuľke. Do začiatku
súťaže nám ešte ostáva celý mesiac, chceme formu
doladiť ešte v ďalších zápasoch, neustále budú
chlapci robiť na rýchlosti a tréner bude hľadať
strelcov tak, aby dobre dopadol šláger prvého
jarného kola, keď hráme o druhé miesto tabuľky
so silným Zvolenom Na tento zápas Vás všetkých
srdečne pozývam a verím, že pri Hrone bude znieť
ŽDAŇA DO TOHO...
SN manažér FK

Zber odpadu na rok 2008
Zber plastov:
14.05.2008
04.09.2008

03.07.2008
06.11.2008

Zber nebezpečných látok:
16.05.2008

V tomto roku sa narodili:

Prôčková Rebeka
Čížová Timea

Odišli z našich radov:

Jozef Prôčka
Bohuslav Mlčal
Jarmila Rafaelisová
Štefan Vaššo

ˇ
Dolnozdánske
noviny
Obecný občasník

apríl · 2008

alebo ŽDAŇA DO TOHO...
Výsledky odohraných priateľských zápasov
Lučenec – D. Ždaňa
R. Sobota – D. Ždaňa
D. Ždaňa – N. Zámky
D. Ždaňa – Prievidza
D. Ždaňa – Vráble
B. Bystrica – D. Ždaňa
D. Ždaňa – D. Vestenice
D. Ždaňa – Partizánske
Prehľad
30.3.2008
6.4.2008
13.4.2008
20.4.2008
27.4.2008
1.5.2008
4.5.2008
11.5.2008
18.5.2008
25.5.2008
1.6.2008
4.6.2008
8.6.2008
15.6.2008
22.6.2008

zápasov

4:2
4:2
3:3
1:3
1:3
3:0
0:0
6:1
jarného

kola

D. Ždaňa - Zvolen
K.N.Mesto – D. Ždaňa
D. Ždaňa - Námestovo
R. Sobota „B“- D. Ždaňa
D. Ždaňa – Lietavská Lúčka
D. Ždana - Filakovo
Lip. Štiavnica – D. Ždaňa
D. Ždaňa - Bytča
St. Bystrica – D. Ždaňa
D. Ždaňa - Kremnička
Makov – D. Ždaňa
D. Ždaňa – D. Strehová
Krásno nad Kysucou – D. Ždaňa
D. Ždaňa - Králiky
Bánová – D. Ždaňa

Lukáš Špilberger - Jarné prebudenie
Marec rezkým krokom kráča,
vďaka Bohu žijeme.
Je po zime, spieva vtáča,
dobrým ľuďom vďačíme.

Topí ľady bystrej riečky
na piecku sa ponáša.
Bača vyháňa ovečky,
pasie vôkol salaša.

Viacej hreje slniečko,
paprskami blúdi.
Šteklí jari srdiečko,
prírodu nám budí.

Zvončeky ovečkám zvonia,
trávička a zeleň vonia.
Prináša nám na svet dary
usmiata tvár skorej jari.
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