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Obecný občasník

Vážení Dolnoždančania,
nastal čas poinformovať
vás o
udalostiach z roku 2008, súčasnosti
a o smeroch a plánoch našej obce do
budúcnosti.
Rok 2008 bol rokom, kedy sme sa
rozlúčili so slovenskou korunou. Vstupom
do eurozóny začala platiť na Slovensku
od 1. Januára 2009 nová mena – euro.
Pomaličky si zvykáme a všetci veríme, že
Slovensku a všetkým obyvateľom prinesie
len úspech.
Voľby 2009
V roku 2009 nás čaká predovšetkým
„šnúra“ volieb. Začíname v mesiaci marec,
kedy nás čaká prvé kolo prezidentských
volieb,
potom
prídu
voľby
do
europarlamentu a napokon voľby do VÚC
/Vyšší územný celok/. Samosprávu čakajú
úlohy pri plnení volebného programu,
termíny ktorého sa začínajú skracovať.
Nový stavebný obvod
Na základe dopytu po stavebných
pozemkoch sa nám za pomoci projektanta
podarilo rozparcelovať pozemky za
účelom nového stavebného obvodu v
našej obci. Nový stavebný obvod bude
mať 11 nových domov. V tomto období
už pokračujú stavebné práce na „Novom
stavebnom obvode“, a to : zemné práce
pre elektrorozvody, plynová prípojka,
chodníky, verejné osvetlenie.

Projekt „Centrum voľného času“

Projekt „Bytový
dom“
Ako ste si už
všimli,
bytový
dom s 18 bytovými
jednotkami
je
už
hotový
a
momentálne sa
konajú preberacie
práce
medzi
st avebnou
firmou a obcou.
Projekt výstavby
bytového domu je
financovaný za podpory Štátneho fondu
rozvoja bývania. Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí schválilo výstavbu
druhého bytového domu, ktorý sa začne
stavať v apríli tohto roku.
Úprava okolia obce
Minulý rok sa nám podarilo skrášliť
dedinu formou vypílenia divo rastúcich
kríkov. Vyčistili sme potok tečúci
cez dedinu. Za pomoci sponzorstva
a spolupráce s Národnou diaľničnou
spoločnosťou a Slovenským pozemkovým
fondom sa nám podarilo dohodnúť
úpravu priestranstva vstupu do obce – z
časti vstupu od Hliníka nad Hronom po
pravej strane. Toto priestranstvo bude
pekne upravené a udržiavané. Vstup z
ľavej strany obce bude tiež upravený.

Andrea Murgašová
starostka obce

Rekonštrukcia budovy OcÚ
V súčasnosti sme za pomoci dotácie
z Ministerstva financií vymenili okná
v priestoroch Obecného úradu, a to
v kanceláriách, obradnej miestnosti,
zasadačke a kuchyni. Podarilo sa nám
vymaľovať celý priestor a ešte stále
prebieha celková rekonštrukcia priestorov
obecného úradu.
Projekt

„Regionálne kultúrne a
športové centrum“
Naša obec podala projekt „Regionálne
kultúrne a športové centrum“, ktorý
je vyhlásený z Programu rozvoja
vidieka spadajúceho pod Ministerstvo
pôdohospodárstva. V tomto projekte
ide o rekonštrukciu a prístavbu šatní,
klubovne na ihrisku a tiež o kompletnú
rekonštrukciu a prístavbu súčasného
klubu mládeže na „Centrum voľného
času“, ktorého súčasťou bude bezplatné
pripojenie na internet.
Podali sme tiež projekt na Ministerstvo
pôdohospodárstva zameraný na opravu
zatekajúcej strechy v sále spoločenského
domu.
Lávka cez Hron
Obec Dolná Ždaňa sa rozhodla pre
vybudovanie lávky pre peších cez rieku
Hron. Výstavbou lávky zabezpečíme pre
svojich obyvateľov prístup k športovému
areálu obce trasou mimo existujúcej
štátnej cesty. Lávka je navrhnutá v mieste
pôvodného premostenia rieky Hron.
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Vybudovaním nového betónového mosta a
Projekt „Regionálne kultúrne a športové centrum“
novej prístupovej cesty smerom do Hliníka
nad Hronom stratila pôvodná trasa cez
„starý most“ význam a zbúraný most už
nebol nikdy obnovený. Navrhovaná lávka
pre peších využije existujúce nájazdové
rampy, ako aj existujúcu ľavobrežnú oporu.
Novo navrhnutá lávka bude oceľová, z
upravenej mostnej konštrukcie položenej
na ľavom brehu na existujúcu upravenú
mostnú oporu, na pravom brehu na
cestné panely uložené v štrkovom lôžku. sa na pôvodnú komunikáciu. Celková dĺžka lávky bude zrealizovaná v I. polroku 2009.
Prístupový chodník bude štrkový a napojí lávky je 60,96 m, šírka je 1,50 m. Výstavba

Vieme, čo kde ...?alebo ako separovať odpad!
Stáva sa nám pri separácii
odpadu, že nevieme niektoré
separované komodity správne
zatriediť.

Prichádza k nám najkrajšie obdobie roka – jar a s ním pravidelné
jarné upratovanie, či už našich príbytkov, alebo aj našich
záhrad. V bytoch triedime nepotrebné veci, pýtate sa kde s
nimi? Ako každý rok aj tento rok budú v obci rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery.

Papier
ÁNO:
noviny,
časopisy,
zošity, tetrapakové obaly z
nápojov(mlieka, džúsov), baliaci
papier, obaly od potravín a
pracích prostriedkov, telefónne
zoznamy, lepenky, kartónové
krabice, knihy bez väzby, letáky,
katalógy

Čo však s opílenými nepotrebnými konármi zo stromov? Je tu
ponuka, ktorú môžete prostredníctvom nášho spoluobčana
využiť ako službu.

PRICHÁDZA JAR - ČAS PRÁCE V ZÁHRADÁCH
Vážený spoluobčania, príroda sa začína prebúdzať a vás
opäť čakajú namáhavé práce v záhrade. S využitím služieb
našej firmy môže byť váš čas strávený vo vašich záhradkách
príjemným oddychom.

NIE:
papier
znečistený
potravinami, olejom, cementom, Ponúkame vám nasledovné služby:
hlinou, mastný papier, celofán,
použité papierové plienky,
vata, lakované kartóny, použité
papierové vreckovky

Sklo
ÁNO: sklené poháre, dekoratívne
a tabuľové sklo, sklenené obaly
rôznej farby bez uzáverov a • orba s malotraktorom,
črepy z nich
• prekyprenie pôdy pre sadenie alebo sejbu zeleniny,

• riadkovanie pre zemiaky a ich zahrnutie,

NIE:
porcelán,
keramika, • vyorávanie zemiakov,
autosklo, obrazovky, žiarivky,
dlaždice, sklo kombinované s
inými látkami, sklenené obaly
znečistené farbou, olejom

Plast
ÁNO: plastové PET fľaše od
nápojov, fľaše od čistiacich a
hygienických prípravkov, od
prípravkov na ošetrenie rastlín, • drvenie a štiepkovanie záhradného odpadu,
plastové obaly od jogurtov, • kosenie trávnikov,
z masla, potravín, kozmetiky, • prevzdušňovanie trávnikov.
plastové hračky, obalové fólie
Kontakt:
NIE: plastové fľaše znečistené
olejom, potravinami, farbou,
chemikáliami, obaly z jedov,
polystyrén, celofán, alobal

Tao, s.r.o., p. P. Baniari
Dolná Ždaňa 52
Tel: 0907 825 057

Upozornenie
Stalo sa akýmsi pravidlom, že
nedodržujeme Všeobecné záväzné
nariadenia obce o evidencii a podmienkach držania psov. VZN o evidencii a podmienkach držania psov
nám zakazuje voľnému pohybu
psov na území obce Dolná Ždaňa
mimo oploteného pozemku, alebo inak zabezpečenému pozemku
proti voľnému úniku psov.
Z tohto dôvodu vyzývame majiteľov psov, aby dbali na toto
upozornenie a zabránili voľnému
pohybu psov v našej obci. Pri nedodržaní uvedeného je obec povinná
uložiť pokutu podľa VZN časť VI.
Priestupky čl. 8.
AKTUÁLNE ČÍSLO
V BBSK sa hlási k rómskej národnosti 15 463 občanov, čo predstavuje 2,3 % podiel na celkovom
počte trvale žijúceho obyvateľstva
v tomto regióne. Celková skladba
národnostného rozloženia obyvateľstva trvale žijúceho na území
BBSK je v zložení: 662 121 (83,7
%) občanov sa hlási k slovenskej
národnosti, 77 795 (11,7 %) maďarskej, 4560 (0,7 %) českej, 201 moravskej, 148 rusínskej, 553 ukrajinskej, 435 nemeckej, 252 poľskej, 32
chorvátskej, 39 srbskej, 172 ruskej,
73 bulharskej, 13 židovskej, 486
inej a 8034 nezistenej.

Počet obyvateľov obce Dolná
Ždaňa
K dnešnému dňu má obec Dolná
Ždaňa 698 obyvateľov, 339 mužov
a 359 žien. Z toho detí do 18 rokov
je 162 (74 mužov a 88 žien). V roku
2008 sa narodilo 10 detí, z toho
9 dievčat. Z našich radov odišli v
roku 2008 traja obyvatelia, z toho
jedna žena.
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MEMORANDUM

o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi
Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska
PREAMBULA
Slovenská republika sa v súčasnosti podobne ako iné štáty Európy, ale aj sveta, nachádza v období, keď čelí priebehu a dopadom
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.
V tomto období sa budú musieť
všetky relevantné subjekty solidárnejšie a pri rešpektovaní princípu
subsidiarity aktívnejšie podieľať
na riešení dopadov krízy v záujme
obyvateľstva Slovenskej republiky, v záujme udržania ekonomiky
a hospodárskeho rastu, ako aj v
záujme rozvoja samotného štátu.
Musia vynakladať všetko úsilie na
to, aby tlmili dopady tejto krízy a jej
priebeh a dôsledky v podmienkach
nášho štátu na občanov a ekonomiku.
Významnú a nezastupiteľnú úlohu v spoločenskom, politickom a
ekonomickom prostredí zohrávajú
subjekty miestnych samospráv,
ktoré sa podieľajú na miestnom a
regionálnom rozvoji a živote Slovenskej republiky.
Miestne samosprávy zohrávajú
nezastupiteľnú úlohu pri výkone
verejnej moci a pri
zabezpečovaní správy miest a
obcí, ako aj pri poskytovaní služieb
obyvateľstvu vo zverených oblastiach. Zabezpečujú súčasne aj výkon
prenesenej štátnej správy na samosprávne orgány.
Orgány miestnych samospráv
spolu s orgánmi štátnej správy
zodpovedajú za spoločenskopolitický a ekonomicko-sociálny rozvoj
daného územia v záujme jeho obyvateľov.
Cieľom tohto memoranda ako
vyjadrenia spoločného úsilia je:
• pomôcť prijímať a plniť opatrenia ekonomického a spoločenského charakteru smerujúce k
eliminovaniu dopadov finančnej
a hospodárskej krízy na rozvoj
miest a obcí, ichobyvateľov, podnikateľský sektor a ekonomiku
Slovenskej republiky,
• udržiavať priaznivú ekonomickú
kondíciu miest a obcí, ako základného predpokladu ich ďalšieho fungovania aj v sťaženej
ekonomickej situácii,
• podporovať využívanie prirodzeného rozvojového a hospodárskeho potenciálu miest a obcí
pre zintenzívnenie miestneho a
regionálneho trhu práce a hos-

podárskej výkonnosti,
subsidiarity prijať mechaniz• chrániť obyvateľov miest a obcí
my na ich dofinancovanie.
Slovenskej republiky pred eko- 3. Schváliť legislatívne zmeny v
nomickým, spoločenským a sooblasti rozpočtových pravidiel
ciálnym prepadom,
tak, aby miestne samosprávy
• pôsobiť v záujme sociálnej súdržmali možnosť pružnejšie reanosti ku konštruktívnej a zdravej
govať vo svojich rozpočtoch
celospoločenskej atmosfére,
na aktuálne potreby financo• aktívne spolupracovať pri vytvávania prevádzkových výdavraní nových modelov financokov. V rámci Programu obnovy
vania, vrátane efektívneho vyvidieka zákonom garantovať
užívania prostriedkov z fondov
obciam vrátenie dane z pridaEurópskej únie,
nej hodnoty, urýchlene prijať
• zabezpečovať východiská k ďalúčinné opatrenia na skrátenie
šiemu rastu spoločensko-ekonodoby refundácie výdavkov
mického rozvoja Slovenska po
miest a obcí na čerpanie proprekonaní krízy,
striedkov vynaložených na
realizáciu projektov spolufia preto v záujme plnenia aktívnej
nancovaných z fondov Európúlohy miestnej územnej samoskej únie, prijať opatrenie na
správy v slovenskom spoločenskozjednodušenie, zrýchlenie a
ekonomickom prostredí a riešenia
zefektívnenie čerpania fondov
priebehu a dopadov finančnej a
EÚ mestami a obcami.
hospodárskej krízy v podmienkach 4. V záujme zachovania rovnováSlovenskej republiky Vláda Slovenhy posunúť účinnosť výkonu
skej republiky (ďalej len „vláda“)
zavedenia nových úloh miest
ako reprezentant výkonnej moci
a obcí vyplývajúcich im zo záštátu a Združenie miest a obcí Slokona o sociálnych službách na
venska (ďalej len „ZMOS“) ako rerok 2011 s tým, že tieto budú
prezentant miest a obcí Slovenskej
štvrťročne vyhodnocované a
republiky prijímajú toto
finančný dopad refundovaný
MEMORANDUM O SPOLUmestám a obciam zo štátneho
PRÁCI
rozpočtu a zároveň aj z fondov
Európskej únie. Zároveň sa
Čl. I Záväzky oboch strán
zaväzuje upraviť pravidlá čerpania fondov EÚ rovnomerne
Signatári memoranda si uvedopre všetky mestá, obce a ich
mujú, že prijaté opatrenia majú
združenia tak, že zruší obmedplošný dopad nielen na hospozenie limitu 5000 obyvateľov
dárenie, ale aj rozsah a kvalitu výešte v roku 2009.
konu verejných služieb na úrovni 5. Prijímať opatrenia podporujmiest a obcí. Vyjadrujú vôľu priúce a dodržiavajúce sociálny
spieť k naplneniu spoločného
zmier v štáte, v čo najširšej
cieľa, t. j. pomôcť prekonať nemiere podporovať opatrenia
priaznivé ekonomické obdobie a
smerujúce k udržaniu miestjeho negatívne dopady na obyvanej a regionálnej zamestteľov, na ekonomiku a na spoločnanosti, k jej rozširovaniu,
nosť nasledovnými konkrétnymi
zároveň vytvárať priaznivé
záväzkami, časovo vymedzenými
podmienky pre vznik a rozvoj
rokmi 2009 a 2010:
činnosti sociálnych podnikov
tak, aby pomohli zmierňovať
Vláda sa zaväzuje:
nezamestnanosť v mestách a
1. Zmenu parametrov fiškálnej
obciach Slovenska.
decentralizácie časovo ohra- 6. Novelou zákona o odpadoch
ničiť pre roky 2009 a 2010 z
posunúť povinnosť miest a
dôvodu legislatívnej úpravy
obcí separovať biologický odzákona o daniach z príjmov.
pad na rok 2013.
Do 30. 4. 2010 vyriešiť finanč- 7. Nepredkladať a odmietnuť
ný dopad súčasných opatrení
také legislatívne návrhy, ktona rozpočty miest a obcí po
rými by došlo k presunu noroku 2010.
vých úloh zo strany štátu na
2. Vyhodnotiť dopad opatrení
mestá a obce bez finančného
vlády SR uvedených v bode 1
krytia zo strany štátu. Legislana rozpočty miest a obcí a na
tívne návrhy, ktoré môžu mať
základe princípov solidarity a
nepriaznivý dopad na zabez-

pečenie chodu miest a obcí a
ich rozvoja (najmä vo finančnej oblasti), novelu zákona o
obecnom zriadení a ostatné
návrhy noviel zákonov, ktoré
riešia špecifiká miest a obcí
predložiť do legislatívneho
procesu po vzájomnej dohode
so ZMOS.
8. V čo najširšej miere podporovať miestny a regionálny rozvoj prostredníctvom podpory
zamestnanosti na miestnej a
regionálnej úrovni, efektívneho čerpania fondov EÚ a
rezortných podporných nástrojov.
9. Zachovať a garantovať doterajší status a právne postavenie miest a obcí v stavebnom
konaní a vyriešiť systém regulácie statickej dopravy na úrovni miest a obcí, zároveň prijať
zákon o výkone a financovaní
preneseného výkonu štátnej
správy mestami a obcami.
10.Vytvoriť predpoklady pre vznik
Domu územnej samosprávy
ako koordinačného, metodického, vzdelávacieho, výskumného a kultúrno-prezentačného centra a pre účely lepšej
odbornej spolupráce expertov
územnej samosprávy a štátnej
správy.
ZMOS sa zaväzuje:
1. Akceptovať zmenu dohodnutých parametrov fiškálnej
decentralizácie pre roky 2009
a 2010 z dôvodu zmeny zákona o dani z príjmov (zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu
dane z príjmov fyzických osôb
a úprava odpisovania), a to za
podmienky splnenia záväzkov
na strane vlády SR.
2. Pôsobiť na svojich členov, aby
zachovali obozretnosť vo svojom finančnom hospodárení
s cieľom zabezpečiť stabilitu
samosprávnych financií, a tým
aj finančnú stabilitu celého verejného sektora.
3. Podporovať prijatie takých
ekonomických opatrení na
úrovni miest a obcí, ktoré
budú významným spôsobom
stimulovať šetrenie a efektívne vynakladanie verejných
zdrojov.
4. Podporovať kroky a postupy
na zachovanie doterajšieho
stavu a kvality výkonu verejných služieb. Výkon nových
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povinností a úloh v oblasti
sociálnych služieb zabezpečovať za podmienky refundácie vzniknutých výdavkov zo
zdrojov štátneho rozpočtu a
fondov Európskej únie.
5. Podporovať zamestnávanie
občanov aj cestou vytvárania
sociálnych podnikov.
6. Zabezpečovať
efektívne
vzdelávanie predstaviteľov a
zamestnancov obcí a miest a
ichorganizácií s dôrazom na
zabezpečenie čo najkvalitnejšieho výkonu kompetencií,
preneseného výkonu štátnej
správy, krízového riadenia,
zvyšovania
konkurencieschopnosti, podpory sociál-

nej inklúzie a rozvoja zamestnanosti.
7. Zabezpečovať
poradenské
aktivity pre mestá a obce súvisiace so zabezpečovaním
kompetencií obcí a úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja sídiel.
8. Vypracovať ekonomický program miest a obcí pre rozvoj
zamestnanosti.
9. Podporovať zníženie energetickej náročnosti verejných
budov a využívanie alternatívnych zdrojov energií na
miestnej úrovni.
10.Podnecovať členov k spolupráci s miestnou štátnou
správou a ďalšími partnermi

pri hľadaní účinných opatrení
na zvyšovanie a stabilizáciu
miestnej a regionálnej zamestnanosti a sociálnej inklúzie a navrhovať vláde spôsoby
odstránenia jej bariér.

1.

Slnko poď na naše líčko, dáme ti vajíčko,
zabijeme jalovičku, tebe dáme polovičku,
ak ti bude málo, ešte ti dodámo!

lo pohromade.
Vajíčka sa dávali aj
na hroby mŕtvych. Ľudia verili, že vajíčko
dodá duši energiu, aby
sa raz opäť mohla vrátiť
na zem. Vajce znesené
na Zelený štvrtok a posvätené na Veľkú noc
sa prehodilo cez dom,
zakopalo sa na tom
mieste, kde spadlo.
Bola to ochrana pred
úderom blesku a iným
nešťastím. Pri stavbe
domu sa zamurovalo
do základov, aby jeho
obyvateľom prinieslo
šťastie, zdravie a lásku.
I v rodinnom živote
malo svoju úlohu, symbolizovalo súdržnosť
rodiny , ochranu proti
zlým silám, zablúdeniu na cestách i nádej
spoločného stretnutia
rodiny o rok.
Vajíčko v čase Veľkonočných sviatkov, či už
ako ozdoba, výslužka
pre šibačov, alebo ako
pokrm, určite nebude chýbať v žiadnom
dome ako symbol šťastia, zdravia a rodinnej
pohody.
Voľakedy sa vajíčka
farbili prírodnými farbami. Predovšetkým
zelenou, červenou a
žltou farbou, pretože
tieto farby považovali
za farby života. Pripra-

2.

3.

Čl. II. Záverečné ustanovenie

STARÁ MAMA SPOMÍNA...

Kedysi deti takto privolávali jarné slniečko,
vyjdúc na priedomie,
len čo vyschol dvor.
Vajíčko predstavuje symbol plodnosti,
zdravia, narodenia i
nesmrteľnosti. Ľudia
ho vždy mali vo veľkej
úcte, pripisovali mu
magickú moc. Verili, že
jeho životodarná sila sa
prenesie na nich, že si
takto zabezpečia i dobrú úrodu.
Dávali ho do prvej
brázdy, škrupiny rozhadzovali po zasiatom
obilí, alebo miešali s
osivom pri siatí. Keď
išiel gazda siať konope
a ľan, dával si vajíčko
do vreca so semenom,
aby nerástla burina a
po príchode domov
zjedol praženicu, aby
boli konope hladké a
mäkké.
Pri prvom vyháňaní
dobytka na pašu - na
Zelený štvrtok - pohládzali dobytok po
chrbte vajíčkom, aby
bol zdravý, plodný a
aby sa vypásol do guľata ako vajíčko. Niekde
ho dávali aj pod prah
maštale. Pastier na
pašu dostal toľko vajec,
koľko mal kusov dobytka. Pri pasení vajcia jedol a škrupiny dal pod
kameň, aby stádo drža-
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vovali sa odvarmi a
výluhmi z rôznych rastlín. Niektoré farebné
odtiene si aj dnes môžete pripraviť.
Zelená farba sa dosiahne varením mladej
trávy, ďateliny, špenátu, rozmarínu, kôry z
mladej jelše alebo petržlenovej vňate. Žltá
farba sa získa varením
rasce, mladého ovsa,
slamy, kôre z divej jablone alebo cibuľových
šupiek. Červená farba
vznikne vylúhovaním
potlačenej pálenej tehly alebo odvarom zo
slivkového dreva. Čierna farba sa získa odvarom z jelšovej a dubovej kôry. Modrú farbu
pripravíme odvarom
zo surových, prípadne
kompótových čučoriedok. Fialovo - červená
farba sa pripraví vývarom z cvikly. Oranžovú
až hnedú farbu docielime vyvarením šupiek
z červenej cibule, brezovej kôry, orechových
listov a škrupín. Svetlohnedý odtieň získame vývarom z ruského
čaju.
To vajíčko maľovanô
Od srdca je darovanô
Príjemnú pohodu pri
zdobení veľkonočných
kraslíc vám želá kolektív MŠ

Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť
rokovať o akýchkoľvek
otázkach spojených s riešením dopadov finančnej a
hospodárskej krízy, vrátane
finančných
kompenzácií
dopadu krízy pre mestá a
obce v záujme zachovania
rozsahu a kvality verejných

služieb na miestnej úrovni.
Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami prijatými podpísanými stranami.
Dokument sa uzatvára na
dobu určitú do 31. 12. 2010
a nadobúda účinnosť dňom
jeho podpisu. Jeho platnosť
môže byť predĺžená na základe obojstrannej dohody.

V Bratislave, dňa 13. februára
2009. Za vládu Slovenskej republiky Robert Fico. Za združenie miest a obcí Slovenska Ivan
Saktor.

eRko

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou. Mladí ľudia
– dobrovoľníci z viac ako
250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi
radosti a starosti všedných
dní na stretkách, výletoch,
táboroch a rozličných iných
podujatiach.
V našej obci sme začali
eRko stretká (pravidelné
stretnutia v malých skupinkách – spoločenstvách)
v roku 1998. Pravidelne sa
stretávame každý týždeň v
piatok o piatej v kultúrnom
dome, kde sa rozprávame,
hráme, tancujeme eRko
tance, spievame pesničky,
maľujeme, alebo niečo vyrábame.
Cieľom nášho stretávania
je pomáhať pri formovaní
detí na dospelé kresťanské
osobnosti, schopné kvalitným osobným životom

Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí

prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.
Počas roka organizujeme
aj akcie pre všetky deti, napríklad maškarný ples.
Počas 10 ročnej pôsobnosti sme zorganizovali aj
detské tábory a rôzne jednodňové výlety či opekačky.
Cez vianočné obdobie sa
zapájame do celoslovenskej akcie Dobrá novina.
Dobrá novina je koledovanie detí spojené so zbierkou pre projekty rozvojovej
spolupráce v afrických krajinách. Cez Vianoce 2008
sme koledovali v dvoch
skupinkách a vykoledovali
sme 214,33 € (6 430,- Sk).
Z tejto zbierky budú podporené projekty na podporu vzdelávania detí a
dospelých, podpora kliniky
pre postihnuté deti. Viac
informácií o projektoch na
www.dobranovina.sk
eRko
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DIANIE V OBCI

ZO JDS bilancuje Mládežnícky futbal
Dňa 27.2.2009 mala naša ZO
JDS v Dolnej Ždani výročnú členskú schôdzu, na ktorej zhodnotila
prácu za uplynulý rok a vytýčila si
úlohy a ciele na rok 2009.
ZO JDS bola v našej obci založená v roku 2003. Dnes má 39 členov
a aktívne sa podieľa na spoločenskom dianí v našej obci. Spevácka skupina SENIOR pravidelne
vystupuje na oslavách v obci a
tiež reprezentuje obec za jej hranicami. Každoročne sa zúčastňuje
regionálnej prehliadky speváckych súborov v Žiari nad Hronom.
V minulom roku sa zúčastnila aj
krajského kola vo Zvolene a s peknými vlasteneckými piesňami sa
na pozvanie prezentovala v júli aj
na Vatre Zvrchovanosti v Kremnických Baniach.
Členovia ZO JDS v Dolnej Ždani sa zúčastnili v minulom roku
dvoch zájazdov, a to divadelného
predstavenia vo Zvolene a zájazdu do Poľska.
Naši členovia môžu využívať raz
za týždeň termálny bazén v hoteli
Termál vo Vyhniach, za čo touto
cestou ďakujeme nášmu sponzorovi Ing. Bohumilovi Glezgovi. V
lete sme sa zabavili pri dobrom
guláši a rok sme ukončili posedením pri vianočnej kapustnici. Naša
ZO JDS má družbu so ZO JDS vo
Vyhniach. Na jednotlivé akcie sa
vzájomne pozývame, udržujeme
družbu a vymieňame si skúsenosti. Naše členky v tomto roku
brigádnicky vypomohli pri čistení okien a priestorov kultúrneho
domu a tiež sa chcú brigádnicky
podieľať na zveľaďovaní okolia
kultúrneho domu.
Aj v tomto roku plánujeme zúčastniť sa poznávacieho zájazdu v
rámci Slovenska a jedného divadelného predstavenia.
Ďakujeme starostke A. Murgašovej za dobrú spoluprácu, porozumenie a ústretovú cestu vždy,
keď ju o niečo požiadame.
Svojou prácou a aktivitou chceme aj my dôchodcovia prispieť k
zveľadeniu našej obce, k oživeniu
spoločenského života a k zachovaniu našich krásnych ľudových
pesničiek, ktoré určite každého z
nás starších, ale i mladších potešia.
Kristína Sýkorová,
predsedkyňa ZO JDS
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N a j m l a d š i e
futbalové družstvá v
našej obci, družstvá
prípravky, mladších a
starších žiakov už tretí
rok hrávajú spoločne
pod
hlavičkou
PS
Hliník nad Hronom.
Družstvá
mladších
a
starších
žiakov
hrajú III. Ligu vedenú
Stredoslovenským
futbalovým
zväzom.
Z nášho regiónu tu
hrajú s nami aj Banská
Štiavnica, Kremnica a
Žiar nad Hronom B.
Každoročne
najstarší
chlapci, ktorí hrávajú
túto súťaž, úspešne
pôsobia v doraste v Žiari
nad Hronom (II. liga), v
Hliníku nad Hronom (IV.
liga), v dorasteneckom
družstve Dolnej Ždane,
ktoré hrá I. triedu.
Minulý
rok
sa
v lete v dňoch od
4. do 7. júla 2008
zúčastnilo
družstvo
13-ročných
chlapcov
z
nášho
regiónu
1.
medzinárodného
futbalového
turnaja
2.
na World - Sports 3.
Festivale vo Viedni.
4.
Naše družstvo skončilo
v skupine A prvé z 9
5.
bodmi za 3 víťazstvá a
6.
jednu prehru (nestihli
sme sa včas dostaviť na
7.
zápas) a skóre 14:4. V
8.
skupine za nami zostali
Olympic Atény (G), ASV
9.
Nets (I), FC Dottikon
(CH), ale aj americké 10.
družstvo Side Kicks. Vo 11.
finále sme hrali proti
12.
domácemu
družstvu
ASK
Kottingbrunn 13.
- prehrali sme 2:1 a 14.
obsadili druhé miesto,
čo môžeme hodnotiť
ako veľmi pekný výsledok.
Chlapci
mali
možnosť
nazbierať futbalové skúsenosti
a zoznámiť sa s novými
kamarátmi. Už sa tešíme na

Prameň Kováčová

13

9

3

1

48:7

30

ŠK Kremnička

13

9

1

3

46:15

28

Sitno Banská Štiavnica

13

9

1

3

44:17

28

Slovan Kúpele Sliač

13

8

2

3

38:14

26

FK Žiar nad Hronom B

13

6

2

5

24:16

20

ŠK Badín

13

5

5

3

22:16

20

ŠK Selce

13

6

1

6

16:22

19

ŠK Heľpa

13

5

2

6

24:25

17

OTJ Hontianske Nemce

13

5

2

6

22:29

17

PS Hliník nad Hronom

13

5

1

7

24:31

16

ŠKF Kremnica

13

4

4

5

14:26

16

FK Rakytovce 85

13

2

3

8

7:35

9

OFK Slovenská Ľupča

13

3

0

10

15:56

9

FK 34 Brusno

13

1

1

11

12:47

4

ďalšie ročníky...
Vďaka aktivite kolektívu
pri mládežníckom futbale a
dobrým kontaktom chlapci
odohrali priateľský zápas

www.dolnazdana.sk
Dávame vám do pozornosti, že obec Dolná
Ždaňa má od minulého októbra 2008 zriadenú
webovú stránku ww.dolnazdana.sk. Obecná
stránka bola spustená v „časovej tiesni“ a v
súčasnosti sa pracuje na jej novej vizuálnej

s rovesníkmi zo Slovana
Bratislava. Hralo sa na
tehelnom poli, čo bude
pre chlapcov určite pekná
spomienka.
Ján Búci - tréner

podobe. Chceme vyzvať všetkých občanov,
ak máte ľubovoľné aktuálne info vhodné na
obecný web, nápady ako ho vylepšiť, nové
námety a informácie vhodné pre publikáciu na
obecnom webe, prosím kontaktujte Obecný
úrad Dolná Ždaňa.

strana
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ŠPORT, KULTÚRA, OZNAMY

Náš cieľ: Vrátiť sa na stratené pozície...

...alebo ŽDAŇA DO TOHO!

Prehľad zápasov jarného kola III. liga
16.

29. marca 2009

15.00 hod.

D. Ždaňa - K.N. Mesto

17.

5. apríla 2009

15.30 hod.

Zvolen – D. Ždaňa

18.

12. apríla 2009

15.30 hod.

D. Ždaňa – Námestovo

19.

19. apríla 2009

16.00 hod.

Fiľakovo – D. Ždaňa

20.

26. apríla 2009

16.00 hod.

D. Ždaňa – Lietavská Lúčka

21.

3. mája 2009

16.30 hod.

D. Ždaňa – Rakytovce

22.

6. mája 2009

16.30 hod.

Liptovská Štiavnica – D. Ždaňa

23.

10. mája 2009

16.30 hod.

D. Ždaňa – Veľký Krtíš

24.

17. mája 2009

17.00 hod.

Nová Baňa – D. Ždaňa

25.

24. mája 2009

17.00 hod.

D. Ždaňa – Bytča

26.

31. mája 2009

17.00 hod.

Valča – D. Ždaňa

27.

3. júna 2009

17.00 hod.

D. Ždaňa – Makov

28.

7. júna 2009

17.00 hod.

Kremnička – D. Ždaňa

29.

14. júna 2009

17.00 hod.

D. Ždaňa – Krásno nad Kysucou

30.

21. júna 2009

17.00 hod.

Králiky – D. Źdaňa

darujete svoje 2% z daní na futbal
Milí priatelia a kolegovia, vášniví športovci a milovníci futbalu aj tento rok máte možnosť podporiť futbal a
venovať svoje 2% z daní na občianske združenie TJ Sokol
Dolná Ždaňa.
Údaje o občianskom združení:
Názov: Občianske združenie TJ Sokol Dolná Ždaňa
Adresa: Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO: 37 999 281
Bankové spojenie: Dexia banka, pob. Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 5319794001/5600

Družstvo začalo zimnú
prípravu 9. januára 2009 na
štadióne v Žiari nad Hronom, kde naši chlapci mali
pripravené výborné podmienky; umelú trávu, posilňovňu, park, regeneráciu.
Mužstvu bol predstavený
nový tréner ŠTEFAN ZAŤKO,
ktorý už preskákal ligu v
Púchove, Slovane, Prievidzi, Novákoch, Čadci a jeho
úloha je zmapovať situáciu v
mužstve, vrátiť mu späť herný prejav a vytypovať posty,
kde treba doplniť hráčsky
káder.
Po nie veľmi vydarenej
jeseni sme uvoľnili týchto
futbalistov: Gašpir Vladimír
(Nová Baňa), Sepeši Mário
(Rakúsko), Urgela Slavomír
(Turčianske Teplice), Valíček
Anton (zmena zamestnania).
Chlapci celé dva mesiace poctivo zaberajú, čo by
sa malo prejaviť na jar aj
vo výsledkoch. Nevyhli sa
nám ani zranenia. Prvý išiel
pod skalpel s kolenom Marek Demko a o týždeň ho
nasledoval Peter Mikuška,
pol mužstva trápila chrípka

a Jozef Rozenberg si zlomil
nos. Partia sa postupne rozširovala. Prvý prišiel brankár
Roman Packo z Hliníka, z Lamača Marek Boldiš a Michal
Páleník zo Žiaru nad Hronom ako útočníci. Trénuje
s nami brankár B mužstva
Adam Struhár.
Všetci sa už tešia, kedy
sa vrátime na štadión do
Dolnej Ždane, na náš zelený
trávnik.
Odohrali sme tiež zápasy:
dňa 8. 3. vonku Ružiná IV.
liga, 15. 3. doma Kremnička
III.liga a opäť vonku 22. 3.
Hliník IV. liga.
V nedeľu 22. 3. o 13:00
hodine sa uskutočnilo v
kultúrnom dome stretnutie
s fanúšikmi klubu, kde sme
informovali, čo sme uvarili
v našej futbalovej kuchyni
pred súťažou. Taktiež sme v
tento deň pozývali fanúšikov na generálku pred súťažou na štadión do Hliníka
nad Hronom.
Verím, že na jar zas budeme počuť hromové „Ždaňa
dotoho!“ Veď futbal je fantastická hra!
Stanislav Neuschl,
manažér FK

Výsledky odohraných prípravných zápasov
17.1.

Banská Bystrica B - D. Ždaňa

0:0

0:0

25.1 .

Turany -D. Zdaňa

1:4

0:2

Moravany - D. Zdaňa

2:0

0:0

3:1

1:0

7:0

6:0

G: Urgela, Talmáš 3
31.1.

G: Arvaj,Urgela Rad.,Urgela Ras.
15.2.

D. Ždaňa - Podlavice

G: Urgela Rad.,Ginič, Žiak
22.2.

D. Ždaňa - B.Štiavnica

G: Rozenberg 2, Žiak, Janúch, Pinka, Ginič, Urgela Rad.
27.2.

D. Ždaňa - Nové Zámky

4:2

1:0

G: Páleník, Žiak, Ginič, Arvaj

ˇ
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