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Príhovor starostky obce Dolná Ždaňa
Vážení Dolnoždančania,
životodarná voda rieky Hron
po stáročia sleduje životy a
osudy ľudí našej dediny. Raz
pomaly srdečne rozdáva svoje bohatstvo, inokedy ukazuje
svoju dravosť a silu. Takto plynú
aj dni v našej malebnej dedinke na brehoch tejto hrdej slovenskej rieky. Aj my, obyvatelia
obce sme ako tá rieka – raz plynú naše dni pokojne, pomaly
a raz rýchlo naplnené tvrdou
prácou. Žijeme v zložitej dobe,
ktorá od každého z nás vyžaAndrea Murgašová, starostka
duje plné nasadenie a možno
aj nadľudské úsilie. Mnohí obyvatelia obce sú skúšaní stále zvyšujúcimi sa nárokmi dnešných dní a musia riešiť problémy, ktoré vyžadujú silu, trpezlivosť,
odriekanie a svedomitú prácu. Uprostred týchto dní, ktoré sa spájajú do rokov
je potrebné sa zastaviť, hodnotiť. Takáto chvíľa je aj dnes.
V posledných Dolnoždánskych novinách som Vás informovala o práve prebiehajúcich a pripravovaných projektoch.
Prišiel čas oboznámiť Vás čo najviac o dianí v našej obci, o práci obecného
zastupiteľstva, obecného úradu, škôlky, spoločenských organizácií a športu.
Andrea Murgašová, Vaša starostka

Mosty sa nestavajú každý rok, ba ani každých
desať rokov. Nie každej
generácií je dopriate
byť pri výstavbe nového
mosta, v našom prípade
Dolnoždánskej lávky pre
peších. Aj preto je uvedenie našej Ždánskej
lávky do užívania pre
širokú verejnosť, hlavne
športových fanúšikov
výnimočnou udalosťou.
Dňa 29 augusta 1970
Dolnoždánska lávka
bol daný do užívania
most, ktorý spája Dolnú nom. Do tohto obdobia spájal most, ktorý sa naŽdaňu a Hliník nad Hro- nás so susednou obcou
Pokračovanie na str. 3.
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OZNAMY

Pozvánka na Mikuláša
V nedeľu 5. decembra 2010 o 16. hod.
sa v kultúrnom dome v Dolnej Ždani
uskutočnia Oslavy príchodu Mikuláša
na ktoré Vás srdečne pozývame. Súčasťou podujatia bude malý kultúrny
program.

Futbalov ý ples
Obec spolu s výborom TJ Sokol
Dolná Ždaňa Vás touto cestou
srdečne pozýva na 1. Futbalový
ples, ktorý sa bude konať dňa 10.
decembra 2010, t.j. v piatok so začiatkom o 20 hod. v priestoroch
Kultúrneho domu v Dolnej Ždani.
Do tanca nám bude hrať Duo Braňo Búci spolu s Ivanom Matuškom.
Živý spev doplní Barborka Hegedusová v sprievode Cypriána Rusnáka. O program a občerstvenie
je postarané. Bližšie informácie o
predpredaji vstupeniek Vám budú
poskytnuté na Obecnom úrade.
Vstupenky si môžete rezervovať a
následne kúpiť na Obecnom úrade
po 1.12.2010.

Oslava 620. výročia prvej
písomnej zmienky
V budúcom roku v júli uplynie 620
rokov od prvej písomnej zmienky o
našej obci. Na toto výročie musíme
myslieť a dôstojne ho pripravovať už
od začiatku budúceho roka. Verím, že
do prípravy sa zapoja okrem Obecného úradu, ktorý v príprave osláv bude
dominantný, aj ostatné organizácie a
občania našej obce.
Aby rodáci, ktorí opäť zavítajú do
svojej rodnej obce, uvideli jej premenu, rast a rozvoj, aby my, ktorý sme v
nej zostali a osud nás nezavial mimo
domova sme sa mali čím pochváliť.
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Regionálne kultúrne a športové centrum pre deti a mládež
Následným projektom, ktorý sa nám úspešne podaril je
projekt „Regionálne kultúrne a športové centrum pre deti
a mládež“, ktorý sme zrealizovali z operačného programu
Rozvoja vidieka spadajúceho pod Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Projekt je zostavený z dvoch častí. Prvá časť
je „rekonštrukcia šatní na ihrisku“, druhá časť, rekonštrukcia
„klubu mládeže“.
Celá ľudská múdrosť je zhrnutá do dvoch slov – čakať a
dúfať, no dnes to doplním: skutkami napĺňať svoje sny, žiť
plnohodnotný život pre seba, svojich blízkych i svoj mikroregión. Žiť život, v ktorom človek viac dáva, ako dostáva. Žiť život, v ktorom hodnoty humanizmu sú nadradené
materiálnym oceneniam. Žiť život, v ktorom dennodenne

vzdávame úctu človeku a jeho tvorivej práci.
Určite každý z nás má plno plánov a má smelé myšlienky, nápady. Len spoločnými silami ich môžeme zrealizovať.
Zveľaďovať našu malú dedinku, ktorá je pre nás tým najcennejším miestom na svete – je našim domovom. Miestom,
kde sme silní, kde sa cítime byť v bezpečí, ale kde môžeme
byť aj slabí. Okolo seba máme predsa tých najbližších, ktorí
nám pomôžu a my pomôžeme im. Sústredili sme svoje sily
a podarilo sa. Náš futbalový stánok sa stal dôstojným miestom, kde sa odohrávajú zápasy pre potešenie, pre zábavu a
samozrejme pre súťaživosť. Sme spokojní čo sme dosiahli a
tešíme sa na to, čo nás ešte čaká.

Kultúrne centrum pre deti a mládež - klub mládeže
Obrovskú radosť sme precítili
všetci v krásne jesenné popoludnie kde sme sa stretli pri príležitosti otvorenia prevádzky
tak dlho očakávaného stánku
stretnutí našich detí a mládeže
a to Kultúrneho centra pre deti
a mládež.
Práve toto kultúrne centrum
pre deti a mládež predstavuje druhú časť projektu, ktorý
sme v januári roku 2009 podali
v rámci výzvy Programu rozvoja pre roky 2007-2013. Prvú
etapu časť športové centrum
– prístavba šatní na ihrisku sa
nám podarila uviesť do prevádzky 28. 3. 2010.
Všetci si iste z mladých čias
pamätáme na stretnutia z našej mladosti, či už to bol kedysi
dávno čaj o piatej ešte v priestoroch starého kultúrneho domu,
dnešnej predajne Tomáš, či už
na rôzne stretká v starom klube
na hornom konci našej dedinky ako boli fašiangové, vianočné a iné akcie pri ohníku, gitare,
harmonike, kde nikdy nechýbal

spev a dobrá nálada, mnohí z
nás si spomenú práve na prvé
dotyky, lásky a možno z niektorých vznikli aj manželstvá.
Budúcnosť našej spoločnosti
závisí od mladých ľudí a preto
je potrebné im poskytnúť čo
najoptimálnejšie podmienky
pre ich vývin, o to sa snažíme či
už doma výchovou v rodinách,
v škole ale tiež chceme prispieť
Kultúrne centrum pre deti a mládež - klub
ku kvalitnému využívaniu ich
mládeže po rekonštukcii.
voľného času. To, čo my pre
nich dnes urobíme, sa nám v
budúcnosti vráti.
Mladosť symbolizuje pocit
slobody. No samozrejme so
slobodou ruka v ruke zodpovednosť aj nové starosti. Verím, že toto kultúrne centrum
prinesie našim deťom a mládeži kopec pekných zážitkov,
vedomostí, radosti, úspešne
vydarených večierkov, besied.
Stavba pred rekonštukciou.
Vybudovaná posilňovňa, ktorá
Želám všetkým našim deťom a mladeži všetko
je súčasťou priestorov Klubu
mladých bude slúžiť k rozvoju dobré, veľa nových pekných zážitkov v krásnych rešportových aktivít detí, mláde- prezentačných priestoroch, ktoré nám môžu závidieť ostatné okolité obce aj mestá.
že a širokej verejnosti.

Ďakujem touto cestou ľudom, ktorí pomohli od samého začiatku, teda od vypracovania projektovej dokumentácie, a to
Ing. Jozefovi Glezgovi a Ing. Leštákovi za realizáciu lávky pre peších, Ing. Arch. Majke Drblíkovej za projekt Kultúrne a
športové centrum pre deti a mládež. Ďalej ďakujem realizátorovi diela ﬁrme Remeslo stav, majiteľovi Ing. Bohumilovi
Glezgovi, hlavnému stavbyvedúcemu Ing. Jurajovi Birošovi, Ing. Jánovi Karáskovi zastupujúci ﬁrmu Doprastav pri výstavbe podporného piliera v rieke Hron, Pavlovi Baniarimu z Tao s.r.o za úpravu terénu, vybudovanie parkovacích miest. Moja
vďaka patrí tiež členom Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnej Ždani za upratovacie práce v šatniach, súkromne hospodáriacemu roľníkovi Štefanovi Prôčkovi za úpravu terénu, našim mladým za pomoc pri upratovacích prácach, úprave okolia,
výsadbe zelene, v ktorej samozrejme budeme pokračovať, ako aj zamestnancom Obecného úradu v Dolnej Ždani, Obecnému zastupiteľstvu v Dolnej Ždani a všetkým ľudom, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizácii projektov.
Andrea Murgašová, Vaša starostka
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Dolnoždánska lávka
Dokončenie zo str. 2.
chádzal práve na mieste dnešnej lávky. Po otvorení spomínaného mosta sa pre zlý a nefunkčný technický stav bývalý drevený most odstránil.
Naša obec má krásne vybudovaný športový areál práve na konci tohto
mosta. Ja som pri nástupe do svojho starostovania mala v pláne prepojiť dedinu, ktorá bola tak trochu oddelená od nášho futbalového štadióna. Práve Dolnoždánska lávka, ako sme ju pri otváraní dna 1.novembra
2009 hrdo nazvali, našu dedinu akoby zväčšila a rozšírila.
V novembri 2008 som oslovila hlavného dodávateľa mostnej konštrukcie, nášho rodáka pána Ing. Jozefa Glezgu, spolu s pánom Ing,. Leštákom – projektantom mostnej konštrukcie. Po viacerých jednaniach sme
začali na tomto projekte intenzívne pracovať a dnes sme všetci iste hrdí
a šťastní, že sa nám spoločné dielo, ktoré slúži širokej verejnosti podarilo
úspešne nielen zrealizovať, ale tým aj opätovne spojiť ľudí tak ako mosty ľudí spájajú, a akoby ich mali spájať aj predstavitelia samosprávy.
Je mi veľkou cťou, že sa mi podarilo nielen symbolicky ale aj reálne toto
dielo vybudovať. Výstavbou lávky sa skrátila cesta na ihrisko. Otvorila
sa nám možnosť peknej prechádzky, alebo návštevy už spomínaného
športového areálu.
Andrea Murgašová, Vaša starostka
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Projekty
Oprava zatekajúcej strechy budovy
Kultúrneho domu
Podaný projekt na poskytnutie dotácie
v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR bol úspešný a podarila sa nám
kompletná rekonštrukcia strechy budovy
Kultúrneho domu. Ministerstvo pôdohospodárstva nám poskytlo dotáciu v plnej
výške a to 16 597 Eur.

Cintorínsky chodník
Aby sa návštevníkom nášho cintorína lepšie kráčalo k hrobom svojich zosnulých, dali
sme do užívania v mesiaci október dočasný
chodník. Vybudovanie chodníka je zahrnuté
v podanom projekte, v ktorom je zahrnuté aj
vybudovanie studne s prístreškom.

Nové podané a pripravované projekty
Program obnovy dediny
Starostka obce podala projekt na financovanie projektovej
dokumentácie: „Štúdia revitalizácie priestoru pri Obecnom
úrade na oddychovo-relaxačnú zónu obce Dolná Ždaňa“. V
tomto projekte je uvažované s úpravou verejných priestranstiev pred a za Obecným úradom. V poslednom období sa
dosť rozmohol predaj ovocia, zeleniny, mäsa, oblečenia,
obuvi a rôznych potrieb pre domácnosť. Na takýto predaj
nemáme vhodne vybudovaný priestor. Práve v tomto projekte som myslela aj na túto záležitosť a miesto pre„tržničný
predaj“. Tržnica bude pred OcÚ a vhodnou úpravou plochy
bude zakomponovaný tak, aby nenarušil dominantu budovy. Tržničné miesto bude slúžiť tak na predaj spomínaných komponentov, ako aj na rôzne akcie konané v rámci
kultúrnych podujatí, napríklad jarmok ľudových remesiel,
či už stretnutie pri Vianočnom punči a rôzne iné aktivity. V
rámci projektu je riešený aj altánok a multifunkčné ihrisko
za obecným úradom, vybavenie obecného mobiláru – la-

vičky, detské ihrisko, v ktorom sa počíta s bezpečnostnými
prvkami, zamedzujúcimi úrazom. Projekt je rozdelený na
viacero etáp. Celkový rozpočet projektu je 8 000 Eur z dotácií a 5 % je spoluúčasť obce z vlastných zdrojov.
Environmentálny fond
Obec podala projekt „ Krajšie a zdravé životné prostredie s
pomocou občanov v oblasti „rozvoja odpadového hospodárstva – separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na nákup agrotechniky a to nákup traktora
a traktorovej radlice na sneh. Rozpočet projektu je 60 000
Eur.
Poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR
V rámci žiadosti o poskytnutie dotácii v pôsobnosti Ministerstva financii SR som podala projekt na výmenu okien v
budove Kultúrneho domu. Vzhľadom na vek budovy a jej
vysokú energetickú náročnosť, komplikácie pri manipulácií pri otváraní okien, uniká cez okná veľké množstvo
tepla. Obec postupne prevádza rekonštrukciu budovy po
častiach. Minulý rok sa nám podarilo vymeniť okná v celej
administratívnej časti budovy. Podala som projekt na pokračovanie a výmenu okien v časti „Sála, knižnica a vstupné
priestory Obecného úradu“. Rozpočet projektu je 13 100
Eur, z toho dotácia 11 790 Eur, 1 310 vlastné zdroje obce.
Lokálna stratégia komplexného prístupu
V rámci výzvy „Úradu vlády SR – úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, odbor koordinácie horizontálnej priority pre Margilizované rómske
komunity“ sme podali projekt, ktorého obsahom je Podpora sociálnej inklúzie a zlepšenie životných podmienok
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Margilizovaných rómskych komunít v
obci Dolná Ždaňa. Celkový rozpočet
uvedeného projektu predstavuje 1
773 210 Eur. Ide tu predovšetkým o:
1. Rekonštrukciu a výstavbu miestnej
infraštrúktúry – t. j. rekonštrukcia
chodníkov, ktoré nie sú ešte obnovené, ide o časť obce v Trninách a
časť chodníkov „nová ulica“.
2. Zabezpečenie potrebného technického a materiálneho vybavenia
pre efektívne zavedenie separácie
a zhodnocovania odpadov v obci
Dolná Ždaňa:
• Motivačno-vzdelávacie aktivity v
oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov
• Vybudovanie stanovíšť na zber vyseparovaných odpadov, zakúpením nádob na biologický odpad a
na triedený odpad
• Zakúpenie traktoru, vlečky na biologicky rozložiteľný odpad

•

•
•
•

Zakúpenie zariadenia na úpravu
zložiek komunálnych odpadov –
triediacej linky, lisu, vysokozdvižného vozíka
Úprava a regulácia povodia potoka v zastavanom území obce
Úprava verejných priestranstiev a
verejnej zelene
Výstavba cyklistických trás vrátane
dopravných subsystémov

Projekt na vybudovanie dopravného ihriska
Práve pracujem na „Projekte na vybudovanie dopravného ihriska“ v
časti záhrady areálu materskej školy.
V projekte bude zahrnuté: výstavba
spomaľovacích retardérov,
terénne úpravy, označenie na pozemných
komunikáciách, príprava a realizácia
vzdelávania, workshopov o bezpečnosti na cestách, zabezpečenie prednášajúcich, príprava a zabezpečenie

materiálov na vzdelávanie, výstavba
dopravného ihriska, vypracovanie projektu ihriska, nákup materiálu, zemné
práce, samotná výstavba, alebo oprava ihriska, nákup bicyklov, kolobežiek,
značiek pre dopravné ihrisko,
budovanie greenways, príprava a realizácia vzdelávania prvej pomoci.
Ministerstvo ﬁnancií v rámci dotácie v pôsobnosti MF SR
V rámci žiadosti o poskytnutie dotácii
v pôsobnosti Ministerstva financii SR
som podala projekt na výmenu okien
v budove Kultúrneho domu. Vzhľadom
na vek budovy a jej vysokú energetickú náročnosť, komplikácie pri manipulácií pri otváraní okien, uniká cez okná
veľké množstvo tepla. Obec postupne
prevádza rekonštrukciu budovy po
častiach. Minulý rok sa nám podarilo
vymeniť okná v celej administratívnej
časti budovy.
Andrea Murgašová, Vaša starostka

Prehľad investícií a ich ﬁnancovanie
Názov investície

Celkový náklad
EURO
2 123,56
1 660
6 321,46
4 402,57
16 597

Dotácia
EURO
0
0
0
4 000
16 597

Vlastné zdroje
EURO
2 123,56
1 660
6 321,46
402,57
0

Kamerový systém OcÚ
Plynový kotol Wiesmann v materskej škole
Rekonštrukcia obecného úradu
Výmena okien obecného úradu
Rekonštrukcia strechy obecného úradu
Vymaľovanie obecného úradu, kuchynka, zasadačka, vstup1 625,08
0
1 625,08
ný vestibul, chodba, spol. priestory
Výstavba bytového domu 18 bytových jednotiek
963 057,72 €
244 594
718 463,72*
Výstavba bytového domu 24 bytových jednotiek
1 268 833,28 €
315 962
952 871,28*
Technická vybavenosť 18 bytových jednotiek
71 831
32 500
39 331
Technická vybavenosť 24 bytových jednotiek
94 422,86
66 090
28 332,86
Lávka pre peších - kovová konštrukcia
46 783,80
0
46 783,80
Plynové potrubie - prípojka -nový stavebný obvod
38 567,61
0
38 567,61
Filtračné zariadenie - úprava vody 18 b.j.
4 004,35
0
4 004,35
Kultúrne a šport., centrum pre deti a mládež
246 128
206 831
12 307
Spolu (Euro)
2 766 357,46
886 574
181 458
Spolu (Sk)
83 339 284,84
26 708 928
5 466 618,4
* Štátny fond rozvoja bývania - úver splácajú nájomníci bytových domov mesačnými splátkami v nájomnom

Obecný majetok sa zvýšil o 2 766 357,46 € (83 339 284,84 Sk). Sponzorské dary sme dostali vo výške 127 320,65 € (3 835 661,90 Sk).
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Celkový náklad

Dotácia/ Zdroj

Interiérové dvere - obecný úrad
Hygienické priestory v Materskej škole
Futbalové tribúny, striedačky
Betónová plocha – detské ihrisko za OcÚ
Pieskovisko Materská škola

363,26 €
7 758,80 €
81 378,15 €
1 327,78 €
816,66 €

Pilier + brehové opory - Lávka pre peších

32 500 €

Detské ihrisko – drevená zostava za OcÚ
Klub mládeže - sedačka, stolíky, stoličky
SPOLU (Euro)
SPOLU (Sk)

1 276 €
1 900 €
127 320,65 €
3 835 661,90 SK

Ing. Glezgo Bohumil
Ing. Glezgo Bohumil
Ing. Glezgo Bohumil
Ing. Glezgo Bohumil
Ing. Glezgo Bohumil
Národná dialničná spol. a Doprastav
ĽS - HZDS
Ing. Glezgo Bohumil

Komunálne voľby 2010
vislý kandidát,
Vážení spoluobčania, v sobotu
27. novembra 2010 sa uskutoč- 9. Jozef, Pročka, 31 r., hasič,
Dolná Ždaňa 137, SMER, ĽSnia voľby poslancov obecného
HZDS,
zastupiteľstva a starostu obce.
10. Ivan, Prôčka, 37 r., SZČO,
Dolná Ždaňa 139, SMER, ĽSMiestna volebná komisia v DolHZDS,
nej Ždani podľa § 18 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do or- 11. Zdenka, Šmikniarová, 43 r.,
SZČO, Dolná Ždaňa 82, SMER,
gánov samosprávny obcí v znení
ĽS-HZDS,
neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby poslancov obecné- 12. Mária, Špilbergerová, Mgr.,
44 r., učiteľka, Dolná Ždaňa
ho zastupiteľstva zaregistrovala
253, nezávislý kandidát
týchto kandidátov:
1. Ľubomír, Baniari, Bc, 48r.,
dozorca prevádzky, Dolná Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Ždaňa 92, nezávislý kandi- Ždani bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jeddát,
2. Pavol, Baniari, 42 r., konateľ nom volebnom obvode.
spoločnosti, Dolná Ždaňa 52,
Miestna volebná komisia v DolSMER, ĽS-HZDS,
3. Juraj, Biroš, Ing, 52 r., staveb- nej Ždani podľa § 23 zákona SNR
ný technik, Dolná Ždaňa 97, č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávny obci v znení
SMER, ĽS-HZDS,
4. Ján, Búci, 39 r., technik, Dol- neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby starostu obce zarená Ždaňa 253, SDKÚ-DS,
5. Oliver, Dávid, 46 r., živnost- gistrovala týchto kandidátov:
ník, Dolná Ždaňa 39, nezá- 1. Oliver, Dávid, 46 r., živnostník, Dolná Ždaňa 39, nezávislý kandidát,
vislý kandidát,
6. Jozef, Ďurča, 32 r., štátny zamestnanec, Dolná Ždaňa 2. Andrea, Murgašová, 37 r., admin. pracovník, Dolná Ždaňa
250, HZD,
63, SMER, ĽS-HZDS,
7. Slavomíra, Kožiarová, Ing.,
30r., admin .pracovník, Dolná 3. Jaroslav, Vaššo, Ing., 58 r.,
technik, Dolná Ždaňa 9, neŽdaňa 25, SMER, ĽS-HZDS ,
závislý kandidát.
8. Ivan, Matuška, 47r., živnostník, Dolná Ždaňa 253, nezáOcÚ

Vodovod – sme odkázaní na
nezdravé studne?
O našej nepitnej vode sa už vo všetkých mediách popísalo a hovorilo dosť. Hlavným problémom pre vybudovanie vodovodu sú financie. Vodovodu sa už domáhame dávno. Vláda
zhruba pred desiatimi rokmi prijala Uznesenie
o ozdravení žiarskej kotliny a zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, ktoré sa týkalo vybudovania vodovodu aj v našej obci. Projekt na
Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou obcí
Dolná Ždaňa – Horná Ždaňa – Lovča bol spracovaný a má vydané právoplatné stavebné
povolenie. Z dôvodu zlej finančnej situácie a
vysoký rozpočet je vybudovanie vodovodu zo
zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti nereálne. Vodárenská spoločnosť musí
znova počkať na výzvu a financie žiadať z Kohézneho fondu.
Obec sa musí postarať o kvalitnú vodu vo
svojich zariadeniach a tie sú na rozdiel od domácich studní pod neustálou kontrolou hygienikov. Materskú školu zásobujeme náhradným
zdrojom pitnej vody a to dovážaním vody v
galónoch. Obyvatelia nemajú peniaze na zvyš
a tak si kontrolovať studne dávajú len v obmedzenom množstve. V obci je dosť ľudí, ktorí
trpia metabolickými poruchami, zvýšeným
cholesterolom a ochoreniam štítnej žľazy. Momentálne pracujem v spolupráci s Lekárskou
fakultou na zdravotnej štúdii, ktorou chcem
detailne zmapovať chorobnosť, pretože nie je
vylúčené že práve tieto a iné choroby, ktorými
obyvateľstvo u nás v Dolnej Ždani trpí, je práve
z vody, ktorú pijem. Štúdia bude ďalším argumentom pre urýchlenie výstavby vodovodu.
Ďalším krokom je spísanie „Petície“, ktorú chystáme s miestnymi aktivistami. Andrea Murgašová
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Počet obyvateľov obce
K 10. 11. 2010 má obec Dolná Ždaňa 759
obyvateľov, z toho 390 žien, 369 mužov.
Detí do 15 rokov je 124. Počet obyvateľov v tomto roku stúpol o 84.

Organizačná štruktúra
Obecného úradu Dolná Ždaňa
Chcem Vás informovať o organizačnej
štruktúre Obecného úradu v Dolnej
Ždani. Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva bolo zrušené miesto administratívnej pracovníčky – účtovníčky. Po
tejto zmene je štruktúra zamestnancov
v riadnom pracovnom pomere nasledovná:
• Alžbeta Krčmáriková: ekonóm,
účtovník a ostatné adminstratívne
práce
• Alena Čavojcová: dane a poplatky a
ostatné adminstratívne práce
• Katarína Boboková: riaditeľka MŠ
• Daniela Búciová: učiteľka MŠ
• Lucia Pallerová: kuchárka a upratovačka MŠ
• Emília Mošková: opatrovateľka
• Skrátený pracovný pomer :
• Mgr. Lýdia Rafaelisová: obecná knižnica a vedenie obecnej kroniky
• Miroslava Prochotská: hlavný kontrolór obce

Dolnoždánske noviny

Obecný úrad informuje
Prečo triediť odpad
Triedením odpadu sa zmenší jeho objem, ktorý je nutné odvážať a skladovať na skládkach. Tým sa zmierni záťaž na životné prostredie. Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu – vieme to podľa vlastných
nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás
to netýka. Je to však obrovské množstvo smetí, ktoré sa skladuje na skládkach kvôli svojmu rôznorodému zloženiu, pretože v takejto podobe ho nie
je možné nijako spracovať. Aj finančne je nakladanie s odpadom náročné,
odvoz smetí nie je lacný.
Separovaný zber je oddelenie zložiek komunálneho odpadu – teda zber
papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Výchova
k uvedomelému správaniu sa detí voči prírode však musí začať v rodinách.
Nájsť v domácnosti priestor na odkladanie starých novín a časopisov, plastov a skla - to nie je až také nemožné. A rodičia by mali ísť deťom príkladom.
V našej obci organizujeme 1x mesačne zber papiera, plastov, skla a bioodpadu. Každá domácnosť dostala kalendár vývozu komunálneho odpadu a
separovaných zložiek, kde si občania vedia pozrieť presný termín odvozu.
V rámci zberu bioodpadu sa občania môžu zbaviť trávy, lístia a konárov
zo stromov. Preto nevidíme dôvod, prečo neustále prichádzajú na obecný
úrad sťažnosti o spaľovaní tohto odpadu v záhradách. Je to len o tom, dať
si trošku viac námahy trávu a lístie naložiť do vriec, konáre zviazať a vyložiť
pred bránu. Je jednoduchšie prísť do záhrady, škrtnúť zápalkou a viac sa nezaujímať, či suseda od vedľa náhodou nesuší prádlo, má pootvárané okná v
celom dome, alebo či jej na dvore v kočíku spinká dieťa, alebo že som vyudil
pol dediny. Trošku by sme mali byť k sebe ohľaduplnejší.
OcÚ

Čo nás trápi – škodíme sami sebe

Pri spaľovaní plastov je problémom obohatenie plastov rôznymi látkami
ako sú zmäkčovadlá, farbivá. Tie často obsahujú ťažké kovy, hlavne kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú
v popole. Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych teplotách napr.
Spomíname – navždy nás opustili v domácnosti) vzniká aj veľa oxidu uhoľnatého. Tento plyn je jedovatý – je
schopný viazať sa na krvné farbivo hemoglobín, čím znemožňuje prenos
v roku 2009
v roku 2010
kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu.
Krnáčová Margita
Nemčok Andrej
Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku
Búciová Emília
Matuška Jozef
fotochemického
smogu . Ďalším nebezpečenstvom pri spaľovaní plastov je
Búciová Terézia
Balážová Mária
únik ftalátov, ktoré majú schopnosť kumulácie v ľudskom tele.
Lipták Ivan
Glezgo Štefan
Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková, ktorá silne dráždi horné dýJánoš Jozef
Gallo Jozef
chacie cesty. Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj plynČesť vašej pamiatke.
ný chlór, či ešte agresívnejší fosgén (známy ako bojový plyn). Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k
ochoreniam dýchacích ciest.
OcÚ
Obecný úrad pripravuje „Prevádzkový poriadok“ Kultúrneho centra pre deti a mláDeti narodené v roku 2009
Spoločenská rubrika
dež“. Súčasťou centra je aj posilňovňa vyKopčanová Diana
bavená zariadeniami a strojmi na cvičenie.
Búciová Paulína
Deti narodené v roku 2010
V prevádzkovom poriadku bude určená
Búciová Eliška
Beňová Laura
zodpovedná osoba a prevádzkové hodiny.
Širáň Dominik Daniel
Kohút David
Vyzývam všetky vekové kategórie aby sa
Danielčaková Sara
Flasch Jozef
zapojili do cvičenia. My ženy, sme v jednaBalko Filip
Truska
Radovan
ní aj s inštruktorkou „Zumby“. Chlapi sa zas
Čačalová Dominika
môžu tešiť na odborného trénera kulturisBuršík Jaroslav
tiky.
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Tento rok si obce, mestá, samosprávne
kraje na Slovensku pripomenuli dvadsať
rokov svojej novodobej existencie, rovnaké výročie svojho založenia si pripomenulo aj Združenie miest a obcí na Slovensku
(asi 95 % miest a obcí je členom združenia) a Únia miest Slovenska (združuje asi
šesť desiatok miest).
19. a 20. mája 2010 sa v Kongresovom
centre Incheba v Bratislave, za účasti 893
delegátov a 78 pozorovateľov, zastupujúcich 2 786 členských sídiel z 59 regionálnych združení z celého územia Slovenska,
uskutočnil jubilejný 20. snem Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý bol
posledným v tomto volebnom období samosprávy miest a obcí.
Na sneme, ktorý je najvyšším orgánom
združenia a koná sa raz ročne, sa opäť
zúčastnili predseda NR SR Pavol Paška a
predseda vlády SR Robert Fico, viacerí poslanci NR SR, členovia vlády SR a 160 do-
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mácich a 20 zahraničných hostí.
Aj napriek tomu, že snem bol jubilejným, 20. rokovaním Najvyššieho orgánu
ZMOS a konal sa v roku 20. výročia miestnej územnej samosprávy na Slovensku, v
jeho pracovnej časti odznelo viacero vystúpení hľadajúcich odpovede na otázky
týkajúce sa riešenia finančnej a hospodárskej krízy a požiadavky na proporciálnejšie regionálne rozdelenie eurofondov.
Snem prijal uznesenie, v ktorom uložil Rade ZMOS presadzovať v Národnej
rade Slovenskej republiky, vo vláde SR a v
ústredných orgánoch štátnej správy plnenie požiadaviek z uznesenia a jeho príloh
a o naplnenie požiadaviek ZMOS požiadal
vládu Slovenskej republiky a poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky.
Členským mestám a obciam ZMOS odporúčal prijať také ekonomické opatrenia,
ktoré budú ďalej stimulovať šetrenie a
efektívne vynakladanie verejných zdrojov,

Dievča z majera – Elena Čepčeková
Dňa 27. 1. 2010 usporiadala Obec Dolná Ždaňa v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad
Hronom milú spomienku na našu významnú rodáčku spisovateľku Elenu Čepčekovú. Bolo to podujatie zamerané
predovšetkým na jej dielo a nieslo sa pod názvom Dievča
z majera – Elena Čepčeková.. Začalo sa ráno o 9. 00 hod a
trvalo do poobedia do 15.00 hod.
Na úvod oboznámila starostka obce p. A. Murgašová
všetkých prítomných s našou obcou Dolná Ždaňa. Potom
vystúpili so svojim programom o Elene Čepčekovej deti z
MŠ. Všetkých prítomných privítala a celé podujatie v dopoludňajších hodinách viedla a moderovala Mgr. Lýdia Rafaelisová. Pani moderátorka veľmi živo a hodnotne predstavila
život spisovateľky, nakoľko blízko ne j žila a veľa počula aj
z rozprávania jej matky. Nacvičila peknú scénku zo života spisovateľky s jej žiakmi zo ZŠ SNP Horná Ždaňa, ktorí
zarecitovali aj jej básničky. Úryvok z jej najväčšieho diela
Dievča z majera veľmi precízne predniesla žiačka Monika
Strelková. Jej prednes bol podfarbený melodickými tónmi,
ktoré vylúdila na hudobnom nástroji žiačka ĽŠU z Hliníka
nad Hronom Nikoleta Murgašová. Bolo to veľmi pekné a
pôsobivé vystúpenie. Z ľudovej školy umenia sa predstavili
dvaja harmonikári pod vedením p. učiteľky Tonhaizerovej.
Po prestávke sa javisko premenilo na rozkvitnutú lúku,
podobnú aká sa rozprestierala v blízkosti rodného domu
Eleny Čepčekovej, na ktorú ona rada vo svojich knihách
spomínala. Po lúke sa rozlietala včielka Meduška a jej priatelia tesárik, mravec, pavúk a vtáčiky. Po tejto milej scénke
znovu prišla na javisko Meduška v ďalšej rozprávke Meduškine kapčeky a svrček. Po našom javisku sa naháňali prevtelení do včielky Medušky, svrčka, vrany, roháča, kvietkov
a iných rozprávkových bytostí žiaci zo ZŠ v Hliníku nad
Hronom pod vedením p. učiteliek Mgr. Nadeždy Porubskej
a Mgr. Andrei Jenatovej. Na podujatí sa zúčastnili a pekné
piesne vystihujúce život spisovateľky v našej dedine zaspievali ženy Seniorky pod vedením harmonikára Mariana
Dubinu.
Záver dopoludnia patril našim mládežníkom, ktorí sa
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Z činnosti ZMOS
podporovať kroky a postupy na zachovanie doterajšieho stavu a kvality výkonu
verejných služieb a zapojiť sa do programu modernizácie samosprávy prostredníctvom projektu ZMOS – Dátové centrum miest a obcí. Snem zároveň schválil
priority ZMOS na najbližšie obdobie.
V rámci večerného galaprogramu medzi dvoma rokovacími dňami vyhlásil víťaza
súťaže Oskar bez bariér 2009. Stalo sa ním
mesto Nitra. Medzi najúspešnejšiu päťku
nominantov postúpili ešte mestá Dolný
Kubín, Michalovce a Turzovka a obec Mošovce.
Uvedeného snemu sa zúčastnila aj delegácia starostov nášho Mikroregiónu
Hlinické pohronie. Snemu ZMOS sa zúčastnila aj starostka našej obce Andrea
Murgašová.

predviedli pltiarskym tancom z Liptova.
Hlavné ťažisko ale spočívalo v hodnotení diela Eleny
Čepčekovej . A kto lepšie by to mohol urobiť ako tí, ktorí
literatúru zbožňujú a ňou sa zaoberajú, svoje skúsenosti
odovzdávajú na vysokej pedagogickej úrovni svojim študentom budúcim učiteľom, ktorí tú štafetu vedomostí hrdosti nášho národa budú odovzdávať ďalším generáciám
– vysokoškolskí profesori z Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bella
v Banskej Bystrici. Bola to prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc,
ktorá rozobrala celé dielo našej rodáčky počnúc jej knihou
Dievča z majera až po rozprávky, leporelá a veršovačky. Poukázala na dobu, v ktorej spisovateľka žila a pracovala, musela sa jej prispôsobovať a kritika k nej a k jej dielam bola
viac nevľúdna ako vľúdna.
Mgr. Eva Pršová, PhD. priblížila vo svojom príspevku využitie tvorby Eleny Čepčekovej – možnosti práce s textom.
Ako posledný vystúpil so svojím príspevkom interný doktorand Mgr. Jozef Jedinák, v ktorom pojednával o súčasnom probléme, ktorý sa v knižnom svete netýka len Eleny
Čepčekovej – o veľkom rozdiele v nedostatočnom vydávaní kníh od Eleny Čepčekovej a paradoxne stále veľkom záujme o jej rozprávky a príbehy medzi čitateľmi.
Túto skutočnosť potvrdili aj malí účastníci regionálnej
výtvarnej súťaže „ Meduškine rozprávky“ – ilustrácie na
námety z tvorby Eleny Čepčekovej. Vyhodnotenie ich výtvarných prác pokračovalo poobede. Vestibul kultúrneho
domu a jeho interiér zaplnili pestrofarebné výkresy malých
maliarov, ktorí skutočne majstrovsky zobrazili krásne rozprávky našej rodáčky, predovšetkým včielku Medušku a jej
priateľov, ale aj papagájov Tutulaja a Vrtichvosta. Deti, ktorých práce boli vybrané porotou boli odmenené medovými srdiečkami a rôznymi vecnými cenami, ktoré ich určite
potešili. Mnohé z nich si ich prišli prevziať s rodičmi z okolitých dedinských a mestských škôl. Navštívili aj knižnicu
Eleny Čepčekovej . Bolo to pekné a hodnotné podujatie.
Naša spisovateľka Elena Čepčeková si ho zaslúžila a keby
žila iste by bola hrdá na svojich rodákov.
Končím slovami našej spisovateľky: „ Pamätaj, že život
prežitý bez krásneho cieľa, bol chudobný – ži preto plným
životom“
Mgr. Kristína Sýkorová, zástupkyňa starostky
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vu“. Do tanca hrala živá hudba. Naši občania sa uvedenej
akcie zúčastnili v malom množstve, no tí čo prišli sa vynikajúco zabavili a neľutovali. O občerstvenie bolo postarané
prevádzkovateľmi „Rafaela“ baru, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Otvorenie lávky
Dňa 1. novembra 2009 pred odohraním posledného zápasu minuloročného jesenného kola sme odovzdali do prevádzky Dolnoždánsku lávku.

Otvorenie detského ihriska.
Otvorenie detského
ihriska
Dňa 21. 8. 2009 sme slávnostne otvorili detské ihrisko, ktoré obci darovala ĽS
–HZDS. Jedná sa o certifikovanú drevenú zostavu vybavenú šúchalou a hojdačkami, ktorú využívajú všetky
deti z obce a aj naše detičky
z materskej školy.
Den detí
V sobotu 6. 6. 2009 obecné
zastupiteľstvo v spolupráci s
mládežou zorganizoval Deň
detí, v ktorom si zasúťažili
deti rozdelené do troch skupín – naši najmenší – predškoláci, žiaci prvého a druhého stupňa. Naši najmenší
vyplnili kreslením kriedou
na priestor cesty pred kultúrnym domom svojimi
nápaditými a farebnými obrázkami a potom sa spolu s
ostatnými deťmi zúčastnili
pekných a nápaditých súťa-

ží. Všetky deti boli odmenené krásnymi cenami a darčekmi.
Mikroregión sa zabáva
Dňa 15. 9. 2009 – spoločná
akcia mikroregiónu „Hlinické pohronie“, v ktorom je
nás zlúčených 15 okolitých
obcí sa uskutočnila v tradičnom prostredí na štadióne v Hliníku nad Hronom.
Odprezentovali sa tu obce
rôznym kultúrnym programom, sprevádzala nás
hudba, tanec spev, divadlo.
Našu obec na tomto podujatí reprezentovala Jednota
dôchodcov Slovenska svojimi piesňami v prevedení
našich senioriek spolu s harmonikárom.

Bytový dom s 18 novými bytmi.
Odovzdanie bytového domu 18 Bj
Dňa 2. novembra 2009 nastala chvíľa, kedy sa nám podarilo odovzdať kľúče nájomníkom nášho bytového domu č.1.
Dôvod, prečo sme nemohli byty skôr odovzdať bol práve
vo financovaní. Bytový dom bol postavený z prostriedkov
Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva výstavby
SR. Naša pekná dedinka sa tak stala domovom pre viac
mladých rodín, ktoré touto cestou ešte raz srdečne v obci
vítam.

Hodová zábava
Dňa 3. 10. 2009 na podnety
Deň úcty k starším
našich občanom sa rozhodDňa18.
októbra
2009
sme v našej obci pripravili kultúrne
lo obecné zastupiteľstvo
podujatie
pri
príležitosti
Dňa úcty k starším. Nemalo by to
usporiadať „Hodovú zábabyť len tento mesiac, ale zabúdať by sme nemali nikdy.Vážiť si a zaspomínať si na hodnoty, ktoré nám naši rodičia,
starý rodičia odovzdávajú. Kultúrna komisia obecného úradu pripravila krásny kultúrny program v spolupráci s materskou školou, základnými školami v Hliníku nad Hronom a v
Hornej Ždani, tiež so súkromnou ľudovou školou z Hliníka
nad Hronom. Náladu nám urobilo vystúpenie folklórnej
skupiny Makovička.

Privítanie Mikuláša
Dňa 5. 12. 2009 na naše pozvanie zavítal k nám do obci
Mikuláš, deti v atmosfére plnej napätia čakali na Mikuláša
Jednota dôchodcov Slovenska reprezentovala našu
so svojim sprievodom a darčekmi. No ešte pred jeho príobec svojimi piesňami spolu s harmonikárom. chodom si pozreli krásne divadelné predstavenie “Kocúr v
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čižmách“. Zrazu nastal šum, deti počuli
tichučké krôčky a zvonenie zvončeka.
Všetci začali spievať a vítať Mikuláša.
Deti zaspievali pesničku, niektoré zarecitovali básničku a dobrý Mikuláš ich
za to odmenil pekným darčekom.
Silvestrovská zábava
Dňa 31. 12. 2009 tradične na Silvestra,
obec v spolupráci s mládežou zorganizovala silvestrovskú zábavu. Mládež
naozaj zodpovedne pristúpila k ozdobeniu sály a tak sa zábava mohla v plnom prúde konať. Spoločným odbitím
polnoci sme privítali Nový rok. Odhadom sme spočítali cca 230 – 250 ľudí.
Elena Čepčeková – Dievča z majera
V stredu 27. 1. 2010 sa uskutočnilo kultúrno-vzdelávacie podujatie venované našej rodáčke, spisovateľke Elene
Čepčekovej.
Fašiangy
Dňa 19. 2. 2010 naša mládež nelenila a
nedala sa zahanbiť. Ukázala všetkým,

dievčaťu, o ktoré
sa uchádza, a ich
stavanie je rozšírené na celom
území Slovenska.
Ako máj slúžili
najmä
vysoké
rovné
stromy
(najčastejšie jedle alebo smreky)
zbavené
kôry.
Ich vrcholce sa
zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania
májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia
sa však zväčša jeden ovenčený strom
uprostred dediny alebo hlavného námestia. Pri stavaní mája si občania
zaspievali a po úspešnom postavení
mája sa konala opekačka pri ohnisku
za obecným úradom. Dobrá nálada a
spev boli doplňované hrou na harmonike a gitare.

Deň matiek
Dňa 16. 5. 2010 podujatie otvorila
príhovorom starostka obce Andrea
Murgašová, potešili sme sa z našich
najmenších- detí z materskej školy
z Dolnej Ždane, vystúpili deti zo súkromnej umeleckej školy z Hliníka nad
Hronom, deti zo ZŠ Hliník nad Hronom,
Horná Ždaňa, skupina tínedžerov s vyFašiangový pochod obcou. stúpením v rytme hip-hop, folklórna
skupina Struška. Celý program modeže ľudové tradície a zvyky sú jej srdcu rovala naša pani učiteľka, kronikárka
blízke. Zorganizovali tradičný pochod a vedúca obecnej knižnice Mgr. Lýdia
obcou a navštívili svojim veselým tan- Rafaelisová. Hudobne nás celým procom a spevom všetky domácnosti v
obci. Po tejto krásne akcii sa konalo
tradičné posedenie ešte v priestoroch
starého klubu.
Otvorenie futbalového štadióna
Dňa 28. 3. 2010 nastal deň „D“. Deň keď
sme sa dočkali a otvorili sme zrekonštruované priestory šatní futbalového
štadióna.
Stavanie mája
Dňa 30. apríla 2010 rozhodnutím starostky obec zaviedla tradíciu, v ktorej
určite plánujeme pokračovať. Podľa
histórie stavia Máj obyčajne mládenec
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Stavanie mája.
gramom sprevádzal spevák pán Robo
Kazík, ktorý venoval piesne práve matkám, ženám. Spolu s ním spievala celá
sála. Na záver podujatia mamičky dostali spomienkový darček.
Odovzdanie bytového domu 24 BJ
V nedeľu 1. augusta 2010 – po zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva
sa konalo prvé stretnutie nájomníkov
bytového domu č. 2, kde máme 24 bytových jednotiek. Znovu sme potešení, že do našej obce pribudlo mnoho
mladých rodín s deťmi. Všetkých srdečne vítam a želám aby tu našli svoj
skutočný domov.
Otvorenie kultúrneho centra
Dňa 24. októbra 2010 krásnym spevom našej obyvateľky Barborky Hegedusovej spolu s vynikajúcim moderovaním Paľka Sýkoru sme slávnostne
otvorili Kultúrne centrum pre deti a
mládež. Slávnostného otvorenia sa na
pozvanie starostky zúčastnila aj pani
poslankyňa Banskobystrického
samosprávneho
kraja Ing. Božena
Kováčová,
ktorá je zároveň
starostkou obce
Janova Lehota.
Podporiť nás prišli aj starostovia
z okolitých dedín
nášho mikroregiónu a to pán
Vladimír Baran a
Jozef Dekýš.

Slávnostné otvorenie futbalového štadióna.
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Počas roka sme s deťmi trávili čas na pravidelných
stretkách, akciách, výletoch a v tábore. Atmosféru našich
akcií v už neokúsite, ale v nasledujúcich riadkoch sa vám
ju pokúsime priblížiť.
Noc s eRkom
Z piatka 8. do soboty 9. januára 2010 prežilo 22 účastníkov noc v Kultúrnom dome v Dolnej Ždani. Účastníci
sa prostredníctvom rôznych zoznamovacích hier lepšie zoznámili a pri spoločnej večeri, raňajách, spievaní,
tancovaní vytvárali veselé
spoločenstvo.
OC Maškarný ples, Lovčica - Trubín
Zástupcovia z nášho stretka sa zúčastnili oblastného maškarného plesu
v Lovčici - Trubíne dňa
23. 1. 2010, kde sa stretlo
približne 120 detí a vedúcich z celého oblastného
centra NEŽILOJE.

Misijná púť detí v
Rajeckej Lesnej.

Repišti zorganizovalo detský letný tábor v Ostrom Grúni od 19.
do 24. 7. 2010. Tábora sa zúčastnilo 13 detí a traja vedúci z našej
obce. Témou tábora bolo Hľadanie strateného mesta. Počas celého týždňa účastníci plnili rôzne
úlohy a súťažili, tancovali, spievali
a rozvíjali svoje talenty. Tábor sa
uskutočnil vďaka finančnej podNoc v kultúrnom dome s eRkom. pore, ktorú poskytlo Ministerstva
školstva SR, Ružencové spoločenstvo v Dolnej Ždani, Stolárstvo
Maškarný ples, Dolná Ždaňa
Dňa 13. 2. 2010 sme pripravili maškarný ples aj pre deti z Dobrého Pastiera roz- Šmikniar Dolná Ždaňa a Jednota
našej obce. Prežili sme popoludnie plné krásnych masi- dávaním ovečiek, ktoré Repište.
ek, hier, súťaží, piesní a tancov.
deti vyrobili na stretkách.
Ovečky nám pripomínali, Keďže sa rok 2010 ešte neskončil,
Stretnutie s hosťami z Kene, Žiar nad Hronom
že Pán Ježiš je náš Dobrý pozývame vás na niekoľko akcí.
Každoročne sa zapájame do koledovania a výťažok eRko Pastier, pozná nás a chrá- Tak neváhajte, otvorte si svoje
kalendáre, zapíšte si naše akcie a
posiela na rôzne projekty v Afrických štátoch. Naši koled- ni.
príďte zažiť, čo ste ešte nezažili!
níci sa 6 .3. 2010 stretli s dvomi zástupcami z dvoch projektov v Keni, v meste Nairobi. Evelyn pracuje v projekte Misijná púť detí, Ra- Dňa 20. 11. 2010 vás pozývame
na eRko maratón – oslava 20 roEuphrasia, kde sa venujú dievčatám a ženám zo slumov.
jecká lesná
Ženy tu získavajú rôzne zručnosti (šitie, pletenie košíkov, Približne 5 200 detí a kov eRka, Dolná Ždaňa. Akcia sa
výroba korálikov, šperkov, pohľadníc a iných vecí), učia vedúcich z celého Slo- začne slávnostnou svätou omšou
sa variť a zabezpečiť živobytie pre seba a svoje rodiny. venska putovalo 8. mája o 15:00 v kostole. Program bude
Evelyn prišla do projektu ako mladé dievča, keď jej zom- 2010 do Rajeckej Lesnej a pokračovať v kultúrnom dome.
rela mama. Dnes v ňom pracuje ako menežérka predaja Levoče, aby cez kateché- Už čoskoro nájdete bližšie inforumeleckých výrobkov. Abdie pracuje v projekte Kaya, zy, spev a slávnostnú sv. mácie na webovej stránke našej
kde mladí prevádzkujú vo svojom slume sprchu a toa- omšu prežili radostné obce aj k pripravovanému kolelety, ktoré tam veľmi chýbajú. Okrem toho v spoluprá- spoločenstvo z viery žijú- dovaniu cez Vianoce a o Silvesci s Dobrou novinou pripravujú stavbu knižnice, kde sa cich a v láske konajúcich trovskom večierku.
budú môcť mladí ľudia zo slumu učiť, pretože v slumoch ľudí. Zástupcovia našich
je veľkým problémom nájsť pokojné miesto na učenie koledníkov putovali do
sa. Stretnutie bolo veľkým obohatením a povzbudením Rajeckej Lesnej.
pre všetkých účastníkov. Viac o projektoch Dobrej noviny na www.dobranovina.sk
Detský letný tábor,
Ostrý Grúň
Nedeľa Dobrého Pastiera
eRko v Dolnej Ždani v
Za eRko v Dolnej Ždani
V našej farnosti sme slávili v nedeľu 25. 4. 2010 sviatok spolupráci s eRkom na
Mgr. Jana Čížová
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Chodíme si do škôlky - dobre sa tu máme...
Predškolský vek predstavuje v živote dieťaťa obdobie vnímania, ktoré je z hľadiska jeho budúceho vývoja potrebné
podchytiť a formovať. Z toho dôvodu je materská škola nezastupiteľná, nakoľko je výchovno - vzdelávacou inštitúciou, ktorá zámerne stimuluje učenie a socializáciu dieťaťa.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať
schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripraviť deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Naša Materská škola Veselé žabčatá je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí vo veku od troch do šesť rokov.
Poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť. Sme výchovno - vzdelávacou inštitúciou, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu
o systematickú, cieľavedomú výchovu a vzdelávanie orientované na všestranný rozvoj dieťaťa.
Naším prioritným cieľom je: rešpektovať každé dieťa, ako
jedinečnú, tvarovateľnú a neopakovateľnú ľudskú bytosť.
Výchovno - vzdelávaciu činnosť v školskom roku 2010/2011
obohatíme o profiláciu materskej školy so zameraním sa na
rodinnú, enviromentálnu výchovu i ľudové tradície.

V školskom roku 2010/2011 je prijatých 20 detí, čím sa po
dlhšom časovom období opäť naplnila kapacita Materskej
škole, k čomu prispela aj výstavba bytoviek, do ktorej sa nasťahovali mladé rodiny s malými deťmi, ktoré budú napĺňať
kapacitu materskej školy aj v budúcnosti.
Od 2. 9. 2010 výchovno - vzdelávaciu činnosť v Materskej škole vykonávajú dve učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré majú pedagogické vzdelanie a jedna prevádzková pracovníčka, ktorá spĺňa požadované vzdelanie pre
výkon činnosti.
Interiér materskej školy s vnútorným vybavením školy
pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, v plnej miere uspokojuje jeho telesné, citové a psychické potreby. Spĺňa bezpečnostné a hygienické normy. Svojím vybavením, estetickou úpravou vytvára kladný podnet k úspešnému plneniu
cieľov výchovy a vzdelávania.
Poďakovanie za vytváranie vhodných podmienok pre
krajší život detí v našej materskej škole patrí najmä zriaďovateľovi, poslancom, sponzorom, rodičom a kolektívu MŠ.
Katarína Boboková
Riaditeľka MŠ

V našej obci pracujú aj seniori
S týmto nadpisom sa prihováram všetkým občanom našej neveľkej obce Dolná Ždaňa, hlavne však seniorom. Áno
v našej obci pracujú aj seniori aj keď priznám sa ich aktivity
by mohli byť ešte živšie a bohatšie. Ale predsa nejaké sú.
Chceme tým povedať – naznačiť, že sme okrem mládežníkov jediná organizácia v obci, ktorá nejakú činnosť vyvíja.
Základom celej našej organizácie je spevácka skupina
SENIOR na čele s harmonikárom Mariánom Dubinom. Jej
členky sa zúčastňujú na podujatiach poriadaných obcou
ako aj na speváckych prehliadkach v rámci nášho regiónu
a kraja.
Hneď začiatkom tohoto roka v januári sme vystúpili na
krásnom podujatí , ktoré poriadala naša obec v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom
pod názvom Dievča z majera – Elena Čepčeková. Nebyť
našich členov zo ZO JDS bola by sála nášho kultúrneho
strediska asi prázdna. Na tomto podujatí vystúpili aj členky našej speváckej skupiny s dvoma piesňami, v ktorých
spevom vyjadrili lásku k našej rodnej dedine a úctu k našej
rodáčke – spisovateľke Elene Čepčekovej.
V marci sme sa zúčastnili regionálnej prehliadky speváckych súborov SENIOROV v Žiari nad Hronom. Naše piesne
sa zapáčili porote, ktorá nás vybrala do krajskej prehliadky
SENIOROV vo Zvolene.
Členky našej skupiny zorganizovali v júli posedenie na
chate pod horou v krásnom prostredí našej prírody.
V mesiaci august sme usporiadali tradičné posedenie pri
guláši, na ktorom sme sa všetci pri harmonike dobre zabavili. V tomto roku sa neuskutoční zájazd, ktorý sme doteraz
každý rok organizovali. Uskutočníme ho v budúcom roku.
Naši členovia sa v októbri zúčastnili okresného plesu SENIOROV v Žiari nad Hronom. Bolo to tiež pekné podujatie. Zabavili sme sa pri dobrej hudbe, stretli sa s priateľmi z
iných ZO JDS, utužili si priateľstvá, zaspomínali...

Každý náš člen môže využívať raz za týždeň v stredu
kúpeľnú liečbu v hoteli TERMÁL vo Vyhniach. Sponzorom
je Ing. Bohumil Glezgo. Aj touto cestou mu všetci ďakujeme. Tak isto chcem poďakovať p. starostke Andrei Murgašovej za jej prístup a ochotu pomôcť nám seniorom.
Tešíme sa na tradičné posedenie z príležitosti Mesiaca
úcty k starším, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. novembra
o 14.00 hod. v kultúrnom dome. Aj touto cestou pozývam
všetkých seniorov našej obce aby sa ho zúčastnili.
So zármutkom musím konštatovať, že naše rady v tomto
roku opustili traja naši členovia. S láskou a úctou si na nich
spomíname.
Naša ZO – JDS je otvorená pre všetkých seniorov z našej obce. Radi privítame nových členov, radi uvítame ich
nápady a pripomienky - aj kritické, ktoré rozvinú a zlepšia
prácu našej organizácie.
Záver roka zakončíme na spoločnom posedení pri vianočnej kapustnici. Tu si zhodnotíme celý uplynulý rok, zablahoželáme našim jubilantom a s piesňou Radujme sa my
všetci vykročíme do nového roka.
Predsedkyňa ZO – JDS,
Mgr. Kristína Sýkorová
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S jesennou sezónou sa
TJ Sokol rozlúčil výhrou
nad lídrom tabuľky
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
Spišská Nová Ves
Dolná Ždaňa
Ružiná
Podbrezová
Žilina B
Bardejov
Banská Bystrica
Vranov
Lipany
Zvolen
Košice B
Prešov jun.
Trebišov
Humenné
Poprad
Stará Ľubovňa

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Dňa 7. Novembra 2010
sme odohrali na domácom poli posledný zápas
jesennej súťaže. Až 1200
divákov bolo zvedavých
na posledný zápas. Druhé
mužstvo tabuľky hostilo
lídra zo Spišskej Novej Vsi.
Dolná Ždaňa po úspešnom postupe z 3. ligy do
2. ligy za svojim súperom
tak po jeseni stráca len jediný bod. Mužstvo Dolnej
Ždane je určite prekvapením umiestnením na popredných miestach. Sú tu
vytvorené vynikajúce podmienky na futbalový rast. Pracuje sa tu dlhodobo, systematicky, kvalitne a zodpovedne. Za

TJ Sokol Dolná Ždaňa v II. lige.

V
10
9
7
8
7
7
6
6
5
6
5
5
5
4
3
3

R
1
3
6
2
4
3
5
4
4
1
3
2
2
2
4
2

P
4
3
2
5
4
5
4
5
6
8
7
8
8
9
8
10

Skóre
26:16
25:11
29:19
22:12
23:21
23:17
19:13
26:18
18:15
14:16
18:25
21:24
10:22
12:24
16:25
7:31

Body
31
30
27
26
25
24
23
22
19
19
18
17
17
14
13
11

prácu a úspech ďakujeme
všetkým, ale hlavne nášmu
odchádzajúcemu trénerovi
Štefanovi Zaťkovi. Nedeľný
zápas bol pre Štefana Zaťka, nášho odchádzajúceho
trénera, peknou rozlúčkou
s mužstvom a skvelá bodka
za dobre vykonanou prácou. Na jar už bude pôsobiť
pri kormidle ligovej Dukly
Banská Bystrica. Aj touto
cestou Štefanovi Zaťkovi v
jeho ďalšej kariére želáme
veľa úspechov a dúfame že
nás bude naďalej sledovať.
Všetkým priaznivcom dolnoždánskeho futbalu ďakujeme a
dovidenia v jarnom kole súťaže 2. ligy východ 2010/2011.

