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VÁŽENÍ OBYVATELIA NAŠEJ OBCE ŽITAVANY
O ČOM MNOHÉ OBCE EŠTE SNÍVAJÚ,
JE V ŽITAVANOCH REALITOU

V

týchto dňoch je už v našej obci kanalizácia vybudovaná a práve
prebieha postupné pripájanie jednotlivých nehnuteľností. Mnohé
väčšie obce pre nedostatok financií a nemožnosti čerpania prostriedkov
z eurofondov o nej iba snívajú. Vďaka niekoľkoročnej iniciatíve starostu
Juraja Oberta sa v Žitavanoch stala realitou.
Ako sme vás informovali, žiadosti o uzatvorenie zmluvy na pripojenie k verejnej kanalizácii si môžete prevziať na obecnom úrade, alebo
stiahnuť z obecnej
web stránky. Pracovníčky obecného
úradu Vám pomôžu
s vyplnením žiadosti.
Hoci Žitavany sú
malou dedinkou,
pre atraktívnu polohu v blízkosti
Zlatých Moraviec
sa stávajú čoraz vyhľadávanejšie. Stále
viac ľudí prejavuje
záujem usadiť sa v
našej obci a starosta Žitavian to víta,
pretože stabilizácia
mladých rodín znamená pre obec vítané omladenie.
Juraj Obert starosta
obce

VÁŠ INTERNET A TELEVÍZIA...

Do našej obce prichádza spoločnosť Obecné siete s.r.o. s cieľom poskytovať vysokorýchlostný optický internet a TV.
Obecné siete sú jednou z najväčších spoločností v regióne, ktorá sa zaoberá internetovým a TV pripojením. Ich hlavným cieľom je vytvorenie širokej dostupnosti vysokorýchlostného internetu prostredníctvom
vlastnej optickej siete, ako aj rádiového prenosu dát v oblastiach, kde
doteraz nebola vytvorená optická sieť. Tiež poskytujú možnosť vytvorenia obecnej lokálnej televízie.
Obecné siete ponúkajú 100Mbit/s optický internet časovo a dátovo
neobmedzený + 25 TV programov ZADARMO za 11,99 €.
O možnosti pripojenia budeme občanov včas informovať.
OcÚ

V

Z OBECNÉHO ÚRADU

yzývame všetkých občanov, ktorí ešte nestihli zaplatiť daň z nehnuteľností, daň za psa, či poplatok za komunálny odpad, aby tak
urobili čo najskôr.
Na splnenie daňovej povinnosti upozorňujeme hlavne tých dlžníkov,
ktorí si túto povinnosť nesplnili ani za minulý rok 2015. Veríme, že niekedy sa to nedá zaplatiť naraz, mnohí máte uhradiť väčšiu sumu, v tom
prípade je možnosť dohody splátok.
V prípade nezaplatenia bude obec svoje pohľadávky vymáhať v exekučnom konaní.
Možnosť uhradenia nedoplatkov je v úradných hodinách na obecnom
úrade, alebo prevodom na účet obce.
OcÚ

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie OZ č. 13/2016 konaného dňa
22. septembra 2016

Dňa 22. 09. 2016 sa konalo 13 zasadnutie Obecného zastupiteľstva na
obecnom úrade. Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta
obce Juraj Obert. Privítal všetkých prítomných poslancov aj hostí.

•

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
prerokovalo:
kontrolu plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 77/2016 zo dňa 1
6. júna 2016,
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schválilo:

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Žitava
ny (zámena pozemkov, k. ú. Kňažice, Marián a Oľga Mlynkoví)
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (zámena pozemkov, k. ú. Opatovce, Karol a Ľubica
Kováčoví – III. etapa)
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (zámena pozemkov, k. ú. Opatovce, Karol a Ľubica
Kováčoví)
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (Karol a Ľubica Kováčoví – IV. etapa)
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
Obce Žitavany (predaj pozemku, k. ú. Opatovce, Juraj Šabo)
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (predaj pozemku, k. ú. Opatovce, Juraj Šabo)
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (predaj pozemku, k. ú. Opatovce, Štefan Lukáč)
Návrh na schválenie „Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Žitavany číslo 5/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Žitavany
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2016 v rozpočte Obce
Žitavany na rok 2016
Návrh na odpis pohľadávky (Peter Ondriaš, 69,94 €)
Všetky informácie z rokovania OZ - dochádzku, hlasovanie, uznesenia
nájdete na našej internetovej stránke: www.zitavany.sk
/ obec / zasadnutia OZ/

OcÚ

ZIMNÉ VYKUROVACIE OBDOBIE

V

ážení občania!
S príchodom chladnejších dní začíname v našich domácnostiach
pripravovať vykurovacie telesá na zimnú sezónu. Skôr ako začneme intenzívne kúriť, mali by sme začať tým, že zabezpečíme riadne vyčistenie
a vymetenie komína. Jedná sa hlavne o komíny, na ktoré sú pripojené
palivové spotrebiče na pevné palivo. Túto povinnosť nám ako majiteľom
nehnuteľnosti ukladá vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a
zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a
dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Vykurovacie obdobie je práve ten čas, kedy je nebezpečenstvo vzniku
požiaru väčšie. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích
zariadení je v prevažnej miere človek, jeho vedomosti a vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Najčastejšie nedostatky, ktoré
sú príčinou vzniku požiaru sú nevyhovujúci stav komínov, nesprávna
inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a s horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru,
odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých
nádob a podobne.
Požiare v rodinných domoch každoročne dominujú v štatistike požiarovosti nielen z hľadiska ich počtu, ak neberieme do úvahy požiare v prírodnom prostredí, ale aj z hľadiska výšky spôsobenej škody. Nežiadúce
prvenstvo je zaznamenávané aj v počte usmrtených a zranených osôb.
Keďže lepšie je požiarom predchádzať, ponúkam Vám preto niekoľko
rád, na ktoré by ste počas vykurovacieho obdobia nemali zabúdať:
2

Inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a podobne ponechajte
osobe s odbornou spôsobilosťou, pri plnom rešpektovaní pokynov
a návodu od výrobcu,
ak používate lokálne vykurovacie teleso, neprekurujte ho,

-

neskladujte v jeho blízkosti horľavé a ľahko zápalné materiály,
nenechávajte ho bez dozoru, dbajte aby bolo umiestnené na
nehorľavej podložke,
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky boli umiestnené na
nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne
zaústené do komínových prieduchov,
nepoužívajte na zakurovanie horľavé kvapaliny, napr. benzín,
petrolej, denaturovaný lieh a pod.,
vysýpanie popola z vykurovacích telies vykonávajte zásadne do
nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
horľavé materiály neskladujte v blízkosti vykurovacích telies –
dodržiavajte stanovenú bezpečnú vzdialenosť,
udržiavajte poriadok a čistotu na povalách v blízkosti komínov a
tiež v pivniciach,
dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli nepoškodené a v dobrom
technickom stave,
nefajčite v priestoroch, kde je veľká pravdepodobnosť vzniku
požiaru,
v zimnom období vytvárajú nebezpečenstvo vzniku požiaru aj
domáce drevené udiarne, preto im tiež venujte pozornosť.

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiaru vo
vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi, aby ste Vy a celá rodina prežili
zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiaru.
Pri kontrole a čistení komínov a dymovodov je potrebné
dodržiavať nasledovné požiadavky :
Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať
jeho pravidelnú kontrolu a čistenie. Pred uvedením do prevádzky musí
túto činnosť vykonať osoba s odbornou spôsobilosťou. Komíny treba
kontrolovať a čistiť v určených lehotách podľa výkonu palivových spotrebičov pripojených na komínové teleso. V stavbách v užívaní občanov
sú to spotrebiče s výkonom do 50 kW, lehoty potom sú:
1. raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá,
2. raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče
na plynné palivo a ak ide o komín s vložkou.
Komíny v občasne užívaných stavbách treba kontrolovať a čistiť
najmenej raz za dva roky.
Sadze nahromadené v zbernej časti komínových prieduchov treba
vyberať pri každom čistení komína. Palivový spotrebič treba čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať kľudne, s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie a až potom majetok.
Čas venovaný dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti sa určite
mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne protipožiarne opatrenia
ochránia občanom život, zdravie ale aj majetok.
Vážení spoluobčania, dúfam že moje dobre mienené rady padnú na
úrodnú pôdu, lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Verím, že prežijete vykurovacie obdobie bez požiarov a želám Vám spokojné prežitie zimného
obdobia v teple Vášho domova.
Pavol Maduda – technik požiarnej ochrany
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HODOVÉ POPOLUDNIE S RODÁKOM ZO
ŽITAVIAN
Z OBECNEJ MATRIKY
VITAJTE MEDZI NAMI!
Hladký Leo
Richter Jakub
Bajanová Liliana
VEĽA ŠŤASTIA NA SPOLOČNEJ
CESTE ŽIVOTOM ....
Simona Brunaiová & Oleg Soltys
Dajana Gajdošová & Tomáš Šabík
Tímea Chmelárová & Michal Bielik
Tulisová Kristýna & Tomáš Samko
Mária Mixová & Jozef Baláž
Ing. Dominika Cibirová & Ing. Ivan Pukluš

V

Žitavanoch prežil detstvo, no
nikdy na túto dedinku nezabudol a srdcom sa z rodného domova
nepresťahoval. Ak má možnosť rád
sa do Žitavian vráti. Pán Štefan Kováč, magister teológie, doktor pedagogiky, doktor filozofie, ale pre nás
všetkých Žitavančanov jednoducho
– náš „ujo Števo Adamov“.
Mal túžbu naučiť sa hrať na saxofóne
a aj keď si to vyžadovalo množstvo
hodín cvičenia, sen sa stal realitou.
Pred niečo viac ako rokom odohral spolu so svojou kapelou ŠIRÁK
BAND svoje prvé vystúpenie. Veľmi
si vážime, že si našli čas a prišli spríjemniť krásne, slnečné, sviatočné, hodové popoludnie v rodnej dedine
Žitavany a zahrali množstvo hodových pesničiek pod lipou. Pánovi Ko-

S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Františka Očkayová 85r.
Anna Kováčová
75r.
Štefan Absolón
88r.
Emil Pecho
85r.
Anna Bartová
76r.
Anna Gajdošová 79r.
Jaroslav Belenčík 66r.
Alojzia Kováčová 83r.
Ľuboš Kožiak
45r.
Milan Rožka
65r.
Štefan Urban
54r.
Veronika Baťalová 76r.
Jozef Chren
61r.
František Kováč
63r.
Paulína Pániková 91r.
František Mesko 65r.
Gašpar Kováč
81r.
Anna Kordošová 85r.
Peter Chren
67r.
Ján Jenis
71r.
Oľga Chrenová
73r.
Helena Ivaničová 82r.

váčovi sa zároveň v tento deň splnilo ďalšie prianie – zahrať si spolu s
našim pánom Ľudkom Absolónom a hralo im to spolu na výbornú.
Všetkým Vám patrí veľká vďaka za to, že ste prišli podporiť nášho rodáka
a odniesli ste si so sebou nielen dobrý pocit, chvíle šťastia, radosti, pokoja v duši a príjemné spomienky. Mali sme tú česť privítať kapelu ŠIRÁK
BAND prvý krát, ale určite nie naposledy.
OcÚ
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OSLAVY 72. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

A

reál „Vŕšky“ - miesto, ktoré po rokoch opäť prilákalo mnohých z Vás domácich Žitavančanov, ale
aj ľudí z blízkeho okolia. Tak ako si každoročne pripomíname čo sa to vlastne dialo v roku 1944
a udržiavame si túto tradíciu, sme radi, že aj miesto kde sa v minulosti symbolicky zapaľovala vatra v
našej obci zase ožilo.
Neustále treba opakovať, najmä mladšej generácii, že SNP bolo predovšetkým obrovským množstvom
ľudských tragédií a nešťastia. Nedovoľme, aby niekto túto pamiatku znevažoval, chráňme si ju. SNP je
jednou z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín. Symbolickým pálením vatry sme si uctili
hrdinov, ktorým vďačíme za našu slobodu ......veď aj občania našej obce bojovali v SNP.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa týchto osláv zúčastnili. Poďakovanie patrí aj organizátorom tohto
podujatia: Automoto klubu, Dobrovoľnému hasičskému
zboru, základnej
organizácii Komunistickej strany Slovenska, Jánovi Škrabákovi a Jozefovi Ondriašovi za holuby, ako
symbol mieru, pánovi Viliamovi Ondrejkovi majiteľovi firmy
ViOn Zlaté Moravce a majiteľovi Hydroservisu, pánovi Milanovi Kusekovi.
Mnohí z Vás, ktorí sa osláv zúčastnili ste vyjadrili potešenie, že sa
pálenie vatry a oslavy SNP vrátili do Žitavian na pôvodné miesto. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok.
OcÚ

N

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

už tak, skončil sa čas oddychu. Len včera sme odchádzali na prázdniny, lúčili sme sa s predškolákmi, tešili
sme sa na prázdniny a dni plné oddychu a dnes sa vítame s novým školským rokom.
Otvorila sa brána aj v našej materskej škole. Vo dverách sa objavili známe i nové tváričky, niektoré deti s úsmevom iné trochu nesmelo možno so slzami v očiach. V školskom roku 2016/2017 máme dve triedy detí vo veku
od 3 do 6 rokov.
Počas roka na nás čaká kopu akcií, začíname s výstavou zeleniny a ovocia, pripomenieme si Deň jablka, uctime
si starých rodičov, stretneme sa s Mikulášom, budeme vypekať medovníčky atď.
Budeme sa snažiť aby deti mali postarané o zábavu, pekné hry a mali pekné spomienky na chvíle v MŠ.
Kolektív MŠ

HURÁ DO ŠKOLY!

P

rázdniny sa skončili, a my sme sa opäť všetci oddýchnutí a plní elánu zišli dňa 5. septembra 2016 v budove základnej školy, aby sme spolu privítali nový školský rok 2016/2017.
Pani zástupkyňa Mgr. Janette Kožiaková srdečne všetkých privítala, pani riaditeľka PaedDr. Gabriela Ďuriačová privítala žiakov slávnostným príhovorom, v ktorom popriala všetkým úspešný školský rok. Za zriaďovateľa bola hosťom pani Ing. Regina Kissová, ktorá zastupovala starostu obce
Juraja Oberta.
Škola vytvára prostredie pre získanie vzdelania, pripravuje žiakov na život ako schopných mladých ľudí a veľakrát je miestom nových zážitkov,
radostí z úspechu či napredovaní. V dnešnej dobe práve škola ponúka okrem základného vzdelania ešte oveľa viac. Podľa záujmov si môžete preveriť svoje športové schopnosti, naučiť sa cudzí jazyk, ktorého vedomosť otvára brány sveta, môžete sa podeliť o svoje myšlienky prostredníctvom
eTwinningu alebo preveriť manuálne zručnosti v dielni, vybrať si záujmový krúžok, ktorý škola ponúka.
Každoročne pre Vás učitelia organizujú rôzne zaujímavé akcie, podujatia, exkurzie, výlety, pripravujú aktivity, kde môžete uplatniť svoj talent a
schopnosti – Šarkaniáda, Noc v škole, atletické hry, jarné a jesenné aranžovanie. V spolupráci s OZ Benát sa zapojíme do Jánskych hier, so ZO SZZ
budeme spolupracovať pri príprave Výstavy ovocia a zeleniny. Zapojíme našich žiakov do kultúrneho života v obci – Úcta k starším, Koledovanie,
Míľa pre mamu, Deň matiek.
Učitelia budú pripravovať žiakov na školské kolá súťaží – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Európa v škole, Pytagoriáda, Čo vieš o hviezdach?, Archimediáda, Olympiády – Matematická, Fyzikálna, Biologická, Dejepisná, Geografická, Chemická, Technická, Anglického jazyka, Nemeckého jazyka, Biblická, Slávik Slovenska, športové súťaže. Úspešní žiaci nás potom budú reprezentovať v okresných kolách súťaží.
Je pred nami nový školský rok, pre mnohých ďalší v poradí, no pre tých najmenších, prváčikov - prvý. Do 1. ročníka nastúpilo 13 prváčikov, ktorých čaká odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a príklady. Veríme, že si do školských lavíc budú sadať radi, s túžbou niečo sa naučiť a
zvedavosť, ktorú majú v sebe ich bude poháňať za vzdelaním.
Tento školský rok bude dôležitým medzníkom aj v živote deviatakov. Želáme im, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach, ktoré
ich v priebehu a na konci roka čakajú.
V školskom roku 2016/17 bude našu základnú školu navštevovať 158 žiakov, z toho 78 dievčat a 80 chlapcov. Srdečne vítame 7 žiakov zo základnej
školy z Machuliniec, ktorí k nám prišli do 5. ročníka. Prajeme vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole.
4
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Pedagogický zbor:
Riaditeľka školy: PaedDr. Gabriela Ďuriačová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Janette Kožiaková
V pedagogickom zbore máme menšie zmeny - srdečne v
našej škole vítame Mgr. Moniku Švecovú, ktorá bude vyučovať náboženskú výchovu v 1. a 2.roč. a Mgr. Martinu
Furdovú, ktorá bude vykonávať asistentku a zároveň vychovávateľku v ŠKD.
Triednictvo:
1. ročník – Mgr. Zuzana Dubayová
2. A Mgr. Mária Soboňová
2. B. Mgr. Mária Gájdošová
3. ročník – Mgr. Anna Absolonová
4. ročník – Mgr. Janette Kožiaková
5. ročník – Mgr. Gabriela Turčanová
6. ročník – Mgr. Zdenka Horváthová
7. ročník – Mgr. Boris Horniak
8. ročník – Mgr. Eva Hangaiová
9. ročník – Mgr. Bronislava Balková
Bez triednictva: Mgr. Darina Csákayová, Mgr. Katarína Ondriašová, Ing. Daniela Korimová
Náboženskú výchovu budú vyučovať: Mgr. Monika Švecová, Mgr. Peter Ondriaš, p. farár Mgr. Stanislav Caránek
Budeme mať dve oddelenia ŠKD: vychovávateľky – Mgr. Elena Pečínková, Mgr. Martina Furdová
Prevádzkoví zamestnanci:
ekonómka – Mária Chrenová
upratovačky – Katarína Valentová, Mária Absolonová, Darina Kováčová
jedáleň – Mária Vargová, Zuzana Rybárová, Magda Štullerová, Monika Rosinová
školník – Ľudovít Absolon
V školskej jedálni máme tiež zmenu - v júni sme sa rozlúčili s pani kuchárkou Helenou Meskovou, ktorá išla do dôchodku a namiesto nej bude v
kuchyni pracovať pani Monika Rosinová.
Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby tento školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí,
pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želáme, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia
inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Prajeme vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2016/2017.

KRÁSNA SI ZEM NAŠA
Krásna si zem naša, tá naša Slovenská
prirástla si k srdcu vo všetkých rodinách.
Radi tu bývame v pokojnom žití,
starší ľudia, dedovia, rodičia naši,
popri nich mládež i hravé deti.
Radosťou vítame východ nášho slnka,
z rána sa rozjasní, rozsvieti nám srdcia.
Spokojne žijeme v tej našej dedine,
za čo sme povďačný pra-pradedom našim.
Ťažko neraz bolo žiť v neľudskej porobe,
keď si nebol pánom vo svojej dedine –
ba ani vo svojej rodine.
Žilo sa ťažko i život pre nás dali,
predkovia naši sme Vám za to vďační.
Dobre sa dnes žije slobodne i šťastne,
v tej našej rodnej dedinke našej.
Chráň si svoje zdravie i prírodu našu,
takú krásnu, zdravú, zanechajme našim.
Budú nás chrániť i vlasť našu krásnu
Bohom zverenú, pre život človeka nám danú!

Mgr. Janette Kožiaková
zástupkyňa riaditeľky

TRAMPOTY S LÁSKOU
...už zažil hádam každý
z nás. V Jedno nedeľné
popoludnie k nám zavítal Divadelný súbor
Hrušov. Veľmi výstižne
nám zahrali, ako to kedysi s láskou bolo. Nie
vždy zvíťazila láska nad
majetkom. V tejto hre
nás potešilo, že predsa
len láska má silnejšiu
moc ako peniaze.
Veľká vďaka patrí
všetkým účinkujúcim,
ktorý svoj voľný čas venujú tomuto krásnemu
umeniu. Tiež ďakujeme organizátorom, ktorí
nám pripravili príjemné nedeľné popoludnie
a veríme, že nám ešte zahrajú mnoho pekných
predstavení.
OcÚ

napísal A. P.
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MILÍ NAŠI JUBILANTI !

O

d mesiaca júna, vrátane septembra,
keď príde Vašich narodenín čas,
nech Vaše srdcia, vlasy sfarbené do striebra,
pohladí vďačná ruka, osloví blízky hlas.
24. 6. Mária Bachrónyová 70 rokov
5. 6. Karol Štrba
85 rokov
26. 7. Anna Poliaková
70 rokov
14. 8. Mária Švecová
75 rokov
4. 9. Helena Husárová
80 rokov
20. 9. Mária Jenisová
75 rokov
Všetko najlepšie želá výbor MS SČK Žitavany

MILÝ JUBILANT PÁN KAROL ŠTRBA

V

bohatej knihe života dnes listujete,
dňa 25. júna na 85 strane ju obrátite.
Žitavany ste tvoril, formoval od mladého veku,
zviditeľňoval ich v Speváckom zbore slovenských učiteľov aj svete.
Do Vašich spomienok sa toho veľa zmestí,
úspechy, radosť, ale aj všedné dni bez bolestí.
Tie najkrajšie sú hlboko v srdci vryté,
žiaľ, smútok nech sú navždy v pamäti skryté.
K jubileu želáme, zdravie, rodinnú pohodu, svieži krok,
tak ako v našom SČK vždy praje miestny spolok.
Ku dožitiu vzácneho jubilea OSEMDESIATPÄŤKY,
Vás srdečne pozdravujú učitelia, bývalí žiaci a žiačky.

za Anna Valková

BLAHOŽELANIE
4. septembra v Žitavianskom chráme Narodenia Panny Márie
Dňasa Helenka
Husárová za 80 rokov života poďakovala Pánovi úprim-

ne.

Slávnostná chvíľa krásneho životného jubilea,
chýbal jej manžel Julko a dcérka Martuška – poslali na zem anjela.
Aj keď Tvoju tvár už zdobia vrásky,
žiari pre nás hojnosťou nehy a lásky.
Miluješ nás a ty si od nás milovaná,
vtedy sa vylieči aj tá najväčšia rana.
Vždy vyrovnaná s krásnou dušou mladou,
pomáhaš blízkym s trpezlivosťou obetavou.
Všetci Ti želáme veľa zdravia, radosti a pokoja,
nech Tvoj ďalší život plynie bez smútku a boja.
Domov je zatiaľ naším domovom,
pokiaľ naša mamička žije a býva v ňom.
Ďakujeme, že nám tak často voláš,
vždy máš pre nás upečený koláč.
Šťastie keď pôjde dole úbočím,
nech sa zastaví v Tvojom náručí.
Stará mama Ty nikdy nie si ustatá,
keď ku Tebe prídu všetky vnúčatá.
Veď Ty si ešte stále veľká dáma,
to ti hovoria keď ich vítaš doma.
Najšťastnejšie chvíle sú s tebou strávené,
nech je za to Božie meno chválené.
Postoj chvíľa si krásna pri našej mamičke,
z úprimného srdca blahoželáme osemdesiatničke...

syn Dušan s rodinu a zať Jozef s rodinou
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FS POŽITAVAN OPÄŤ REPREZENTOVAL

D

ňa 13. 8. 2016 FS Požitavan reprezentoval našu obec v Sľažanoch
na prehliadke FS Požitavia. V spoločnosti ôsmich FS sme strávili
príjemné popoludnie pri ľudových piesňach, scénkach a tancoch. Náš
FS vystúpil s pásmom KRSTINY, kt. malo úspech. Zožali sme veľký potlesk a pochvalu.
Okrem toho sme sa zúčastnili 11. ročníka súťaže Žitaviansky kotlík 20.

September 2016
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POZVÁNKA SČK

ozhodnite sa pre veľmi humánny krok – rozhodnite sa darovať
svoju krv. Tá môže zachrániť človeka po úraze, pomôcť predčasne
narodenému dieťaťu, môže byť rozhodujúcim faktorom pri urgentných
operáciách, ale najčastejšie pomáha prežiť ľudom, ktorých organizmus
je oslabený a vyčerpaný závažnou chorobou. Doteraz neexistuje umelá
náhrada krvi jej jediných zdrojom je
človek – darca krvi
preto Vás srdečne pozývame dňa 17. 10. 2016 od 8:00 hod. do kultúrno spoločenského zariadenia na odber krvi

POZVÁNKA SZZ

8. 2016, kde sme strávili príjemné popoludnie pri pekných piesňach.
Kto sa zastavil pri našom kotlíku s gulášom bol pohostený a mohol si
s nami zaspievať pekné ľudové piesne v sprievode nášho harmonikára
Milana Kukučku.

DAROVALI SAMI SEBA

S

poločný odber krvi v Žitavanoch sa konal dňa 18. apríla
už po 15 krát humanitným cieľom obecná hala slúžila.
MUDr. Š. Valkovič, zdravotníkov tím z NTS Nitry mobilnej jednotky,
po príchode 45 darcov sa zúčastnilo odbornej zdravotnej prehliadky.
Predsedníčka MS SČK H. Herdová po odbere zahájila slávnostné posedenie, deti z materskej školy s pani učiteľkou Z. Beňovou mali milé
kultúrne vystúpenie.
Všetkým darcom poďakovala a z nich týmto sme zablahoželali:
S. Pinčárovej 1x, Mgr. M. Gajdošovej 10x, J. Danišovi 40x, Ľ. Absolonovi 148...
Vaša cesta do neba vydláždená milodarmi prúdi,
darovaním seba ste zachránili veľa ľudí.
Pre svojich najbližších urobíme všetko,
no mať aj pre neznámych vo svojom srdci miesto.
Ľudko Absolón a všetci darcovia idú touto cestou,
ďakujeme, je to od Vás to najväčšie gesto.

FS Požitavan v spolupráci s OZ Benát,
Záhradkármi, Potraviny u Šimka a obcou Žitavany
usporadúva 15.10.2016
Členky výboru podávali pohostenie s obedom,
Vínko od Š. Orolína ( ZO SZZ), pomoc od obecného úradu na čele so
starostom J. Obertom.
J. Šabová, K. Chrenová spevom za rytmu harmoniky M. Kukučku,
rozospievali všetkých v dobrej nálade, až po rozlúčku.
Stretneme sa 17. októbra 2016 na ďalšom odbere,
keď plody jesene budú v komore.
Naša vďaka patrí aj nemenovanému sponzorovi.

podpr. MS SČK Anna Valková

ŽITAVIANSKE
VINOBRANIE
Začiatok programu o 15:00 hod v Obecnej hale
na štadióne. V programe vystúpi: FS Požitavan a
hostia z Dolnej Ždani, Skýcova a Janíkoviec

Tešíme sa na vašu účasť
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VÝKUP PAPIERA
KEDY:10.10.2016

ČAS:16:00; 16:15

KDE:pred OD Jednota, pri pomníku

4kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové alebo
1kg = 0,04€ (výkup)
Vykupujeme všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)! Za nepriaznivého
počasia výkup preložíme do náhradného termínu.

KARTÓNY NEVYKUPUJEME!

V menšom množstve vám ich bezplatne odoberieme.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa.

Chráňme prírodu spoločne.
VERZIA PRE TLAČ

VERZIA PRE TLAČ
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Beethoven: Láska si nárokuje (dokončenie v tajničke).
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