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ÚRADNÉ DNI POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV:
piatok: 23. 12. 2016 zatvorené
utorok: 27. 12. 2016 otvorené od 7:30 do 12:00 hod.
streda: 28. 12. 2016 otvorené od 7:30 do 12:00 hod.
štvrtok: 29. 30. 2016 zatvorené
piatok: 30. 12. 2016 zatvorené
pondelok: 2. 1. 2017 otvorené od 7:30 do 15:30 hod.

V

ianočný čas sa blíži. Čas, kedy spomalíme naše hektické životy a aspoň na chvíľu sa zastavíme. Vianoce sú najkrajším obdobím v roku.
Najkrajšie Vianoce sú plné POKOJA a prirodzenej radosti. Skracujú
diaľky medzi ľuďmi. Vianoce nádherne voňajú, zvonia a svetielkujú. Je
to čas, kedy sa plnia sny a my cítime na srdci príjemné hrejivé teplo.
Užite si tohtoročné Vianoce tak, aby boli pre vás a vašich najbližších
najkrajšími na svete. Vychutnávajte nekonečnú pohodu, blízkosť svojej
rodiny, štedrosť a venujte čas všetkému, čo vám robí radosť.
Želám Vám, aby ste
si pod stromčekom
našli tie najcennejšie dary. Darujte
si LÁSKU, POKOJ, POHODU,
ŠŤASTIE Vašich
detí a ich úsmev na
tvári. Budú to tie
najcennejšie dary,
ktoré sa určite nevytratia z našich
spomienok príchodom troch kráľov,
ale zostanú v nás
ako spomienka čo
najdlhšie. A túto
skutočnosť nič nezmení.
Krásne, šťastné a
veselé Vianoce Vám
prajem

Juraj Obert starosta obce

OcÚ

POSTUP PRIPOJENIA NEHNUTEĽNOSTI K
VEREJNEJ KANALIZÁCII

V

tomto roku bola v našej obci vybudovaná verejná kanalizácia. O
napojenie na verejnú kanalizáciu požiada každý vlastník nehnuteľnosti formou Žiadosti o uzavretie zmluvy na pripojenie k verejnej kanalizácii. Príslušné tlačivo s priloženým letákom s technickými
podmienkami je dostupné na internetovej stránke obce a na obecnom
úrade. V prípade, ak potrebujete pomôcť s vyplnením žiadosti, pracovníčky obecného úradu Vám rady pomôžu (v tomto prípade je vhodné
priniesť so sebou akúkoľvek faktúru za vodu).
Pri výstavbe kanalizačnej prípojky je potrebné dodržať nasledovný postup:
1) Vlastníci nehnuteľnosti ohlásia pripojenie k verejnej kanalizácii
obci formou Ohlásenia drobnej stavby (v zmysle stavebného zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).
Všetky potrebné tlačivá a informácie k ohláseniu kanalizačnej prípojky
Vám budú poskytnuté na obecnom úrade počas úradných hodín.
Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, a tiež novelizovaný
vodný zákon nariaďuje pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak je v záujmovom území vybudovaná. V obciach s vybudovanou kanalizáciou
sa žumpy stanú minulosťou. S vydaním novely vodného zákona nastali
pre ľudí užívajúcich žumpy a domové čistiarne odpadových vôd nové
povinnosti. Od 15. januára 2015, sú užívatelia žúmp a všetci tí ktorí
vytvárajú splaškové odpadové vody povinný dať do súladu so zákonom svoje povolenia a rozhodnutia na užívanie. Zákon uložil lehotu
do 30. septembra 2017. Ak tak užívatelia do tohto termínu nespravia,
po tejto lehote povolenia a rozhodnutia na užívanie žúp a domových
čistiarní odpadových vôd strácajú svoju platnosť. Užívatelia, ktorí nebudú mať platné povolenie na nakladanie s odpadovými vodami sa dopustia priestupku, a odor starostlivosti o životné prostredie príslušného
okresného úradu, ktorí tieto priestupky rieši, môže za tento priestupok
uložiť pokutu od 16 do 331 eur. Pokiaľ priestupok trvá, je možné pokutu
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uložiť aj opakovane. Je potrebné si uvedomiť, že mnohé žumpy sú netesné a odpadové vody presakujú do podložia a znečisťujú zdroje pitnej
vody v našej obci.
Cena za vodné a stočné v zmysle schváleného rozhodnutia pre ZSVS a.s.
Nitra sú nasledovné:
Maximálna cena Cena bez DPH €/m3 Cena s DPH €/m3
Za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom 1,0802					
1,2962
Za distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom 			0,7550					
0,9060
Za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou
kanalizáciou					0,8538					
1,0246
Pri nehnuteľnostiach, ktoré majú vlastnú studňu je stanovený paušálny
poplatok 34 Eur / na rok/ na osobu v domácnosti. Frekvenciu platenia
si vlastník vyberie podľa svojich možností.
Vo vlastnom záujme neodkladajme vybudovanie domovej časti prípojky a dbajme na čo najskorší termín pripojenia nehnuteľností na verejnú
kanalizáciu. Ide o oveľa bezpečnejšie a ekologickejšie, účinné čistenie v
čistiarňach odpadových vôd. Je to jednoznačne najefektívnejší spôsob
likvidácie odpadových vôd, ktoré potom môžeme vypustiť späť do prírody. Pripojením sa na verejnú kanalizáciu sami prispejeme k tomu, aby
voda, ktorú pijeme a využívame v domácnostiach bola kvalitná a zdravá.
/ZSVS, a.s.; OcÚ/

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

•

•

Návrh na schválenie „Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Žitavany číslo 2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady								
Návrh použitie rezervného fondu
Starosta obce po ukončení zasadnutia pozval poslancov na malé
pohostenie a zaželal im Veselé Vianoce a veľa úspechov v Novom
roku.

Všetky informácie z rokovania OZ - dochádzku, hlasovanie, uznesenia
nájdete na našej internetovej stránke: www.zitavany.sk / obec / zasadnutia OZ/

OcÚ

O

OBYVATELIA ŽITAVIAN ZAPLATIA VIAC
ZA ODPAD

d 1. januára 2017 sa zvýši poplatok za vývoz komunálneho odpadu.
Majitelia psov, žijúci v obytných domoch, zaplatia za svojho psa menej.
Vyššie poplatky zaplatia občania za komunálny odpad. Kým vlani platili
zaň 17,01 eur za osobu a kalendárny rok, v tomto roku sa poplatok zvýšil o päť eur na 22 eur. Podľa poslancov, ktorí odsúhlasili toto zvýšenie,
nedokázal minuloročný výber pokryť v plnom rozsahu všetky výdavky
na zber, prepravu, separáciu a likvidáciu odpadu. Všetky úľavy zostávajú
nezmenené.
Majitelia psov, žijúci v obytných domoch, zaplatia za svojho psa 5,-€, čo
je o päť eur menej ako vlani.
OcÚ

Zasadnutie OZ č. 14/2016 konaného dňa 8. decembra 2016

Dňa 08. 12. 2016 sa konalo 14 zasadnutie Obecného zastupiteľstva na
obecnom úrade. Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta
obce Juraj Obert. Privítal všetkých prítomných poslancov aj hostí. Poslanci sa rokovania zúčastnili v plnom počte.
prerokovalo:
• Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v
Žitavanoch č.83/2016, 84/2016, 85/2016, 86/2016, 87/2016, 		
88/2016, 89/2016, 90/2016 zo dňa 22. septembra 2016
schválilo:
• Návrh na zmenu uznesenia č. 77/2016 zo dňa 16. 6. 2016
• Návrh na zmenu uznesenia č. 83/2016 zo dňa 22. 9. 2016
• Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (zámena pozemkov, k. ú. Opatovce, Karol a Ľubica
Kováčoví) 					
• Návrh na nakladanie 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, Juraj Šabo)
• Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 		
Obce Žitavany (predaj pozemku k. ú. Opatovce, Ján a Viera
Chrenoví)				
• Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 		
Obce Žitavany (predaj pozemku k. ú. Kňažice, Marián Mlynka)
• Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 		
Obce Žitavany (predaj nehnuteľnosti k. ú. Kňažice, Bernardína
Jankulárová)			
• Návrh na prerokovanie žiadosti Martina Chrena, Žitavany
• Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žitavany
za II. polrok 2016 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2017
• Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce Žitavany pre
rok 2017
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Ak ste vlani kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili,
musíte najneskôr do 1. februára podať priznanie k dani z nehnuteľností.
Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku ho musí podať obci, na území ktorej
sa nehnuteľnosť nachádza.

KTO MUSÍ PODAŤ PRIZNANIE

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na základe
kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je
rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.
Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016:
• nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2017 sú zapísaní
v katastri nehnuteľností,
• predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2017 už nie sú zapísaní
v katastri nehnuteľností,
• nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na
vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).
Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva 		
priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie
daňovej povinnosti. To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť
nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie
k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti
dedičského konania. Priznanie podáva aj ten, kto v
predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak
na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná
pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či
zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať
iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného
povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby.
Pokiaľ niekto vlani dostal právoplatné stavebné povolenie na 		
prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po
právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo vlani, prizna		
nie podáva do konca januára, keďže plocha sa tým pádom zväčší a
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mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby.
Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali
dávnejšie, obec vám pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú
potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti roz
hodnutia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

pade záujmu o členstvo v Slovenskej národnej strane nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0915 76 23 67 /Mgr. Andrea Obertová/.
Tešíme sa na nových členov a ďalšiu spoluprácu.
Ďakujeme za podporu a želáme krásne sviatky a šťastný Nový rok 2017.

Daňová povinnosť vzniká na základe:

povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na
základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti
dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
vydania právoplatného stavebného povolenia,
na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby
pred dokončením,
dodatočného povolenia stavby,
právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia
drobnej stavby,
povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby
alebo bytu,
zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti
zapísaného v katastri nehnuteľností,
zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania
parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
na základe predajnej, darovacej zmluvy,
vydraženia nehnuteľnosti,
zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
zmeny výmery nehnuteľnosti,
povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri
nehnuteľností,
zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích
prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.
Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je 		
daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a
nerozdielne. Daňové priznanie ale nepodávajú obaja ale len
jeden z nich.

OBECNÉ SIETE - VYSOKORÝCHLOSTNÝ
OPTICKÝ INTERNET V NAŠEJ OBCI
Firma Obecné siete v spolupráci s obecným úradom oznamujú občanom, že záujemcovia o optický internet majú možnosť uzavrieť so spoločnosťou „Zmluvy o pripojení na internet a digitálnu televíziu“ v novozriadenom klientskom centre v Zlatých Moravciach vo dvore Janka
Kráľa, predajňa VR Comp Media v čase od 9:00 do 17:00 hod.

OcÚ

OcÚ

V

SNS VÝZVA
ČLENSTVO

našej obci Žitavany vznikla tento rok
nová miestna organizácia Slovenskej
národnej strany. Naše slovenské dejiny sú
plné osobností, ktoré zasvätili a obetovali
svoj život práci za národnú vec a slovenský
ľud.
V našej obci v posledných parlamentných
voľbách získala SNS 91 platných hlasov. V
našej novej miestnej organizácii radi privítame každú úprimnú pomocnú ruku. V prí-

L

áska, mier a šťastie nech zídu k nám dole medzi dobrých ľudí, aby
urobili náš vianočný čas príjemnejším a pokojnejším. Želáme vám,
aby ste vaše sviatky strávili v pohode, pokore a v radostnom kruhu rodiny a aby budúci rok 2017 bol k bežným ľuďom spravodlivejší a lepší.
/MO KSS/
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SPOMIENKA NA RODÁKA
Odišiel nám rodák v bolestiach,
nezaslúžil si taký skon,
veď žil pre iných,
na seba mu málo času zostalo.
Do tmy si zapálil
kahanec nádeje odpočinku,
do duše boľavej
spomienky už len nalial.
Čas mu ušiel
nepýtal sa kedy,
nestihol dopísať ďalšiu knihu sebe.
Stretne sa inde,
no sem v rodisku už s nikým nie,
ani k nám do rodiska nezájde.
No spomienkach zostane.
Nielen rodák spomína na rodáka.

ZOMREL

významný kulturológ, esejista a predstaviteľ slovanského hnutia na
Slovensku, rodák zo Žitavian

V

o veku 86 rokov zomrel 3. decembra
2016 verejnosti známy a uznávaný kulturológ, esejista, národovec a slovanofil; zakladateľ Združenia slovanskej vzájomnosti /
ZSV/, ktorého bol dlhoročným predsedom
a od roku 2013 jeho čestným predsedom
doc. Dr. Jozef Mravík, CSc.
Jozef Mravík bol spoluzakladateľom Medzinárodného fóra vyslanci Slovanstva, zakladateľ Medzinárodného slovanského výboru, spoluorganizátor 7. Všeslovanského zjazdu v roku
1998, ktorý sa konal v Prahe.
Prínosovú dejateľnosť mal ako námestník ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky básnika Miroslava Válka. Pôsobil vo viacerých verejno-spoločenských funkciách ako napríklad člen predsedníctva SÚV Socialistickej akadémie, člen hlavnej redakcie encyklopédie
Slovenska, člen predsedníctva hlavnej redakcie pedagogickej encyklopédie a predseda komisie pre generálny súpis výchovných a vzdelávacích zariadení v SSR, poslanec Slovenskej národnej rady, člen Spolku
slovenských spisovateľov.
Doc. Mravík sa podieľal na viacerých knižných projektoch zásadného významu. Odborné štúdie a eseje publikoval v časopisoch Slovanská vzájomnosť, (ktorý založil v roku 2001), v Literárnom týždenníku
a v zborníkoch Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva. Bol zostavovateľom zborníkov Premeny I.-III., (1978-1987), ktoré výrazným
spôsobom ovplyvnili úroveň občianskych obradov na Slovensku. Bol
odborným garantom 12. publikácií, ktoré vydalo Združenie slovanskej
vzájomnosti v edícii Slovanské reflexie na tému slovensko-slovanské
kultúrne, jazykové a literárne vzťahy, je autorom 8. odborných štúdií
uverejnených v publikáciách Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva
v rokoch 2003-2012.
Doc. Mravík bol autorom samostatnej publikácie Kultúrna politika
socialistického štátu (1978) a v roku 2013 vyšiel knižne výber z jeho publikačnej tvorby za roky 1993-2013 pod názvom Slovo v pravom čase.
Za prínos v oblasti rozvoja kultúry mu boli udelené viaceré štátne vyznamenania v rokoch 1976-1982. Za významný prínos k rozvoju
medzinárodných vzťahov slovanských literatúr v roku 2003 mu Spolok
slovenských spisovateľov udelil medailu a v roku 2012 mu bola udelená
pamätná medailu Medzinárodného slovanského výboru Mierotvorca
slovanského sveta.
4
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Počas celého svojho života bol človek s veľkým Č, národne cítiaci
a veľký slovanofil. Slovanstvo vnímal ako identitu v kultúrnom presahu. Bol presvedčený, že pokiaľ idea slovanskej
vzájomnosti ostane na duchovnej – kultúrnej,
literárnej, jazykovej blízkosti, tak jej perspektívy porastú, že Slovanská vzájomnosť nespočíva v politickom spojení všetkých Slovanov;
vzájomnosť môže byť i tam, kde národ je rozdelený do viacerých štátov alebo republík.
Vzájomnosť je možná i tam, kde v jednom národe je viacero náboženstiev, kde nájdeme rozličné písmo, zvyky a obyčaje..., vzájomnosť nie je
v univerzializácii alebo v násilnom miešaní všetkých slovanských jazykov do jednej hlavnej reči, pretože jazyk v rovine kultúry predstavuje základ jej bytia..., vzájomnosť necháva na pokoji hranice ..., nedotýka sa
práv a zákonov cudzích, žije s každým susedom v priateľstve. Spoluprácu medzi slovanskými národmi na rozličných poliach chápal ako nielen
našu dominujúcu možnosť, ale považoval to za náš spoločný existenčný osud, ktorý treba prijať ako dar svojho druhu, ako dejinné poslanie,
ktoré treba napĺňať, zveľaďovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám.
Duchovný rozmer slovensko-slovanských vzťahov nevnímal ako
protiváhu ku kontaktom s ostatným svetom. Práve naopak, Európu vnímal ako kontinent rovnocenných kultúr, jazykov a národných identít,
spolupracujúcich národných domovov s nezastupiteľným miestom Slovanov.
Len takto ponímaná idea slovanskej vzájomnosti má svoje logické
opodstatnenie aj v 21. storočí, v nových geopolitických a geostrategických podmienkach. Toto považujeme za odkaz pre slovenský a slovanský svet, ktorý po sebe zanecháva
doc. Dr. Jozef Mravík, CSc.

Česť nehynúcej pamiatke rodáka!
S úctou spomínajú:
Ing. Edita Dürrerová, predsedníčka ZSV
Ing. Jozef Mravík, žitavanský rodák, diplomat
Ing. Juraj Obert, starosta obce Žitavany

ŽIVOTOPIS – DOC. DR. JOZEF MRAVÍK, CSC.
Narodený

26. októbra 1930 v Kňažiciach (teraz Žitavany), okres Zlaté Moravce –
zomrel 3.decembra 2016 v Bratislave
Vzdelanie, akademické a vedecko-pedagogické tituly
1941-1949 Gymnázium s maturitou v Zlatých Moravciach
1960-1965 Vysoká škola politická v Prahe
1967 doktor sociálno-politických vied (RSDr.)
1977 kandidát filozofických vied (CSc.)
1988 docent pre odbor teória a riadenie kultúry

Zamestnanie a funkcie

1949-1953 Ponitrianske tehelne Zlaté Moravce, finančný účtovník
1953-1956 Závody 29.augusta Partizánske, účtovník závodu
v Kňažiciach
1956-1960 Okresný národný výbor v Zlatých Moravciach, tajomník
1960-1965 Okresný národný výbor v Nitre, tajomník
1965-1969 Okresný výbor KSS v Nitre, tajomník pre ideológiu, školstvo a kultúru
1969-1986 Ministerstvo kultúry SR, námestník ministra kultúry
1986-1990 Slovenský ústredný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva,
vedúci tajomník
1990-1993 Slovenská koordinačná rada Spoločnosti priateľov s národmi Spoločenstva nezávislých štátov, predseda
1993- 2013 Združenie slovanskej vzájomnosti, predseda
2013 – doteraz Združenie slovanskej vzájomnosti, čestný predseda
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Z OBECNEJ MATRIKY
ROK 2016

Verejno-spoločenské funkcie

Člen predsedníctva Slovenského ústredného výboru
Socialistickej akadémie ČSSR (1974-1986)
Člen hlavnej redakcie encyklopédie Slovenska (1979)
Člen predsedníctva hlavnej redakcie pedagogickej encyklopédie Slovenska a predseda komisie pre generálny súpis výchovných a vzdelávacích zariadení v SSR (1984)
Poslanec Slovenskej národnej rady (1987-1990)
Spoluzakladateľ Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva (2000)
Člen Spolku slovenských spisovateľov (2005)

Publikačná činnosť

Autor samostatnej monografie Kultúrna politika socialistického
štátu (1978);
Zostavovateľ zborníka Premeny (1978) – scenáre, prejavy, básne a
hudobný repertoár k trom základným občianskym obradom – narodenie, sobáš, pohreb;
Zostavovateľ zborníka Premeny II. (1983) – scenáre, prejavy, básne a
hudobný repertoár k 8. občianskym obradom – štátoobčiansky sľub až
po životné jubileá;
Zostavovateľ zborníka Premeny III. (1897) – scenáre, prejavy, básne a
hudobný repertoár k 7. občianskym obradom – rozlúčka s materskou
školou až po prijatie do zväzu mládeže;
Odborný redaktor 12. publikácií, ktoré vydalo Združenie slovanskej
vzájomnosti v edícii Slovanské reflexie na tému Slovensko-slovanské
kultúrne, jazykové a literárne vzťahy (1996-2003);
Autor 8. odborných štúdií uverejnených v publikáciách Medzinárodného fóra Vyslanci slovanstva v edícii Slovensko-Európa-Svet:
Labyrint sveta a Slovania (2003), Európska únia – nádeje a pochybnosti (2004), Bytie a čas kultúry (2005), Multikulturalizmus – nádeje
a pochybnosti (2006), Priestor slova (2009), Kultúra v kríze, kríza v
kultúre (2009), Partokratizmus a demokracia (2012), Tabuizovaná
životaschopnosť kapitalizmu (2012).
2013 – výber z publikačnej tvorby 1993-2013 Jozef Mravík: Slovo v
pravom čase

Vyznamenania

Za zásluhy o výstavbu (1976)
Zaslúžilý pracovník kultúry (1977)
Za zásluhy o výstavbu (1981)
Za službu vlasti (1982)
Pamätná medaila Spolku slovenských spisovateľov za významný prínos
k rozvoju medzinárodných vzťahov slovanských literatúr (2003)
Pamätná medaila Medzinárodného slovanského výboru Mierotvorca
slovanského sveta (2012)

VITAJTE MEDZI NAMI!
Hladký Leo
Richter Jakub
Bajanová Liliana
Šegedová Sofia
Lukáčová Izabela
Ondriaš Jozef
VEĽA ŠŤASTIA NA SPOLOČNEJ
CESTE ŽIVOTOM ....
Ing. Ivana Jenisová & Mgr. Juraj Pindeš
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
Ľubica Adamcová & Martin Chren
Mgr. Lucia Dianová & Konečný Roman
Michaela Tomanová & Pavol Šabo
Mgr. Nipčová Paulína & Podhányi Marcel
Ing. Ivana Jenisová & Mgr. Juraj Pindeš
Šimková Katarína & Urban Martin
Ing. Eleonóra Kara & Branislav Sýkora
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.
Katarína Viteková 73r.
Róbert Gábriš
40r.

DETI PRIVOLALI SVÄTÉHO MIKULÁŠA

S

vätý Mikuláš cestuje po celom svete a rozdáva deťom darčeky. Na
svojej ďalekej ceste sa zastavil aj v našej obci. Pôvodne chodil Mikuláš po krajine na saniach, ale klimatické zmeny zasiahli aj do jeho práce.
Martin na bielom koni opäť neprišiel a tak by mu to po obecných cestách išlo ako „v lete na saniach“. Veľmi sa potešil, keď zbadal povoz, ktorý
5
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Je to krásny slávnostný obrad, keď v nedeľu popoludní zapálime sviečky tak vo svojich domovoch ako aj na venci tuná v obci - a slávnostná
atmosféra vianoc sa pomaly vkráda do našich príbytkov. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. Na štedrý deň napoludnie začínajú vianoce.
Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým aktérom tohto slávnostného podujatia ako aj všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa.
OcÚ

bol pre neho pripravený.....a veru nebol hocijaký. Chýrne koníky zapriahnuté do voza boli akurátne pre Svätého Mikuláša a jeho pomocníkov.
Poznávacím znamením stretnutia pre deti a Mikuláša je vianočný
stromček. Čakali tam na neho zvedavé deti, ktoré sa v tomto mrazivom
počasí zahrievali teplým čajom a detským voňavým punčom. Detské
hlásky boli silné a keď zvolali: „Mikuláš, Mikuláš, kde si? Ukáž sa nám.“,
čo nevidieť už bolo počuť ako prichádza voz s koníkmi. Toľko očakávaná chvíľa nastala. Mikuláš spolu s množstvom detí začali spoločne
odpočítavať: desať...deväť...osem...sedem...šesť...päť...štyri...tri...dva...jeden...nula a vianočný stromček svieť nám svieť.
Naše deti sú s Mikulášom dobrí kamaráti. Pripravili si pre neho básničky, pesničky, modlitbičky a za odmenu Mikulášovi pomocníci rozdávali
deťom sladké odmeny. Na sladkosť sa tešil každý, aj keď niektorým by
sa skôr od čerta zišlo! Ale tí len strašili, aby sa hriešnici polepšili. A tak
ako je v Žitavanoch dobrým zvykom sa nakoniec Mikuláš so svojimi
pomocníkmi vydal na voze po uliciach, ktoré dobre pozná a vie, že aj
tam na neho čakajú naše deti. Rozdával balíčky a sladkosti podľa toho,
ako kto celý rok poslúchal. Príchod Mikuláša a jeho pomocníkov bol
zážitkom pre veľa detí, ale aj dospelých. Mikulášovi, anjelom, čertom,
snehuliačikovi, rozprávkovému záprahu koní, ale aj všetkým, ktorých
nemohli „vidieť“ ďakujeme za milú návštevu a prajeme šťastnú cestu
domov.
Stretneme sa o rok zas :)
OcÚ

D

ADVENTNÝ VENIEC

O

DEŇ JABLKA

któber- mesiac úcty k starším sa v našej materskej škole v Žitavanoch tradične oslavuje v Deň jablka. 24.10.2016 v popoludní
sme privítali starých rodičov a rodičov našich detí, aby spoločne strávili

príjemné chvíle s vnúčatami.
V krátkom programe deti zarecitovali, zaspievali a zatancovali našim
hosťom a potom sa spoločne venovali maľovaniu a vyzdobovaniu jabĺk
z papiera. Tie sa stali darčekom pre starých rodičov. Obľúbenou časťou
Dňa jablka bola ochutnávka rôznych dobrôt z jabĺk a iného ovocia, či zeleniny. Rodičia a staré mamy napiekli ovocné koláče, pripravili zeleninové pomazánky a priniesli ochutnať jablká zo svojej úrody. Ďakujeme za

ňa 27.11.2016 po malej omši sa v našej obci uskutočnila milá slávnosť pri príležitosti vysvätenia adventného venca a jeho zapálenia
prvej sviečky. Prišli farníci, ktorí si našli čas a zúčastnili sa tohto obradu.
Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod.

návštevu a pohostenie všetkým šikovným starým mamám a mamičkám!
Iveta Dávidová

Pre veriacich má adventné obdobie predovšetkým duchovný obsah - je
prípravou na slávny príchod Krista.
Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný
veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Každá nedeľa v období adventu má liturgický význam:
- prvá nabáda na bedlivosť,
- druhá je v znamení pokánia,
- tretia sa nesie v znamení radosti,
- štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach
			 bezprostredne pred narodením Ježiška.
6
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„PONÁHĽAJ SA, MIKULÁŠ, PONÁHĽAJ SA
MEDZI NÁS !“

j takto sme privítali dedka v červenom plášti, na ktorého sme sa tak
dlho tešili a pripravovali sme sa na jeho príchod. Bol naozaj úžasný,
hneď sa so všetkými zvítal a priateľsky si „tľapol“ rukou.
Deti sa osmelili a každý sa ho chcel aspoň na chvíľu dotknúť a zažiť to
neopakovateľné kúzlo jeho prítomnosti. Tušili sme, že si pre nás niečo
prichystal a my sme ho tiež prekvapili svojími básničkami, piesňami,
tančekmi a ľudovým vianočným pásmom. Mikuláš bol z toho všetkého
naozaj milo prekvapený a všetky deti odmenil balíčkami, plnými
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sladkých dobrôt. Na záver sme si urobili spoločnú fotografiu a
odprevadili sme ho s nádejou, že o rok sa táto krásna tradícia znova
zopakuje.
Kolektív MŠ

D

DEŇ BEZPEČNOSTI NA R1

opravných nehôd každoročne s príchodom jesene a zimy pribúda.
Kritické mesiace sú stále pred nami. Navyše v najbližších dňoch
nás čakajú aj sviatky, ktoré sú spojené so zvýšeným náporom na cestách,
a teda aj vyšším rizikom nehôd.
Dňa 26.10. 2016 sa konala na odpočívadle Tekovské Nemce dopravno-bezpečnostná akcia s názvom Deň bezpečnosti, ktorý mal upozorniť na
potrebu bezpečnosti na cestách. Akcie sa zúčastnili aj žiaci 3. a 4. ročníka našej základnej školy s pani učiteľkami Mgr. J. Kožiakovou a Mgr. A.
Absolonovou.
Popri
dopravnom
ihrisku, kurzoch prvej pomoci či infostánku zameranom
na zvýšenie bezpečnosti, deti zažili aj
simuláciu prevrátenia
sa v aute pri autonehode. Pocit to bol
neuveriteľný, určite
by to ale nikto nikdy nechcel zažiť na vlastnej koži. Ako príklad toho,
že sa to naozaj stáva, to bol super. Simulátor upozorňoval najmä na význam bezpečnostných pásov.
Pri dopravných nehodách
zohráva svoju rolu neraz aj alkohol na strane vodičov aj na
strane chodcov. Deti mali možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré
ukazovali akoby bol človek pod
vplyvom alkoholu – videli sme
všetko rozmazané, skreslené a
dvojmo.
Súčasťou akcie bol aj vystavený vrak hliadkovacieho vozidla, do ktorého v marci tohto
roka narazil nepozorný kamionista. Práve
vrak mal na odpočívadle pôsobiť ako výstraha pred tým, čo
sa môže stať, ak motoristi nevenujú plnú
pozornosť tomu, čo
sa v premávke deje.
Deti si so sebou odniesli veľa zážitkov, suvenírov – reflexné prvky, vesty, prívesky na tašky,
vaky. Akcia sa nám veľmi páčila, prajeme všetkým bezpečnú jazdu a používajte bezpečnostné pásy.
Mgr. J. Kožiaková

MIKULÁŠ V ŠKOLE

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?
Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky...

V

utorok 6. decembra bolo v základnej
škole veru veselo, prišiel k nám Mikuláš. Tento rok sa o Mikuláša postaral kolektív žiakov 9. ročníka, všetci boli prezlečení
za pomocníkov - čertov alebo anjelov.
Samozrejme Mikuláš bol len jeden – Juraj

Ondrejmiška.
Žiaci v každej triede trpezlivo očakávali príchod Mikuláša, niektorí
s radosťou, niektorí so strachom. Deti si prichystali pekné pesničky a
básničky, výslužku v podobe sladkostí si za ne určite zaslúžili. V žiadnej
triede nechýbal na tabuli nápis: Na svätého Mikuláša, neučí a neskúša
sa, každá päťka odpúšťa sa! Všetky pani učiteľky urobili deťom radosť
a nápis na tabuli v tento deň dodržali. V niektorých triedach sa našiel
niekto, koho chcel čert zobrať so sebou, ale anjeli mu v tom zabránili.
Čerti mali v ruke pripravené uhlíky a neposlušné deti nimi natierali. Poniektorí odchádzali zo školy so špinavými tvárami . Mikuláš nezabudol
na nikoho a navštívil aj zborovňu a riaditeľňu.
Ďakujeme Mikuláš, čakáme ťa aj o rok!
Deň svätého Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok
sviatočnej adventnej nálady, ktorá na Základnej škole Jána Vojtecha
Šimka panovala už od začiatku adventu. Škola bola krásne vyzdobená,
na chodbe svietil stromček. Tento sviatočný čas bol obohatený vianočnou akadémiou pod názvom „Čaro Vianoc“, ktorá sa konala dňa 19.
12. 2016 v pondelok o 16,00 hodine v budove školy. Deti vystúpili so
svojim vianočným programom - koledovanie, vianočné básne, piesne a
tance. Po programe nasledovalo vianočné posedenie. Na stoloch bolo
pripravené vianočné pečivo, ktoré si priniesli deti z domu, pani učiteľky
uvarili detský punč a nechýbali ani oblátky s medom. Deti a rodičia si
zaspievali vianočné koledy, popriali si krásne vianočné sviatky. Nálada
bola výborná!
Vedenie školy a pedagogický zbor praje všetkým krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je Vaše srdce
obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech tichá hudba Vám počas Vianoc znie,
nech ten ďalší rok 2017 Vám zdravie, šťastie a lásku prinesie.
Mgr. Janette Kožiaková

N

ZBER PAPIERA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

aša škola organizuje vždy na začiatku školského roka zber papiera,
ktorý bol tento rok od 19. septembra – do 7. októbra 2016 , teda
spolu 3 týždne.
Spolu sme nazbierali 13 766 kg, čo je na
jedného žiaka v škole 87,12 kg. V porovnaní s minulým rokom sme nazbierali
tento rok o 1 139 kg viac.
Z celej školy sa do zberu nezapojilo len
17 žiakov z toho je len 1 žiak z 1. stupňa a
zvyšných 16 žiakov z 2. stupňa.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom a pánovi školníkovi Ľudovítovi Absolonovi, ktorý od nás všetkých papier preberal, vážil a bol
ochotný hocikedy prísť prevziať papier.
Veľké poďakovanie patrí tiež rodičom, starým rodičom, susedom a známym bez ktorých by žiaci papier určite nemohli priniesli.
Za získané peniaze zo zberu nakúpi naša škola potrebné vyučovacie pomôcky, alebo budú použité pri rôznych školských akciách.
ĎAKUJEME
Mgr. J. Kožiaková
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ALOJZ POLIAK VYDAL KNIHU SPOMIENOK

..... „Celoživotné spomienky Alojza Poliaka“, taký je titul knihy nášho
rodáka Alojza Poliaka. Je to kniha spomienok človeka, ktorý pochádza
z chudobnej rodiny, človeka, ktorý túžil po vzdelaní a svoje vedomosti
odovzdal spoločnosti. V knihe je pomerne veľa fotografii z jeho života.
Pri písaní nezabudol na svojich rodákov, ale hlavne na svoju rodinu.
Knihu by si mal prečítať každý Žitavančan, aby sa viac dozvedel o svojom rodákovi i o svojej rodnej obci. Sme veľmi radi, že sa aj tu u nás
našiel niekto, kto sa dal na neľahkú cestu, vydať knihu.
Krstom prešla ako sa patrí. Krstný rodičia starosta obce Juraj Obert a
pani Zuzana Kissová, ktorá krst aj moderovala, knihu pokrstili „ korením života“ a spoločne s pozvanými hosťami, sponzormi a rodinou si
pán Poliak zaspomínal na staré časy. My prajeme knihe, aby mala veľa
čitateľov a pánovi Alojzovi Poliakovi, veľa síl, zdravia a možno nás poteší
pokračovaním svojich spomienok......
OcÚ

JEDNOTA DÔCHODCOV BLAHOŽELALA
SVOJIM JUBILANTOM

25.

októbra 2016 predsedníčka SD Jednoty dôchodcov v Žitavanoch pani Zuzana Kissová pozvala jubilantov z ich radov na
milé posedenie v priestoroch obecného úradu. Spolu so starostom obce
Jurajom Obertom a členkou výboru pani Barborou
Gábrišovou zablahoželali a
poďakovali svojim členom.
Starosta sa jubilantom krátko
prihovoril a spoločne si posedeli pri pohostení a poháriku
vínka si zaspievali a zaspomínali.
OcÚ

POŽITAVAN REPREZENTUJE

Dňa 15.10.2016 náš FS Požitavan organizoval Žitavianske vinobranie.
V programe vystúpili FS z Janíkoviec, FS zo Skýcova a náš FS Požitavan. Účinkujúci aj diváci strávili príjemné popoludnie pri veselom kultúrnom programe a zábava pokračovala ďalej pri víne, burčiaku a koláčikoch. Týmto ďakujeme našim
sponzorom.
Priaznivci folklóru strávili ďalšie
príjemné adventné popoludnie
pri vianočných piesňach a koledách dňa 11.12.2016. V programe nás potešili aj piesne FS Skerešovanka z Obýc.
Okrem toho sa FS Požitavan zúčastnil v speváckej
súťaži Hitparáda zábavy
na TV8, týmto chceme
poďakovať za Vaše hlasy,
vďaka čomu sme sa držali v hitparáde na prvom a
druhom mieste. Okrem
súťažných piesní na TV8
bude odvysielaná špeciálna nesúťažná relácia plná vianočných piesní a
kolied dňa 24.12.2016 o 13:00hod, opätovne budeme prezentovať náš
FS s vianočným vystúpením v tejto relácií.
Veselé Vianoce
a šťastný Nový rok 2017
Vám praje
FS Požitavan
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SPOLU POMÁHAME

K

ultúrno-spoločenské zariadenie v Žitavanoch dňa 17. októbra
slúžilo 15- krát humanitných cieľom pre 43 darcov spoločným
odberom.
MJ NTS z Nitry a jej zdravotný tím, MUDr. Š. Valkovič
po zdravotnom vyšetrení krv darovalo 37 z nich.
Predsedníčka MS SČK H. Herdová po privítaní poďakovala
k prvému odberu p. M. Havetovej, 10x (BJP) p. Š. Šabovi zablahoželala.
Žiaci ZŠ Jána Vojtecha Šimka pod vedením Mgr. Pečinkovej, Mgr. Absolonovej pekným kultúrnym programom vystúpili v réžii svojej.
Ženy s výboru MS SČK ponúkli obed s občerstvením pri harmonike,
speve príjemným posedením. Ďakujeme darcom, MJ NTS, Mudr. Š.
Valkovičovi, starostovi obce J. Obertovi, ZO SZZ Š. Orolínovi, p. M.
Kukučkovi, ZŠ žiakom, pani učiteľkám, výboru MS SČK ženám a osobitne predsedníčke H. Herdovej, ktorá všetkých darcov pozýva na Spoločný odber dňa 3. apríla 2017.
podpredsedníčka MS SČK Žitavany
Anna Valková

BLAHOŽELANIE ČLENOM SČK

6. 12. JUDr. Mária Patrnčiaková 70 r.
Je predvianočný čas, Svätého Mikuláša,
K okrúhlemu sviatku zdravie, šťastie Ti prináša.
25. 11. p. Anna Herdová 95 r.
Daj Vám pán Boh veľa zdravíčka
ku dožitiu vzácnych rokov Anička.
Váš život bol príkladom múdrosti, vkusu,
veď ste pred 67 rokmi Červenému krížu vdýchli dušu.
Ďakujeme, že ste u nás, vtedy nie veľkej dedinky,
ako prvá sa uchopili humanitnej myšlienky.
Ďalšie generácie nepretržite pokračovali,
chorým vieru, lásku, nádej do sŕdc vkladali.
Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia vospolok
to Vám úprimne preje výbor Červeného kríža spolok.
55 rokov spoločného života rod. Mravíková
V novembrovú sobotu, ste na svätej omši si pripomenuli
deň svadobného rúcha
Miško vtedy ženích, Anička mladucha.
Veľa zdravia, šťastia, lásky, prežité ako sviatky.

podpredsedníčka MS SČK Žitavany
Anna Valková

BLAHOŽELANIE P. A. ABSOLONOVEJ
KU 90 ROKOM

Cestička do škôlky, hneď vedľa Žitavy,
tu ste nás a deti vítali, vo dverách budovy.
Od mladého veku celkom po dôchodok
našej pani školníčke dnes už 90-tku dal dožiť Boh.
Ako ten čas letí, ako len uteká,
koľko smútku a radosti v živote človeka.
Najkrajšia kniha života pre Vás je od nášho Pána,
ktorý Vám dal dožiť 90 tku 23.11 od rána.
Nech zdravie, šťastie zastane vo Vašom náručí,
aby sme Vám mohli blahoželať o 10 rokov, pri storočnici.
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