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VIANOČNÝ PRÍHOVOR

V

ážení spoluobčania, opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového
roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba,
zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. V tomto krásnom čase
sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho že väčšina ľudí okolo
nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o
niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom
dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit
šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božského požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Mgr. Edita Grzybová
poverený zástupca starostu

ÚRADNÉ DNI POČAS
VIANOČNÝCH SVIATKOV:
piatok:
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
pondelok:

22. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 30. 2017
28. 12. 2017
29. 01. 2017
01. 01. 2018
02. 01. 2018
03. 01. 2018
04. 01. 2018
05. 01. 2018
08. 01. 2018

zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
otvorené od 7:30 do 15:30 hod.
OcÚ
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VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV

2

6.11.2017 v základnej škole Jána Vojtecha Šimka sa konalo verejné zhromaždenie občanov, ako reakcia na udalosti v
obci. Ku dňu 30.09.2017 odstúpil starosta
obce p. Juraj Obert. Poverenie na zastupovanie starostu na Obecnom zastupiteľstve
dňa 2.10.2017 dostala Mgr. Edita Grzybová. Obecný úrad som prevzala 3.10.2017
bez prítomnosti odchádzajúceho starostu.
Na stole nechal preberací protokol zo dňa
29.9.2017 kedy sme ešte nevedeli kto bude
úrad preberať.
- odovzdaný bol mobil bez kontaktov
- notebook – prázdny, odstránená všetka korešpondencia, aj s programami ktoré sú potrebné k tomu aby počítač fungoval
Reagujeme na list ktorý odstupujúci starosta
distribuoval do všetkých domácností v obci,
aby sme objasnili niektoré otvorené otázky.
Poslanci nemali snahu na presadzovanie vlastných ekonomických záujmov, ako i riešenia
a delenia na Opatovčanov a Kňažičanov ako
bolo spomenuté v liste, ale vždy konali v záujme všetkých Žitavančanov.
Ustanovujúce zastupiteľstvo posledného volebného obdobia sa uskutočnilo 4.12.2014 a
prvé zasadnutie 11.12.2014 na ktorom sa riešil
vo vystúpení občanov motokrosový areál – terénne úpravy a výrub stromov všetky práce v
areáli vŕšky boli realizované bez vedomia obecného zastupiteľstva.
- na druhom zasadnutí v marci 2015 združenie Automotoklubu Žitavany podalo návrh
na zámer na prenájom pozemkov v areáli
vršky na 50 rokov za 1 € na kalendárny rok
– kde aj občania prítomní na zasadnutí vyjadrili nesúhlas s prenájmom predmetných
parciel. Poslanci dali návrh na stretnutie v
areáli vršky, ktoré sa uskutočnilo. Po stretnutí znovu na zastupiteľstvo prišiel návrh
na zámer na prenájom areálu – zámer bol
zamietnutý z dôvodu prerokovania zmluvy
a doplnenie dodatkov. Poslanci mali stretnutie s vedením automotoklubu na doriešenie danej situácie, z radov poslancov boli
dané pripomienky, ktoré mali byť zapracované do zmluvy, viac sa stretnutie nekonalo a práce znovu pokračovali bez vedomia
poslancov. Bol zámer zo strany združenia
automotoklubu na oplotenie celého areálu a uskutočnenia prvých pretekov, keď sa
poslanci pýtali za akých podmienok a kto
bude financovať a zastrešovať celú akciu
zrazu bol návrh stiahnutý a nepokračovalo sa v rokovaniach a areál zostal v správe
obce.
2

- v máji 2015 na zastupiteľstve bol návrh na
projekt „Lúčky“ kde sa mala vybudovať oddychová zóna pre občanov nakoľko nemáme námestie, kde by sme sa stretli, či už pri
stavaní mája, novoročného ohňostroja a pri
iných príležitostiach, vybudovania amfiteátra, návrh sa dostal do stratena.
- v roku 2015 prišiel prvýkrát návrh na zvýšenie sadzby za komunálny odpad s čím
poslanci nesúhlasili lebo sa nedala možnosť občanom, aby separovali komodity. V
roku 2016 na program zastupiteľstva bolo
predložené VZN na úpravu sadzbu dane
za psa – mal sa stanoviť rovnaký poplatok
pre psa, ktorý je na dvore i na psa, ktorý
je v byte, zrazu na zastupiteľstve p. starosta
chcel dať do zápisu pokiaľ sa nezvýši poplatok za komunálny odpad podľa jeho
predstáv, aby obec nedoplácala na vývoz
komunálneho odpadu, bude to riešiť prokurátor, na základe bol poplatok zvýšený
na 22,- € návrh bol na vyššiu cenu, aj bez
15 dňovej lehoty, že VZN má byť na úradnej tabuli, bez možnosti, aby sa občania k
tomu vyjadrili.
- kanalizácia – termín ukončenia 30. 04.
2016. V marci na zastupiteľstve bolo navrhnuté stretnutie s realizátormi kanalizácie, ktoré sa uskutočnilo 28. 04. 2016
zástupcovia boli informovaní o odstránení závad kanalizácie. Poslanci rozhodli, že
prejdú celú dedinu a pospisujú všetky závady ktoré boli na uliciach vrátane miestnych komunikácií, dohodli termín 02. 05.
2016, spísali všetky závady, odovzdali ich
na obecný úrad, následne prešli celú dedinu ešte raz a to 12. 07. 2016. Dodatočne
sme sa dozvedeli, čo chceme s odstraňovaním závad na miestnych komunikáciach,
keď p. starosta dňa 30. 04. 2016 podpísal
kolaudačný protokol a prebral miestne komunikácie bez závad.
- osvetlenie – nové LED svetlá sa začali vymieňať už v roku 2016, preto v roku 2017
sme dali do rozpočtu sumu 10 000,- €, ktoré
na základe informácie malo pokryť celú realizáciu projektu. Znovu bez informácie od
starostu alebo jeho zástupcu, že uvedená
suma nebude stačiť a preto je potrebné hľadať v rozpočte zdroje na zaplatenie celého
projektu. Prišla faktúra na sumu 22 230,- €
pričom ďalších 1 200,0 € bolo zaplatených
pred realizáciou projektu. Po telefonickom
rozhovore s firmou ktorá realizovala danú
výmenu, starosta vedel od začiatku realizácie, že suma nebude stačiť a napriek tomu
projekt realizoval.

- vodovod na ulici Viničnej – od marca roku
2016 sa riešil na zasadnutiach OZ vodovod
na ulici Viničnej, v júni 2016 zástupca starostu, ktorý viedol zasadnutie OZ prezentoval, že bude potrebné vybudovať vodovod z
vlastných zdrojov, napriek tomu v rozpočte
na rok 2017 nebol rozpočtovaný, na výslovnú nespokojnosť obyvateľov ulice, poslanci
dali do rozpočtu sumu, aby sa projekt realizoval. Až v júni 2017 bolo otváranie obálok
na vodovod v rámci verejného obstarávania,
kde bola vybratá firma ŠIPS Staving, ktorá
projekt realizovala. V novembri 2017 sa nám
podarilo konečne vodovod na ulici Viničnej
ukončiť k spokojnosti obyvateľov.
Za tri roky volebného obdobia sa nehlasovalo
za nejaký väčší zámer okrem odpredávania pozemkov súkromným osobám.
Z minulého volebného obdobia:
- zakúpenie auta na vývoz žúmp, návrh starostu bol odkúpenie starého auta , ktoré poslanci nekúpili nakoľko chceli kúpiť nové auto
Terajšie obdobie
Za október a november sme sa snažili urobiť
veci, na ktoré nás upozornili občania vo vystúpeniach občanov na zasadnutí OZ. Ukončili sme vodovod na ulici Viničnej,
- opravili strechu a dvere na obecnej hale
- začala sa rekonštrukcia cesty na ulici 9. mája
Začali sme konať na dodatku územného plánu,
ktorý sa mal začať ešte v roku 2016 uznesením
OZ. V budúcom roku by sme chceli začať s celkovým územným plánom obce. Sme samostatnou obcou od roku 2002 a stále nemáme vlastný územný plán, stále sme boli presviedčaný,
že bude stáť veľa peňazí a nemôžeme ho realizovať z rozpočtu obce. Môžeme dostať dotáciu
na rozvoj obce v rámci územného plánu, preto
by som chcela požiadať občanov o súčinnosť
pri vypracovávaní územného plánu.,
- výmena pozemkov na ulici Viničnej so
súhlasom cirkvi, kde máme súhlasné stanovisko biskupského úradu
- rekonštrukcia kúrenia v obecnej hale, v zimných mesiacoch sa nemôžu kvôli kúreniu
používať obecné priestory
- v marci sa bude opravovať cesta na ulici Saradskej
- konečne by sme chceli realizovať chodník na
ulici Hlboká, stretnutie s občanmi by sme
urobili v mesiaci január 2018
Mgr. Edita Grzybová
poverená zastupovaním starostu
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AKO DOSIAHNUŤ NIŽŠÍ POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD?

T

outo otázkou sa zaoberali poslanci OZ a zamestnanci Obecného úradu mnoho krát a
vždy dospeli len k jednému záveru. Naši občania musia viac separovať odpad, na čo
nie sme celkom zvyknutí. Česť výnimkám. Viacerí občania si povedia, keď máme platiť taký
vysoký poplatok, tak dáme do smetných nádob všetko, čo sa dá. Ale práve toto je nesprávna
cesta. Pokiaľ v našich smetných nádobách bude stavebný, biologický odpad alebo akýkoľvek iný, ktorý tam nepatrí, tak stále budeme v okolí „najdrahší“, čo sa týka poplatku za
komunálny odpad. A zdôrazňujem nejedná sa len o smetné nádoby, ktoré máme doma, ale
aj o smetné kontajnery na cintorínoch. Často krát sa tu nachádza stavebný materiál, staré
matrace, dokonca celé postele, zelený odpad zo záhrad (tekvice, rajčiny, tráva...)! Nakoľko
máme blízko smetisko so sídlom prevádzky Pod Kalváriou v Zlatých Moravciach, všetok
stavebný odpad a iný odpad z domácnosti, ktorý nepatrí do smetných nádob, je každý
občan povinný odviesť tam!
Sú medzi nami aj občania, ktorí svedomito separujú a práve oni nám môžu povedať, že sa to
naozaj dá. Štvorčlenná rodina, ktorá separuje, zaplní smetnú nádobu horko – ťažko jednu za dva
týždne!
Keby takto nakladáme s odpadom všetci, poplatok za komunálny odpad by rapídne klesol. Áno
podmienky nie sú práve najvhodnejšie, ale zatiaľ si musíme vystačiť s farebnými vrecami.
Ako to funguje s poplatkom za komunálny odpad... obec musí zohľadňovať skutočné náklady
za komunálny odpad (skratka KO) za celý rok, čo znamená, že pokiaľ v roku 2016 boli náklady
za KO napr. 50 000 € toľko musí obec aj vybrať na poplatkoch. Posledné roky obec doplácala zo svojich finančných prostriedkov na dofinancovanie KO (napr. na poplatkoch za KO
sa vybralo 35 000 € a obec musela doplatiť 15 000 €). Ďalšia vec – na čo všetko mohla obec
použiť finančné prostriedky, ktoré doteraz doplácala za KO? Napr. mohli byť dávno zakúpené
farebné plastové kontajnery do každej domácnosti, alebo mohli byť urobené cesty, chodníky...
čokoľvek. V roku 2016 bola rapídna zmena ohľadom schválenia poplatku za KO na rok 2017...
viete prečo? V súčasnosti sa riadime novelou zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá nám
nariaďuje určiť poplatok za KO podľa skutočných nákladov obce za vývoz a nakladanie s komunálnym odpadom.
Je potrebné si uvedomiť, že za nakladanie s triedenými zložkami odpadu neplatíme nič!!! Obec
neplatí za vrecia, neplatí za to, koľko vytriedeného odpadu budeme mať – čiže aj keď máme pred
domom vyseparovaných 5 vriec – obec to nestojí absolútne nič. Nakladanie, vývoz, vrecia – všetko máme zdarma. Pokiaľ dosiahneme v separovaní určité množstvá (to by musela naozaj aspoň
väčšina separovať), máme možnosť dostať plastové farebné kontajnery do každej domácnosti.
Pokiaľ tie množstvá nedosiahneme, budeme sa musieť uspokojiť s plastovými farebnými vrecami.
Okrem faktu, že za KO musí obec stanoviť taký poplatok, aký v skutočnosti obci vzniká. Obec by
nemala zo svojho rozpočtu použiť finančné prostriedky ani na farebné kontajnery na zlepšenie
efektívneho separovania v obci – toto všetko nám zabezpečí príslušná OZV, tzv. organizácia zodpovednosti za výrobcov.
- Dôležité je dosiahnuť výsledky v separovaní a potom môžeme čakať nejaký postup:
1. zníži sa poplatok za komunálny odpad
2. dostaneme farebné kontajnery na separovanie do každej domácnosti
OcÚ

AK STE VLANI KÚPILI NEHNUTEĽNOSŤ, NEJAKÚ STE SKOLAUDOVALI ALEBO ZDEDILI, MUSÍTE NAJNESKÔR DO
1. februára podať priznanie k dani z nehnuteľností. Priznanie podáva aj ten u koho nastala zmena na liste vlastníctva, čiže ak 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 alebo bytový dom.
Do rovnakého termínu, čiže do 1. februára sa podáva aj „oznamovacia povinnosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatku za komunálny odpad“ .
Preto žiadame občanov, ktorí žiadajú o úľavu alebo oslobodenie poplatku za KO, aby si
splnili túto povinnosť začiatkom roka, aby sa im mohla sadzba poplatku vyrubiť správne.
Obec vám pošle do konca marca výmer s výškou dane a poplatku. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
OcÚ

BYTOVKY A ÚVERY

N

a Verejnom zhromaždení občanov niektorí občania prejavili pochybnosti o hospodárení s finančnými prostriedkami obce.
Pokúsim sa preto jednoduchou formou objasniť niektoré finančné operácie v obci a ich
dopad na rozpočet obce.
Na základe niekoľkých odsúhlasených rozhodnutí Obecného zastupiteľstva pristúpila Obec
Žitavany v minulých volebných obdobiach k
stavaniu tzv. „nájomných bytov“, ktoré majú
slúžiť ako štartovacie byty pre mladé rodiny.
Hoci sa jednalo o finančné prostriedky vo veľkej miere z fondov štátu, k týmto bytovým domom bolo potrebné zafinancovať z prostriedkov Obce inžinierske siete, teda vodu, elektrinu,
plyn a prístupové cesty, chodníky a parkoviská.
Jednalo sa o väčšie finančné čiastky, ktoré sa nedali vyčleniť priamo z rozpočtu, aby nebol ohrozený chod obce. Z tohto dôvodu bolo potrebné
požiadať o úvery, ktoré Obec splácala a spláca.
Konkrétne na bytové domy na ulici Kamenná
bol zobratý úver vo výške 173 000 eur, ktorý
sa začal splácať v roku 2010 a v tomto roku
2017 bol ukončený. Celkové úroky predstavujú 17 148,28 eur.
Na bytové domy za poštou bol zobratý úver
281 100 eur, ktorý sa spláca od roku 2013 do
roku 2023. Zaplatený úrok do 31.12.2017 bol
26 643,52 + adekvátna časť splátok samotného úveru. Dnes neviem presne povedať, koľko
bude konečný účet za tento úver, pretože úroková sadzba sa mení priebežne podľa aktuálnych sadzieb určovaných NBS.
Hoci je Obec v dobrej finančnej kondícií, tieto
úvery Obec v určitej miere zaťažovali v rozpočte takým spôsobom, že OZ sa rozhodlo pozastaviť ďalšiu výstavbu bytov. Obec v súčasnom
období uprednostňuje výstavbu rodinných
domov, k čomu chce prispieť aj aktualizáciou
Územného plánu obce. Ušetrené prostriedky
z rozpočtu Obce Žitavany Obecné zastupiteľstvo použije na opravu ciest a chodníkov,
ktoré sú po kanalizácii obce v zlom stave. Zároveň Obec Žitavany bude chcieť využiť možné výzvy zo strany štátu, pretože z vlastných
prostriedkov opraviť cesty a chodníky je cesta
veľmi dlhá. V súčasnosti sa finalizuje oprava
cesty na ulici 9. mája (december 2017), ktorá je financovaná z vyčlenených prostriedkov z rozpočtu Obce, pričom nebol použitý
žiadny úver. Obecné zastupiteľstvo zároveň v
súčasnosti pripravuje rozpočet na rok 2018,
do ktorého zaradí aj opravu cesty na ulici Saradská. Znovu bez použitia úveru. Takýmto
spôsobom Obec hospodári a používa verejné
prostriedky. Detailnejšie možno kedykoľvek
sledovať hospodárenie Obce na stránke Obce
Žitavany, prípadne na rokovaní Obecného zastupiteľstva.
Jaroslav Dubec
Hlavný kontrolór obce Žitavany
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VYHLÁSENIE NOVÝCH VOLIEB
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

D

ňa 27. januára 2018 (t. j. sobota) sa budú v našej obci konať nové voľby na starostu
Obce Žitavany. Voľby budú prebiehať v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.. Funkčné
obdobie zvoleného starostu bude trvať do riadnych volieb, ktoré sa budú konať v novembri 2018. Do 3. decembra 2017 sa podávali kandidátne listiny na nové voľby do orgánov
samosprávy obcí. Kandidátnu listinu pre nové voľby starostu obce podal v našej obci jeden kandidát Mgr. Edita Grzybová, ktorá je v súčasnosti povereným zástupcom starostu.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí
majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Prekážkou vo
výkone volebného práva je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
OcÚ

Z OBECNEJ MATRIKY
SÚHRN ROKU 2017
Vitajte medzi nami !
Soltys Ema
Sýkorová Lívia
Chren Teodor
Šabo Adam
Tekin Adem
Gáliková Sofia
Pukluš Matej
Obert Tobias
Rafaelová Vivien
Repová Diana
Kolompárová Gréta

Veľa šťastia na spoločnej ceste životom
ADVENTNÝ VENIEC V NAŠEJ OBCI

Š

tyri adventné nedele, štyri sviečky na adventnom venci. Čím sú Vianoce bližšie,
tým viac sviečok žiari na venci. Aj takto si na
Slovensku už roky pripomíname blížiace sa
najkrajšie sviatky v roku. No kým donedávna bývali adventné vence len neoddeliteľnou
súčasťou našich príbytkov, v posledných rokoch sa presúvajú aj na námestia miest a obcí.
Nebolo tomu inak ani 3. decembra 2017 v našej obci Žitavany. Pán farár Mgr. Stanislav Caránek po malej omši posvätil adventný veniec
a spolu s Mgr. Editou Grzybovou zapálili prvú
adventnú sviecu
OcÚ

Ing. Jozef Valach & Ing. Michaela Vojdulová
Ing. Milan Tonka & Mgr. Lenka Svobodová
Marek Herda & Eva Lahučká
Roman Gálik & Katarína Jančová
Ing. Petr Kováč & PhamDr. Zuzana Baťová
Mgr. Marek Gálik & Ing. Soňa Preinerová
Dominik Obert & Diana Drahošová
Marián Kolesár & Simona Sachlová
Štefan Chren & Lucia Valachová
Ľuboš Bošánsky & Markéta Marszalková
Petr Štochl & Helena Homolová
Mgr. Martin Pňaček & Lenka Izakovičová
Peter Budáč & Henrieta Anteková
Matej Németh & Anna Tencerová
Bc. Peter Balko & Ing. Veronika Molnárová
Ing. Michal Vlček & Ing. Veronika Dudášová
Patrik Pavlenda & Mária Mináriková

S úctou spomíname...
Ondrejková Katarína, rod. Očkayová †91 r.
Borkovičová Terézia, rod. Gáliková †79 r.
Chren Michal †73 r.
Ondrejková Františka, rod. Herdová †87 r.
Herda Jozef †64 r.
Škrabák Emanuel †77 r.
Škrabák Štefan †87 r.
Šurda Milukáš †81 r.
Šedivá Anna, rod. Šabová †89. r
Vidová Lujza, rod. Poliaková †89 r.
Kováčová Barbora, rod. Chrenová †71 r.
Herda Imrich †82 r.
Baťová Anna, rod. Chrenová †80 r.
Gálik Jozef †65 r.
Kováč Ondrej †80 r.
Siklienka Ján †47 r.
Mravíková Anna, rod. Valkovičová †77 r.
Hlavatá Anna, nar. Chrenová †59 r.
Gordík Karol †58 r.
4
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DHZ ŽITAVANY UPOZORŇUJE
Ani sme sa nenazdali a už sú tu znova Vianoce. Mali by to
byť sviatky mieru, pokoja a lásky. Tomu však predchádza
aj predvianočný zhon pri zháňaní darčekov, vianočných
stromčekov a ostatných vecí, ktoré nesmú chýbať na štedrovečernom stole. Nemali by sme však pri tom zabúdať aj
na našu bezpečnosť, aby sme si najkrajšie sviatky roka užili
v čo najväčšej pohode, v teple domova a hlavne v zdraví.
Vážení občania, Dobrovoľný hasičský zbor Žitavany by
Vás chcel touto cestou zároveň upozorniť aj na niektoré
povinnosti a to najmä na dodržiavanie protipožiarnej
bezpečnosti pri prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného
vykurovania, pri používaní komínov a dymovodov a o
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Netýka sa
to len rodinných domov. Mnohí z Vás plánujú Vianočné sviatky prežiť niekde na chate alebo v podobných
zariadeniach, kde sa kúri len občas. Pred tým, ako sa
rozhodnete zakúriť, mali by ste dôkladne skontrolovať
stav – neporušenosť vykurovacieho telesa a tiež aj dymovodu a komínového telesa. Je dôležité skontrolovať,
či dymovod nie je prehorený, či dobre tesnia čistiace
dvierka na komíne a či je dodržaná bezpečná vzdialenosť vykurovacieho telesa, dymovodu a komínového telesa
od horľavých látok. Zanedbaním uvedených povinností
každoročne dochádza k požiarom takýchto objektov.
Väčšinou to končí tak, že objekt chaty zhorí celý, nakoľko pre príjazd hasičskej techniky je terén ťažko prístupný
a tiež nie je ani zdroj vody na hasenie požiaru. Navyše
v zimných mesiacoch mrzne hasičom voda v hadiciach,
čo značne sťažuje hasebné práce. Treba si dávať pozor aj
na ozdobné sviečky na vianočnom stromčeku. Vieme, že
na trhu dostať kúpiť rôzne druhy ozdobných sviečok, ale
nemusia byť všetky vyrobené tak, aby spĺňali platné bezpečnostné predpisy. Pri ich výbere je potrebné venovať
pozornosť hlavne neporušenosti izolácie vodičov, aby
pri ich prevádzkovaní nedošlo k elektrickému skratu a k

D

POŽIAR POĽA

ňa 17.07.2017 bol krátko po 16.00 hodine privolaný Operačným strediskom Nitra k požiaru poľa aj
náš dobrovoľný hasičský zbor. Obilie, ktoré práve kosili
družstevníci zhorelo
takmer do tla. Požiar
vypukol v popoludňajších hodinách
od horiaceho kombajnu. S ohňom bo-

jovali, desiatky profesionálnych ako aj
dobrovoľných hasičov z okolitých obcí.
Boj s ohňom sťažoval vietor. Obyvate-

následnému požiaru vianočného stromčeka. Vianočný
stromček sa uhasiť nedá. Je to jedno či je umelý alebo
živý. Obidva druhy dokážu zhorieť za pár sekúnd. Záleží
potom už len na tom, kde sú umiestnené a aké horľavé
materiály sa nachádzajú v ich tesnej blízkosti, ktoré sa
môžu od nich zapáliť.
Ďalším nebezpečenstvom je vítanie Nového roka. Každoročne si pripomíname koniec starého roka a príchod
nového roka odpaľovaním ohňostrojov a rôznej inej
zábavnej pyrotechniky. Odpaľovanie pyrotechniky má
vždy svoje osobitné čaro. Každý z prítomných sa teší na
efekt či už zvukový alebo svetelný a len málokto si pomyslí na možné riziká s tým spojené, ktoré majú niekedy až
tragické následky. Vážne zranenia každoročne spôsobuje
hlavne nesprávna manipulácia pri odpaľovaní zábavnej
pyrotechniky a v neposlednom rade aj po domácky
vyrobené rôzne prostriedky zábavnej pyrotechniky. V
dôsledku používania a odpaľovania zábavnej pyrotechniky dochádza aj k prípadom zapáleniu odstavených áut
na parkoviskách, uliciach, pred rodinnými domami, k
vyhoreniu balkónov a bytov následkom vletenia zapálenej svetlice, rakety a podobných produktov zábavnej
pyrotechniky. Preto je potrebné pred odpaľovaním pyrotechniky zvoliť to správne bezpečné miesto, aby nebola ohrozená bezpečnosť spoluobčanov a tiež ich majetku. Chvíľkové pochybenie pri nesprávnom spôsobe
použitia pyrotechniky alebo odpaľovanie pyrotechniky
na nebezpečných miestach môže spôsobiť nežiadúce celoživotné dôsledky.
Dúfame, že naše upozornenie Vám nebude ľahostajné a
tak prispejete k tomu, že zimné vykurovacie obdobie a
Vianočné sviatky prežijete bez požiarov a iných nežiadúcich udalostí.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Žitavany
všetkým spoluobčanom želajú príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a
hlavne veľa zdravia a úspechov v Novom roku
2018.
Výbor DHZ Žitavany
lia obce Machulince si požiar všimli okamžite, požiar sa
však o niekoľko minút dostal až do blízkosti ich domov.
Hasiči robili všetko
preto, aby sa požiar
nerozšíril. Oheň dostali pod kontrolu a
do pár hodín úplne
zlikvidovali, ľudia z
domov v blízkosti si
tak mohli vydýchnuť. Pre silný vietor však zhorela veľká
časť poľa. Dobrovoľný hasičský zbor Žitavany, ktorý bol
prítomný na danom požiari zasahoval v počte štyroch
členov.
Katarína Firická, DHZ Žitavany

OZNAM DHZ

D

obrovoľný hasičský zbor Žitavany oznamuje
občanom Žitavian, že je pripravený poskytnúť
dobrovoľnú pomoc každému kto to potrebuje, najmä
v nešťastí a v ohrození života, zdravia a majetku pred
požiarmi a živelnými pohromami. Sme tu pre Vás vždy
či je deň alebo noc.
V prípade potreby pomoci volajte na telefónne čísla
veliteľa DHZ:
0903 366 411 alebo 0903 911 991.
Ďakujeme všetkým za dôveru.
Veliteľ DHZ ~ Firický Milan

MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI

D

ňa 5. decembra 2017 prišiel do našej
obce Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Mikulášske stretnutie nám spríjemnila vianočná atmosféra v podaní pekných piesní a samozrejme nechýbal ani detský vianočný punč,
teplý čaj a pre dospelých varené vínko. Mikuláš pri svojom príchode rozžiaril vianočný
stromček a obdaroval všetky detičky sladkým
balíčkom.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu.
OcÚ

Ú

lohou dobrovoľných hasičov je nielen
zdolávanie požiarov ale aj pomoc v núdzi.
Ochrana ľudí, majetku a zvierat.
Zároveň je dôležité ukázať prácu hasiča aj mladším generáciám. V našej
obci to bolo zrealizované pri príležitosti medzinárodného dňa detí, či už
na Základnej škole J.V. Šimka alebo na
štadióne ŠK Žitavany.
Katarína Firická, DHZ Žitavany
5
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ÚCTA K STARŠÍM V MATERSKEJ ŠKOLE

A

j do materskej školy zavítala jeseň v plnej paráde. Jeseň je prekrásne ročné obdobie, rozdáva svoje bohaté dary, sfarbené ovocie, pestrofarebné lístie.
S deťmi sme sa o jeseni veľa rozprávali, kreslili, maľovali, zbierali
sme pestrofarebné listy, zorganizovali sme výstavu z ovocia a zeleniny.
Prírodu sme nielen obdivovali ale učili sme deti ju aj chrániť.
Október je mesiac ÚCTY K STARŠÍM. Pri tejto príležitosti sme
pripravili s deťmi program pre starých rodičov. Stretli sa najmladší s

najstaršími občamni. Spoločne sme si posedeli. Na tejto slávnosti sme
si pripomenuli aj DEŇ JABLKA . Deti spolu so starými rodičmi maľovali, kreslili, nalepovali papierové jablká. Po zaujímavej aktivite sme
sa občerstvili s ovocím.
Myslím si ,že naši starí rodičia sa potešili v kruhu svoji vnúčat a spoločne sme prežili
jedno obyčajné ale pritom tak vzácne popoludnie.
Riaditeľka MŠ

„DECEMBER JE V KALENDÁRI, MIKULÁŠ UŽ NESIE DARY...“

4

. decembra navštívil našu Materskú školu
v Žitavanoch Mikuláš. Boli sme vzorne
pripravení, pretože sme vedeli, že besiedka
bez básní, piesní a tanca by sa Mikulášovi
nepáčila. Každé dieťa s úsmevom na tvári
prednieslo báseň, všetky deti zaspievali a zatancovali zimné a Vianočné vinšovačky a koledy. Mikuláš im s radosťou odovzdal balíčky,
adventné kalendáre a poďakoval za príjemné
posedenie, na ktoré sa teší aj o rok. Kolektív
materskej školy ďakuje všetkým, ktorí zabezpečili toto milé popoludnie - Rade rodičov,
sponzorom, OCÚ v Žitavanoch
Iveta Dávidová

ZBER PAPIERA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

N

aša základná škola organizuje vždy na začiatku školského roka zber papiera, ktorý
bol tento rok od 18. septembra – do 6. októbra, teda spolu 3 týždne.
Spolu sme nazbierali 14 123 kg, čo je na jedného žiaka v škole 91,70 kg. V porovnaní s minulým rokom sme nazbierali tento rok o 357 kg
viac papiera.
Z celej školy sa do zberu nezapojilo len 10 žiakov a to všetci z 2. stupňa.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom
a pánovi školníkovi Ľudovítovi Absolonovi,
ktorý od nás všetkých papier preberal, vážil,

6

evidoval 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.
Milí občania, tešíme sa na spoluprácu s vami
aj o rok.
ĎAKUJEME
Mgr. J. Kožiaková

D

ňa 10.12.2017 sa FS POŽITAVAN rozlúčil s rokom 2017 pekným vianočným
programom v kt. vystúpil FS POŽITAVAN a FS
KOLOVRÁTOK z Prílep. V toto zimné nedeľné
popoludnie sme si pripomenuli vianočné zvyky
našich drahých predkov. Príjemnú atmosféru
prevoňanú vianočnými koláčikmi a vareným vínom sme ukončili vianočnými koledami.
FS POŽITAVAN ďakuje za spoluprácu v roku
2017 Obci Žitavany, OZ Benát, Záhradkárom,
Športovému klubu, Červenému krížu a všetkým priaznivcom a sponzorom nášho folklóru.
FS
Požitavan Oľga Homolová
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DECEMBER
Posledný mesiac v roku nám prichádza
v ňom najkrajší a radostný pre všetkých ľudí - sviatok Vianoc.
Naplnený prácou i dobrými skutkami,
dospelý i deti majú z neho radosť,
v ňom privítame toho, čo pokoj a lásku do rodín našich vlieva – srdcia napĺňa.
Srdcia naše všetkým napĺňa,
pokora a láska, to svetlo Božie prichádza.
Deti malé radosťou napĺňa,
aby sme k sebe všetci dobrí boli.
Tvoj príchod na túto zem všetci oslávime
naše mysle – srdcia
pred tvojim príchodom čisté mali.
Nech láska a dobrota medzi nami rastie,
ako tvoja láska k človeku obetavá bola.
Prosíme Ťa žehnaj nás i rodiny naše!
Radostné a požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2018
vám praje Váš občan A. P.

V

tomto roku oslávila pani Katarína
Kjurčijská svoje 90. narodeniny.
Pri tejto príležitosti ju navštívila poverená zástupkyňa starostu Mgr. Edita
Grzybová. Poblahoželala jej a pri príjemnom pohostení si zaspomínali na
mladosť pani Kjurčijskej ako bolo a
ako je dnes.
Prajeme oslávenkyni hlavne pevné
zdravie do ďalších rokov a rodinnú pohodu.
OcÚ

BLAHOŽELANIE
PÁNOVI JOZEFOVI FEČOVI
Ako ten čas letí, ako uteká,
vedľa Vášho domu Žitava preteká.
Dňa 28. novembra Ti skrátka,
na dvere zakopala SEDEMDESIATKA .
Len to najlepšie Ti chceme priať,
aby si zdravie, šťastie mohol mať.
Tvoje oči nech nie sú slzami zarosené,
ale srdce vierou, nádejou, láskou naplnené.
Ďalšie roky veľa rodinnej pohody,
zo srdca prajú všetci z rodiny:
..manželka Serafína so synom Jarkom
a dcéra Monika s rodinou,
sestry Anna a Helena s rodinami
Bývalí spolužiaci so ZDŠ Žitavany sa pripájajú
za krásne piesne s harmonikou na stretávkach
Ti ďakujú.
za Anna Valková

BLAHOŽELANIA ČLENOM
MIESTNEHO SPOLKU SČK
Čas plynie ako prúd potoka,
a Vy od októbra do konca roka,
oslávili Ste krásne životné jubilea,
želáme Vám zdravia, šťastia veľa.
Pokojne si posedieť na lavičke,
s rodinou, priateľmi pri kávičke.
Radosť nech Vám nekazí,
nedostatok peňazí.
Dôchodok, nech Vám stále rastie,
a zostarnúť v pokoji máte šťastie.
29.10. Mária Chrenová - 70 rokov
17.11. Júlia a Štefan Šaboví – 55 rokov manželstva
21.11 Katarína Kováčová - 70 rokov
Katarína a Jozef Kováčoví
BLAHOŽELANIE
– 50 rokov manželstva
23.11 Antónia Kováčová – 75 rokov
PANI HELENE HERDOVEJ
7. 12. Mária Škrabáková – 85 rokov
Výbor MS SČK V dolnej časti Žitavian, bola jedna škôlka,
celé roky v kuchyni varila Herdová Helenka.
Prešlo už veľa času, čo išli do dôchodku,
v septembri tohto roku sa dožili okrúhlu osemdesiatku.
Želáme veľa zdravia, šťastie a pohodu,
krásnu jeseň života, ešte dlhú dobu.
Spomienky prežité v práci, nevzal nám ani čas,
na milé stretnutia s Vami tešíme sa zas.
Ďakujeme, že kus života, sme mohli ísť s Vami,
aj za tých čo navždy odišli, spia večnými snami.
bývalé kolegyne z MŠ Žitavany
za Anna Valková
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BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI 19 KRÁT V ŽITAVANOCH
V pondelok 9. októbra, hneď na svitaní,
privítal výbor MS SČK v Kult. spol. zariadení,
pod vedením Bc. Tábiovej z NTS Nitra mobilnej jednotky,
zdravotníci s MUDr. Valkovičom 39 darcom urobili zdravotnú prehliadku.
Rok 2017 konal sa už druhý Spoločný odber krvi, piati prišli po raz prvý.
Erika Doskočová, mladá dievčina, jej radosť bola úprimná.
V nedeľu 18 rokov mala a dnes 1 x krv darovala.
Zdenka Dukátová, Daniel Jenis a Ondreášová Janetta,
Mgr. Štefan Čepček 10 x (bronzová), Jozef Kováč 40 x (Zlatá Jánskeho Plaketa)
Po odbere bolo Slávnostné posedenie, privítanie, poďakovanie predsedníčky,
kultúrne vystúpenie žiakov školského klubu pri ZŠ, Mgr. Pečínkovej, ktorá vedie detičky.
Poverený zástupca starostu OcÚ Mgr. Grzybová vo sviatočnom príhovore,
ocenila humánny čin darcov, zdravotníkov, prácu žien vo výbore,
ktoré pripravili všetkým chutný obed, vínkom od p. Orolína ukončili odber.
Všetkým úprimne ďakujeme a v roku 2018- dňa 9. apríla a 8. októbra odbery plánujeme.
podpr. MS SČk Anna Valková
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ĎAKUJEME ZA VAŠU
PRIAZEŇ V ROKU 2017
ŽELÁME KRÁSNE
BEZSTAROSTNÉ
VIANOCE,
PRAJEME ROK
ODVÁŽNYCH CIEĽOV
SPRÁVNYCH
ROZHODNUTÍ
A NEUTÍCHAJÚCU
ENERGIU NA KAŽDÝ DEŇ
VÝBOR ŠK ŽITAVANY

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU A TRIEDENÉHO
ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Technické služby mesta Zlaté Moravce oznamujú občanom, že v období
vianočných sviatkov budú vývozy komunálneho a triedeného odpadu nasledovné:
18. 12. 2017 (t. j. pondelok)
vývoz plastov, kovových obalov a tetrapakov (žlté vrecia)
21. 12. 2017 (t. j. štvrtok)
vývoz papiera (modré vrecia) a skla
(zelené vrecia)

ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ
V ROKU 2017
ŽELÁME KRÁSNE BEZSTAROSTNÉ
VIANOCE,
PRAJEME ROK ODVÁŽNYCH CIEĽOV
SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ
A NEUTÍCHAJÚCU
ENERGIU NA KAŽDÝ DEŇ

VÝBOR ŠK ŽITAVANY
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23. 12. 2017 (t. j. sobota)
vývoz komunálneho odpadu
02. 01. 2018 (t. j. utorok)
vývoz komunálneho odpadu
Triedený odpad sa zbiera v čase od
7:30 hod.. Žiadame občanov, aby si
vrecia vyložili pred domy včas, a aby
ste vrecia zviazali, pretože sa zbierajú
spolu s vytriedením odpadom.
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