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OSLAVY 940. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O OBCI ŽITAVANY

dňoch 5. a 6. septembra 2015 si naša obec pripomenula 940 rokov
od svojej prvej písomnej zmienky, ktorá sa zachovala z roku 1075.
Toto okrúhle jubileum sme oslávili za prítomnosti spoluobčanov, rodákov a vzácnych hostí. Slávnostný kultúrno-spoločenský program otvoril svojím príhovorom starosta obce Juraj Obert. Pozdravnými príhovormi oslovili ľudí poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER SD Mgr. Marián Kéry, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, riaditeľka ZŠ J. V. Šimka, PaedDr. Gabriela Ďuriačová a prednostka Okresného úradu ZM Mgr. Zita Koprdová.
Nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení.
CENA STAROSTU OBCE bola udelená:
■ Ing. Jozefovi Cibirovi – za osamostatnenie obce v roku 2002 a jej
možnosť rozvíjať sa
■ Doc. Dr. Jozefovi Mravíkovi, CSc. – za zásluhy o rozvoj obce a športu /zakladateľ futbalu v Žitavanoch/
■ Ing. Jozefovi Mravíkovi – za podporu rozvoja obce a športu
■ Alojzovi Poliakovi – za rozvoj obce a založenie spoločenských organizácií
■ Ľudovítovi Absolónovi – za niekoľkonásobnú záchranu ľudských
životov, vďaka pravidelnému darcovstvu krvi, za ktoré mu patrí medaila
profesora MUDr. Jána Kňazovického a pamätná plaketa MUDr. Vladimíra Krišla za záchranu ľudského života
■ Viliamovi Vitekovi a Karolovi Štrbovi – za roky poctivej a obetavej
práce našich prvých učiteľov ZŠ
■ Anne Valkovej – za dlhoročné vedenie miestneho spolku Slovenského červeného kríža a prácu riaditeľky Materskej školy
■ Štefanovi Absolónovi – za občianske aktivity
■ Štefanovi Šabovi a Františkovi Klučiarovi – za dlhoročné pôsobenie
v športovom klube Iskra a úspešnú reprezentáciu našej obce
■ Milanovi Barabášovi – za dlhoročnú umeleckú činnosť a vystúpenia
doma aj v zahraničí
■ RNDr. Albínovi Kramárovi – za dlhoročnú prácu v oblasti športu,
viac ako 70 – ročnú tradíciu stolnotenisového oddielu v Žitavanoch
CENA STAROSTU OBCE IN MEMORIAM bola udelená:
■ Matejovi Benčekovi – za rozvoj obce, občianske aktivity a najmä za
rozvoj automobilového športu
■ Ing. Petrovi Ferencovi – za celoživotnú prácu v oblasti stolného tenisu, v ktorom dosiahol významné úspechy

PAMÄTNÉ LISTY OBCE ŽITAVANY:
■ Štefanovi Orolínovi – predsedovi Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov, ktorá si
tento rok pripomenula 50-te
výročie založenia
■ Henriete Herdovej –
predsedníčke miestneho spolku Slovenského červeného
kríža založeného v roku 1949
■ Oľge Homolovej – vedúcej Folklórneho súboru Požitavan, za 5-ročné pôsobenie
na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
■ Dominikovi Obertovi –
predsedovi Automoto klubu,
ktorý tento rok oslavuje 40-te
výročie založenia
■ Pavlovi Chrenovi – predsedovi Športového klubu,
ktorý má v našej obci pevné
korene už niekoľko desaťročí
■ Pavlovi Madudovi – tajomníkovi Dobrovoľného hasičského zboru
založeného po prvýkrát pre 80-timi rokmi
■ Mgr. Petrovi Hitkovi – štatutárovi Základnej organizácie slovenského zväzu chovateľov, ktorí si na budúci rok pripomenú polstoročnicu
fungovania.
Nedeľné popoludnie nám spríjemnil svojim vystúpením FS Požitavan,
ktorý otvoril slávnostný program hymnou obce „Naše Žitavany“. Žiaci
ZŠ si pripravili krátky program s básňou, anglickým tancom, klavírnym
sólom, súrodeneckým duom a na záver nás potešili pásmom ľudových
tancov. Na záver ich vystriedala dychová hudba Skýcovanka.
Zaželajme našej obci do budúcnosti všetko najlepšie. Nech nás obchádzajú vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia. Nech sa stále
rozvíja a napreduje. Nech sú Žitavany skutočným domovom a najlepším miestom pre život, ktoré s radosťou považujeme za svoj domov.
OcÚ
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farnosť žitavany

1075 – 2015
Capella, quia regalis fuit – kaplnka, ktorá bola kráľovská

940. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci a kostole je určite vhodnou príležitosťou

zastaviť sa, pomyslieť na udalosti dávno minulé a uvedomiť si, kam siahajú naše korene.
Preto už vlani prišiel náš pán farár Mgr. Stanislav Caránek s myšlienkou pripomínať si
počas celého roka dôstojným spôsobom túto významnú udalosť. Po roku môžeme konštatovať, že
jeho myšlienka nám priniesla mnohé pekné podujatia.
Už koncom minulého roka vydal farský úrad, v spolupráci s Ing. Jozefom Cibirom a
vďaka všetkým, ktorí boli ochotní sa podeliť so svojimi starostlivo opatrovanými spomienkami,
stolový historický kalendár so sakrálnymi objektmi a starými fotografiami. Úvodnú stranu kalendára tvorí azda najstaršia zachovaná fotografia kostola ešte s pôvodnou, cibuľovou strechou.
V piatok 29. mája 2015 sme sa pripojili k celoslovenskému podujatiu Noc kostolov. Večer po svätej omši najprv spolu koncertovali mladí zo Žitavian, Machuliniec a Zlatých Moraviec.

interiér kostola
Nasledovala prednáška kňaza-rodáka Mgr. Jozef Gajdoša o výsledkoch podzemného prieskumu v interiéri kostola a v jeho blízkom okolí. Prístroje ukázali, že vo vnútri sa nachádzajú viaceré kruhové základy pravdepodobne pôvodných stavieb, vonku zasa boli zamerané základy oporných pilierov pri svätyni a viaceré náhrobné platne. Jedna z týchto náhrobných platní sa nachádza pri vchode do múzea v Zlatých Moravciach a jej vek je
odhadovaný na približne 500 rokov.
Po prednáške si účastníci mohli prezrieť výstavu zaujímavých artefaktov:
• Zvyšok kamennej krstiteľnice, ktorá sa pravdepodobne spomína v texte kánonickej vizitácie z roku 1561.
• Neogotické svietniky z konca 19. storočia.
• Najmenší zo zvonov, tzv. cingáčik z roku 1937, ktorý slúžil ako umieráčik a od elektrifikácie zvonov v roku 1981 sa už nepoužíva.
• Časť zlomeného kamenného okna. Našlo sa v r. 1980 v múre ohrady.
krstiteľnica, románske okno fragment, neogotický svietnik
Nesie typické znaky románskeho slohu, vypracovanie však bolo
výrazne ovplyvnené aj gotikou (tvar obrazca, tzv. kružba). Môže
pochádzať z prelomu 13. a 14. storočia.
• Súčasťou výstavy boli aj obrazy miestnych občanov.

Následne mohli záujemci absolvovať aj prehliadku veže kostola. Vyčerpávajúci výklad o stavbe, vežových hodinách, rapkáčoch, o zvonoch a zvonení v minulosti i v súčasnosti pripravil, podával a návštevníkov sprevádzal Ing. Karol Cibira. Na veži sú teraz
tri zvony, najstarší je z roku 1921 a najnovší má len dva roky.
V tú noc sa veriaci striedali v modlitbách v kostole až do rána.
Siedmeho júna sa v kostole uskutočnil koncert Zboru Jána
Pavla I.
Dvadsiateho júna sa v Machulinciach konal futbalový turnaj. O farárov pohár súťažili 4 družstvá: z Kňažíc, Opatoviec, Machuliniec a miništranti. Hoci víťazom bolo družstvo Machuliniec, viac než o súťaž išlo o priateľské stretnutie a na dobrom guláši si nakoniec pochutili všetci.
V hodovú sobotu 5. 9. sa konal druhý koncert. Vystupoval spevácky zbor Požitavan a nezabudnuteľný zážitok nám pripravila pravdepodobne
najlepšia slovenská heligonkárka Vlasta Mudríková zo Skalitého.
Na hodovej bohoslužbe bol slávnostným kazateľom kanonik Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD., veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly. Omše
sa zúčastnili aj starostovia Juraj Obert a z machulinskej filiálky Bohumil Bielik.
V nedeľu 27. septembra odišli dva autobusy farníkov zo Žitavian i Machuliniec na 6-dňovú púť do Assisi a Ríma.
Koncom októbra sa v našej farnosti budú konať misie. 										

kostol maľba		
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kostol s cibuľovou strechou

september 2015
Samospráva obce, Píšu rodáci
Po celé stáročia je naše bytie neoddeliteľne späté s chrámom a farnosťou. Pánovi farárovi Mgr. Stanislavovi Caránkovi patrí veľká vďaka, že
chcel na to upriamiť našu pozornosť. Myslím, že sa mu to podarilo. Prajeme mu veľa podobných dobrých ideí a tiež aj síl na ich uskutočňovanie.
Ing. Jozef Cibira

D
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Rodáci želali si len a len rozkvet a dobro,
zo všetkého nech každému doma zostane
veľa príjemných spomienok.
Nech aj ďalšia životná pút rodiska
skončí príjemnou oslavou!
................

PÍŠE ŽITAVIANSKY RODÁK

PE, september 2015
Jozef Mravík

ojatia z oslavného programu výročia a stretnutia s rodákmi zanechali nezabudnuteľné spomienky u rodáka našej obce, Ing. Jozefa
Mravíka. Svoje pocity a dojatia vyjadril v skromných veršoch.

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE ŽITAVANY

P

rinášame Vám uznesenie zo zastupiteľstva, ktorého hlavným programom bolo 940. výročie prvej písomnej zmienky. Zápisnicu a
ostatné materiály si môžete prečítať na internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 33/2015 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 03. septembra 2015
K bodu 3 - Schválenie programu rokovania

Oslávenkyňa
rodná dedinka moja!
Pozdravili sme Ťa s radosťou
zaželali mnoho dobra a všetkého,
nech v duši stále mnohonásobný jasot máš.
Nech Ťa samota neopantá,
nech Ťa láska povznáša,
nech si stále jará a bdelá,
nech sa Ti vek krásy ohláša,
nech máš stále silné plecia
pre rozkvet a ochranu seba,
veď prežiť všetko znovu radno bude treba.
Pripíjali si rodáci vinšom na 940-te roky,
veď aj teraz bolo treba,
darček k narodeninám si sebe dať,
želať si šťastia všade
a k tomu,
nech nie je nikdy nikomu smutno,
nech sa nevzdáš, rodisko, pri malom nezdare,
veď život je dráma, svet je hrou
a nie pomocnú ruku vždy iný podáva.
Šumu v hlave z osláv a iných radostí zostalo,
v srdciach rodákov hrialo šťastie a záujem tešiť sa,
plnosť náručí z hodov, dostatok pokušení pre spomienky.
Starosta, poslanci a blízki skrášlili obec,
postarali sa o radosť,
o všetko pekné pre výročie a budúcnosť,
v óde život v rodisku ožil do parády a krásy,
bol veľkou vstupenkou do ďalších rokov,
veď všetkému v rodisku nie je koniec.

Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Bc. Ján Barát, Pavol Čepček, Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová,
Mgr. Edita Grzybová, Mgr. Mária Molnárová

Pavel Chren, Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš

Uznesenie č. 34/2015 zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 03. septembra 2015
K bodu 5 - Oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
program osláv 940. výročia prvej písomnej zmienky.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Bc. Ján Barát, Pavol Čepček, Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová,
Mgr. Edita Grzybová, Mgr. Mária Molnárová

Pavel Chren, Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš

OcÚ
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Samospráva obce

ÚSPEŠNÝ PROJEKT V OBLASTI PREVENCIE
KRIMINALITY

R

ada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásila v novembri minulého roka Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Dotáciu možno
poskytnúť žiadateľom na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít
Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slo-

venskej republike na roky 2012-2015.
Na základe tejto výzvy podala Obec Žitavany v decembri 2014 na
Okresný úrad v Nitre žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Kamerový systém na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb
a majetku“. V monitorovaných lokalitách sa bude dať zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v širokom
zábere verejného priestranstva.
Predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na rok 2015 bola schválená podľa uznesenia Radou vlády SR pre prevenciu kriminality č.
2/2015 zo dňa 15. 06. 2015. Výška schválenej dotácie je 10.000 €.
Z podmienok výzvy vyplýva, že dotáciu možno použiť najviac do 80% predpokladaných výdavkov na projekt. Vlastné financovanie predstavuje minimálne 20% z celkových nákladov na projekt. Obec Žitavany bude participovať na projekte sumou 2.515,64
€, teda celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 12.515,64 €.
V súčasnosti je podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresným úradom Nitra a Obcou Žitavany. Výsledkom realizácie
projektu bude kamerový systém, ktorý bude pozostávať z ôsmych kamier. Budú umiestnené na vstupe do obci, v objekte Základnej školy J.
V. Šimka, Športového klubu, pred pohostinstvom a pred budovou Kultúrno-spoločenského zariadenia.
S rozširovaním kamerového bezpečnostného systému počítame aj do
budúcnosti. Okamžite sme reagovali na výzvu, ktorá bola zverejnená
tento rok a opätovne sme podali žiadosť o dotáciu na II. etapu realizácie kamerového systému v našej obci. Dúfajme, že aj naša druhá žiadosť bude úspešná.
Veríme, že pomocou kamerového systému budú zachytené včas rôzne
krádeže, vandalizmus, znečisťovanie verejného priestranstva, ale aj iná
protispoločenská činnosť.
OcÚ
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AZBESTOVÝ ODPAD V LESE

V

našej obci Žitavany sa nachádzajú vinice a pekná príroda. Bohužiaľ,
niekto si toto miesto pomýlil so skládkou. V piatok 07. augusta
2015, smerom po lesnej ceste na Chrenovu chatu, niekto, kto si zmýlil
skládku odpadu s naším lesom vyviezol nebezpečný odpad - azbestovú
krytinu.
Nebezpečný odpad - azbestová krytina bola zlikvidovaná 13. 08. 2015
právnickou osobou, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov. Ide o firmu ELLIO, spol. s r.o., ktorá zabezpečila
aj zneškodnenie predmetného nebezpečného odpadu u zneškodňovateľa Tekovská ekologická, s.r.o., skládka odpadov Nový Tekov. Náklady
obce na odstránenie nebezpečného odpadu boli 1 920,- €.
V minulosti sme sa s nelegálnou skládkou tohto druhu nestretli a starosta verí, že sa to ani v budúcnosti nebude opakovať. Tým, čo azbest do
lesa vyhodili hrozia pokuty.
Nevzdávame sa nádeje na dolapenie vinníka. Momentálne prebieha policajné vyšetrovanie.
Náklady obce, sú náklady nás všetkých, každý z nás, aj keď nie priamo,
musel načrieť do peňaženky a na
odstránenie odpadu sa poskladať.
Vážení občania, dúfame, že voči našej prosbe nezostanete ľahostajní, pretože vychádza z nášho spoločného záujmu. Prestaňme tolerovať fakt, že prírodu v našej obci
si niekto mýli so skládkou odpadu.
Ak budete mať akúkoľvek informáciu, indíciu, alebo čokoľvek, čo by
nám pomohlo identifikovať pôvodcov odpadu, prosíme Vás, pomôžte nám. Akúkoľvek informáciu môžete nahlásiť na tel. číslo: 0908 780
457 - Juraj Obert, starosta obce. Pokiaľ sa obávate o narušenie susedských vzťahov, garantujeme Vám, že
prešetríme všetky, aj anonymne nahlásené podnety.

Ďakujeme.

OcÚ

NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
MÔŽETE ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU

M

ajitelia starších rodinných domov budú mať od januára 2016
nárok na príspevok na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti
až do 6 500 Eur. Ide o zateplenie konštrukcie rodinného domu, to
znamená obvodových múrov, ale aj strechy. Patrí sem aj výmena starých
okien a dverí za nové.
Príspevok na samotné zateplenie môže dosiahnuť najviac 30 percent
oprávnených a uhradených nákladov, maximálne 6-tisíc eur. Z tejto
sumy bude pridelenie 5-tisíc eur závisieť od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií domu a tisíc eur od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 štvorcový meter teplovýmennej plochy.
Príspevok možno zvýšiť najviac o 500 eur na náklady za vypracovanie

september 2015
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Samospráva obce, spoločenské organizácie

projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia a za vypracovanie energetického certifikátu.
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Podmienkou
bude, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred
zateplením. Dom možno využívať iba na bývanie a určená je aj výmera
domu. Jednopodlažný môže mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250
štvorcových metrov.
Výzvu na predkladanie žiadostí na príspevok na zateplenie zverejní
rezort Ministerstva výstavby po 1. januári 2016.
OcÚ

Pohyb podozrivých ľudí v obci
Obyvatelia našej obce nás upozornili na podozrivý pohyb osôb po našej obci. Pod zámienkou predaja tovaru, alebo zmeny dodávateľa energií sa snažia dostať do domov, predovšetkým osamote bývajúcich starších ľudí. Majú rôzne spôsoby ako sa snažia dostať priamo do príbytku. Upozorňujeme všetkých občanov, aby pristupovali k rozhovorom s
cudzími ľuďmi veľmi opatrne a nepúšťali ich do svojich domov, najmä
ak ste sami doma.
OcÚ

Obecná knižnica
Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica je z priestorových dôvodov dočasne zatvorená. O otvorení knižnice a výpožičných hodinách
Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.
OcÚ

Nahlasovanie porúch
Často sa občania obracajú so žiadosťou nahlásenia poruchy na obecný
úrad alebo starostu obce. Nakoľko aj my túto informáciu môžeme iba
posunúť na kompetentné úrady, dávame Vám do pozornosti telefónne
čísla pre nahlasovanie porúch:
Elektrárne – ZSE – pohotovosť: 0800 111 567
Plynárne – SPP a.s. – pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne – ZsVaK – pohotovosť: 037/65 13 420
OcÚ

ĽUDIA NÁS PODPORUJÚ

V

ážení občania Žitavian. Na prelome mesiacov jún a júl naše združenie vykonalo prieskum verejnej mienky u občanov našej obce o
podpore pre znovuobnovenie viacúčelového areálu v lokalite Vŕšky AUTOMOTO KLUBOM ŽITAVANY. Našim členom sa podarilo osloviť
približne 700 občanov našej obce vo veku nad 18 rokov, z ktorých drvivá väčšina podporila túto myšlienku.
Teší nás, že náš zámer obnovenia areálu
našiel pozitívnu odozvu aj u občanov susedných miest a obcí, napríklad až z Nitry alebo z Detvy, u starostov niektorých
okolitých obcí, ale najmä u viacerých aktívnych jazdcov autokrosu, ktorí k nám v
čase fungovania areálu chodili veľmi radi
a ako sami prezradili, na našu obec majú
veľmi príjemné spomienky. Spomenieme mená ako nestarnúci Jaroslav Hošek,
„lietajúci holanďan“ Wiely Albers, bratia
Ladislav a Ján Brožekoví, východniar Igor Vlasatý s otcom Imrichom,
Jaromír Štetina, Roman Keřka, ale aj mladé pušky ako Jakub Kubíček

či Marek Sekanina a ďalší. Títo všetci, ktorí v súčasnosti patria ku špičke európskeho autokrosu, by si veľmi radi v Žitavanoch ešte niekedy zajazdili. V súčasnosti ešte stále prebiehajú pracovné rokovania o prenájme pozemku s poslancami obecného zastupiteľstva, nakoľko je potrebné dôkladne pripraviť a vypracovať nájomnú zmluvu, ktorá bude vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám.
S pozdravom
Výkonný výbor AUTOMOTO KLUBU ŽITAVANY

ZNELI „SPEVY DOMOVA“

O

nitrianskom kraji sa hovorí, že je krajom slnka, vôd a vína. Dňa 12. septembra
2015 však získal aj ďalší prívlastok – stal sa krajom piesne. V podaní speváckych skupín JDS
nášho kraja zneli „Spevy domova 2015“ na krajskej prehliadke v Žitavanoch, okr. Zlaté Moravce. Prehliadka sa uskutočnila pod záštitou predsedu NSK p. Milana Belicu a starostu obce p. Juraja Oberta.
Takmer 200 účastníkov a hostí s potešením sledovalo vystúpenia
jednotlivých kolektívov, ktorých úroveň sa z roka na rok zlepšuje.
Zaujímavým momentom bolo udelenie osobných diplomov a cien,
ktoré venovali: predseda NSK p. Belica, podpredsedovia NSK
p. Horváth a p. Marenčák, poslanci NR SR
– p. Daniš, p. Halúz a p. Kéry,
poslankyňa NSK p. Kolenčíková, poslankyňa NSK a primátorka Zlatých Moraviec p.
Ostrihoňová a starosta obce
Žitavany p. Obert. Všetkým
ďakujeme.
Celé podujatie, ktoré organizačne zabezpečovali KO
JDS Nitra, OO JDS Zlaté
Moravce a ZO JDS Žitavany
sa nieslo v znamení brilantného výkonu predsedníčky ZO JDS Žitavany
p. Zuzany Kissovej, ktorá celé podujatie moderovala.
Milým prekvapením bola marcipánová torta, upečená manželkou
starostu p. Obertovou, na ktorej si spoločne pochutnali všetci účastníci.
Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o toto podujatie
pričinili.
Najmä všetkým seniorom milujúcim spev. Nech pieseň, ktorá zbližuje
ľudské duše a rozhojdáva ľudské srdcia spoločným rytmom nám ešte
mnoho, mnoho rokov prináša radosť a potešenie všetkým želá
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na prvom poschodí individuálnou prehliadkou výrobkov, diel a prác našich občanov.
Ukážme všetkým, že nám záleží na tom, aby sa talenty, ktoré tu máme,
rozvíjali. Príďte podporiť svoje deti, súrodencov, rodinných príslušníkov, susedov a známych.
Tešíme sa na Vás
Prihlásiť sa stále môžete :
U Mgr. Anny Absolonovej ( aabsolonova@gmail.com)
U pani Oľgy Homolovej
U Bc. Marty Kováčovej
Na FB stránke – Žitavany hľadajú talenty
Občianske združenie Benát v spolupráci so ZŠ J.V.Šimka

NÁROD, KTORÝ POZNÁ SVOJU MINULOSŤ,
MÁ BUDÚCNOSŤ.
Žitavany obec, nad ňou krásne lesy,
tu sme prežívali dobré i zlé časy.
Dedičstvo našich predkov, ktoré nám zanechali,
nech nám dáva silu, aby sme ho rozvíjali.
Z tejto, vtedy malej, nie veľkej dediny,
v roku 1075 začali ľudia písať jej prvé dejiny.
Oľga Csákayová
predsedníčka KO JDS Nitra

ŽITAVANY MAJÚ TALENTY
„Obyčajný človek premýšľa, ako by zaplnil čas. Talentovaný človek sa ho snaží využiť.“
Arthur Schopenhauer

Od prvej písomnej zmienky obce pretieklo veľa vody,
940. výročie v Obecnej hale sme dňa 6.9. slávili na hody.
Históriou dýcha obec, svedkom sú Kroniky,
slávnostné príhovory, reč, spev, tanec za rytmu harmoniky.
Cena starostu obce Juraja Oberta, pamätné listy pri jubilejnom výročí,
ktoré udelil občanom, tým ich život a prácu zúročil.
Ďakujeme za dôstojné oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky,
starostovi, poslancom, organizátorom, účinkujúcim zanechajú silné
spomienky.
Pre Žitavany, rodnú obec, nech naše srdcia bijú,
všetci ľudia dobrej vôle, tu v svornosti žijú.
podpredsedkyňa MS SČK Žitavany
Anna Valková

S

rdečne Vás pozývame v sobotu 7. novembra do budovy ZŠ J. V.
Šimka v Žitavanoch, kde sa uskutoční prehliadka žitavianskych talentov.
Podujatie začne o 15:30 hod. na prízemí prezentáciou tanečných, speváckych, hudobných, divadelných a iných vystúpení a pokračovať bude
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VÝLET DO PRÍRODY

O

bčianske združenie BENÁT pozýva všetkých záujemcov na turistický výlet na Inovec, ktorý sa uskutoční dňa 17. novembra 2015. Zraz záujemcov je o ôsmej hodine pri pošte. Autobus vyvezie záujemcov na Veľkú Lehotu, poplatok na osobu je jedno Euro.
Občerstvenie si treba vziať individuálne.
V prípade nepriaznivého počasia sa výlet neuskutoční.
RNDr. Albín Kramár
predseda o. z. Benát

ZACHOVÁVAJÚ TRADÍCIE OBCE A REGIÓNU

R

ozdávajú krásu a radosť. Kto? No predsa folkloristi! Všetko sa točí okolo ľudovej piesni a hudby. Folklórny súbor Požitavan reprezentoval počas leta našu obec na niekoľkých kultúrnych podujatiach. Prinášame Vám príspevok od vedúcej folklórnej skupiny pani Oľgy Homolovej.
V Obyciach sa 28. júna 2015 konala Okresná súťaž Jednoty dôchodcov pod názvom SPEVY DOMOVA 2015. Folklórny súbor Požitavan reprezentoval našu obec s pásmom ľudových piesní Žitavany. V kultúrnom programe Cyrilo-metodských slávností v Nitre spríjemnili piesňami sviatočné
popoludnie všetkým nitrianskym občanom a turistom na pešej zóne. Na konci mesiaca august vycestovali do Martina nad Žitavou, kde sa konal 4.
ročník Folklórnych slávností Pri Pelúsku.
Počas hodového víkendu Folklórny súbor Požitavan prispel k spríjemneniu hodových osláv mariánskymi piesňami v našom farskom kostole Narodenia Panny Márie. Tu sme mali možnosť vystúpiť spolu so známou heligonkárkou Vlastou Mudríkovou. Hodová nedeľa tiež nezostala bez pekných ľudových piesní, kde sme spolu so žiakmi ZŠ J. V. Šimka a Skýcovankou oslávili hodové nedeľné popoludnie v športovej hale Žitavany.
V našej obci sa 12. septembra konala krásna akcia zložená z ľudových piesní celého kraja. Bola to Krajská prehliadka speváckych súborov JDS-Spevy domova. Zúčastnilo sa jej 8 súborov z celého západoslovenského kraja. Pri pekných piesňach sme strávili príjemné popoludnie a nadviazali nové
kontakty s inými súbormi.
Oľga Homolová
vedúca FS Požitavan
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OPÄŤ TU MÁME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK.

S

lnečné dni babieho leta sú už nenávratne za nami. Bezstarostné dni prázdnin a pohody plné
hier, zážitkov, dovolenky s rodičmi prešli do spomienok.
Je tu začiatok školského roka. Otvorila sa brána aj v našej materskej škole. Vo dverách sa objavili
známe i nové tváre, niektoré deti s úsmevov iné trochu nesmelo so slzičkou na kraji.
V školskom roku 2015/2016 máme dve triedy s počtom zapísaných detí 40. Aj v tomto roku nás
čaká mnoho akcií a zábavy. Začíname výstavou výtvorov ovocia a zeleniny, čaká nás Deň jablka,
Úcta k starším, návšteva divadelného predstavenia, stretnutie s Mikulášom, sezónne činnosti, vychádzky, exkurzie a mnoho iných aktivít.
Veríme, že dobrou spoluprácou s rodičmi pripravíme deťom pekné zážitky a spomienky.
						
Kolektív MŠ

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

O

bčianske združenie Benát a obec Žitavany Vás pozývajú na trinásty ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce. Turnaj sa uskutoční dňa 27.12.2015 v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, žiačky, juniori, juniorky a ženy, muži, muži hrajúci súťaž. Miesto konania je telocvičňa Základnej školy J. V. Šimka.
Začiatok turnaja pre kategóriu žiakov a juniorov je o 9.30 hod. a pre kategóriu juniorky a ženy, muži je začiatok o 13.00 hod.
Štartovné pre mužov je 1,- €.
Príďte si zašportovať a porovnať svoju stolnotenisovú zručnosť s ostatnými.
RNDr. Albín Kramár
predseda o. z. Benát

JESEŇ NA DEDINE
Jeseň sa už hlási – oberať sa patrí,
všetko čo dozrelo pozberať sa musí.
Všetko oberieme – dačo aj predáme,
získané peniaze do kasy dáme.
Ovocie je zdravé, krásne,
pekne sfarbené,
už je ho priveľa
i spracovať ho treba.
Niečo na kalvados – čuča moc netreba,
keď moc popíjame pamäť aj stratíme,
potom na druhý deň liečiť sa musíme!
Studené obklady na hlavu prikladáme,
keď bolesť zmiernime, pozor si už dáme!
Radšej ho predáme, niečo zarobíme,
mojej krásnej deve voľačo kúpime.
Tým si ju udobrím na život pripravím,
dobrý že už budem – piť veľa nebudem!
Dobrého vínečka len trochu si doprajem,
po dobrom obede len trochu si vypijem.
Keď sme sa zobrali spolu vernosť prisahali,
po čase na môj krk chomút mi dali,
pri mojej dobrej poslušnosti pod papuču dali.
Moju mužskú česť i hrdosť – zo svokrou pošliapali...
„Sklamaný manžel“
napísal Alojz Poliak

naše
žitavany
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