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VEĽKONOČNÉ SVIATKY

o krátkom fašiangovom období, plesovej sezóne a štyridsaťdňovom pôstnom období prichádzajú sviatky jari. V tomto
roku, budeme práve koncom marca - prvého jarného mesiaca, sláviť najväčšie kresťanské sviatky - Veľkú noc.
Je dobré, že v tejto uponáhľanej dobe nás aspoň nachvíľu spomalí táto slávnostná atmosféra. Pri tejto príležitosti Vám želám
hlavne veľa zdravia, rodinných stretnutí okolo sviatočne prestretého stola, aby vo Vašich domovoch malo nenahraditeľné
miesto pokoj, pohoda a radosť z toho, že pri tomto stole nájdeme vždy tých, ktorí nás zahrnú svojou láskou a pochopením.
Juraj Obert, starosta obec Žitavany
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BUDOVANIE KANALIZÁCIE ZA 4 442 384,
80 MILIÓNOV EUR V ŽITAVANOCH IDE
DO FINÁLE

udovanie tlakovej /gravitačnej/ kanalizácie v našej obci sa blíži do
finále. V týchto dňoch realizátori stavby firma ViOn a. s. a Metrostav a.s. začali realizovať posledné spätné úpravy. S budovaním kanalizácie sa začalo v minulom roku. Západoslovenská vodárenská spoločnosť
a.s. bola úspešná v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov
EÚ pre projekt „KANALIZÁCIA - ŽITAVANY“, kde v rámci výzvy z
operačného programu Životné prostredie získali vyše 4 045 913,06 miliónov eur.
Ospravedlňujeme sa všetkým obyvateľom našej obce za komplikácie
najmä pri doprave po miestnych komunikáciách v obci. Chceme Vás
požiadať o trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie, pri ktorej musíte strpieť
nepohodu a zhoršenie kvality životného prostredia, ako sú prach, blato,
obmedzenia, hluk a iné negatíva, ktoré sú sprievodným javom výstavby
a znepríjemňujú Vám každodenný život. Bohužiaľ inak sa to zrealizovať nedá. Treba si uvedomiť, že budovanie odkanalizovania obce za tak
krátky čas je veľmi náročná úloha. V niektorých iných obciach v našom
okrese budujú kanalizáciu už niekoľko rokov až desaťročí a stále ju nemajú ani zďaleka dokončenú. V našej obci by malo byť ukončenie do
konca apríla 2016.
Po zrealizovaní všetkých prác príde na rad kolaudácia a bude Vám včas
oznámená. Kolaudácii ale predchádza najskôr viacnásobné čistenie, tlakové skúšky a kamerová skúška, ktorá ľahko odhalí akékoľvek pripojenia. Preto Vás chceme upozorniť na fakt, že pripojenie na kanalizáciu
bez riadneho zmluvného vzťahu bude sankcionované.
K prevádzke kanalizácie bude na podnet obce zorganizované pracovné
stretnutie, na ktorom budú prítomní zástupcovia investora aj realizátorov stavby. Akonáhle nám termín oznámi investor stavby ZSVS a.s. Nitra, budete o ňom informovaní.
Juraj Obert starosta obce
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Z OBECNÉHO ÚRADU

pozorňujeme daňovníkov a poplatníkov v obci Žitavany na nasledujúce povinnosti:
- zaplatiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu:
sadzba poplatku za komunálny odpad je 17,01 € za osobu a kalendárny
rok. V prípade, ak poplatník žiada o zníženie alebo o odpustenie poplatku, musí na obecnom úrade predložiť potrebný doklad, prípadne
potvrdenie, na základe ktorého mu bude poplatok za komunálny odpad
upravený;
- zaplatiť daň z nehnuteľností:
každý daňovník obdrží od správcu dane, ktorým je obec, rozhodnutie.
Následne môžete daň uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu
alebo na číslo účtu uvedené v každom rozhodnutí;
- zaplatiť daň za psa:
psa staršieho ako 6 mesiacov ste povinní zaevidovať na obecnom úrade,
prevziať si evidenčnú známku a uhradiť daň.
Úradné dni počas Veľkonočných sviatkov:
Pondelok: 		 7:30 – 15:30
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
			 7:30 – 17:00
Štvrtok: 		
nestránkový deň
Piatok: 		
sviatok
Pondelok:
sviatok
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
			 7:30 – 17:00
Štvrtok: 		
nestránkový deň
Piatok:
		
7:30 – 14:00

KONTAKT V PRÍPADE ÚMRTIA

24 hodín aj cez víkend nás môžete kontaktovať na tel. číslach:
0903 459 375 a 0917 621 865
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AKO SME VOLILI V NAŠEJ OBCI?

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Žitavany,
ktoré sa konali dňa 5. marca 2016.

Okrsok: č. 1
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 830
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 559
Počet voličov, ktorí volili poštou z cudziny
1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
558
Počet platných odovzdaných hlasov
549
Účasť na voľbách v obci Žitavany okrsok č. 1 66,14%
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1 Strana TIP
3
č. 2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
0
č. 3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 62
č. 4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
0
č. 5 ŠANCA
0
č. 6 SME RODINA – Boris Kollár
39
č. 7 Strana zelených Slovenska
8
č. 8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
0
č. 9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar
0
Kereszténydemokrata Szövetség
č. 10 VZDOR – strana práce
0
č. 11 MOST – HÍD
5
č. 12 Slovenská národná strana
41
č. 13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
3
č. 14 Komunistická strana Slovenska
27
č. 15 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
0
strana
č. 16 SMER – sociálna demokracia
213
č. 17 Kresťanskodemokratické hnutie
47
č. 18 Slovenská občianska koalícia
2
č. 19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
49
č. 20 SIEŤ
14
č. 21 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártia
0
č. 22 PRIAMA DEMOKRACIA
6
č. 23 Sloboda a Solidarita
30
Okrsok: č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 788
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 491
Počet voličov, ktorí volili poštou z cudziny
1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
490
Počet platných odovzdaných hlasov
485
Účasť na voľbách v obci Žitavany okrsok č. 2 61,55%
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1 Strana TIP
0
č. 2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
0
č. 3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 43
č. 4 Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
0
č. 5 ŠANCA
0
2

č. 6
č. 7
č. 8
č. 9

SME RODINA – Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
č. 10 VZDOR – strana práce
č. 11 MOST – HÍD
č. 12 Slovenská národná strana
č. 13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
č. 14 Komunistická strana Slovenska
č. 15 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana
č. 16 SMER – sociálna demokracia
č. 17 Kresťanskodemokratické hnutie
č. 18 Slovenská občianska koalícia
č. 19 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
č. 20 SIEŤ
č. 21 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártia
č. 22 PRIAMA DEMOKRACIA
č. 23 Sloboda a Solidarita

33
2
0
0
1
8
50
1
14
0
185
48
2
48
25
0
8
17

Celková účasť občanov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v obci
Žitavany bola 63,91 %.									
OcÚ

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Z

asadnutie OZ č. 10/2016 konaného dňa 10. marca 2016
Dňa 10. 03. 2016 sa konalo 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
na Obecnom úrade. Vedením OZ bol poverený zástupca starostu obce
Ing. Daniš. Poslanci sa na tomto zasadaní zúčastnili všetci, tak OZ bolo
uznášania schopné.
Schválilo:
1. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (odpredaj pozemku, k. ú. Opatovce, Mária a Ernest Herdoví).
2. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Žitavany (odpredaj pozemku, k. ú. Opatovce, Eva a Marián Furdoví).
3. Návrh na schválenie „Rozpočtu obce Žitavany na rok 2016, 2017,
2018“ a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
obce Žitavany na roky 2015 – 2017.
V rozpočte došlo k úpravám niektorých navrhovaných položiek. Po diskusii poslanci upravili nasledovné položky:
					 špeciálne služby -1000,- €,
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					 Tríbečsko
-2900,- €
					 zimná údržba
-1000,- €
					 energia „vŕšky“ -100,- €
					 neziskové organizácie – (športový klub) +4000,- €
					reprezentačné +1000,- €
Berie na vedomie:
• Návrh rozpočtu obce Žitavany na roky 2017 a 2018.
• Stanovisko hlavného kontrolóra obce Žitavany k návrhu viacročného rozpočtu obce Žitavany na roky 2016 – 2018.
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žitavany za
II. polrok 2015.
• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
I. polrok 2016.
Určuje:
• Mesačný plat starostu obce Žitavany podľa § 3 a § 4 odst. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov so spätnou platnosťou od
1. 1. 2016.
Poslanci určili plat starostu v zmysle Zákona SNR č. 253/1994 § 3, ktorý Zákonom č. 377/2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016 sa z § 4 vypustili
odseky 4 a 9, teda zanikla povinnosť prerokovať plat starostu 1x ročne
a uvádzať platu starostu v zápisnici zo zasadnutia OZ v presnej výške
stanovenej v eurách.
Všetky informácie z rokovania OZ - dochádzku, hlasovanie, uznesenia
nájdete na našej internetovej stránke: www.zitavany.sk / obec / zasadnutia OZ/
Ďalší schválený termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva je 9. júna
2016. Všetkých občanov srdečne pozývame.

OcÚ

VÝMENA OKIEN NA BUDOVE
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

P

očas nadchádzajúcej zimy bude zas o
niečo teplejšie žiakom našej školy.
Dňa 14. marca 2016 boli ukončená výmena okien v šatniach, na schodiskách, v
sociálnych zariadeniach a kabinetoch našej školy. Vyučovanie nebolo narušené aj
vďaka dobre zvládnutej organizácii stavebných prác. Stavebné práce výmeny okien
trvali 3 týždne. Finančné prostriedky získal zriaďovateľ (obec Žitavany) na základe
vypracovaného projektu na riešenie havarijných situácií. Vyhlasovateľom projektu
bolo MŠ VVaŠ SR.
Zriaďovateľ zareagoval aj na novú výzvu
MŠ VVaŠ SR týkajúcu sa rekonštrukcie a
dovybavenia telocvični. Obec má záujem
o výmenu okien na telocvični, rekonštrukciu kúrenia, výmenu elektroinštalácie a rekonštrukciu spŕch pri telocvični.
Veríme, že v tomto projekte bude náš zriaďovateľ (obec Žitavany) úspešný a skvalitní sa výchovno-vzdelávací proces na našej
škole aj zatraktívnením priestorov telocvične a spŕch pri nej.
Touto cestou by som chcela vyjadriť poďakovanie starostovi obce p. Jurajovi Obertovi za včasnú reakciu na vyhlásené výzvy a
za dôslednú prípravu dokumentácie k pro-
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jektu, ktorá je zárukou úspechu pri jeho predkladaní.

riaditeľka školy: PaedDr. Gabriela Ďuriačová

STRETNUTIE PREDSEDOV ORGANIZÁCIÍ

S

tarosta obce Juraj Obert zvolal dňa 3. februára 2016 všetkých predsedov organizácií a politických strán pôsobiacich v našej obci na
spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Obecného úradu o 16 – tej hodine.
Hlavným bodom tohto stretnutia bolo zosúladenie pripravovaných akcií v roku 2016. Každý predseda predložil plán svojich aktivít a následne
diskutovali o ďalších možných podujatiach, ktoré by sa mohli realizovať
v priebehu roka. Vznikla spoločná myšlienka založiť v obci divadlo. Tak
snáď sa nájde niekto, kto by sa tejto peknej myšlienky ujal a v budúcnosti by sme sa zišli na peknom popoludňajšom predstavení.
OcÚ

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV ZA ROK 2015

P

očet občanov v našej obci v roku 2015 bol celkom 1944.
Z toho 963 mužov a 981 žien. Prisťahovalo sa k nám 30 občanov a
39 sa z pobytu našej obci odhlásilo. Manželstvo uzavrelo 22 snúbencov.
Narodilo sa 8 dievčat a 5 chlapcov. Navždy nás opustilo 16 občanov.

OcÚ

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

V

eľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším
pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je jedným z
najmilších, ktoré obec organizuje. Inak tomu nebolo ani tento rok.
Dňa 10. februára 2016 v kultúrno – spoločenskom zariadení obce Žitavany sa konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.
V obci Žitavany v roku 2015, pribudlo 13 najmenších občanov a to: Michaela Solčianska, Kristína Kukučková, Ema Žiaková, Matej Novosad,
Lucas Pavlenda, Filip Frajka, Karin Masárčová, Hana Divincová, Sára
Valentová, Ariadna Martin, Richard Varga, Patrik Podolský a Emma
Mrázová.
Starosta obce Juraj Obert všetkých srdečne privítal a poprial deťom
všetko len to najlepšie a zaželal rodičom veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby ich
hviezdičky, pod ktorými sa narodili boli naozaj šťastné. Následne
si prevzali, kvietok a vecný darček.
OcÚ

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

O

znamujeme rodičov, že zápis do MŠ sa
bude konať podľa
odporúčania Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky v
termíne od 30. apríla 2016 do 31. mája 2016.
Zápis bude vyhlásený
miestnym rozhlasom.

riaditeľka MŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

R

iaditeľstvo základnej školy Jána Vojtecha Šimka v Žitavanoch Vás
srdečne pozýva na zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016
3
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/ 2017, ktorý sa uskutoční dňa 12. apríla 2016 (utorok) v budove základnej školy.
Slávnostné privítanie bude o 13:00 hod., potom bude prebiehať zápis
do 15:00 hod. Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
a peniaze na pomôcky. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.
Tešíme sa na Vašu účasť

riaditeľka ZŠ

FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE.

M

esiac február sa tradične nesie v znamení plesov, zábav a karnevalov.
Tak tomu bolo aj v našej materskej škole. Vyzdobené priestory sa rozjasnili farebnými obrázkami, girlandami, balónmi, ožili veselou hudbou
a naplnili sa prekrásnymi maskami. Nielen deti, ale aj pani učiteľky si
pripravili karnevalové masky a zábava sa začala. Mali sme tu kúzelníka,
bojovníkov, piráta, pilčíkov, princezné a ďalšie rozprávkové, fantastické
postavičky.
Všetky masky sa nám
predstavili krátkym
rozhovorom, či tančekom, alebo ukážkou
„čarovania z rozprávky“. Všetci sa potom
zabávali tancom, rôznymi súťažami a hrami. Bol to skvelý a
veselý karneval a všetky masky boli odmenené. Najdôležitejšie
boli rozžiarené oči
našich detí, ktoré si
zábavu naozaj užili.
O pár dní po karnevale sme si zábavu tak
trochu zopakovali...
Tradične, ako po iné
roky sme „pochovali basu“. Deti aj pani
učiteľky sa znovu
preobliekli a premenili na „maškary“. Pánkovia v klobúkoch tancovali s
tanečnicami, zvieratká s chrobáčikmi a šašovia spievali so starou tetkou
„Fašiangy, Turíce“. Nechýbala ani harmonika a veľká basa z papiera. Ale
zábava sa musela skončiť, utíchol spev a s našou basou sme sa lúčili...
Dolores, dolóres naučia ťa v pekle móres! Nechýbali ani „plačky“, ktoré
basu oplakali a spoločne ju všetci uložili spať až do Veľkej noci.
Nuž, takto u nás v materskej škole približujeme deťom tradície nášho
slovenského ľudu a snažíme sa im vytvoriť chvíle, na ktoré budú rady
spomínať.
Iveta Dávidová

KARNEVAL V ŠKOLE
„Hurá je to tu radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...........“

Č

as karnevalov a maškarných bálov je už za nami, nedá nám nepripomenúť si karneval v základnej škole. Žiaci našej školy, prevažne
z 1. stupňa, v menšom počte aj z 2.stupňa sa každoročne tešia na túto
4

udalosť, a preto si
v dostatočnom predstihu začínajú pripravovať s pomocou rodičov, starých rodičov,
ale aj súrodencov zaujímavé masky.
Tento rok sa karneval
konal dopoludnia v telocvični.
Dňa 9. februára 2016 sme boli všetci milo prekvapení obdivuhodnou
pestrosťou, výnimočnosťou, originalitou a kreatívnosťou všetkých nápadov. S podfarbením detských piesní o karnevale, maskách a fašiangoch sa prítomným deti predviedli. Po úvodnom pochode masiek prišlo
predstavovanie a tak každé dieťa povedalo, na čo, alebo koho sa zmenilo, pod akou maskou sa ukrýva. V maskách sme spoznávali mnohé
obľúbené rozprávkové postavičky, počítačové hry. Nechýbali spidermani, Ľadová kráľovná, roboti, snehuliak, Rubikova kocka, Crepper, zajko,
strašiak, vtáčia búdka, kukučkové hodiny, šlabikár, Snehová kráľovná,
čarodejnice, zubatá ... mnohé iné.
Ocenená bola každá maska, karnevalové dopoludnie bolo spestrené tanečnou zábavou
a zaujímavými súťažami, deti si zatancovali a
zabavili sa.
Sme radi, že aj napriek
zvýšenej chorobnosti
sa nám podarilo karneval zorganizovať a zabaviť sa. Poďakovanie
patrí rodičom a všetkým ktorí sa pričinili o to, aby deti mali zase o jeden
pekný zážitok naviac.
Mgr. J. Kožiaková

EURÓPA V ŠKOLE
63. ROČNÍK PROJEKTU
Motto: Žiť spoločne v mieri

M

otto súťaže sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia.

Naša škola sa môže pochváliť krásnym úspechom aj v tomto ročníku
súťaže. Spolu sme získali 4 ocenené práce v písomnej časti a 2 ocenené
práce v umeleckej časti.
Dňa 10. marca 2016 o 14,00 hod. v priestoroch ZŠ v Topoľčiankach boli
na slávnostnej vernisáži ocenení víťazi.
Písomná časť:
3. miesto: Júlia Kováčová (3. ročník) – pripravovala p. uč. Mgr. Z. Dubayová
2. miesto: Viktória Oslancová (4. ročník) – p. uč. Mgr. J. Kožiaková
2. miesto: Ján Jánošov (5. ročník) – p. uč. Mgr. D. Csákayová
2. miesto: Adela Kramárová (8. ročník) – p. uč. Mgr. D. Csákayová
Umelecká časť:
3. miesto: Michal Turčan (1. B) – p. uč. Mgr. M. Gajdošová
1. miesto: kolektívna práca – Adela Kramárová, Veronika Firická (8. r.)
– p. uč. Mgr. K. Ondriašová
Kolektívna práca týchto dvoch žiačok postupuje do celoslovenského
kola.
Srdečne blahoželáme!
Mgr. J. Kožiaková
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OZNAM

O

bčianske združenie BENÁT a Stolnotenisový klub Športového
klubu Žitavany Vám oznamuje, že dňa 26. marca 2016 v sobotu sa
uskutoční v hale Obecného úradu pri Športovom klube Žitavany „ XII.
ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja “.
Turnaj sa uskutoční v nasledujúcich kategóriách:
		 - najmladšie žiačky ( 2005 a ml. ),
		 - mladšie žiačky ( 2003, 2004 ),
		 - staršie žiačky ( 2001, 2002 ),
		 - najmladší žiaci ( 2005 a ml. ),
		 - mladší žiaci ( 2003, 2004 ),
		 - starší žiaci ( 2001, 2002 ),
		 - juniorky a ženy,
		 - juniori ( 2000, 1999,1996 ),
		- muži neregistrovaní,
		 - muži registrovaní - hráči.
Začiatok turnaja pre žiakov, juniorky, juniorov, ženy a mužov nehrajúcich súťaž je o 8:00 hodine. Muži hráči majú začiatok o 12:00 hodine.
Štartovné pre mužov hráčov je 4,- €, ostatní 2,- €.
Ak sa do kategórie prihlásia menej ako štyria hráči, organizátor rozhodne o prípadnom zlúčení kategórií.
O občerstvenie je postarané.
Organizátori Vás srdečne pozývajú. Príďte si zašportovať a porovnať
svoju stolnotenisovú zručnosť s ostatnými.
Prihlásiť sa môžete priamo na turnaji, na mobilnom telefónnom čísle
0905565117, alebo na e-maile: albinkramar@gmail.com.

MDŽ

Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha
bez hviezd či ako srdce bez lásky....

P

ri príležitosti Medzinárodného dňa
žien sa aj v našej obci uskutočnilo
dňa 28. marca kultúrne podujatie.
Zišli sme sa v obecnej hale, kde sa
ako prvý ujal slova starosta obce Juraj
Obert. V príhovore vyjadril všetkým
prítomným ženám úctu a vďaku a obdaroval každú ženu kvetom. Kultúrny program bol pestrý, vystúpili v ňom Stano Vitáloš, známy spevák z
televízie Šláger a Folklórny súbor Inovec. Naši obyvatelia pookriali na
duši, účinkujúci im vyčarili úsmev na perách, za čo sa im poďakovali
potleskom. Všetky naše obyvateľky, ale nie len ony, mali z prejavenej pozornosti a prejavu vďačnosti veľkú radosť. Preto by sme určite nemali
zabúdať na naše ženy, mamičky, babičky, veď poďakovanie patrí každej
žene na svete.
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROS
TU OBCE ŽITAVANY USPORIADANÝ OBČIAN
SKYM ZDRUŽENÍM BENÁT DŇA 27.12.2015
V TELOCVIČNI ZŠ –XIII. ROČNÍK.
Výsledky:
Mladší žiaci – počet účastníkov 5
			1. Filip Jamrich
			2. Samuel Kováč
			3. Sebastián Homola
Žiačky - počet účastníkov 3
1. Adelka Kramárová
2. Veronika Firická
3. Ema Uhrinová
Starší žiaci - počet účastníkov 2
1. Juraj Gálik
2. Kristián Uhrin
Muži nehrajúci súťaž - počet účastníkov 7
1. Miroslav Pavlenda
2. Štefan Čepček
3. Štefan Urban
Muži hrajúci súťaž - počet účastníkov 12
1. Norbert Chudý
2. Marián Laca
3. Marián Herda
4. František Mášik
Štvorhry mužov hrajúci súťaž ( 6 dvojíc )
			 1. Albín Kramár – Juraj Sámel
			 2. František Mášik – Pavol Maduda
			 3. Norbert Chudý – Patrik Pecho
Spolu účastníkov: 31

PLÁN ČINNOSTI OZ BENÁT NA ROK 2016
1. Fašiangové slávnosti – 7. 2. 2016
2. Veľkonočný stolnotenisový turnaj – 26. 3. 2016
3. Bicyklový zájazd na Hrušov – 8. 5. 2016
4. Jánske hry – 25. 6. 2016
5. Turistický výlet – október, november – 17. 11. 2016
6. Stolnotenisový turnaj o pohár starostu – 27.12.2016

ZHROMAŽDENIE ČLENOV MIESTNEHO
SPOLKU SČK V ŽITAVANOCH

Mgr. J. Kožiaková

K

eď pomaly končia fašiangy, je tu pravý čas,
aby výbor MS SČK členov a hostí na výročnú schôdzu pozval zas.
Budova KSZ ožila dňa 8. februára 2016 popoludní v pondelok,
účasťou do sto pozvaných tu vítal výbor za miestny spolok.
Predsedníčka H. Herdová po zahájení predstavila hostí,
podpredsedu ÚS SČK Nitra MUDr. Š. Valkoviča, tešili sme sa z prítomnosti
p. starostu OcÚ J. Oberta, preds. ZO SZZ p. Š Orolína, koord. ÚS Nitra
B. Jaššovej,
uctili sme si pamiatku zosnulých členiek M. Grzybovej a F. Očkajovej.
Po hodnotení, plánovaní, vítaní nových členov bolo blahoželanie zase,
5
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JUBILANTI MS SČK:

jubilantom od 70 rokov folklórny súbor Požitavan, venoval ľudové
piesne naše.
V diskusii nás povzbudili a prihovorili sa nám všetci hostia, po uznesení
sa začalo fašiangovať, veď za 6 týždňov sa napostia.
Od FS Požitavan žartovné scény v kostýmoch nemali chybu, veď o dva
dni je „popolec“ a my budeme jesť len rybu. Naše členky výboru ponúkali pohostenie, nechýbali šišky, od štedrého sponzora, oslávencov,
keď sme si takí blízky.
Príjemné spoločné chvíle v pamäti zostali tohto znenia, Že nie len chuť
a jazyky, ale aj spev za rytmu harmoniky sme ukončili za večerného zvonenia.
Ďakujeme

...ku krásnemu sviatku,
náruč plnú sviežich dní,
pokojné chvíle nekonečné,
úprimné blahoželanie srdečné.
Zdravie, lásku, šťastie
a dôchodok nech Vám rastie....
Jozef Šabo
Mária Hangaiová
Helena Cibirová
Michal Mravík

podpr. MS SČK Anna Valková

Veľkonočný vinš MS SČK
Prijmite pozdrav krátky,
Požehnané Veľkonočné sviatky,
hojnosť zdravia, šťastia, lásky.
Tak, ako sa to od nás sluší,
radosť v srdci, pokoj v duši.
Veď len raz za dlhý rok,
tu máme krásnu Veľkú noc.
Výbor MS SČK

POZVÁNKA NA
SPOLOČNÝ ODBER KRVI

D

ňa 18. Apríla 2016 od 8:00 hod.
v pondelok,
na spoločný odber krvi v KSZ sa teší na
Vás SČK miestny spolok.

VÝSTAVA VÍN V ŽITAVANOCH

D

ňa 20. februára 2016 sa v priestoroch obecnej haly uskutočnila už
14. výstava vín.
Počet vystavovaných vzoriek bol 215. Je to počet, ktorý je zatiaľ rekordný. Organizačný výbor
už tradične ponechal možnosť odovzdávania a
hodnotenia aj hybridných samorodých vzoriek.
Kvalita nových vín bola na peknej úrovni. Bolo
udelených dvadsať zlatých medailí (okrem dvoch šampiónov ).
Ocenené vína a vinári:
Biele vína:
1. FIERO WINE		
2. Viliam Ondrejka		
3. Karol Orolín
Domáci:
Karol Orolín
Červené vína:
1. Marián Bujalko		
2. Vladimír Majling		
Domáci:
Karol Orolín
Ružové vína:
1. VINUM VIVO		

č. 82 Rizling vlašský
č. 9 Hibernal
č. 45 Rizling rýnsky
č. 45 Rizling rýnsky
č. 164 Dornfelder
č. 163 Dornfelder
č. 156 Alibernet

RODIČOVSKÁ ZÁBAVA

K

aždý rok v januári organizuje Rodičovská rada v spolupráci so
základnou školu rodičovskú zábavu pre rodičov a priateľov školy.
Tento rok sa konala 16.
januára 2016 v telocvični
ZŠ.
Krásna výzdoba bola neodmysliteľnou súčasťou
plesového večera. Jej autorkou bola pani učiteľka
Mgr. M. Gajdošová a kolektív učiteľov.
O hudbu sa postaral DJ
KUKO ml.
Zišli sme sa, aby sme sa zabavili a zároveň podporili školu, ktorá si zo
zisku zakúpi pomôcky na vyučovanie. Spolu bolo 45 párov.
Ďakujeme všetkým za účasť aj pomoc pri príprave a upratovaní. Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly: firma
PAKET, Karol Kováč, Sharm – Martina Šabová (kadernícky salón), lekáreň U Zlatého hada – Alena Chrenová, DJ – KUKO, Alena Šabová
– analýza pleti, Martin Chren.
ĎAKUJEME

Mgr. J. Kožiaková

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
ŽITAVANY INFORMUJE

V

ážení spoluobčania. V mene Dobrovoľného hasičského zboru ŽITAVANY by som Vás chcel touto cestou informovať o zmenách
v niektorých predpisoch upravujúcich zabezpečenie a vykonávanie
ochra-ny pred požiarmi v Slovenskej republike.
Ku dňu 01.09.2015 bol novelizovaný zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a tiež aj vykonávacia vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov. V krátkosti som urobil výpis zmien a doplnení
niektorých ustanovení uvedených predpisov o ochrane pred požiarmi,
aby ste aspoň z časti boli informovaní s povinnosťami právnickej osoby,
fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby.
Zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi:
§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov :

č. 150 Cabernet sauvignon

Najlepšie hybridné víno:
RNDr. Albín Kramár č. 208 Othello
6

70 rokov
75 rokov
75 rokov
85 rokov

(1) Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne
ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na ma-jetku, životnom
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prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická
osoba alebo zviera.
(2) Hasičská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením, ktorá je spravidla bez personálu, určená na uskladnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej príprav y výcviku.

verom rozvodných zariadení energií, najmä elektrickej energie, plynu
alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

§ 8 Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú :

§ 7 Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom
priestranstve vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ tieto opatrenia:
a) určuje konkrétne podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre každé spaľovanie v závis-losti od druhu a množstva spaľovaných
horľavých látok, poveternostných podmienok a miesta a plochy spaľovania vrátane okolností, keď je spaľovanie zakázané a určuje zodpovednú osobu za ich dodržiavanie,
b) ukladá horľavé látky pred začatím spaľovania do upravených hromád mimo požiarne nebezpeč-ného priestoru od okolitých objektov a
skladovaných alebo uložených horľavých materiálov,
c) zabezpečuje potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovného náradia a spojovacích pro-striedkov,
d) vykonáva kontrolu stavu spaľovacieho miesta a priľahlých priestorov v priebehu spaľovania a po jeho skončení na účely zistenia intenzity
dohorievania; určuje dobu, počas ktorej sa po skončení spaľovania bude
vykonávať ich kontrola,
e) pred začatím spaľovania oznamuje na linku tiesňového volania 150
miesto, čas spaľovania a oso-bu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých lá-tok.

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť
k vzniku požiaru,
c) spaľovať horľavé látka na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požia-ru,
d) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v
objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho
súhlasu príslušného okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru,
e) používať požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, nebolo vydané vyhlásenie o parametroch a vyhlá-senie o zhode, ak
sa podľa osobitných predpisov vyžadujú.
§ 14 Povinnosti fyzických osôb :
(1) Fyzická osoba je povinná
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepel-ných spotrebičov, zariadení ústredného
vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a dodržiavať
vyznačené zá-kazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred
požiarmi,
b) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so
zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie
hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiar-mi, prevádzkovať
ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a
údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich pre-vádzkovaní dokumentáciu,
c) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch
okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
d) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a pre-vádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykuro-vania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov,
e) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými pro-striedkami obsahujúcimi horľavé látky
alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť.
(2) Fyzická osoba nesmie
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-žiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k
jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie
alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným pros-triedkom na ochranu pred požiarmi a k uzá-

Zmeny vo vyhláške o požiarnej prevencii:

Tu bola zrušená povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa vypracovať písomnú žia-dosť na spaľovanie horľavých látok na
voľnom priestranstve s predpísanými údajmi a doručiť ju na odsú-hlasenie príslušnému Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru.
§ 31e Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba:
a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto
spaľovania z hľadiska protipo-žiarnej bezpečnosti,
b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenosti, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odlietajúcimi horiacimi časticami
okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov,
pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací
prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v
priebehu celého spaľovania,
e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a
skontroluje okolie.
Pavol Maduda – technik požiarnej ochrany

DEŇ NARCISOV 27. 3.

D

eň narcisov je dňom boja proti rakovine.
Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarnej
kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu
onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo
forme financovania programov a projektov
na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.
7
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POZOR NA VYPAĽOVANIE TRÁVY!
Prichádza jar a s ňou aj úprava okolia našich domov, vyhrabovanie záhrad. Vypaľovanie suchej trávy je protizákonné. Málokto si uvedomuje,
že táto aktivita priamo ohrozuje nielen ľudské životy. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak
škody nielen na životoch, ale aj na majetku, životnom prostredí, ale zapríčiní aj ekologické škody.
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred
požiarmi zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej
osobe pokuta až do výšky 331 eur, resp. v blokovom konaní do výšky
100 eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu
hasiči uložiť pokutu až do výšky 16.596 eur .
Pre občanov platí povinnosť rešpektovať nasledovné zákazy:
- zákaz zakladania ohňa v priestoroch a na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť (záhradkárske a chatové oblasti v blízkosti
lesa, záhrady rodinných domov, lesné porasty a pod.),
- zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov,
- zákaz fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Rešpektovať tieto zákazy je nutné hlavne v čase tzv. „zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“, t. j. v jarnom
a dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí. Ak už k požiaru došlo, platí
pre každého občana povinnosť:
- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
- požiar v malom rozsahu môžeme uhasiť improvizovanými prostriedkami, poprípade zamedzíme prístupu vzduchu k ohňu, alebo vykonáme
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie
jeho šírenia,
- ak sa nepodarí požiar v zárodku uhasiť, okamžite voláme hasičov na tel.
čísle 150 alebo 112.

VÝKUP PAPIERA
KEDY: 11.4.2016
ceny!
e
i
š
p
e
l
j
ČAS: 16:00; 16:15 Za na
KDE: pred OD Jednota, pri pomníku
4kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové alebo
1kg = 0,04€ (výkup)
Vykupujeme všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných
obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)! Za
nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
KARTÓNY NEVYKUPUJEME!
V menšom množstve vám ich bezplatne odoberieme.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha
80-ročného lesa.

Chráňme prírodu spoločne.

Autor: internet

Ezop: Ani jeden láskavý
skutok, hoci aj ten
najmenší,
(nezostane bez úžitku).
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Ezop: Ani jeden láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, (nezostane bez úžitku).
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