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PRÍHOVOR STAROSTKY

V

ážení spoluobčania!
Opäť sa prihováram prostredníctvom ďalšieho vydania Obecných
novín. Verím, že sa tešíte na aktuality, správy a zaujímavosti zo života
našej obce.
Dlhé horúce leto sa prevalilo do sviežej jesene. Jeseň je pekné ročné obdobie, ale často aj veľmi chladné. Príroda začala zlátiť svoje ihravé šaty.
Stromy sa sfarbujú zo zelenej na oranžovú a červenú. Počasie býva rozličné , jeden deň je zima a druhý teplo. S jeseňou prichádzajú aj daždivé
dni. Obloha býva zatiahnutá mračnami. Vietor sa preháňa po uliciach a
ohýba konáre stromov. Veľké dažďové kvapky padajú na chodníky a cesty. Slnko, ktoré občas svieti sa začína zubatiť. Pre deti je jeseň koncom
prázdnin a vracajú sa do školy. V jeseni bývajú ulice plné opadaných
listov. Na poliach dozrieva úroda, a preto je pre nás tento čas dôležitý. S príchodom jesene sa mení celá príroda. Dni sú kratšie, zvieratá sa
pripravujú na zimný spánok a niektoré vtáky odlietajú na zimu do teplých krajín. Nie len zvieratá, ale aj ľudia sa pripravujú na zimu a vyťahujú
teplejšie oblečenie zo svojich skríň. Aj keď jeseň je známa dažďami a
silnými vetrami, niektoré dni vyjde slnko.
Chcela by som sa poďakovať všetkým občanom a organizáciám , ktorí
sa aktívne zapájali a zapájajú do diania v našej obci, či už pomocou na
prípravách kultúrnych akcií alebo účasťou na obecných zastupiteľstvách
predkladaním pripomienok a námetov.
Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým v závere príhovoru zaželala ešte
veľa slnečných dní.
Mgr. Edita Grzybová
starostka obce

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
10. novembra 2018 budú prebiehať voľby do orgánov samosprávy
obcí. Občania obce budú voliť starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva. Obec Žitavany má jeden volebný obvod a dva volebné okrsky.
Okrsok č. 1 je Kultúrno – spoločenské zariadenie na Opatoveckej
ulici a okrsok č. 2 je budova Obecného úradu na Športovej ulici.
V týchto voľbách sa bude voliť 9 poslancov do obecného zastupiteľstva. Voľby budú prebiehať v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Oznámenia o čase a mieste konania volieb Vám budú doručené do
každej domácnosti.
OcÚ

JESENNÝ VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER
V NAŠEJ OBCI
Oznamujeme občanom, že od 1. 10. 2018 do 15. 10.
2018 bude v našej obci prebiehať zber veľkoobjemového odpadu. Zber bude prebiehať spolu dva týždne.
Veľkoobjemový kontajner je pre občanov prístupný
vo dvore Obecného úradu počas úradných hodín. Je
potrebné, aby každý občan nahlásil pracovníčkam na
Obecnom úrade čo priniesol do kontajnera. Veľkoobjemový odpad je napríklad koberec, okenné rámy, dvere,
nábytok a čokoľvek čo svojou veľkosťou nemáte možnosť uložiť do smetnej nádoby. Nepatria sem zložky odpadu, ktoré separujeme v rámci triedeného zberu v obci,
nepatrí sem stavebný odpad, ani elektroodpad.
OcÚ
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ZBER KONÁROV

Obec Žitavany oznamuje
občanom, že jesenný zber
konárov bude prebiehať v
našej obci od 12. 09. 2018
do 25. 10. 2018. Žiadame
občanov, aby konáre vynášali na vyznačené miesta.
Zároveň Vás upozorňujeme,
že sa zbierajú iba konáre.
OcÚ

JE TU ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA...

O

tvorila sa brána aj
v našej materskej
škole. Vo dverách sa
objavili známe i nové
tváre, niektoré deti s
úsmevom, iné trochu
nesmelo so slzičkou na
kraji.
V školskom roku
2018/2019 máme 2
triedy s počtom zapísa-

ných detí 36. Aj v tomto roku nás čaká mnoho aktivít a zábavy.
Začiatkom školského
roka nás navštívil ujo
Viktor so svojim hudobným programom,
ďalej nás čaká výstava
výtvorov z ovocia a
zeleniny, Deň jablka,
Úcta k starším, diva-

delné
predstavenie,
stretnutie s Mikulášom, sezónne činnosti,
vychádzky, exkurzie a
mnoho iných aktivít.
Veríme, že dobrou spoluprácou s rodičmi pripravíme deťom pekné
zážitky a spomienky na
MŠ.
riaditeľka MŠ

HODY V ŽITAVANOCH

H

ody patria k neodmysliteľným slávnostiam snáď každej slovenskej
obce. Sú dňom hojnosti, zábavy a blahobytu. Čo však ale skutočne
robí hody hodami, je už tradičná nedeľná hodová slávnosť, spojená so
sviatkom Narodenia Panny Márie, ktorému je náš chrám zasvätený. Ako
je už zvykom, nesmie chýbať slávnostný kazateľ. Tento rok ním bol náš
rodák Mgr. Peter Cibira, PhD. Slávnostnú svätú omšu spestrila dychová
hudba, zbor Jána Pavla I. a plné lavičky krojovaných ľudí. Je obdivuhodné, že mladí sa nehanbili a obliekli si kroj, ktorým reprezentovali kultúru
nášho kraja. Po svätej omši sme sa všetci stretli na farskom dvore pri
pohári dobrého vína a zabavili sa pri dychovej hudbe. Veľká vďaka patrí
nášmu p. farárovi Mgr. Stanislavovi Caránekovi a Mgr. Petrovi Cibirovi,
PhD., ktorý prijal pozvanie sláviť slávnostnú svätú omšu. V neposlednom rade treba poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri prípravách hodovej slávnosti. 
Lucia Gajdošová

BLAHOŽELANIE PANI HELENKE CHRENOVEJ
V živote každého človeka sú vzácne okamihy,
pre Teba 5. október je deň krajší, iný.
Dožívaš okrúhlu sedemdesiatku,
veľa zdravia, šťastia, lásky Ti želáme k sviatku.
Stará pravda je odveká, že podľa skutkov si vážime človeka.
Ako členka výboru 23 rokov obetavo pracuješ SČK miestnom spolku,
vždy sme sa mohli spoľahnúť na našu Helenku.
Darkyňa krvi, dosiahla si striebornú Janského Plaketu,
chorým si dávala nádej, prebúdzala ich k životu.
Nech úsmev na tvári jas, nezoberie Ti ani ďalší čas.
Pevné zdravie, rodinnú pohodu, pokoja a Božích milostí,
Ti členky výboru MS SČK v Žitavanoch prajú v budúcnosti.

Anna Valková

KULTÚRNE LETO - POSEDENIE PRI HUDBE

V

našej obci sme mali tento rok prvýkrát možnosť zúčastniť sa posedenia pri hudbe, ktoré sa uskutočnilo v rámci Kultúrneho leta dňa 21.
júla v športovej hale. Veľká vďaka patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, pretože táto akcia bola realizovaná s jeho finančnou podporou. V programe vystúpili okrem nášho domáceho FS Požitavan aj FS Kamenec, DUO Rytmus z Oslian a Spevácky súbor Dolná Ždaňa.
Spríjemnili nám sobotné popoludnie a rozhýbali nás do rytmov ľudovej hudby. Ďakujeme im za ich vystúpenie a veríme, že aj o rok sa stretneme na tejto akcii v rovnako veľkom počte.
OcÚ
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JÁNSKE HRY 2018

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

U

ž ako malé deti sa prvýkrát stretávame s rozprávkou. Čítajú nám ju
rodičia na dobrú noc aj pani učiteľky v škôlke. Keď sa naučíme písmenká, siahame po prvých rozprávkových knižkách aj sami. Rozprávka
má neuveriteľnú moc premeniť nás na okamih na rytierov a princezné,
bojovať s drakom, lietať či čarovať.
Kto z nás sa niekedy nechcel stretnúť so svojím obľúbeným rozprávkovým hrdinom? Kto sa ním dokonca nechcel niekedy stať?
Túto možnosť dostali naše deti 23. júna v areáli KSZ v Žitavanoch.
Zakliata princezná prisľúbila deťom kráľovskú odmenu a rytiersky
titul, ak sa im podarí zachrániť jej srdce od zlomyseľného Lucifera. Po náročných úlohách, po mnohých stretnutiach s kladnými aj
zápornými hrdinami z rozprávok sa deťom podarilo nazbierať dostatok zlata, aby zachránili princeznú aj celé kráľovstvo. Za to boli
odmenení a pohostení na kráľovskej opekačke.
Aj keď sa mraky nad kráľovstvom zbiehali a hrozil dážď, nakoniec
všetko dobre dopadlo a na všetkých zúčastnených sa celé popoludnie usmievalo slniečko. Zázrak?

Text:Mgr. Anna Absolónová
Foto: Paľo Čepček

TAKTO SI TU ŽIJEME
A ŽITAVIANSKY KOTLÍK

Na štadióne sa konalo 18. augusta už po druhýkrát podujatie Takto si tu žijeme, spojené s 12. ročníkom súťaže vo varení gulášu s
názvom Žitaviansky kotlík. Podujatie otvorila starostka obce Mgr.
Edita Grzybová. Prihovorila sa návštevníkom a predstavila prvých
účinkujúcich - domáci FS Požitavan. Neskôr sa moderovania ujal
poslanec OZ v Žitavanoch Paľo Čepcek. Na pódiu privítal hosťa
z Jedľových Kostolian FS Briežok, ktorý oživil naše podujatie. Po
nich privítal hostí z Terchovej - ĽH Jasmínky Vallovej a Miloša
Bobáňa s hosťami. Vo svojom prvom vstupe predstavili piesne z
Terchovej a okolia. Po vystúpení moderátor poďakoval sponzorom
a všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri príprave tohto
podujatia. V druhej časti vystúpenia sa Terchovci predstavili s
piesňami z iných regiónov. Predviedli naozajstný terchovský temperament, ktorý potešil milovníkov folklóru. Po ich vystúpení sme
chceli pokoriť slovenský rekord v počte ľudí tancujúcich Klobúkový tanec. Žiaľ, nestalo sa tak, ale aspoň sme sa dobre zabavili. Počas
celej akcie sa mohli nielen deti, ale aj rodičia zapojiť do remeselníckych dielní a prezrieť si rôzne ľudové remeslá. Spestrením celého
dňa bola bohatá tombola, ktorú svojským a humorným spôsobom
moderoval poslanec OZ Pavol Chren. Víťazov vo varení gulášu vyhlásila pani starostka obce a odovzdala im ceny. Po vyhodnotení
Žitavianskeho kotlíka už nasledoval koncert skupiny INSIDE zo
Zlatých Moraviec, ktorú potom potom vystriedala kapela Len Tak.
Zabávali sa nielen deti,ale aj dospelí a Žitavany ukázali okoliu , že
Takto si tu žijeme. Veríme, že o rok sa zas stretneme na tomto podujatí a stane sa tak tradíciou, na ktorú sa budú Žitavančania vždy
tešiť..

Text a foto:
Paľo ČEPČEK
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RODINNÝ TURISTICKÝ VÝLET DO TERCHOVEJ

O

bčianske združenie Benát zorganizovalo dňa 29. augusta turistický výlet do Terchovej-Jánošíkové diery. Organizátorov
prekvapil obrovský záujem a nikto ani nedúfal, že sa prihlási až 100
ľudí. Zišli sa tu skúsení, ale aj menej zdatní turisti. Niektorí mali
za cieľ vyjsť až na Veľký Rozsutec a pokochať sa nádherným výhľadom na okolitú prírodu. Ostatní si v pokoji prešli Jánošíkové diery
a spravili si aj prestávky pri chladenom pive, či teplej káve. Po zdolanej túre nás ešte čakala zastávka priamo v Terchovej. Bola by chyba

obísť monumentálny pamätník so sochou najslávnejšieho slovenského zbojníka Jánošíka. Väčšine ešte zostali sily vyjsť na tento kopec, z ktorého sme mali výhľad na celú Terchovú. Nechýbala ani
spoločná fotka a s pocitom, že sme urobili niečo pre svoje zdravie
sme sa mohli vrátiť domov. Počasie nám vyšlo a možno povedať, že
tohtoročný turistický výlet sa podaril. Už teraz sa tešíme na budúci
rok.
Lucia Gajdošová

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA ZA ÚRODU

V

nedeľu 23. septembra, sme pri svätej omši spoločne ďakovali za tohtoročnú úrodu. Okrem ďakovania sa nedeľná sv. omša niesla aj v znamení
folklóru. Túžbou pána farára Mgr. Stanislava Caráneka bolo vidieť čo najviac krojovaných ľudí v kostole. Stalo sa to aj skutočnosťou, pretože na
svätú omšu prišlo vyše 150 ľudí oblečených v kroji. Bolo zážitkom vidieť mladých ľudí, ktorí sa nehanbia za naše tradície. Omša bola sprevádzaná
ľudovou hudbou a spestrila tak nedeľnú slávnosť. Po svätej omši sme si všetci mohli pozrieť výzdobu kostola. Špeciálne treba vyzdvihnúť prácu pani
Gálikovej z Machuliniec, ktorá vytvorila krásne obrazy. Na záver treba poďakovať pánovi farárovi a každému, kto sa podieľal pri organizácii tejto
krojovej svätej omše. Veríme, že aj o rok sa tu zídeme v takom veľkom počte.
Text:Lucia Gajdošová
Foto: Paľo Čepček
Ján Barát

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY, BONSAIOV A DETSKÝCH PRÁC
Poďakovanie za úrodu býva každý rok spojené aj s Výstavou ovocia, zeleniny, bonsaiov a výtvarných prác žiakov základnej školy. V sobotu 22.
septembra otvoril slávnostne výbor ZO SZZ v Žitavanoch tohtoročnú výstavu. Prihlásených bolo celkovo 194 vzoriek ovocia a zeleniny a odborná
porota rozhodla o poradí tých najlepších. Okrem výstavy bola pre vás pripravená aj bohatá tombola, v ktorej ste mohli vyhrať zaujímavé ceny. V
nedeľu výstava pokračovala a po ďakovnej svätej omši sa všetci presunuli do dvora Kultúrno-spoločenského zariadenia. Okrem výstavných vzoriek
na vás čakal aj pohár dobrého vína a občerstvenie. Nechýbala ani ľudová hudba, pri ktorej ste sa mohli zabaviť a zaspievať si. Veľká vďaka patrí výboru ZO SZZ za ich organizáciu výstavy.
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Výsledky:
Jablká
1. Tencer Anton- Rubin
2. Cibira Karol- Šampion
3. Jenis Marián- Gala

Kolekcie
1. Kordoš Štefan
2. Sámel Juraj
3. Kováč Karol

Hrušky
1. Hrdlovič Jaroslav- Dikolor
2. Poliak Alojz- Pastorhica
3. Herda Marián- Boscova fľaša

Zelenina
1. Žiaková Helena
2. Kováčová Ľubica
3. Kordoš Štefan
Text: Lucia Gajdošová
Foto: Paľo Čepček

40. VÝROČIE ZBORU JÁNA PAVLA I.

D

ňa 15.9.2018, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa konala v našom kostole slávnostná ďakovná sv. omša, a to pri príležitosti 40. výročia
vzniku chrámového speváckeho Zboru Jána Pavla I.
Oficiálne sa ako dátum vzniku Speváckeho zboru uvádza 12.9.1978, za pôsobenia vdp. M. Božika. Zbor vznikol v období, kedy bol na Petrovom
stolci Ján Pavol I. tzv. Usmievavý pápež. Na jeho počesť a pamiatku sa zbor pomenoval práve po ňom.
Sv. omša sa konala o 1100 hodine a zbor počas nej spieval tak trocha netradične, nie z chórusu, ale zdola z chrámovej lode. Spievalo sa počas celej
sv. omše vrátane liturgických spevov. Na sv. omši boli prítomní šiesti kňazi, súčasní 17-ti členovia speváckeho zboru, rodinní príslušníci, bývalí
členovia, farníci a sympatizanti z okolia.
Pri sv. omši sme ďakovali nebeskému Otcovi za to, že nám doprial dožiť sa tohto výnimočného dňa, že nám dal talent a s ním aj chuť a odvahu využívať ho na jeho oslavu. Ďakovali sme za duchovných pastierov, ktorí nás sprevádzali a sprevádzajú na našej ceste. A samozrejme aj našim rodinám
za to, že nám dávajú priestor na zborové skúšky.
V prosbách sme si spomenuli na bývalých členov i zomrelých členov, na všetkých, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom spojení so zborom a jeho účinkovaním.
Po sv. omši nasledoval koncert, ktorý tvorilo 8 piesní. V sprevádzajúcom slove sme sa vrátili ku začiatkom zboru a pripomenuli sme si dôležité
udalosti v jeho existencii.
Zaspomínali sme si na výlety do prírody, športové podujatia, spevy na bohoslužbách, sv. prijímaniach, birmovkách, sobášoch, primíciách, púťach...
Pripomenuli sme si vianočné koncerty, benefičné koncerty, akadémie, jubilejné sv. omše, mládežky, nahrávanie CD-čiek i voľnočasové aktivity a
nevyhli sme sa ani spomienkam na krízy.
O hudobný doprovod počas sv. omše a koncertu sa postarali Alena Viteková a doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. Sv. omšu a koncert oddirigovala
Ing. Jana Gáliková, ktorá koncert sprevádzala aj slovom.
Po ukončení koncertu poďakoval Zboru Jána Pavla I. za celú farnosť Mgr. Stanislav Caránek.
Pri príležitosti tohto jubilea bol vydaný aj kalendár na rok 2019. Sú v ňom uverejnené fotografie z kroník i rodinných albumov členov zboru.
Kalendár uzrel svetlo sveta aj vďaka štedrým sponzorom, ktorým týmto vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom podporovali činnosť zboru v priebehu celých 40 – tich rokov.
Vďaka patrí aj detskému zboru Nezábudky a OZ Benát za pomoc, spoluprácu a tiež Bc. Romanovi Gálikovi a jeho tímu za zorganizovanie celej slávnosti.

Zbor J.P.I.
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POZVÁNKA
Pozývame darcov krvi, aj prvodarcov na spoločný odber do KSZ v Žitavanoch 8. októbra od 8-11 hod.
Slávnostné posedenie bude o 11 hodine,
výbor MS SČK sa na Vás teší úprimne.
predsedkyňa H. Herdová

KYSUCKÝ PRAMEŇ

V

obecnej hale v Žitavanoch sa dňa 8. septembra uskutočnilo vystúpenie
folkórnej skupiny Kysucký prameň z Oščadnice. Sobotný hodový večer
sme strávili pri pesničkách tejto skupiny, ktorá je mnohým známa zo Šlágru.
Mnoho ľudí ich pesničky postavili zo stoličiek a roztancovali na parkete. Veríme, že aj nabudúce príjmu naše pozvanie a občania Žitavian sa im odmenia
hojnou účasťou. 
OcÚ

GÓL ZA ŽIVOT

Muži bežia, zbabelci utekajú!
Dňa 8. septembra išlo na našom futbalovom ihrisku v Žitavanoch skutočne o život. Vo futbalovom zápase však nešlo o výhru, dokonca ani o
body do tabuľky. Aká bola teda hlavná myšlienka tejto akcie?
,,Projekt Gól za život mieri na muža a jeho cieľom je vtiahnuť ich do témy
ochrany života nenarodených detí a poukázať na zodpovedný prístup v
neočakávaných situáciách, ako je napríklad neplánované tehotenstvo
manželky alebo priateľky. Tento projekt spája futbalové hodnoty ako je
fair-play, krásu a nadšenie pre hru so zodpovednosťou, krásou života a
otcovstva,“ vysvetľuje organizátor Jozef Kozák.
Organizátori prichádzajú s týmto projektom hlavne do menších miest
a dedín, kde sa o tejto problematike až tak veľa nevie.
,,Myslíme si, že muž má nezastupiteľnú úlohu pri plánovanom alebo neplánovanom tehotenstve svojej manželky. Je potrebné, aby pri nej stál, dokázal ju povzbudiť a potešiť,“ dodáva organizátor.
Túto hlbokú myšlienku sa snažia šíriť čo najďalej, sú to normálni chlapi, s domácimi si vždy zahrajú futbal, vypijú pivo a porozprávajú sa
o živote, o futbale a o samotnom probléme.
Presne tak to bolo aj u nás v Žitavanoch.
Okrem futbalového zápasu bol pre deti pripravený kúzelník a taktiež aj súťaž otcov s
deťmi v kopaní jedenástky. Ďakujeme organizátorovi Bratislava za život, že nás prišli
oboznámiť s ich projektom do našej obce.
Veríme, že ste si užili toto popoludnie a dúfame, že vám už daná problematika nebude
cudzia. 
Text a foto: Lucia Gajdošová
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