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ilí spoluobčania,

Jar - krátke slovo, len tri
písmenká, ale akú veľkú moc v sebe skrývajú.
Skrývajú v sebe čaro
znovuzrodenia, začiatok
nového života.
Celá zem sa prebúdza po dlhom zimnom
spánku. Jar prichádza pomaly, lenivo, akoby stále chcela
spať. Ako prvé vstávajú snežienky. Ich malé biele tváričky sa usmievajú na okolitý svet a vykúkajú ešte spod
posledného snehu. Neskôr hrdo držia svoje hlávky
a sledujú vtáčiky na oblohe. Odvšadiaľ sa ozýva ich štebot. Sťahovavé vtáky sa vracajú po dlhej púti z teplých
krajín. Usilovne si stavajú a opravujú svoje príbytky.
Chystajú sa na založenie nových rodiniek. Aj včielky
ohlasujú svojím bzukotom príchod jari. Usilovne tancujú okolo drobných kvietkov tešiac sa, že budú znovu
zbierať sladký nektár. Na mäkkom zelenom koberci sa
objavujú stovky malých slniečok. Sú to púpavy. Tichý
vánok sa pohráva s konármi zakvitnutých stromov a naháňa vtáčiky, ktoré si v nich stavajú hniezda. I v dvoroch
je to zrazu ako na svadbe. Čerešne i jablone sa obliekli
do krásnych bielych šiat plných vône. Aj hory a lesy sa
na jar krásne zelenajú. Voda v rieke ticho spieva, pohládza brehy a obmýva ich. Stále je však mrazivá ako ľad.
A predsa všetci cítime, že jar je už tu.
starostka obce
Edita Grzybová

UVÍTANIE DETÍ

ODBER KRVI

UVÍTANIE DETÍ
DO ŽIVOTA
Tak ako každý rok aj tento sme privítali našich nových občanov.
Dňa 5. marca 2019 prijali pozvanie rodičia a ich ratolesti do kultúrno - spoločenského zariadenia. Starostka obce Mgr. Edita Grzybová ich privítala úvodným príhovorom, popriala rodičom veľa trpezlivosti
a lásky. Mamičky obdarovala kvetom a oteckovia si
prevzali finančný darček pre svoje dieťatko. Po malom občerstvení, nám drobci ešte „dovolili“ urobiť
spoločnú fotografiu.
Do našej obce sme tento rok privítali 14 novorodencov z toho 6 chlapcov a 8 dievčat.
Baláž Samuel, Kováčová Ema, Stražan Hugo, Chren
Tomáš, Masárčová Tamara, Chrenová Karolína,
Chrenová Timea, Herda Matúš, Madudová Lívia,
Siklienková Natália, Šiška Martin, Bulková Lujza,
Studený Kristián, Skarlet Kovácsová. Vitajte medzi
nami.
OcÚ
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FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE

j tohtoročné fašiangové obdobie sme ukončili podľa
miestnych tradícií. Najskôr sme zorganizovali karneval, na ktorý si deti priniesli masky z domu. Škôlka sa len tak
hmýrila pestrými farbami kostýmov. Deti boli oblečené ako

princezné, batmani, spidermani, lienky a mnohé iné postavičky. Všetci si spoločne zatancovali, predstavili sa a užili
si deň plný zábavy. Deti sa oboznámili aj s prípravou cesta
na šišky a vlastnoručne pomáhali túto pochúťku pripraviť.
Pozorovali, ako „rastie“ cesto a netrpezlivo čakali, kedy
budú môcť sami vykrajovať kolieska a robiť prštekmi jamky.
Potom pani učiteľky šišky vypražili a nasledovala najkrajšia
časť: jedenie s lekvárom a s nutelou. Deň pred popolcovou
stredou sme venovali pochovávaniu basy. Deti už túto tradíciu poznajú z minulých rokov. Tiež sme sa preobliekli
do všetkého možného, čo „škôlka dala“. Po veselej tancovačke prišlo na rad spomínané pochovávanie, pri ktorom
pomáhali naše plačky. Basu sme odprevadili na onen svet so
všetkými náležitosťami a tradičnými piesňami, ktoré sa viažu k tejto udalosti. Spoznávanie takýchto kultúrnych tradičných udalostí deti veľmi zaujalo a veríme, že okrem zábavy
si odniesli aj iné, duchovné zážitky, ktoré budú o pár rokov
podávať ďalej.
Zuzana Beňová

VÝSTAVA VÍN V ŽITAVANOCH
Dňa 23. februára 2019 ZO SZZ Žitavany v spolupráci s OZ BENÁT
uskutočnili výstavu vín spojenú s verejnou degustáciou. Na výstave sa
zúčastnilo 102 vystavovateľov . Odovzdali 241 vzoriek ( 153 bielych vín,
46 červených vín, 15 ružových vín a 27 vín zo samorodých sort viniča).
Víťazi v jednotlivých kategóriách a najlepší vinári zo Žitavian:
Šampión bielych vín: Ing. Jozef Uhnák, Rybník, Pésecká leánka,
Žitavany: RNDr. Albín Kramár, zmes biela (Rizling rýnsky a Rizling vlašský),
Šampión červených vín: Dušan Bafrnec, Vráble, Rudava,
Žitavany: Vladimír Martinec, Žitavany, Cabernet sauvignon,
Najlepšie ružové víno: Vladimír Martinec, Žitavany, Cabernet sauvignon,
Najlepšie hybridné víno: Jozef Chren, Zlaté Moravce, Hybrid.
Kvalita vystavených vín bola na veľmi dobrej úrovni, čomu svedčí aj to,
že z 241 vzoriek vín bolo udelených 189 medailí (2 šampióni, 24 zlatých
medailí, 90 strieborných medailí a 73 bronzových medailí).
Po verejnom vyhlásení výsledkov odbornej degustácie a odovzdaní cien
tým najlepším, prebiehala verejná ochutnávka. Na nej mohli účastníci
ochutnávať a porovnávať kvalitu vín.
V sále vládla príjemná atmosféra. K dobrej nálade prispela aj pätica mladých muzikantov, ktorá zahrala na ľudovú nôtu. 
Albín Kramár

ZBER KONÁROV
Oznamujeme občanom, že od 26. februára 2019 – 8. apríla 2019 prebieha v našej obci zber konárov. Žiadame občanov,
aby konáre vynášali iba na označené miesta v obci.
OcÚ
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JARNÝ ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Oznamujeme občanom, že jarný zber veľkoobjemového odpadu bude v našej obci prebiehať od 24. apríla 2019
do 15. mája 2019. Veľkoobjemový kontajner je pre občanov obce 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, staré plastové nádoby, vedrá 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

TRIEDENIE ODPADU V OBCI ŽITAVANY ROK 2019
V rodinných domoch naďalej zostáva triedenie plastov,
kovových obalov a tetrapakov do žltých plastových vriec.
Tieto vrecia sa budú vyvážať priamo z domácností každý
mesiac podľa nižšie uvedeného harmonogramu vývozov
žltých vriec.
Harmonogram vývozov žltých vriec z rodinných domov
(určené na triedenie plastov, kovovvých obalov a tetrapakov)
v roku 2019:
Kontajnery na sklo a papier sa v našej obci nachádzajú:
1. na rázcestí pred horným pohostinstvom
Január
24. 01. 2019
štvrtok
2. pred poštou (kontajner na sklo)
Február
21. 02. 2019
štvrtok
3. na rázcestí ulíc Fraňa Kráľa a Viničná
Marec
21. 03. 2019
štvrtok
(koniec ulice Fraňa Kráľa)
Apríl
18. 04. 2019
štvrtok
4. vedľa potoka na Kňažickej ulici
Máj
30. 05. 2019
štvrtok
5. pri bytových domoch na Kamennej ulici
Jún
27. 06. 2019
štvrtok
6. pri bytových domoch na Topoľčianskej ulici
Júl
25. 07. 2019
štvrtok
7. pri bytových domoch na Športovej ulici
August
22. 08. 2019
štvrtok
8. 2 nové kontajnery na sklo – Kňažická ulica (vedľa kaderSeptember
19. 09. 2019
štvrtok
níctva p. Ďurišovej) + 1 kontajner na papier
Október
31. 10. 2019
štvrtok
Bytové domy majú k dispozícii aj žlté plastové kontajnery
November
28. 11. 2019
štvrtok
na triedenie plastov, tetrapakov a kovových obalov. Tieto
December
27. 12. 2019
piatok
kontajnery sú určené iba pre bytové domy.
V našej obci sú rozmiestnené farebné plastové kontajnery
na sklo a papier. Kontajnery sú určené na triedenie skla (zelený kontajner) a papiera (modrý kontajner) pre všetkých
obyvateľov v rodinných domoch aj v bytových domoch.
Na každom kontajnery je uvedené, čo do neho patrí a čo
nepatrí. Kontajnery sa budú vyvážať každý mesiac.

VÝKUP PAPIERA NAĎALEJ POKRAČUJE...
Prostredníctvom spoločnosti GreenWaveRecycling s.r.o.,
Vám ponúkame aj možnosť výkupu papiera alebo výmeny papiera za hygienické prostriedky. Vykupujú všetky
druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané
v balíkoch – nie v kartónovej krabici a igelitke. Kartóny nevykupujú, v menšom množstve Vám ich bezplatne odoberú.
Za 4 kg papiera – 1 toaletný papier Harmony, 2 vrstvový
Za 12 kg papiera – 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
Za 15 kg – 1 balík kuchynských utierok, 2 vrstvové
alebo
Za 1 kg – 0,05 €.

Termíny výkupu papiera Vám vždy vopred oznámime prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovej
stránky obce a úradných tabúľ.
ELEKTROODPAD môžete priniesť na určené miesto
vo dvore obecného úradu počas úradných hodín (napr. chladničky, sporáky, TV, PC, práčky, drobný elektroodpad...).
TEXTIL, OBUV – môžete priniesť do označených zberných nádob vo dvore obecného úradu počas úradných hodín (čisté, použiteľné šatstvo a textil, prípadne obuv, ktorá je
použiteľná – je potrebné tieto veci zabaliť do igelitovej tašky,
alebo do menšieho plastového vreca).
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ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, vyzýva všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do nej
nevypúšťali nerozpustné, resp. ťažko rozpustné látky, nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy
čerpadiel v pre čerpávacích staniciach a tým znemož ňujú funk čnos ť verejnej kanalizácie.
Kanalizácia nie je odpadkový kôš !
Upozorňujeme, že verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie splaškových vôd z domácností, do verejnej kanalizácie
nepatria chemikálie, farby, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, plastové a gumové produkty, textilné produkty (napr. dámske pančuchy), lieky, odpady zo záhrad, hygienické potreby (napr. vlhčené obrúsky, dámske hygienické potreby, vatové tyčinky do uší), zvieracie fekálie, cigaretové ohorky, kuchynské a motorové oleje, kuchynský odpad,
noviny, atď.

VOĽBY
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
Dňa 25. mája 2019 sa budú konať
voľby do Európskeho parlamentu.
Uskutočnia sa v čase
od 7:00 – 22:00 hod.
OcÚ

POZÝVAME VŠETKÝCH
DARCOV A PRVODARCOV,
DŇA 15. APRÍLA 2019 OD
8:00 HOD. DO KSZ NA SPO
LOČNÝ ODBER KRVI. TEŠÍ
SA NA VÁS VÝBOR MS SČK.

PLESOVÁ SEZÓNA
Plesové obdobie otvorila v našej obci Valentínska zábava. Zaľúbené páry, manželia a priatelia sa prišli 16. Februára zabaviť do obecnej haly a užiť si spoločný
večer. Do tanca hral DJ Matúš Turza. Okrem skvelej zábavy si každý vychutnal
aj večeru a víno.
Tradičným sa už v Žitavanoch stal Športový ples. Tento rok sa konal 2. marca
a ako každý rok, tak aj tento bol organizovaný Športovým klubom Žitavany
s podporou obce. O skvelú hudbu sa postarala skupina Black Band. Nechýbala
ani tombola, v ktorej ste mohli vyhrať zaujímavé ceny. Ďakujeme za vašu účasť
a vidíme sa o rok!
OcÚ

PO ODBERE KRVI BUDE
VEĽKÁ NOC,
ŽELÁME VÁM ZDRAVIA,
ŠŤASTIA A LÁSKY MOC.
MIESTNY SPOLOK SČK
V ŽITAVANOCH
HĽADÁ PREDSEDU/
PREDSEDNÍČKU.
KTO MÁ ZÁUJEM,
NECH SA PRIHLÁSI
U HENRIETY HERDOVEJ
ALEBO ANNY VALKOVEJ.
ĎAKUJEME
4

OZNAM
OBECNÝ ÚRAD V ŽITAVANOCH, FIRMA BIOMARINA A BIO
WASTE S.R.O. OZNAMUJE OBČANOM, ŽE OD 1. APRÍLA BUDE
PREBIEHAŤ V NAŠEJ OBCI ZBER JEDLÉHO OLEJA.
OcÚ
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ŽIVOTNÁ PÚŤ
ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA (1919),
SLOVENSKÉHO (1993) A 70. VÝROČIE MS SČK V ŽITAVANOCH
Storočie už plynie od vzniku Červeného kríža,
70. výročie u nás vďaka dvoch žien a jedného muža,
Petrušky Mravíkovej, Aničky Herdovej, Jožka Meňharta z dediny,
ktorí začali písať a po nich doteraz sa píšu dejiny.
Historické udalosti z roku 1949 do týchto dní spiatky,
uctili sme si a pripomenuli zosnulých pamiatky.
V KSZ dňa 4. marca 2019 privítala predsedkyňa H. Herdová členov a hostí,
ktorí sa v diskusii vyjadrili o súčastnosti.
Po odsúhlasení programu ako vždy v tomto fašiangovom čase,
sme hodnotili, plánovali, vítali nových členov a jubilantom blahoželali zase.
Od FS Požitavan, ktorí im pekné piesne venovali,
halou sa spev a harmonika ozývali.
Fašiangové pohostenie, vínko od ZOSZZ Š. Orolína,
jubilantov sladké, slané zasýtilo a hneď nálada bola iná.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili,
že táto slávnostná výročná schôdza mala priebeh milý.
podpredsedkyňa MS SČK A. Valková

45 ROKOV OD TRAGÉDIE
Ladislav Obert, †20. Nájsť to správne slovo, ktoré by charakterizovalo povahu mladého nespútaného chlapca, sa
veľmi ťažko hľadá. Od tragédie, ktorá sa udiala deň pred svätojánskymi ohňami roku 1974 ubehlo už neuveriteľných štyridsaťpäť rokov. Čas, ktorý vie údajne všetko vyliečiť stojí v tomto prípade v ofsajde. Nedá sa zabudnúť
na tragédiu, ktorá zahalila obec Žitavany do čierneho. Ladislav Obert vo veku dvadsať rokov havaroval na motocykli,ktorý si ho zobral na cestu do večnosti... Kto bol vlastne Ladislav OBERT? Bol to mladý, talentovaný „všadebolko“, ktorý mal neuveriteľný prehľad o dianí v obci. Bol nádejou pre obecný futbalový klub ISKRA Žitavany,
aj keď jeho postava bola skôr zaguľatená ako atletická. Sníval o futbale, cyklistike no na žiadnu z týchto kategórií,
nemal vhodnú postavu, ktorá by mu išla v ústrety vo futbalovom či cyklistickom prostredí. Napriek tomu sa cení
jeho snaha, ktorou sršal vo futbalových dueloch. Bol to kanonier nevídaných kvalít, ktoré boli dobre korigované. Všetkých vrstovníkov prevyšoval o hlavu v technike a nakoniec aj v počte dosiahnutých gólov. Bol to talent
akých bolo v tých časoch v klube ISKRA ako šafranu. S Lacom sme si sadli nielen športovo, ale aj ľudsky. Môžem
s istotou povedať, že budúcnosť mal dobre naplánovanú, no futbal nemal obsadenú hlavnú rolu. Prioritou mu
bolo úplne niečo iné… Chcel dokončiť to, čo začal, chcel sa vyučiť a pokračovať v povolaní maliar - natierač,
a taktiež chcel ísť aj do vojenčiny! Už ako mladý učeň, zarábal nekresťanské peniaze, ktoré mu tak trochu
“pomotali” hlavu. Plánovaná cesta do budúcnosti, zostala iba na „papieri“, pretože dňa 23.6.1974 tragicky zahynul. Luna, pod touto prezývkou ho poznal každý, kto v tom čase žil v Žitavanoch. Hovorí sa, píše sa, že čas je
najlepším lekárom, ktorý dokáže zahojiť všetky rany. Rok, čo rok zapaľujem kondolenčnú sviecu, oživujem, čo
by bolo, keby?
Jozef Fajták (Bratislava)
5

www.zitavany.sk | e-mail: podatelna@zitavany.sk
NAŠE ŽITAVANY č. 1/2019

DESAŤ ROKOV PO TRAGÉDII

Karol ŠEDIVÝ, 1947, sa na začiatku sedemdesiatych rokov
vytratil z koloritu obce príliš skoro. Jeho odchod bol vopred
avizovaný a logický - oženil sa! Splnil sa mu sen, založil si
rodinu, Anna (Čulíková) Šedivá mu povedala áno na celý
život. Spolu sa stali správcami, pánmi Hrušova, kde sa im narodili synovia Jozef ( ten uchmatol meno po starom otcovi),
Karol ( sa musel uspokojiť s menom po otcovi). Hrdý tato
sa venoval výchove synov. Otca Karola som videl naposledy
v športovom, v roku 1974, keď sa na Vŕškoch zúčastnil športovej streľby. Karol sa zúčastnil aj prvého jarného motokrosu
v Žitavanoch a jeho syn mal už vtedy rok. Nenašiel sa žiaden
prognostik, ktorý by predpokladal, aká z neho vyrastie pod
takmer „zbúraným“ hradom Hrušov mega hviezda. Do hry
vstúpil mladý Karol, ako zrelé dvadsaťsedemročné víno a vypálil rybník renomovaným značkám i jazdcom. Otec Karol
Šedivý, rodák zo Žitavian, sa nechal unášať na vlne úspechu
svojho syna Karola, ktorý zvieral v ruke zväzok ôsmich titulov majstra Slovenska. Bol hrdý na svojho syna Karola,
ale už aj na vnuka Karola Šedivého (1994) najmladšieho,
ktorý nezadržateľne kráčal v otcových šľapajách a Slovensku
tak rástol gigant motorizmu. Tieto riadky píšem v predvečer
neslávného výročia tragickej udalosti, pri ktorej pred desiatimi rokmi zahynul syn, osemnásobný majster Slovenska,
ktorého korene siahajú do rodiska otca, najstaršieho z rodu
Šedivých. Tragédiu takmer ako na vlastnej koži pocítili obyvatelia Slovenska, Skýcova i Žitavian. Nebolo rady ani pomoci, bol to fakt, že Karol Šedivý ml., sa pobral nechtiac do
motoristickeho neba. Hviezda slovenského motorizmu po
sebe zanechala predovšetkým hlbokú športovú brázdu, ktorá sa bude len veľmi ťažko prekonávať, manželku Ivanu, ktorej zostali v opatere synovia Karol a najmladší Andrej, ktorí
časom konvertovali na športovú rally, kde úspešne pokračujú v tom, čo ich otec Karol začal. Po smrti otca, ich „udržal nad vodou“ veľkopodnikateľ Ľudovít Herda (Ľudinko),
zo Žitavian. Nemôžem zabudnúť na rodičov, ktorí sa nikdy
nedokázali so smrťou syna Karola zmieriť. Rok po tragédií
„odišiel“ za synom otec Karol a aj stará mama Františka Čuliková (Ondriašová). Nikto z nás si nevie predstaviť, aké utrpenie prežíval otec Karol Šedivý, ktorého smrť syna vytrhla
z rodinného kruhu rok po tragickej nehode.Spolu s rodičmi je pochovaný na Kňažickom cintoríne. Osemnásobný
majster Slovenska Karol Šedivý ml. je pochovaný v rodnom
Skýcove, kde žil, pracoval, športoval.
Jozef Fajták (Bratislava)
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Z JARI SADIŤ BUDEME

Zima stále pretrváva, jar nám však neprichádza.
Z rána mrázik stále je, cez deň teplo slabé je.
Jarný mesiac, kedy zmocnieš ?
Zimu stále nepremôžeš ?
Ťažko sa zima s jarou lúči,
keď slnko zem našu neprehrieva,
južný vetrík na sever ju odvieva..
Jar je tu! Slnko hreje, zem prehrieva,
teplý vetrík zem nám vysúša.
Budeme sadiť všetko – naše deti nadovšetko.
Zemiak, špenát, cibuľu – zeler, mrkvu, burgiňu.
Zeleninu nadovšetko – bude z nej dobré jedlo.
Všetko jedlo spapali – poslední nič nemali.
Jarná včasná zelenina, teplú energiu dáva.
Všetku v jeseň vykopeme, do pivnice uložíme.
Keď jej bude veľa, zavárať budeme znova.
Pre zimné mesiace, zásobu si spravíme,
telu nášmu vitamíny pridáme.
Plnú steláž dobrého kompótu zvaríme,
v predjarných mesiacoch na stole vitamíny
rôzneho druhu by nechýbali.
Ku každému jedlu, rôzne druhy kompótov vám ponúkame.
Len sa rozhodni a zaváraj ovocie, bo ti vydrží viac rokov.
Alojz Poliak

JARNÉ A VEĽKONOČNÉ PRANOSTIKY

Suchý marec, chladný máj- bude humno ako raj.
Aký deň na Božej Matky (26. marec), také budú veľkonočné sviatky.
Apríl v daždi, máj v kvete.
Veľká noc pekná a jasná, býva v tom roku úroda hojná i krásna.
Ak v apríli pohrmieva, tak už mrazov viac nebýva.

