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Vážení občania,
Obecný úrad Žitavany Vás touto cestou informuje o pripravovaných aktivitách pre najbližšie obdobie, ktoré sa
uskutočnia v našej obci.
• Dokončovacie práce v interiéri domu smútku na KňaPripravuje sa parkovacia plocha pred kostolom, úprava
žickom cintoríne boli dokončené dňa 15. 02. 2020.
odtokov na ulici 9. mája a oprava výtlkov na všetkých
• V priebehu mesiacov február a marec sme vykonali
miestnych komunikáciách.
v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podni- • Musíme sa vysporiadať so zatekaním do bytoviek
kom - Povodie Váhu vyčistenie rieky Žitava od nánosov
cez strechu na Kamennej ulici a opravou strechy na maa drevín, a to v časti mostu a splavu.
terskej škole.

• V blízkej dobe sa musíme vysporiadať s asanačnými prácami na budovách na „Vystrkove“. Občania,
ktorí by mali záujem o pálenú tehlu sa môžu nahlásiť
na obecnom úrade, kde sa uzavrie písomná dohoda.
• V Žitavanoch prebieha aj príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníka na Hlbokej ulici. Ďalej
sa pripravuje dokumentácia na priechody pre chodcov
na cintorín pri hlavnej a zadnej bráne Kňažického cintorína. Zároveň sa chystajú projektové práce na rekonštrukciu chodníkov na uliciach Kňažická a Opatovecká.

• V marci máme naplánované aj otvorenie multifunkčného
ihriska, aby slúžilo našim deťom a občanom Žitavian.
• Pre skrášlenie obce vysadíme v marci cca 80 až 100 stromov a kríkov. Občania, ktorí majú záujem o skrášlenie
svojho okolia okrasnými stromami nech sa nahlásia
na obecnom úrade.
O ďalších pripravovaných akciách Vás budeme pravidelne
informovať prostredníctvom rozhlasu alebo novín „Naše
Žitavany“. 
zástupca starostu obce
Štefan Borkovič
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OBEC DOSTALA HASIČSKÉ
VOZIDLO IVECO DEILY
Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla sa uskutočnilo dňa
4. februára 2020 za účasti ministerky vnútra SR Ing. Denisy Sakovej PhD., prezidenta HaZZ plk. Ing. Pavla Nereča. Novými
vozidlami potešili dobrovoľných hasičov v obciach Západoslovenského kraja.
Aj naši dobrovoľní hasiči za prítomnosti zástupcu starostu
obce prevzali nové požiarne auto pre prvý zásah pri vzniknutom požiari. Ďalšiu techniku dostanú dobrovoľné hasičské zbory v rámci projektu MV SR, ktorý sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez operačný program - kvalita životného prostredia.
OcÚ

VOĽBY

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali
v sobotu 29. 2. 2020, mali v našej obci pokojný priebeh. Účasť
voličov bola vysoká.
Vo volebnom okrsku č. 1 (kultúrno-spoločenské zariadenie) bolo odovzdať svoj hlas 599 voličov. Najviac hlasov získala strana OĽANO s počtom hlasov 145, druhá v poradí
bola strana SMER-sociálna demokracia s počtom hlasov 140
a na treťom mieste bola strana SME RODINA s počtom hlasov
55. Zaznamenali sme 74 % účasť.
Vo volebnom okrsku č. 2 (obecný úrad) volilo 511 voličov.
Najväčší počet hlasov získala strana SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 134, druhá strana v poradí bola OĽANO s počtom hlasov 113 a tretí v poradí s počtom hlasov 52
boli Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. V tomto volebnom okrsku bola 66% účasť.
Podrobné výsledky sú zverejnené na webovej stránke obce
www.zitavany.sk.
OcÚ

AKO ĎALEJ ŽITAVANY?
Vážení spoluobčania, keď si voliči dňa 10.11.2018 v komunálnych voľbách vybrali pre volebné obdobie 2018 –
2022, za starostu obce pani Mgr. Editu Grzybovú SMER
– SD (534 hlasov z 815 platných hlasov) a deväť poslancov obecného zastupiteľstva (Ing. Milan Barabáš, Pavel
Chren, Peter Chren, Roman Ondriaš, Ing. Vladimír Herda, Miroslav Chren, Mgr. Mária Molnárová, Pavol Čepček a Karol Kováč) tak očakávali, že v obci nastanú pozitívne zmeny a začnú sa riešiť investície, ktoré naša obec
potrebuje. Ustanovujúce zastupiteľstvo sa konalo dňa
2

4. decembra 2018. Pani starostka dostala od občanov
vo voľbách veľmi silný mandát 65,52% z platných hlasov.
Postupne sa mandátu poslanca OZ vzdávali:
1. Ing. Vladimír Herda, ktorého nahradila Ľubica Adamcová (31.1.2019)
2. Mgr. Mária Molnárová, ktorú nahradil Štefan Borkovič
(30.5.2019)
3. Pavel Chren, ktorého nahradil Miroslav Kováč
(28.11.2019)
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4. Roman Ondriaš, ktorého nahradil Jozef Baranec
(9.1.2020)
5. Ľubicu Adamcovú, ktorá sa vzdala mandátu 04.12.2019
už nikto nenahradil (Mária Budinská a Mária Pekárová
neprijali mandát poslanca)
Pani starostka Mgr. Edita Grzybová sa vzdala funkcie oznámením, formou listu zo dňa 22.11.2019
k 31.12.2019.
A teraz dôvody, prečo píšem túto chronológiu udalostí. Ja som sa stal poslancom na 10. zastupiteľstve dňa
28.11.2019. Na obecné zastupiteľstvá v tomto volebnom
období 2018-2022 som chodieval často ako občan. Vnímal som nezhody medzi, teraz už bývalou starostkou
pani Grzybovou a niektorými poslancami, ktorí podľa
mňa vo väčšine prípadov poukazovali správne na zahmlené konanie ohľadne multifunkčného ihriska, kde
hlavný kontrolór obce pán Dubec našiel 17 pochybení.
Do dnešného dňa (21.2.2020) multifunkčné ihrisko stálo obecný rozpočet 21908,48+3020,90+517,19=25446,
57 EUR a to nie je ešte stále konečná suma, pretože stále
nie je v prevádzke! Ja vnímam práve nezvládnutie tohto
projektu ako hlavnú príčinu na odstúpenie pani Grzybovej z funkcie. Odpovedám tak na otázky občanov, prečo
pani Grzybová odstúpila a ako ďalej v našej obci. Pani
starostka ako štatutár tejto obce a pod tlakom rôznych
osôb nezvládala funkciu, preto odstúpila a postupne odstupovali poslanci, ktorí ju podporovali. Pani starostka
menovala dňa 30.12.2019 za zástupcu starostu obce,
ktorý prebral jej kompetencie od 1.1.2020, pána Štefana
Borkoviča. V obci nás čakajú doplňujúce voľby na starostu obce a jedného poslanca do OZ na jeseň 2020, ktoré
sa uskutočnia pravdepodobne v mesiaci september.

Týmto článkom chcem vyzvať a povzbudiť všetkých
schopných, vzdelaných a čestných občanov, ktorí v našej
obci žijú a záleží im na našej obci, aby kandidovali na poslanca OZ a tiež aj na starostu obce Žitavany v doplňujúcich voľbách. OZ takýchto ľudí potrebuje ako soľ. V našej obci, ktorá mala k 1.1.2019 1890 obyvateľov, nemá
pomaly kto zastávať verejnú funkciu poslanca. Starostom
obce by sa podľa môjho názoru mal stať človek čestný
a zodpovedný, nezaťažený minulosťou a schopný riadiť
OcÚ. Obec potrebuje manažéra a osobnosť, ktorá vie
spájať a nie rozdeľovať našu rozhádanú a málo rozvíjajúcu sa obec. Verím, že konečne po dvoch odstupujúcich
starostoch, ( Juraj Obert a Mgr. Edita Grzybová), ktorí
nedokončili svoje funkčné obdobia 2014 – 2018 a 2018
– 2022 nastane zmena a bude zvolený zodpovedný nový
starosta. Ja som pripravený obci pomáhať a rozvíjať ju.
Starosta a OZ musia vedieť spolupracovať a hľadať riešenia pre občanov našej obce. Vážme si ľudí aj poslancov, ktorí pre obec venujú svoj voľný čas na úkor rodín
a chcú, aby sme sa rozvíjali na poli športovom, kultúrnom, duchovnom, vzdelanostnom a pod. Rozhodnutie,
ako obec bude napredovať je v našich rukách, a to vo voľbách. Verím, že sa rozhodneme správne.
Vážení občania, v prípade podnetov, nápadov, návrhov
riešení, sťažností a pod. sa môžete na mňa obrátiť. Budem sa snažiť tieto veci riešiť v príslušných komisiách
OZ a na zasadnutiach OZ.
Kontakt: Miroslav Kováč Lužná 10
Mobil: 0911 940 466
E - Mail: kovac.miro25@gmail.com
Miroslav Kováč, poslanec OZ

VYPÍSANIE ODMENY 1 MILIÓN EUR
Na základe informácií od zastupujúceho starostu Štefana Borkoviča, bolo na mňa, Petra Chrena, podané telefonické udanie, citujem „ búra šopy a vyváža to autami na veľkú cestu“.
Na základe tejto informácie a udania, vypisujem odmenu 1 000 000 eur (slovom 1 milión eur) tomu, kto preukáže, ktoré šopy som búral v areáli svojho pozemku a kam som ich vyviezol na veľkú cestu. Očakávam fotky,
videá a čokoľvek dokazujúce, že moje autá vyvážajú na veľkú cestu odpad z búrania nejakej šopy, čo som mal
na pozemku.
Zaujímavá suma, ktorá bude vyplatená v hotovosti. Pokiaľ sa nikto nenájde, budem pokračovať ďalej a požiadam
o zverejnenie telefónneho čísla a majiteľa sa pokúsim nájsť. Verím, že má toľko odvahy a tie peniaze sa mu zídu.
Aj takíto sú Žitavančania...
Peter Chren
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RADOSŤ JE ZDRAVÍM DUŠE
Dňa 24. februára mal SČK Miestny spolok výročnú
schôdzu. V kultúrno-spoločenskom zariadení sa zišli
členovia v hojnom počte. Preds. H. Herdová všetkých
privítala, potom sme si spoločne uctili zosnulých, vítali nových členov, hodnotili a plánovali. Zablahoželali
sme aj jubilantom a FS Požitavan im pod vedením O.
Homolovej venoval krásne piesne. Členom sa prihovorila za ÚzS SČK pani B. Jaššová a vyzdvihla prácu
výboru MS a dlhoročnú účasť na odbere krvi. Zastu-

pujúci starosta OcÚ p. Š. Borkovič pochválil členov
za ich veľkú účasť a informoval o plánoch, ktoré budú
obcou realizované. Na záver Mgr. K. Ondriašová predniesla a dala schváliť uznesenie, preds. H. Herdová
poďakovala všetkým a zaželala príjemné posedenie
pri hudbe.
Jubilantom MS SČK prajeme všetko len to najlepšie,
hlavne veľa zdravia.
MS SČK Miestny spolok

Výbor MS SČK Žitavany praje všetkým požehnané a krásne sviatky Veľkej noci.

POZVÁNKA
SČK Miestny spolok pozýva všetkých darcov a prvodarcov,
dňa 6. apríla o 8:00 hod. na Spoločný odber krvi.

4
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BLAHOŽELANIE
K 75-ke prajeme členkám SČK hlavne veľa zdravia,
šťastia, lásky a chuti do života.
Anjeli z neba nech Vás chránia!
Prijmite tento pozdrav od výboru MS SČK Žitavany.
oslávenkyne:
Albína Benčeková a Barbora Gábrišová

DOBRÝ POCIT II.
Už dávnejšie som písal príspevok do novín s podobným
názvom o dobrom pocite.
Príprava v poradí už 14. športového plesu, ma síce stála
príliš veľa síl, no pocit, ktorý som mal počas celého večera bol na nezaplatenie. Slová uznania, bezprostredné
reakcie a obyčajná nenaškrobená, nepreafektovaná komunikácia ľudí medzi sebou, stála za to. Hudobná skupina, ktorá sa skladá z profesionálov telom i dušou, bola
aj tentokrát vďačná za spätnú väzbu od plesajúcich. Ako
hovoria manželia Apolenoví z Black Bandu, z bezprostrednosti ľudí a zaplneného parketu po celý večer, boli
ohromení. Ako potvrdil Peťo Pavlík a Paľko Kurhajec,

Och joj! Hádam na tú výhru zabudne.
Príjemný večer, noc a celá príprava sa skončila. 14. ročník plesu je minulosťou.
Dobrý pocit zostal, a čo je veľmi prijemné, tak telefonáty,
smsky a osobné poďakovania to iba znásobujú.
Čo dodať na záver. Môžem poďakovať Paľovi Čepčekovi
za vybavenie hosťa večera Jasminky Vallovej a podporu
celého plesu, Jurajovi Pindešovi, že som sa mohol s čímkoľvek na neho obrátiť a bol mi nápomocný a samozrejme manželke Marianke, že mi vytvorila doma podmienky a pohodu k tomu, aby som ples dokázal pripraviť.
Zároveň odkazujem tým, ktorý ma očierňujú, ohová-

vážte si to, ako sa dokážete zabávať. Môžete byť vzorom
v tancovaní a v zábave pre veľké mestá, kde tá ľudskosť
zostáva pred kultúrnym domom.
Čerešničkou na torte bolo vystúpenie dvanásťročnej Jasminky Vallovej z Terchovej, ktorá svojim talentom ohúrila všetkých. Klobúk dolu pred takým veľkým talentom.
Veď si priznajme, na koľkých hudobných nástrojoch sme
vedeli hrať v tak mladom veku? Spomenúť musím aj Jara
Baťa - obyčajný človek, “maratónec“, ktorý si získal uznanie celej športovej haly. Tombolové ceny našli svojich
majiteľov a pre mňa najťažšou cenou bola tá, ktorú vyhrala moja manželka Marianka. A tou cenou je tetovanie.

rajú hudbu a formu zábavy, ktorú si vyberám ja sám,
aby sa starali o svoje plesy a o svoje zábavy, ktoré organizujú. Keď budú do tejto obce investovať toľko vlastného
času a vlastných peňazí, koľko investujem ja, až potom
nech púšťajú vlastné jazyky na špacír.
Aj napriek takýmto jedincom, čo chcú riadiť všetko, hádam aj zemeguľu, mi dobrý pocit zostáva, a to hlavne
kvôli tomu, že ples bol znovu vypredaný.
Peter Chren
Foto: Paľo ČEPČEK BEST FOTO
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ODBORNÁ DEGUSTÁCIA VÍN

V utorok 25. februára 2020 sa uskutočnila odborná degustácia
vín na verejnú výstavu, ktorá bola dňa 29. februára 2020. Na degustácii sme hodnotili 236 prinesených vzoriek vína: 153 bielych vín, 15 ružových vín, 44 červených vín a 24 vín zo samorodých odrôd hrozna.
Šampión bielych vín:
Rizling vlašský, č. 210, Dušan Bafrnec, Vráble.
Šampión červených vín:
Cabernet Franc, č. 181, Marcel Straka, H. Ohaj.
Najlepšie ružové víno:
č. 161, Vladimír Martinec, Žitavany.
Najlepšie samorodé víno:
č. 124, František Sýkora, Zlaté Moravce.
Najlepšie domáce vína:
biele víno: Vladimír Martinec, Zmes, č. 154
červené víno: Štefan Orolín, Alibernet, č. 82
ružové víno: Vladimír Martinec, č. 161
samorodé víno: Ing. Karol Cibira, č. 93.
RNDr. Albín Kramár
foto: Paľo ČEPČEK BEST FOTO
účastníci odbornej degustácie ▶

PETER ŠABO – RODÁK ZO ŽITAVIAN
Život umelca môže byť zaujímavý... Žije ho aj náš rodák zo Žitavian, Peter Šabo. Svoj talent preukazuje na plátne so štetcom, farbami a veci vníma inak ako bežný človek.
Peter Šabo sa narodil 18. novembra 1954 v Žitavanoch.
Po absolvovaní Strednej školy umeleckého priemyslu
v Bratislave študoval na Vysokej škole výtvarných umení. Štúdium ukončil na oddelení voľnej grafiky a knižnej
ilustrácie (u prof. Oresta Dubaya) v roku 1982. Už 32
rokov žije a tvorí v Martine, kde sa špecializuje na komornú maľbu, grafiku, kresbu a ilustrácie. V rokoch 1993
a 2004 mal profilové výstavy v Turčianskej galérii, v roku
1994 vystavoval svoje diela v Pálffyho paláci v Bratislave, v roku 1999 v T-klube v Martine a v roku 2001
prispel svojou tvorbou aj v galérii Art Point v Martine.
Prierezovú výstavu mal v Turčianskej galérii v Martine
v rokoch 2009 a 2014 a v roku 2015 v SND v Bratislave
a v SKD v Martine. Okrem toho sa podieľal na projekte
Turčianskej galérie a svoju tvorbu dotiahol aj za hranice Slovenska, a to do Holandska (Hoogeveen) a Francúzska (Saint Nazaire). V rokoch 1995-2000 sa pravidelne zúčastňoval na Medzinárodnom sympóziu maľby
v Patinciach. To, že má náš rodák Peter Šabo naozaj talent, preukazuje ocenenie, ktoré dosiahol v roku 2000
za ilustrácie ku knihe poetky Aleny Doležalovej Milujem
túlavých psov v celoslovenskej súťaži o Najkrajšiu knihu. Jeho diela sa nachádzajú aj v zbierkach Slovenskej
6

národnej knižnice – Slovenského národného literárneho
múzea, Turčianskej galérie, Štátnej galérie v Banskej Bystrici, galérie Des Franciscains vo Francúzsku. Najväčšia
časť diela sa nachádza v zbierkach súkromných zberateľov.
Svojimi obrazmi nič netvrdí, nediktuje, iba vyvoláva
emotívny zážitok. Výstavu Petra Šaba treba určite zažiť.
Lucia Gajdošová
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE ŽITAVANY
V Žitavanoch sa v piatok 27. decembra 2019 uskutočnil
stolnotenisový turnaj. Zorganizovalo ho Občianske združenie BENÁT. Turnaja sa zúčastnilo 48 hráčov v piatich
kategóriách. Najviac obsadená bola kategória registrovaných hráčov. Prvé miesto získal František Mášik, druhý
sa umiestnil Ján Červený, na treťom mieste bol Vladimír
Herda a štvrtý Marián Laca. Vo štvorhrách hráčov bola najlepšia dvojica Marián Laca a Vladimír Kúsek. Druhí skončili Ján Červený a Kristián Uhrin. Tretí boli Koloman Kováč a Vladimír Herda. V kategórii neregistrovaných mužov
sa umiestnil na prvom mieste Štefan Čepček, druhý Martin
Valko, tretí Michal Baláž. V kategórii juniorov a starších žiakov bol prvý Samuel Kováč, druhý Sebastián Homola, tretí
Adam Štuller. V kategórii žiačok bola prvá Sofia Šabová,
druhá Vanesa Šabová, tretia Diana Herdová. V kategórii
mladších žiakov bol prvý Maxim Kúsek, druhý Peter Bedeč, tretí Lukáš Gábriš. 
RNDr. Albín Kramár

Obr.č.2.: Najlepší mladší žiaci
(zľava J. Kováč, P. Bedeč, M. Kúsek)

Obr.č.1.: Najlepší v kategórii hráči
(zľava M. Laca, V. Herda, F. Mášik , J. Červený)

Obr.č.3.: Najlepšie žiačky
(zľava V. Šabová, S. Šabová, D. Herdová , S. Kúseková)

MAJSTROVSTVÁ OKRESU ZLATÝCH MORAVIEC V STOLNOM TENISE
V Žitavanoch sa v sobotu 4. januára 2020 uskutočnili Majstrovstvá okresu Zlatých Moraviec v stolnom tenise.
Súťažilo sa v troch disciplínach: dvojhry a štvorhry hráčov klubov Zlatomoraveckého okresu, dvojhry hráčov, ktorí sú
na súpiskách hrajúcich okresnú súťaž.
V dvojhrách hráčov klubov Zlatomoraveckého okresu súťažilo 27 hráčov. Prvé miesto získal Roman Mihálik - Neverice, na druhom mieste skončil Mário Pacalaj – Zlaté Moravce, 3. Marián Laca – Žitavany.
Vo štvorhrách hráčov klubov Zlatomoraveckého okresu
(12 dvojíc) 1. Ignác Frajka (Neverice) - Roman Mihálik
(Neverice), 2. Kristián Frajka (Martin n/Žit.) – Michal
Gutman (T. Mlyňany), 3. Ján Červený (Žitavany) – Juraj
Sámel (Žitavany).
Medzi hráčmi, ktorí sú na súpiskách hrajúcich okresnú súťaž (15 účastníkov) sa umiestnil na prvom mieste Kristián
Víťazi štvorhry - zľava Kristián Frajka, Michal Gutman,
Frajka (Martin n/Žit.), 2. Patrik Pecho (Žitavany), 3. Juraj
Roman Mihálik, Ignác Frajka, Juraj Sámel, Ján Červený
Sámel (Žitavany). 
RNDr. Albín Kramár
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Marec 2020

MAJSTROVSTVÁ
NITRIANSKEHO KRAJA
V STOLNOM TENISE ŽIAKOV
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Žiaci Základnej školy J. V. Šimka po víťazstve v okresnom kole, sa zúčastnili dňa 11. februára 2020 Majstrovstiev Nitrianskeho kraja v SKŠ na Gymnáziu
sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Spomedzi siedmich účastníkov (jednotlivých okresných víťazov) sa umiestnili
na peknom štvrtom mieste. Školu reprezentovali: Sebastián Homola, Adam Štuller, Maxim Kúsek a Marek Barát. V základnej skupine porazili žiakov z Komárna 4 : 3
a prehrali so žiakmi z Nitry (celkovými víťazmi) 0 : 4.
O postup do finále prehrali s Topoľčanmi 2 : 4 a v boji
o tretie miesto prehrali s Kozárovcami (okres Levice),
taktiež 2 : 4.
RNDr. Albín Kramá
◀ Zľava: Adam Štuller, Sebastián Homola, Marek Barát
a Maxim Kúsek.

JARNÉ PRANOSTIKY
Lepšie, keď ťa zima chveje,
než marcové slnce hreje.
Keď je na Jozefa mráz,
bude ovos dobre rásť.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
Keď na jar poletuje veľa pavučín,
bude horúce leto.
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Oznamujem všetkým, ktorí chcú prispieť do novín nejakým
článkom alebo fotografiou, že ďalšia uzávierka bude dňa
21. mája 2020.
ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE!
šéfredaktorka Lucia Gajdošová

