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OSLAVY 940. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI
ŽITAVANY 5. – 6. SEPTEMBRA 2015

V

ÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
v našej obci Žitavany pripravujeme pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky bohatý kultúrny program, ktorým chceme zaujať
všetky vekové generácie.
Program pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Žitavany
Sobota 05.09.2015
Kostol narodenia Panny Márie
Koncert Vlasty Mudríkovej – najznámejšej heligonkárky na Slovensku
spolu s folklórnym súborom Požitavan (o čase vás budeme informovať)
Futbalový štadión
13:00 – 15:00 – žiacky majstrovský zápas
15:00 – 17:00 – dorastenecký majstrovský zápas
17:00 – 19:00 – hodový zápas starých pánov ŠK Žitavany
Obecná hala
19:00 – 03:00 – hodová zábava
Nedeľa 06.09.2015
Kostol narodenia Panny Márie
11:00 Hodová slávnostná svätá omša a po nej agapé (pohostenie) v záhrade fary
Obecná hala

O

Hlásenie porúch verejného osvetlenia,
miestneho rozhlasu

bčas sa stáva, že niektoré svietidlo verejného osvetlenia alebo
miestny rozhlas vypovedá svoju službu.
Nie je to chyba ani pracovníkov OcÚ, ani starostu obce. Je však nemožné, aby sme mali v obci všetko pod kontrolou. Preto Vás chceme požiadať, aby neprichádzalo k zbytočným nedorozumeniam, aby ste poruchy
nahlasovali na tel. čísle Obecného úradu: 037/64 26 221, alebo mailom
na: podatelna@zitavany.sk. Ďakujeme za spoluprácu.

13:30 – 17:00 kultúrno-spoločenský program
Príhovor starostu obce Žitavany
Vystúpenie žiakov ZŠ J. V. Šimka
Žitavany
Súbor Požitavan
Kapela Skýcovanka
Kapela Márnosť Šedivá
Futbalový štadión
14:00 – 19:00 – detské atrakcie
17:00 – 19:00 – majstrovský futbalový zápas A-Mužstva
Budeme radi, ak sa zapojíte do
prezentácie našej obce aj Vy. Vážení a milí občania Žitavian, ak
máte doma kroje, oprášte ich a 5.
a 6. septembra príďte na slávnosti v kroji reprezentovať dedičstvo našich
predkov. Pre všetkých návštevníkov osláv to bude nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.
Juraj Obert, starosta obce Žitavany

A

Pozor na vypaľovanie

k si hovoríte „mňa sa to netýka“, mýlite sa.
Ruku na srdce, koľkokrát ste vo vašej záhrade spaľovali trávu, staré lístie, zvyšky z úrody alebo iný bioodpad? Preto sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste s týmto nezmyselným zlozvykom skončili. Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona
c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Zároveň sa porušuje zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody. Na základe porušení týchto zákonov,
môžu občania dostať vysoké pokuty. Preto nevypaľujte!!!
1
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SPOMIENKY
ri príležitosti 940-teho výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
si pripomíname jej minulosť.

P

Môj rodný kraj...
Koľkí si tak vravia,
keď bosou nohou chcú sa vrátiť späť.
Len na pár chvíľ.
Len na ten okamih!

Využime oslavu tohto výročia na krátke zamyslenie: kto sme, odkiaľ a
kam kráčame a čo chceme, aby po nás ostalo. Sú obdobia v živote človeka, keď sa zamýšľa a vracia sa späť, aby si pripomenul spomienky k obci,
v ktorej sa narodil, alebo, ktorá sa stala jeho novým domovom.
VYZNANIE NÁŠHO VZŤAHU K OBCI ŽITAVANY K 940.
VÝROČIU

Ú

vodom ďakujeme Obecnému úradu za vyzvanie napísať príspevok
do obecných novín Naše Žitavany. Vyznanie som sa rozhodol napísať aj v mene mojej manželky, ktorá svoje učiteľské poslanie vykonávala
zodpovedne a s láskou, bola obľúbená
u detí a rodičov a pre svoju veselú povahu aj v učiteľskom zbore.
V obci Žitavany žijeme už neuveriteľných 55 rokov! Prisťahovali sme sa z
obce Jasová okres Nové Zámky v auguste 1960, spolu s našou 2 – ročnou
dcérkou. Začiatky boli nesmierne ťažké. Bývali sme v podnájme, v školskom
roku 1960/61 sme učili na ZDŠ v Topoľčiankach. Po ochorení na zápal pľúc
sa môj zdravotný stav zhoršil natoľko, že som sa od apríla 1961 takmer
rok liečil v liečebni Tatranská Polianka s následnou operáciou pľúc vo
Vyšných Hágoch. Vzhľadom na môj komplikovaný zdravotný stav nám
obec prednostne pridelila dvojizbový byt v školskej dvojbytovke, v ktorom dodnes bývame. Byt sme odkúpili v cene rodinného domu, viackrát sme ho rekonštruovali a zväčšili o jednu izbu. Nesmiem zabudnúť
pripomenúť záplavy v 60. tych rokoch, kedy nás dvakrát vytopilo a v
byte sme mali 20 cm vody. V susednom byte bývali rodiny: Drienovská,
Páleniková, Ondrejmišková, Gogová, Nízlová a Kunová, ktorá tam býva
v súčasnosti. Vždy sme dobre vychádzali so susedmi, s kolegami v škole,
s rodičmi aj s ostatnými občanmi. Pod vedením riaditeľa škola K. Drienovského sme v obci aj v okolitých dedinách hrali divadelné hry Radúz
a Mahuliena, Pyšná princezná a iné. Teraz niekoľko poznámok o našej
školskej a mimoškolskej činnosti. V škole sme obaja nacvičovali programy k oslavám, organizovali besiedky, viedli záujmové krúžky, divadlá.
Po odchode Janka Zlatňanského do dôchodku som bol riaditeľom školy K. Drienovským poverený vykonávať funkciu predsedu MV ROH,
ktorému podliehalo 7 školských zariadení. Boli to vtedajšie štyri MŠ,
dve ZŠ a škola v prírode – spolu s vyše 80 – mi zamestnancami. Bolo
treba riešiť spoločné výlety, zájazdy, rekreácie, kúpeľné liečenie a najmä
úspešne sa rozvíjajúcu družbu Morkovice – Slížany. Striedavo sme organizovali spoločné oslavy Dňa učiteľov, výlety a zájazdy v SR, ČR, v Maďarsku a v NDR a výmenné letné tábory žiakov. V obci sme niekoľko
rokov vykonávali prospešnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti. V Speváckom zbore slovenských učiteľov som účinkoval celé polstoročie. Zbor 3 – krát koncertoval pre žiakov a 4 – krát pre občanov v našej obci. Vznikol v roku 1921 v Trenčíne. 94 rokov reprezentoval našu
vlasť doma i v zahraničí. Koncertoval v takmer všetkých európskych krajinách, v Kanade, USA a v Japonsku. Zbor koncertuje aj v súčasnosti.
Do Žitavian sme sa prisťahovali príliš mladí, no v súčasnosti sme už 22

2

rokov na dôchodku. Ja už patrím medzi 13 najstarších mužov v obci.
Je až neuveriteľné ako ten čas uletel!“ Opomenul som ešte uviesť, že
takmer 30 rokov som zastupoval obec a okres Zlaté Moravce ako opytovateľ pre Ústav výskumu verejnej mienky v Prahe a neskôr po rozdelení Československa pre Ústav výskumu verejnej mienky v Bratislave. Za
aktívnu mimoškolskú činnosť mi MŠ SR udelilo z príležitosti životného jubilea 50 – ky vyznamenanie Vzorný pracovník rezortu školstva a
medailu J. A. Komenského. Svedectvom nášho kladného vzťahu k obci,
v ktorej žijeme 55 rokov, je to, že sme sa rozhodli pre večný odpočinok
na cintoríne v časti Kňažice, kde už máme zabezpečené hrobové miesto. V obci sú pochovaní aj naši kolegovia: Popovičová, Kováč a Zlatňanský, na ktorých si radi spomíname. Záverom by som sa chcel poďakovať
Pánu Bohu za Božiu pomoc, mojej manželke za starostlivosť pri výchove našich detí počas mojej častej neprítomnosti a synovi za jeho starostlivosť v súčasnosti v našej starobe. Takmer denne lúštim krížovky. V jednej z posledných vyšla tajnička: „Dôstojne znášať starobu je vrcholom
múdrosti a jedno z najťažších umení života“. Záverom želáme našej 940
– ročnej obci veľa úspešných rokov, aby sa v budúcich rokoch jej občanom vo všetkom darilo, aby ďalšie nastávajúce generácie mohli v pokoji osláviť aj jej 1000 – ročie.
Karol Štrba, Terézia Štrbová, Šimkova 734/44, 951 97 Žitavany
POZDRAV K 940. VÝROČIU!
Rodisko moje,
kolíska mladosti,
zabudnúť na Teba sa nedá.
Príroda v kráse svoje rozmanitosti nám dala.
Rieka, lúky, hory a ihrisko do hier lákali, role kŕmili.
Vyrastali sme na skyve kňažicko-opatovskom chlebe,
slivkovom lekvári, mútenom masle.
Doba skromnosti nás učila.
Domovina nás spája
s rodičmi, bratmi, učiteľmi, kostolíkom.
Z mysle neschádzajú spolužiaci, susedia, blízki rodáci.
Domovina je domovina.
Dala pre život veľa.
Naučili sme sa chodiť, zdolávať problémy.
Šancí pre všetkých doma nebolo,
vyletieť z hniezda do sveta sa muselo.
Nádych spomienok v pamäti na domovinu rokmi vzrastá,
atmosféra vždy je skvelá.
Keď sme spolu, radosti je všade veľa.
Výročie dáva impulz zamýšľať sa,
domovina oslavuje, je nad čím rozjímať.
Domovina naša rástla. Padala i vstávala.
Petrolejka svietila, ženy boli zručné priadky,
zem kyprili, zrno rozsievali rukami na široko,
snopy viazali, komory napĺňali.
Tak sa pokolenia starali.
Odovzdávali si bohatstvo,
svoje radosti, starosti i nádeje.
O premenách žitavianskych rodákov
je dostatok svedectva z hrdosti vytvorených hodnôt.
Tentoraz šťastie Ti želať chcem, domovina moja.
Ži v pôvabe dlhé roky,
aby sme vždy na Teba, rodisko naše,
pri výročiach mohli spomínať!
................
Partizánske 20. júna 2015, žitaviansky rodák Jozef Mravík
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VYZNANIE

Č

asto sa mi stáva, že pri niektorých záberoch v
televízii, si zrazu spomeniem a poviem si pre
seba: „Veď táto ulica, cesta, chodník sú ako v Žitavanoch-Opatovciach, kde som sa narodil a prežil
šťastné detstvo“. A následne sa mi to všetko opäť
vybaví. Rodičia, súrodenci, kamaráti, rodný dom,
záhrada, stromy, zajace, sliepky, husi, škola, ulica,
jarky, drahy, pirte, prvý jarok, druhy jarok, tretí jarok, šugatina, priehonská lúka, patrovice, všetky zbojnícke, indiánske a partizánske chodníčky, a s nimi spojené množstvo kryštálovo čistých spomienok. Spomeniem si na mnoho ľudí, ktorých mená si už nepamätám, na ich prácu, úsmevy a pomoc. A ihneď mi je krajšie na duši. Áno, a je to tým, že to bolo
milé šťastné obdobie, radostného detstva a dospievania, s pocitom bezpečia, lásky a vzájomnej pomoci, ktoré ma stále viaže k Žitavanom, k ich
ľuďom a okolitej prírode. Pretože všetci k tomu prispeli. Budem sa tam
stále vracať, ako do rodnej dediny, ktorá mi veľa dala a stále dáva. Nech
sa Žitavanom a jej ľuďom darí ďalších 940 rokov žiť v spokojnosti, vzájomnom porozumení, v rozkvete a s hrdosťou na rodnú dedinu, ako my
všetci, ktorí sme sa tam kedysi dávno narodili.
V Bratislave 23.6.2015 							
Karol Ondriaš
MILÍ PRIATELIA A FARNÍCI.
ž sa popísali tisíce strán a nespočetné množstvá štúdií o tom , čo
je pamäť. A tiež sa už veľa povedalo o tom, akou tragédiou je, keď
človek stráca pamäť. A teraz nemyslím na pamäť len z medicínskeho pohľadu. Náš chrám a dedina prežívajú počas prebiehajúceho roku veľmi
pekné jubileum. A aj keď nie je toto jubileum úplne okrúhle, bolo by
chybou sa pri ňom nezastaviť a nepripomenúť si, čo toto jubileum znamená. V prvom rade nás jubileum pozýva ku tomu, aby sme boli vďační za dar viery, ktorú mali generácie pred nami. Strácať pamäť a pozerať sa na jubileum len cez číslo by bolo veľmi ochudobňujúce a možno
aj povrchné. Veď práve vďaka viere sa otvárali generácie ľudí pred nami
novým výzvam a vďaka viere, ktorú tu ľudia vždy mali sa neraz vedeli
spojiť, pomôcť si, či prežiť ťažké roky. Jubileum nás volá aj ku tomu, aby
sme nezabudli, aký dôležitý je v našej dedine náš chrám. A opäť by bolo
veľmi ochudobňujúce, ak by sme stratili pamäť a zabudli, aký dôležitý je
náš chrám nielen z pohľadu jubileaNie v poslednom rade je pre nás jubileum aj príležitosťou ďakovať za tých, ktorí túto dedinu preslávili, ktorí
sa ku tejto dedine vždy hlásili a tak nezapreli korene, ktoré tu mali. 940
rokov je jubileum, počas ktorého nechceme strácať pamäť. Nechceme
zabúdať na to, že hlavne vďaka viere, nášmu chrámu a generáciám pred
nami má táto dedina nezmazateľné miesto v dejinách okresu a regiónu,
no hlavne v pamäti tých, ktorí tu žijú. Všetkým nám prajem veľa Božej
blízkosti a radosti nielen v tomto jubilejnom roku.		
Stanislav Caránek, správca farnosti

U

R

ímskokatolícka cirkev, Farnosť Žitavany pre Vás v jubilejnom roku
940. výročia prvej zmienky o obci pripravila zaujímavý sprievodný
program. Časť programu sa už uskutočnila a na zvyšok podujatí Vás srdečne pozýva.
29. máj 				
7. jún 				
20. jún 				
5. september 		
						
6. september 		
						
20 – 25. september
17 – 25. október

Noc kostolov
Slávnostný koncert zboru Jána Pavla l.
Futbalový turnaj o Stenlyho (farárov) pohár
Koncert Vlasty Mudríkovej – najznámejšej
heligonkárky na Slovensku spolu s FS Požitavan
Hodová slávnostná svätá omša a po nej agapé
(pohostenie) v záhrade fary
Farská púť do Ríma a Assisi
Misie

POSLANCI ROZHODOVALI ZA OBYVATEĽOV OBCE
rinášame Vám informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Žitavanoch. Kompletné informácie k zastupiteľstvám – pozvánky,
prezenčné listiny, zápisnice, nájdete na internetovej stránke obce Žitavany http://www.zitavany.sk/obecny-urad/zasadnutia-oz/.

P

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce
Žitavany zo dňa 21. mája 2015
Uznesenie č. 20/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 3 - Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,
Roman Ondriaš

Pavol Čepček

Uznesenie č. 21/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 6 - Kontrola plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 11/2015
zo dňa 12. marca 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
uznesenie č. 11/2015-OZ je splnené.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,
Roman Ondriaš

Pavol Čepček

Uznesenie č. 22/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 6 Kontrola plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 16/2015
zo dňa 12. marca 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
uznesenie č. 16/2015-OZ je splnené.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,
Roman Ondriaš

Pavol Čepček

Uznesenie č. 23/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 7 - Návrh na nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
obce Žitavany (k.ú. Kňažice, parc. č. 323/4, Zdenko Antolik)
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
3
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí v z. n. p.
schvaľuje
spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Žitavany, a to pozemku v katastrálnom území Kňažice, zobrazené v geometrickom pláne č.
18/2014 vyhotoveného dňa 15.01.2015 vyhotoviteľom geo.flex, s.r.o.,
IČO: 47649356, overeného Správou katastra Zlaté Moravce dňa 16. 1.
2015 pod číslom 10/2015
- diel č. 1 o výmere 22 m2 odčlenený od parcely č. 323 ostatné plochy
a pričlenený k parcele č. 323/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22
m2,
do výlučného vlastníctva Zdenka Antolika, rod. Antolik, trvale bytom
Kňažická č. 276/69, 951 97 Žitavany, nar. 07. 03. 1981;
za kúpnu cenu 1,66 €/m2, slovom jedno eur šesťdesiatšesť centov za
1 m2;
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok tvoriaci priľahlú plochu ku stavbe rodinného domu s. č. 277 a dlhodobo užívané žiadateľom bez právneho dôvodu. Pozemok z pohľadu obce Žitavany nie je samostatne využiteľný.
Žiadateľ bude pozemok využívať len pre potreby vjazdu a prístupu k
RD, neumiestňovať na ňom oplotenie ani žiadne stavby vrátane objektov merania a regulácie.
Žiadateľ uhradí náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a s vkladom do katastra nehnuteľností.
žiada
OcÚ: zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom
obce Žitavany,
určuje
- stratu platnosti a účinnosti tohto uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzavretá do 30. 06. 2015.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,
Roman Ondriaš

Pavol Čepček

Uznesenie č. 24/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 10 Návrh Záverečného účtu Obce Žitavany za rok 2014 a
stanovisko hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
„Záverečný účet obce Žitavany za rok 2014“ bez výhrad,
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Źitavany za
rok 2014.
Hlasovanie:
Za:

7

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Pavel Chren, Bc. Ján Barát, Roman Ondriaš

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Ing. Milan Barabáš

Neprítomní:

1

Pavol Čepček

Uznesenie č. 25/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 11 Návrh na schválenie audítora na rok 2015 – LUMA AU4

DIT, s.r.o., Ing. Anna Pohánková, Levice
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
na rok 2015 audítora LUMA AUDIT, s. r. o., audítorskú spoločnosť
Levice, č. licencie 260, v zastúpení Ing. Anna Pohánková, na overenie
účtovnej a konsolidovanej závierky za rok 2014.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,
Roman Ondriaš

Pavol Čepček

Uznesenie č. 26/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 12 Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra obce Žitavany
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
v súlade v súlade s § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: týždenný pracovný úväzok 5 hodín, plat hlavného kontrolóra obce Žitavany podľa § 18c ods. 1 písm. c) zákona.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,
Roman Ondriaš

Pavol Čepček

Uznesenie č. 27/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 21. mája 2015
K bodu 13 Návrh na určenie platu starostu obce Žitavany
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
v súlade v súlade s § 3 a § 4 zákona SNR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení s účinnosťou od 1. 1. 2015:
- plat starostu obce Žitavany vo výške 1.699 €.
Hlasovanie:
Za:

7

Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr. Edita Grzybová, Ing.
Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát, Roman Ondriaš

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Ing. Ľuboš Daniš

Neprítomní:

1

Pavol Čepček

Uznesenie nebolo prijaté
K bodu 8. Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (k. ú. Opatovce, parc. č. 947/1, AUTOMOTO
KLUB ŽITAVANY)
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Ing. Ľuboš Daniš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát

Zdržal sa:

5

Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr. Edita Grzybová, Ing.
Milan Barabáš, Roman Ondriaš

Neprítomní:

1

Pavol Čepček
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K bodu 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Žitavany č.
1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Hlasovanie:
Za:

0

Proti:

7

Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr. Edita Grzybová, Ing.
Milan Barabáš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát, Roman Ondriaš

Zdržal sa:

1

Ing. Ľuboš Daniš

Neprítomní:

1

Pavol Čepček

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Ži
tavany zo dňa 04. júna 2015
Uznesenie č. 28/2015 z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 04. júna 2015
K bodu 3 - Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš

Pavol Čepček, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,

Uznesenie č. 29/2015 z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 04. júna 2015
K bodu 6 - Kontrola plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 23/2015
zo dňa 21. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje, že
uznesenie č. 23/2015-OZ je splnené.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš

Pavol Čepček, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,

Uznesenie č. 30/2015 z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 04. júna 2015
K bodu 7 Návrh na rozpočtové opatrenie 2/2015 v rozpočte Obce
Žitavany na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2015 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Mária Molnárová, Mgr.
Edita Grzybová, Ing. Milan Barabáš, Roman Ondriaš

Pavol Čepček, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce
Žitavany zo dňa 18. júna 2015
Uznesenie č. 31/2015 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 18. júna 2015
K bodu 3 - Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
program rokovania 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Edita Grzybová, Roman
Ondriaš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,

Pavol Čepček, Mgr. Mária Molnárová, Ing. Milan Barabáš

Uznesenie č. 32/2015 z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Žitavany zo dňa 18. júna 2015
K bodu 4 – Návrh na zrušenie členstva RNDr. Albína Kramára v
Komisii kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľno
časových aktivít Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitavany podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť RNDr. Albína Kramára o zrušenie člena komisie;
II. s c h v a ľ u j e
zrušenie členstva RNDr. Albína Kramára v Komisii kultúry, školstva a
vzdelávania, športu a voľno časových aktivít OZ v Žitavanoch.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

3

Ing. Ľuboš Daniš, Mária Gálová, Mgr. Edita Grzybová, Roman
Ondriaš, Pavel Chren, Bc. Ján Barát,

Pavol Čepček, Mgr. Mária Molnárová, Ing. Milan Barabáš

DROBNÉ STAVBY, STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE
PRÁCE JE POTREBNÉ OHLÁSIŤ

O

bdobie leta nám umožňuje pustiť sa do rôznych prác v okolí našich domov. Ak ste sa rozhodli postaviť si malú dielňu, dreváreň,
prístrešok, oplotenie alebo akúkoľvek inú drobnú stavbu, prípadne niečo vylepšiť na svojich domoch – fasádu, zatepliť, vymeniť krytinu na
streche, stavebnou úpravou alebo udržiavacími prácami, nezabudnite
na povinnosť ohlásenia stavby na Obecnom úrade.
Pre akúkoľvek drobnú stavbu je potrebné ohlásenie stavebnému úradu
v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších noviel. Takýmito stavbami sú o. i. :
1) stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, ide o oplotenia pozemkov, prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m²
a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zverstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, - podzemné stavby, ak ich
zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m, napr. pivnice a žumpy,
5
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- pripojenie stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, napr. elektrická, plynová, vodovodná, kanalizačná prípojka;
2) stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení
sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
3) udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu
bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.
Príslušným stavebným úradom pre povoľovanie týchto stavieb je obec.
Bližšie informácie môžete získať osobne na Obecnom úrade alebo telefonicky na tel. čísle: 037/64 26 221.
Neohlásením týchto stavieb sami sebe spôsobíte v budúcnosti nepríjemnosti. Čas neoklamete, dohoní Vás - skôr či neskôr.
SEPARÁCIA ODPADU V OBCI ŽITAVANY

O

d 1. januára 2016 nadobúda účinnosť nový Zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch.
Cieľom nového zákona ja najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa
zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie
vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku nakladania s
odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie
rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov.
Prečo musíme separovať ?
Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného zabezpečuje
čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto
eliminujú a umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.
1. Je to jednoduché a nenáročné
2. Chránime tým životné prostredie
3. Chránime naše zdravie
4. Znižujeme objem komunálneho odpadu
5. Šetríme prírodné zdroje a energie
6. Znižujeme počet čiernych skládok
7. Prispievame k čistote nášho okolia
8. Šetríme naše peniaze
Ročný výkaz komunálneho odpadu obce Žitavany v číslach
V roku

Množstvo v tonách

2011

596,23 t

Rozdiely

2012

643,21 t

v roku 2012 nárast o 46,98 t

2013

600,289 t

v roku 2013 pokles o 42,921 t

2014

669,55 t

v roku 2014 nárast o 69,261 t

Nárast hmotnosti komunálneho odpadu spôsobuje nespolupráca občanov pri separovaní odpadu! Keď nebudeme odpad separovať, výška poplatku za odpad môže byť v budúcom roku rapídne vyššia. Separujme
odpad spoločne a budeme platiť menej.

Ako separovať ?
Základom je triedenie odpadu v domácnostiach a odovzdanie, resp.
umiestnenie odpadu na správnom mieste – separovanie odpadu.
Ako triedime odpad a aké máme možnosti na odovzdanie, resp.
umiestnenie odpadu ?
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Z KUCHÝŇ A ZÁHRAD
Biologický odpad z kuchýň a záhrad - do bioodpadu patria: zvyšky
z jedál, šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, orechov, pa6

pierové obaly znečistené od jedál, mastný
papier, použité papierové vreckovky, zhnité ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky...
Zelený odpad: lístie, ihličie, konáre, odrezky zo stromov, piliny, pokosená tráva,
kvety, burina... Použitý olej: Patrí sem
olej z domácností, ktorý bol použitý na prípravu jedál...
Umiestnenie odpadu: Kompostéry - Kompostujme doma – ušetríme najviac. Domáce kompostovanie v kompostéroch nie je považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu. Táto
forma kompostovania je ideálna pre rodinné domy so záhradami. Kompostér je nenáročný na výrobu aj svojpomocne.
PLASTY
PET fľaše – patria sem výlučne plastové PET fľaše napr. od nápojov: z
minerálok, ochutených vôd a podobne, sirupov, rastlinných olejov.
Odovzdanie PET fliaš: Interval odvozu PET fliaš
je jedenkrát do mesiaca, vždy posledný pondelok
v mesiaci. PET fľaše je potrebné ukladať do plastových vriec. Obsah vreca vývozcovia v termíne
odovzdania PET fliaš vyzbierajú a vrece Vám vrátia späť.
Termíny zberu PET fliaš v roku 2015, vždy posledný pondelok v mesiaci, v čase
od 7:30 hod.
27. 07. 2015
31. 08. 2015
28. 09. 2015
26. 10. 2015
30. 11. 2015
28. 12. 2015
V prípade zmeny decembrového zberu Vás budeme informovať prostredníctvom
miestneho rozhlasu.

Iné plasty –kelímky, sáčky, obaly z kozmetických výrobkov, číre a farebné fólie, tašky, vedrá, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov,
plastový nábytok, obaly z čistiacich prípravkov, polystyrén a iné...
Nepatria sem: fľaše znečistené chemikáliami, olejmi, hrubo znečistené
fľaše napr. zeminou, farbami, potravinami.
Umiestnenie iných plastov: Zberný dvor na Obecnom úrade v Žitavanoch.
PAPIER
Papier –patria sem noviny, časopisy, zošity, papierové vrecká, listy,
obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci
a krepový papier, papierové obaly, knihy bez textilných obalov, zviazané
v balíkoch, nie v kartónovej krabici a igelitke...
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály,
voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet, kopírovací papier, kartóny...
Odovzdanie papiera: Výkup papiera, alebo jeho výmena za hygienické výrobky sa uskutočňujú v našej obci 4-krát do roka. Najbližšie bude v
našej obci výkup papiera dňa 14. júla 2015 o 16:00 hod. pred Jednotou a od 16:15 hod. pri pomníku. Obec informuje včas občanov o podmienkach a intervaloch odvozu prostredníctvom rozhlasu, úradných
tabúľ a internetovej stránky. Papier môžete odovzdať aj v čase zberu papiera na školách.
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ELEKTROODPAD
A) Drobný elektroodpad – tuškové baterky, menšie rádiá, telefóny, mobily, kamery, diaľkové ovládače, diskmany, digitálne hodinky a iné...
Odovzdanie drobného elektroodpadu: počas
celého roka v budove Obecného úradu – Zberná
nádoba „E – box.“
B) Elektrické a elektronické zariadenia–napr.
televízory, mikrovlnky, elektrický šporák, variče, ohrievače, kávovary, počítačová a kancelárska
technika, videá, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie...
Nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, vírivky,
merače a ovládače fixne zabudované...
Umiestnenie elektrických a elektronických zariadení: počas celého roka
- Zberný dvor Obecný úrad Žitavany.
Elektrické a elektronické zariadenia je
potrebné umiestniť do zbernej nádoby
označenej „Elektroodpad“.
SKLO
Sklo–nevratné sklenené obaly od nápojov, sklenené nádoby a črepy, tabuľové sklo, poháre, okenné sklo, sklo z okuliarov...
Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, žiarovky, žiarivky, gumy, korky,
vrchnáky, silne znečistené sklo, zrkadlá

a TV obrazovky.
Odovzdanie skla: počas celého roka - Zberný dvor Obecný úrad Žitavany. Sklo je potrebné umiestniť do veľkoobjemového kontajnera.
TEXTIL
Textil – patrí sem suché a čisté šatstvo (všetky druhy odevov, deky, posteľná bielizeň), doplnky k oblečeniu (čiapky,
šále), prípadne iné druhy textilu...
Odovzdanie textilu: počas celého roka –
Zberný dvor Obecný úrad Žitavany, textil je
potrebné uložiť do označenej zbernej nádoby na textil.

OBJEMOVÝ ODPAD
Objemový odpad – patria sem odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to
hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky.
Odovzdanie objemového odpadu –počas celého roka je možné objemový odpad od fyzických osôb ukladať na Zberný dvor Obecného úradu Žitavany. Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa uskutočňuje 2-krát ročne. Občanov obec informuje v dostatočnom časovom
predstihu rozhlasom, prostredníctvom úradných tabúľ a internetovej
stránky.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Drobný stavebný odpad – patria sem v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek.... Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem stavebného odpadu, nepovažuje sa to za drobný stavebný odpad a je povinná zabezpečiť si prepravu a zneškodnenie na vlastné náklady.
Odovzdanie drobného stavebného odpadu: zber obec zabezpečuje
1-krát ročne do veľkoobjemového kontajnera. Obec o zbere a o mieste
pristavenia veľkoobjemového kontajnera informuje obyvateľov rozhla-

som, prostredníctvom úradných tabúľ a na internetovej stránke.
NEBEZPEČNÝ ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Nebezpečný odpad – patria sem použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, žiarivky, žiarovky a
svietidlá...
Nepatria sem: svetelné reklamy, dekoratívne elementy...
Odovzdanie nebezpečného odpadu s obsahom škodlivín: môže
sa odovzdať v rámci oddeleného zberu. Obec informuje občanov prostredníctvom rozhlasu, úradných tabúľ a internetovej stránky, kedy sa
takýto zber bude vykonávať.
KOVY
Kovy – patria sem kovové vrchnáky, kovové súčiastky, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, kovové rúrky, zámky, konzervy, ventily, drôty a káble (bez bužírky)...
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. Konzervy a plechovky je pred odovzdaním potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky z jedla.
Odovzdanie kovov: počas celého roka – Zberný dvor Obecný úrad Žitavany na vyznačenom mieste.
ZBERNÝ DVOR – OBECNÝ ÚRAD ŽITAVANY
Zberný dvor v obci Žitavany, v priestoroch Obecného úradu je k dispozícii:
Pondelok

od 7:30 do 15:30 hod.

Utorok

od 7:30 do 15:30 hod.

Streda

od 7:30 do 17:00 hod.

Štvrtok

od 7:30 do 15:30 hod.

Piatok

od 7:30 do 14:00 hod.

Autor: Bc. Lenka Štullerová
„Hej, vy dospelí!
Vyhadzujete na zem smeti?
Opakujú to po vás i vaše deti.
Keby sme všetok odpad triedili,
v čistote a zdraví by sme tu žili.
Separovať máme všetci,
veď z odpadu budú nové veci.
Televízory, okná, papier zo skladu.
Kto by povedal,
že to všetko je z odpadu?!...“
Autor: Matúš Matta, 3. ročník
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50. ROKOV ORGANIZOVANEJ ČINNOSTI ZÁHRADKÁROV V ŽITAVANOCH

Z

ákladná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Žitavanoch v tomto roku oslavuje významné výročie – 50 rokov od svojho založenia.
Nadviazala tak na dlhoročnú tradíciu spolčovania, rozširovania skúseností a vzájomnej pomoci.
Na Slovensku sa záhradkári začali spájať do spolkov už v 17. a 18. storočí. Tieto spolky boli zamerané na rozširovanie nových poznatkov a skúseností potrebných pre život na dedine.
14. marca 1965 vznikla aj v našej obci ZO SZZ, ktorú vtedy založilo 28 členov.
Pri tejto príležitosti sa dňa 11. apríla 2015 konala slávnostná výročná členská schôdza.
Z poverenia výboru ZO SZZ schôdzu otvoril a viedol Ing. Jozef Cibira, ktorý privítal hostí:
Jána Šimeka – člena RV SZZ, Bc. Jána Baráta – zástupcu obce, PaedDr. Gabrielu Ďuriačovú –
riaditeľku ZŠ, Henrietu Herdovú – predsedníčku MS SČK, zástupcov ZO SZZ Topoľčianky,
ZO SZZ Zlaté Moravce, VS Zlaté Moravce, pozvaných hostí, sponzorov ako aj členov s manželkami.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo ZŠ. Nechýbala ani minúta ticha na pamiatku zomrelých členov od založenia ZO SZZ v Žitavanoch.
Po schválení mandátovej, volebne a návrhovej komisie, predseda Štefan Orolín predniesol správu o činnosti za 50 rokov ZO SZZ v Žitavanoch. Potom nasledovala správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2014, ktorú predniesol Bc. Peter Rajtár.
Pamätné listy boli odovzdané najstarším členom, a to: Milanovi Barabášovi, Ondrejovi Kováčovi, Šimonovi Cibirovi, Aljzovi Poliakovi a Marekovi Poliakovi.
Na slávnostnej členskej schôdzi sa krstila aj kniha 50. rokov ZO SZZ v Žitavanoch, ktorej autorom je Ing. Jozef Cibira.
V závere slávnostnej členskej schôdze boli za členov výboru ZO SZZ v Žitavanoch zvolení:
Štefan Orolín, Ing. Jozef Cibira, Anton Drienovský, Ing. Jozef Barabáš, RNDr. Albín Kramár, Pavol Čepček, Dušan Lukáč, Bc. Ján Barát, Juraj Sámel, Jaroslav Belenčík a Peter Šabo.
V diskusii pozdravil slávnostnú výročnú členskú schôdzu Bc. Ján Barát a odovzdal darček, ktorý venoval starosta obce Juraj Obert.
Ján Šimek zhodnotil prácu ZO za 50 rokov činnosti, poďakoval všetkým, ktorí ZO viedli a poprial veľa zdravia a pestovateľských úspechov.
Anna Valková v mene MS SČK poďakovala za podporu pri odberoch krvi. Ďalej v diskusii vystúpila riaditeľka ZŠ PaedDr. Gabriela Ďuriačová, ktorá ocenila spoluprácu s bývalým predsedom Alojzom Poliakom. Popriala pevné zdravie, veľa pestovateľských úspechov a ďalšiu spoluprácu so ZŠ.
Miroslav Toman v mene ZO SZZ Topoľčianky odovzdal Ďakovný list a poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu medzi oboma ZO.
Na záver podpredseda Ing. Jozef Cibira poďakoval hosťom a členom za účasť, poprial im veľa zdravia, pestovateľských úspechov a príjemné posedenie pri hudbe.
Ján Barát
NÁVRH PRENÁJMU OBECNÉHO POZEMKU NESCHVÁLENÝ.

V

ážení občania obce Žitavany. AUTOMOTO KLUB ŽITAVANY si vás dovoľuje informovať o pokračovaní v obnove areálu v lokalite Vŕšky.
Ako sme vás už v minulom článku informovali, naše združenie podalo žiadosť o prenájom obecného pozemku v danej lokalite. Dňa 21.5.2015
bolo zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom bol prerokovaný návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku na AUTOMOTO
KLUB ŽITAVANY. Hlasovania sa zúčastnilo osem poslancov obecného zastupiteľstva. Traja poslanci (Bc. Ján Barát,
Pavel Chren a Ing. Ľuboš Daniš) hlasovali za predmetný návrh, piati poslanci (Ing. Milan Barabáš, Mgr. Edita Grzybová, Roman Ondriaš, Mgr. Mária Molnárová a Mária Gálová) sa zdržali hlasovania. Nakoľko k prijatiu návrhu bolo
potrebných 5 hlasov, návrh nebol prijatý. Žiadny z poslancov sa nevyjadril, prečo sa hlasovania zdržal. Následne dňa
4.6.2015 na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli predsedom klubu Dominikom Obertom pozvaní všetci poslanci obecného zastupiteľstva na rokovania s výkonným výborom klubu, ktoré v súčasnosti prebiehajú. O výsledku vás
budeme informovať. Pevne veríme, že nájdeme spoločné riešenie a naša snaha o obnovu areálu nájde podporu aj u poslancov obecného zastupiteľstva.
Dňa 12.6.2015 na členskej schôdzi AUTOMOTO KLUBU ŽITAVANY bol jednohlasne schválený návrh na vykonanie prieskumu o podpore obnovy areálu u občanov obce Žitavany. Aj keď prieskum ešte neskončil, doterajšie výsledky naznačujú, že väčšina obyvateľov našej obce podporuje myšlienku obnovy tohto areálu. Dúfame, že aj tento prieskum pomôže niektorým poslancom prehodnotiť svoje stanovisko. Pretože v našej obci sú nielen podporovatelia tejto myšlienky, ale aj mladí aktívni nadšenci motokrosu, ktorí
budú môcť namiesto rušenia pokoja občanov a pretekania po cestných a miestnych komunikáciách venovať sa svojej záľube priamo na mieste, ktoré je na tento účel určené. Už teraz sa niektorí z nich v areáli stretávajú a trénujú. Aj napriek neschválenému prenájmu obecnému pozemku je v našom záujme daný pozemok naďalej udržiavať, kosiť, čistiť a zabraňovať šíreniu čiernych skládok a tým pomôcť našej obci k zveľaďovaniu obecného
majetku.														
S pozdravom Výkonný výbor AUTOMOTO KLUBU ŽITAVANY
FS POŽITAVAN
ňa 01. 05. 2015 na Dni otvorených dverí v Topoľčiankach náš FS POŽITAVAN reprezentoval obec Žitavany v Topoľčiankach v parku pri kaplnke pekným kultúrnym
programom. Počas dňa sa na prehliadke vystriedalo viacero
súborov z okolitých obcí, s ktorými sme naviazali priateľskú
spoluprácu. Keďže naše vystúpenie sa organizátorom páčilo
prizvali nás aj na ďalšie podujatia.
Olga Homolová

D
8

jún 2015

www.zitavany.sk | e-mail: podatelna@zitavany.sk
NAŠE ŽITAVANY č.2/2015
spoločenské organizácie, školstvo
ŽITAVIANSKA KVAPKA KRVI.

Na Kultúrno-spoločenskom zariadení dňa 18. mája 2015, hneď zrána,
sa už po 13 krát pre sanitku MJ NTS z Nitry otvára brána.
Výbor MS SČK privítal MUDr. Š. Krištofa a A. Kunovú,
zdravotný tím tento krát mal zostavu novú.
Máj, mesiac lásky, ako ju krajšie prejaviť,
keď 50 darcov krvi prišlo sa s ňou podeliť.
Z nich po prvíkrát D. Drgoňová, J. Baťo, Bronzová Jánskeho plaketa
(10x) M. Podhányi, J. Horváth,
Strieborná Jánskeho plaketa (20x) Ing. M. Maričák, P. Herda a Ľ. Absolón už 146 krát.
Predsedkyňa H. Herdová zahájila Slávnostné posedenie
A PaedDr. G. Ďuriačovú, riaditeľku ZŠ, vedúcu ŠK Mgr. E. Pečinkovú
o kultúrne vystúpenie.
Žiaci 3. ročníka a Školského klubu v tento sviatočný čas,
ľudovým tancom, spevom, scénkou odmenili všetkých nás.
Najmä darcom krvi za ľudský čin patrí veľké uznanie,
sponzorom, starostovi OcÚ J. Obertovi, preds. ZO SZZ Š. Orolínovi
poďakovanie.
Pohostenie prpravili a ponúkali ženy z výboru SČK miestneho spolku,
dobrým vínkom od záhradkárov zavŕšili dopoludňajší deň pondelku.
V znamení 940. rokov prvej písomnej zmienky a 6 rokov SČK v našej
obci
pozývame Vás na 2. odber t. r. dňa 19. októbra, príďte všetci.
Ďakujeme.
podpr. MS SČK
Anna Valková

JÁNSKE HRY 2015

V

sobotu 27.júna sme spolu s deťmi a rodičmi strávili krásne popoludnie plné nielen zábavy a hier, ale aj poučenia. Tohto roku sme
Jánske hry usporiadali na počesť 940. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Okrem OZ Benát a ZŠ J.V.Šimka sa tentokrát zapojili
aj viaceré organizácie a spoločnosti fungujúce v obci, za čo im ešte raz
úprimne ďakujeme. Okrem výročia obce slávili desiate výročie aj samotné Jánske hry, čo sme si pripomenuli nielen chutnou tortou, ale aj prezentáciou fotiek
zo všetkých doterajších hier.
Akcia začala popoludní pri budove základnej
školy, odkiaľ deti spolu s rodičmi a kamarátmi putovali po jednotlivých stanovištiach rozmiestnených v obci. Na týchto stanovištiach
plnili rôzne úlohy, ktoré preverili ich vedomosti aj fyzické zručnosti. Na
jednom zo stanovíšť dokonca deti mali možnosť stretnúť vodníka, ktorý zožal veľký úspech aj u dospelých. Po splnení všetkých úloh boli žiaci odmenení zaujímavými cenami.
Nasledovala voľná zábava spojená
s opekaním a neskôr po zotmení so
spomínanou prezentáciou fotiek.
Za túto skvelú akciu ďakujeme OZ
Benát, ZŠ J. V. Šimka, p. farárovi Stanislavovi Caránekovi, DHZ Žita-

vany, ŠK Žitavany, RNDr, Albínovi Kramárovi, Mgr. Edite Grzybovej,
p. Henriete Herdovej, p. Pavlovi Chrenovi, p. Jurajovi Sámelovi, slečne
Eliške Homolovej, p. Zuzane Siklenkovej, p. Márii Absolonovej, p. Ľudovítovi Absolonovi, Mgr. Janette Kožiakovej, p. Helene Rekšákovej,
Ing. Jozefovi Cibirovi, Mgr. Kataríne Ondriašovej a mnohým ďalším.
Veríme, že sa o rok zídeme znova v takom veľkom počte a skvelej nálade.
Mgr. Anna Absolonová
ŽITAVIANSKÝ KOTLÍK
portový klub Žitavany Vás 22. augusta 2015 pozýva na jubilejný
10. ročník v súťaži vo varení gulášu.
Program:
12:00 – Prezentácia
13:00 – Začiatok varenia
17:00 – Ukončenie varenia
18:00 – Vyhodnotenie
12:00 – 21:00 Detské atrakcie /hrad, trampolína/
16:00 – 19:00 Detské hry
19:00 – 24:00 Tanečná zábava - Hudobná skupina SPOD ORECHA
Počas celého dňa sa bude starať o zábavu DJ KUKO ml.
O občerstvenie bude postarané.

Š

V NAŠEJ OBCI PRIVÍTAME SENIORSKÉ
SPEVÁCKE SÚBORY

S

táva sa už tradíciou, že v našej obci sa koná regionálna prehliadka
speváckych súborov seniorov pôsobiacich pod Jednotou dôchodcov na Slovensku.
Nebude tomu inak, ani v tomto roku. Už na jeseň sa môžete tešiť a spríjemniť si chvíle zaujímavým a pestrým programom, ktorý si pre Vás pripravujú seniori z celého kraja. O presnom termíne Vás budeme informovať. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami, kde budeme spolu uchovávať naše zvyky a tradície.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Žitavany
PIRÁTSKA NOC V KNIŽNICI

V

našej ZŠ to opäť žilo. Od
marca sa udialo veľa zaujímavých podujatí a aktivít. V apríli zorganizovali učitelia pre deti
Noc v knižnici, ktorá bola tematicky venovaná pirátom. Škola
bola vyzdobená pirátskymi vlajkami. Noci v knižnici sa zúčastnili žiaci 1. – 6. ročníka, spolu 83
detí. Podujatie sa veľmi páčilo deťom i rodičom. O žiakov bolo výborne postarané, pripravená bola
večera – párky s čajom. Najviac
sa deti tešili na spanie v triedach.
Nezabudnuteľný zážitok z pirátskej noci v knižnici spojený s hľadaním pirátskeho pokladu zostane nadlho v pamäti detí. Tešíme sa o rok!

Učiteľský zbor

Žiaci

MÍĽA PRE MAMU
sobotu 9. mája 2015 sa uskutočnila v našej ZŠ oslava Dňa matiek,
ktorá bola spojená s podujatím s názvom Míľa pre mamu. Podujatia sa zúčastnili mamičky, babičky, staré mamy a krstné mamy spolu so
svojimi rodinkami. Podujatie sa začalo o 14.30 na školskom dvore ZŠ
J. V. Šimka, kde sa prítomným prihovorila Mgr. G. Turčanová a p. riadi-

V
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teľka PaedDr. G. Ďuriačová. Po príhovore
sa symbolicky vypustili do vzduchu balóny a kŕdeľ holubov,
ktoré nám poskytol Peter Chren a Jozef Chren. Potom sa
všetci prítomní odobrali prejsť míľu pre
mamu. Cesta viedla od školy cez Šimkovú ulicu, po Kňažickej, Opatoveckej, Žitavskej, po moste cez potok a popri ihrisku späť ku škole.
Po príjemnej prechádzke nás v škole čakal bohatý kultúrny program,
ktorý si pripravili žiaci pod vedením triednych pani učiteliek. Prítomný
bol aj starosta obce J. Obert, ktorý vyjadril poďakovanie pani riaditeľke
za aktivity organizované školou, za rekonštrukciu školy. Poďakoval všetkým mamám a poprial veľa zdravia, šťastia a radostí z
detí. Počas tejto akcie bolo možné zakúpiť si magnetku v cene 1 EURO, čím ste mohli prispieť na charitatívnu verejnú zbierku „Ďakujem, že si mama“
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili
toto podujatie.
KĽÚČE OD PEVNOSTI

K

ľúče od pevnosti sa konali v sobotu 16.mája 2015 a opäť sa niesli v
duchu dobrodružstva, šikovnosti, šťastia a dobrej nálady. Tak ako
každý rok nám prialo aj krásne slnečné počasie a tú správnu „kľúčovskú“
atmosféru vytvorili naši veľkí aj malí
súťaže chtiví žiaci, ich starší súrodenci a rodičia.
Skvelých 7 stanovíšť, ktoré boli nápadom p.uč. Mgr. B. Horniaka a pri realizácii mu pomohol tím šikovných deviatakov, dalo súťažiacim naozaj zabrať, ale zároveň si vyskúšať svoju
zdatnosť. Súťaž organizoval ZŠ – Mgr. B. Horniak, Mgr. M. Gajdošová,
Mgr. G. Turčanová, PaedDr. G. Ďuriačová, Mgr. M. Soboňová.
Cieľom tejto akcie bolo dať na 1.miesto RODINU, a preto aj posledná úloha víťazného družstva bola, správne spojiť slová záverečnej myšlienky:
...SPRÁVAJ SA K SVOJIM RODIČOM TAK, AKO CHCEŠ, ABY
SA SPRÁVALI TVOJE DETI K TEBE...
VĎAKA všetkým, ktorí prišli a víťaznému družstvu GRATULUJEME a
našim deviatakom ďakujeme za pomoc a ochotu.
ÚSPECHY NÁŠHO ŽIAKA

N

aša základná škola je veľmi hrdá na žiaka 9. ročníka
Šimona Gajdoša, ktorý v tomto školskom roku dosiahol výborné výsledky v súťažiach a olympiádach, kde
nás úspešne reprezentoval.
Zúčastnil sa v Geografickej, Bibliografickej olympiáde –
úspešný riešiteľ, v Slávikovi Slovenska postúpil do okresného kola. Pripravovali ho pani učiteľky: Mgr. B. Balková , Mgr. Z. Herdová, Mgr. G. Turčanová.
Úspechy v okresných kolách:
- Hviezdoslavov Kubín 3. miesto (pripravovala p. uč. Mgr. D. Csákayová)
- Chemická olympiáda 7. miesto , - matematická olympiáda 1. miesto,
(pripravovala p. uč. Mgr. Z. Horváthová)
- Fyzikálna olympiáda 2. miesto, v krajskom kole 12. miesto
10

- Čo vieš o hviezdach? 1. miesto, v krajskom kole 2. miesto, postúpil do
celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala 10. júna 2015 kde bol úspešný riešiteľ (pripravovala p. uč. Ing. D. Korimová)
- Technická olympiáda 2. miesto (pripravoval Mgr. B. Horniak)
Šimonovi prajeme veľa ďalších úspechov na strednej škole, zároveň je
nám ľúto, že našu školu opúšťa taký vynikajúci, nadaný a talentovaný
žiak. Ďakujeme za reprezentáciu školy!
Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré Šimona pripravovali na všetky súťaže.
ÚSPECHY ŽIAKOV ZŠ

N

aši žiaci sa v tomto školskom roku aktívne zapájali do súťaží a
olympiád v školských kolách – Dejepisná, Biblická, Biologická,
Geografická, Technická, Chemická, Matematická olympiáda, Pytagoriáda, súťaž Všetkovedko,
Expertgeniality show, olympiáda z anglického jazyka, Čo vieš o hviezdach, Archimediáda, Európa v škole, Slávik Slovenska, recitačné súťaže
– Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, športové súťaže, školské súťaže v aranžovaní. Úspešní žiaci postúpili do okresného kola.
V okresných kolách sme získali nasledovné umiestnenia:
Biologická olympiáda (kat.F) – 1. miesto (žiaci 4. ročníka: Laura Medzayová, Sára Solčianska, Jakub Šabo, Viliam Vitek, Sebastián Herda)
1. miesto (žiaci 5. ročníka: Laura Pečínková, Laura Lukáčová, Petra Ondriašová, Alica Szantová, František Jenis)
Olympiáda z anglického jazyka – 7. miesto ( Juraj Herda ,9.r.)
Európa v škole – písomná časť 3. miesto (Žofia Melišková, 3.r.), umelecká časť 3. miesta (Linda Ahneová, Adam Štuller, Hana Baťová, Simona
Čuchtová, žiaci 3. ročníka) (Simona Čuchtová, 8.r.)
Pytagoriáda – 3. miesto (Ivana Cibirová, 3.r.)
Čo vieš o hviezdach – 4. miesto (Andrej Tencer 9.r., Juraj Herda 9.r.)
Archimediáda – 6. miesto (A. Kramárová, J. Ondrejmiška, M. Borkovič – žiaci 7. ročníka)
Technická olympiáda – 2. miesto (Š. Gajdoš, 9.r., A. Tencer, 9.r.)
Hviezdoslavov Kubín, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda,
Fyzikálna olympiáda, Čo vieš o hviezdach? – úspechy týchto súťaží sú
spomínané u Šimona Gajdoša, žiaka 9. ročníka
Športové súťaže – žiakov pripravoval p.uč. Mgr. B. Horniak
Bedminton – 1. miesto (chlapci), v krajskom kole – 3. miesto
- 3. miesto (dievčatá)
Florbal – 2. miesto (chlapci), Malý futbal ml. žiaci – 2. miesto, Minifutbal žiačok – 2. miesto
Vybíjaná žiačok – 3. miesto, Orientačný beh – 2. miesto (Nikolas
Bachrony, 9.r.),
Florbal ml. žiaci – 1. miesto Veľkonočný turnaj
Na súťaž Stolný tenis pripravoval žiakov RNDr. A. Kramár, získali – 1.
miesto (družstvo žiačok), 4. miesto (družstvo žiakov) v krajskom kole
– 7. miesto (žiačky).
Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za reprezentáciu školy a dosiahnuté výsledky.
Prajeme pekné leto a príjemné prázdniny.
KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/15

P

osledný júnový deň si všetci
žiaci základnej školy odniesli domov hodnotenie svojej práce
vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia v úsmeve svojich detí.
Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej

jún 2015
školstvo, Šport
školy. Celá naša školaprežila v tomto roku veľa pekného. Každý sme boli
iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s
dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Slová rozlúčky patria našim deviatakom: „Želáme im veľa šťastia na ceste za ďalšími vedomosťami.“
Pán starosta sa tiež zúčastnil slávnostného ukončenia školského roka,
všetkým žiakom, učiteľom a pani riaditeľke PaedDr. G. Ďuriačovej poďakoval za dosiahnuté výsledky, poprial pekné prázdniny. Pri tejto príležitosti odovzdal žiakovi 9. ročníka Šimonovi Gajdošovi ocenenie starostu obce pri príležitosti 940. Výročia prvej písomnej zmienky o Obci
Žitavany a darček na pamiatku za reprezentáciu školy a dosiahnuté
úspechy v súťažiach a olympiádach.
Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom lebo spoločne
sa snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, školských úloh.
Preto nastal teraz čas, aby ste si na dva mesiace oddýchli od školských
povinností. Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi
slnka načerpáte energiu a dostatok sily do ďalšej práce. Príde 2. september 2015 a my sa postavíme na ďalší začiatok nového školského roka...
ZŠ Žitavany
AKO SME SI NAŽÍVALI
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účastníci) 1. Martin Pupík (Nitra), 2. Adam Hrúz (Velčice), 3. Filip Šimovič (Martin nad Žitavou). V kategórii starších žiakov (3 účastníci) 1.
Miroslav Matoš (Hronovce), 2. Juraj Gálik (Zlaté Moravce), 3. Dominik Balaj (Hronovce). V kategórii mladších žiakov (3 účastníci): 1. Marko Novák (Velčice), 2. Kristián Uhrin (Žitavany), 3. Patrik Siegl (Nitra). V kategórii žiačok (4+2 účastníčky) : 1. Dominika Chorvátová (Kozárovce), 2. Adelka Kramárová (Žitavany), 3. Lenka Lackovičová (Kozárovce). V kategórii najmladších žiakov (3 účastníci) 1. Sebastián Homola (Žitavany), 2. Oliver Lackovič (Kozárovce), 3. Samuel Kováč (Žitavany).
						

Víťazi kategórie registrovaných hráčov zľava Adriana Minárová, Tomáš
Špleha, Jakub Drobný, Kristián Frajka.

P

olrok v MŠ utiekol ako voda a o slovo sa pomaly hlásia prázdniny.
Za ten čas sme si tu prežili všeličo a chceli by sme sa spolu s ostatnými podeliť o svoje zážitky. Tak ako každý rok aj teraz sme sa chceli rozlúčiť s dlhou studenou zimou a privítať jarné slniečko. Zimné večery a
choroby sme odprevadili spolu s Morenou, ktorá ich odniesla z našej
riečky ďaleko do mora.
Jednou z vydarených akcií v MŠ bola aj súťaž v speve pod názvom „Spieva celá škôlka“, do ktorej sa zapojilo množstvo detí zo všetkých
tried. Spevákov prišla podporiť dievčina
Anička z Východnej,
ktorá za usilovnosť
deti odmenila. V máji
sme usporiadali ďalšiu
súťaž v prednese poézie a prózy. Téma básní bola rôznorodá, deti
sa svedomito pripravili a básničky potešili aj
tetu Cilku, ktorá nás
prišla navštíviť.
Nezabudli sme ani na
naše mamičky, pre ktoré sme pripravili pásmo pekných básní, piesní a
tančekov. Za ich lásku a starostlivosť sme ich obdarovali malým srdiečkom. Čaká nás ešte najdôležitejšia udalosť – rozlúčka s predškolákmi, na
ktorú sa začíname pripravovať a potom už hurá na prázdniny!!
MŠ Žitavany
VEĽKONOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V

Žitavanoch sa v sobotu 4. apríla 2015 uskutočnil stolnotenisový turnaj. V jednotlivých kategóriách súťažilo 56 hráčov. Najviac
obsadená bola kategória registrovaných hráčov (21 účastníkov). Prvé
miesto získal Tomáš Špleha – Vráble, na druhom mieste skončil Jakub
Drobný - Rybník, 3. Adriána Minárová – TTC Villach, 4. Kristián Frajka – Zlaté Moravce. V kategórii neregistrovaných mužov (13 účastníkov) sa umiestnil na prvom mieste Štefan Urban (Žitavany), 2. Peter
Čáp (Topoľčany), 3. Štefan Čepček (Žitavany). V kategórii juniorov (7

Juniori: zľava Filip Šimovič, Martin Pupík, Martin Šabo.
ATLETICKÉ HRY 2015 PO PRVÝKRÁT
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

P

re Základnú školu Jána Vojtecha Šimka v Žitavanoch bol 20. máj
2015 opäť športovým sviatkom. Za podpory občianskeho združenia Mikroregióna TRIBEČSKO (MAS), SŠÚ Topoľčianky a ZŠ Jána
Vojtecha Šimka v Žitavanoch, sa na ihriskách v areáli ZŠ, uskutočnil IX.
ročník Atletických hier žiakov ZŠ Mikroregióna TRIBEČSKO (MAS),
ktorého sa zúčastnili žiaci plnoorganizovaných základných škôl: Jedľové Kostoľany, Obyce, Žitavany, Topoľčianky, Skýcov, Sľažany, Beladice,
Tekovské Nemce a družobnej základnej školy Morkovice-Slížany z Českej republiky.
Súčasťou športovej výpravy z Morkovíc – Slížan boli aj zástupcovia
MAS Hříběcí hory. S touto MAS podpísala MAS RTIBEČSKO zmluvu o cezhraničnej spolupráci. Po skončení športových zápolení bol pre
hostí pripravený program, počas ktorého sme im ukázali zubriu oboru
a zámok v Topoľčiankach.
Atletické hry prispievajú k všestrannému rozvoju jednotlivcov a súčasne toto podujatie poskytuje vhodnú alternatívu športového vyžitia školopovinnej mládeže. Pre žiakov základných škôl z TRIBEČSKA je atletika objektívny šport, kde výkon a následné poradie určujú merateľné jednotky.
Za účasti hostí: Mgr. Milana Galabu - vedúceho OÚ OŠ v Nitre, p.
Juraja Mesku - predsedu Mikroregióna TRIBEČSKO (MAS), starostu
obce Žitavany p. Juraja Oberta, starostu obce Hostie a predsedu Hrušovsko-Beňadického mikroregiónu p. Mgr. Petra Štepianského, vedúceho SŠÚ so sídlom v Topoľčiankach p. Mgr. Ladislava Šustáka, manažéra Mikroregióna TRIBEČSKO (MAS) Dušana Mihoka, riaditeľa
ZŠ Morkovice – Slížany Mgr. Jána Košáreka, podpredsedu MAS Hříběcí hory, manažérky MAS Hříběcí hory Lenky Dostálovej a vedúcich
všetkých družstiev. Podujatie začalo príhovormi riaditeľky ZŠ J.V. Šimka
11
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šport, spoločenská kronika

PaedDr. Gabriely Ďuriačovej, Mgr. Milana Galabu a Juraja Meska. Atletické hry 2015 slávnostne otvorilo zapálenie olympijského ohňa a vztýčenie olympijskej vlajky. Samotný akt otvorenia hier bol zavŕšený zložením sľubu športovcov a ich rozhodcov. Hlavným rozhodcom bol Mgr.
Boris Horniak.
Po slávnostnom otvorení hier sa účastníci podujatia presunuli na
ihriská, kde na pripravených športoviskách nasledovali jednotlivé disciplíny v dievčenských a chlapčenských kategóriách.
Celkovo sa Atletických hier 2015 zúčastnilo 90 pretekárov.
Atletické hry 2015 splnili nastavené kritériá a úspešne zrealizovaný
IX. ročník je potvrdením toho, že tento typ podujatia je atraktívnym,
pre účastníkov - žiakov základných škôl Mikroregióna TRIBEČSKO
(MAS,) perspektívnym podujatím, v rámci ktorého sa otvárajú nové
formy partnerstva, spoznávania, ale aj zdravej konfrontácie a športového súťaženia.

Zahájenie atletických hier
Zástupcovia z Morkovíc – Slížan (zľava: p. riaditeľka PaedDr. G. Ďuriačová, p. riaditeľ ZŠ Morkovíc - Mgr. Ján Košárek, Mgr. Lenka Dostalová, žiaci z Morkovíc)

spoj autobusu do Partizánskeho v tom pri dolnej krčme stál autobus z
futbalistami Kňažíc. Išli hrať majtrák do Čajkova pri Leviciach. Zbadali ma a prosili, že Lojzo Gálik brankár je zranený, aby som išiel chytať,
že po zápase ma autom zavezú do Partizánskeho.Vyhrali sme 1:2 a pán
Urbánek Hrežďovič ma zobral autom domov. Čiže som chytal na čierno
ako sa hovorí druhýkrát ma zas nahovoril Peter Ferenc na stolný tenis
– proti Topoľčiankam, lebo ja som hral Krajskú súťaž za Partizánske aj
tam sme vyhrali – mám veľa zážitkov a spomienok na moju rodnú obec.
Ďakujem, že ste si na mňa spomenuli. Pozdravujem Vás aj mojich žijúcich kamarátov. Prepáčte za pravopis 81 rokov je 81 rokov. Tešil by som
sa ešte na stretnutie u vás z domovom.
František Klučiar
Životné jubileá MS SČK

M

ilá Katka Rumanková,

zš morkovice				

víťazi

Celkoví víťazi:
dievčatá 						
1. miesto: ZŠ Topoľčianky
2. miesto: ZŠ Sľažany 		
3. miesto: ZŠ Obyce			
		

chlapci
1. miesto: ZŠ Žitavany
2. miesto. ZŠ Topoľčianky
3. miesto: ZŠ Jedľové Kostoľany

z príležitosti krásneho sviatku
dňa 21. júla, keď máš okrúhlu 60-tku,
prijmi od nás srdečné blahoželanie,
veľa zdravia, šťastia, lásky, prianie.
Za 22 rokov zodpovednej práce vo výbore
Úprimné poďakovanie.
Výbor MS SČK

M

ilé jubilantky,

SPOMIENKY FRANTIŠKA KLUČIARA

F

rantišek Klučiar som sa narodil 14.06.1934 v Opatovciach nad Žitavaou. Ako 16 ročný som odišiel do Baťovian 1949 dnes Partizánske.
Začal som ako brankár v doraste ale už 17 rokoch som sa dostal do A
mužstva už vtedy ISKRA Partizánske. Bol som len 167 cm vysoký, malý
ale mrštný skákal som do výšky 175 a to mne pomohlo – vtedy Slovenský rekord do výšky mal z Bardejova Savčinský 195.
Na Opatovce – Kňažice – dnes Žitavany mám dve kuriozity – že som
chytal za Kňažice na čierno v Čajkove pri Leviciach. Bola to náhoda my
sme Partizánske hrali v sobotu v Nových Zámkoch majstrák, tak som v
nedeľu išiel domov za mamkov, ale v nedeľu poobede som išiel 13:30 na

naše
žitavany
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Od leta až do zimy,
slávite narodeniny.
Prajeme Vám to –
čo je najdrahšie – zdravie,
to, čo človek hľadá – šťastie,
to čo človek pri troške porozumenia nájde
lásku ľudí okolo seba
pokoj v duši, radosť ktorú nik nezruší,
do ďalších rokov veľa sily, aby ste dlho žili.
24.08.
11.09.
10.10.
20.10.
28.11.

Anna Leckešová
Mária Chrenová
Anna Ondriašová
Mária Pániková
Anna Pániková

75 rokov
80 rokov
75 rokov
75 rokov
70 rokov
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