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VÁŽENÍ OBYVATELIA NAŠEJ OBCE ŽITAVANY
PRÍHOVOR STAROSTU

M

esiac marec je obdobím, v ktorom k nám
zavíta dlho očakávaná jar spolu so svojimi nenapodobiteľnými krásami, ktoré nám
odhaľuje prebúdzajúca sa príroda. Ešte zubaté,
usmievavé jarné slnko do nás postupne vlieva
nový príval energie. Onedlho budeme sláviť
aj najväčšie kresťanské sviatky - Veľkú noc.
Všetci necháme touto slávnostnou atmosférou nasýtiť naše príbytky – budeme cítiť vôňu
veľkonočných pochúťok, čistých, uprataných
a krásne vyzdobených domovov. Nech sú tieto
sviatky pre nás všetkých aj príležitosťou zastaviť sa a zhodnotiť ako žijeme.
Žijeme totižto v dobe, ktorá je veľmi rýchla, hektická a zároveň povrchná. Žijeme v dobe, kedy sú
ľudia posudzovaní a odsudzovaní na základe nepravdivých tvrdení, ktoré sú podané ústne alebo
napísané na sociálnych sieťach. Žijeme v dobe,
keď na nič nemáme čas a žijeme v neustálom
strese a napätí. Zabúdame na to, že sme na tomto
svete len na chvíľu a zajtrajšok už nemusí prísť,
zabúdame na svojich blízkych, priateľov.
Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov vám
a vašim rodinám želám veľa ZDRAVIA,
mnoho príjemných rodinných stretnutí
okolo sviatočne prestretého stola, kde má
nenahraditeľné svoje miesto pohoda, radosť
a vedomie, že pri tomto stole nájdeme vždy
tých, ktorí nás zahrnú svojou láskou.
Preto na záver prajem nám všetkým, aby sme
spomalili, zamysleli sa nad tým, čo má v živote
hodnotu a čo nie.
Ďakujem.
Juraj Obert

Starosta obce

•

•

ÚRADNÉ DNI POČAS
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV:
Pondelok:7:30 – 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 – 17:00
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok: sviatok

Pondelok: sviatok
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 – 17:00
Štvrtok:nestránkový deň
Piatok: 7:30 – 14:00
OcÚ

Z ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

ZASADNUTIE OZ Č. 15/2017 KONANÉHO
DŇA 23. M ARCA 2017

D

ňa 23. 03. 2017 sa konalo 15. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva na Obecnom
úrade. Vedením OZ bol poverený zástupca starostu obce Ing. Ľuboš Daniš. Na zasadnutí sa
zúčasnilo osem poslancov, jeden bol ospravedlnený. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášania
schopné. Konalo za prítomnosti viacerých občanov našej obce.

Schválilo:
•
•
•

upravený program rokovania 15. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Obce Žitavany.
upravený rozpočet Obce Žitavany na rok
2017;
Návrh na zámer na nakladanie s nehnu-

•

•

•

•

teľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany
(predaj pozemku, k. ú. Opatovce, Miroslav Štukovský, Juraj Šabo)
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve Obce Žitavany (predaj pozemku k. p. Opatovce, Ján a Viera Chrenoví)
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve obce Žitavany (predaj pozemku k. ú. Kňažice, Marián Mlynka
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve obce Žitavany (predaj nehnuteľnosti k. ú. Kňažice, Bernardína Jankulárová)
Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany (zámena pozemkov, k. ú. Opatovce, Marián
Hudec a Veronika Hudecová)
Návrh na zámer na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany
(predaj pozemku, k. ú. Opatovce, Miroslav Štukovský, Juraj Šabo)
Návrh na schválenie časového plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch na rok 2017

Berie na vedomie:
•
•
•

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žitavany za rok 2017
návrh rozpočtu obce Žitavany na roky
2018 a 2019;
stanovisko hlavného kontrolóra Obce Žitavany k návrhu rozpočtu Obce Žitavany

Prerokovalo:
•

kontrolu plenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 97/2016, 98/2016, 99/2016,
101/2016, 102/2016, 106/2016 z dňa 8.
decembra 2016
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NAŠE ŽITAVANY č.1/2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V ŽITAVANOCH
1. členov Komisie životného prostredia,
výstavby, územného plánovania, dopravy,
služieb a verejného poriadku Obecného
zastupiteľstva v Žitavanoch
odvoláva
z funkcie predsedu: Mgr. Mária Molnárová
z funkcie členov: Bc. Ján Barát,
volí
do funkcie predsedu: Pavol Čepček
do funkcie členov: Mgr. Edita Grzybová,
JUDr. Marianna Kováčová
2. zriaďuje komisiu zdravotníctva, bytového hospodárstva a sociálnych vecí a v o l í
do funkcie predsedu: Mgr. Edita Grzybová
do funkcie členov: Ing. Milan Barabáš, Bc. Ján
Barát, Pavol Čepček, Ing. Ľuboš Daniš, Mária,
Gálová, Pavel Chren, Mgr. Mária Molnárová,
Roman Ondriaš
Všetky informácie z rokovania OZ - dochádzku, hlasovanie, zápisnicu, uznesenia nájdete na
našej internetovej stránke:
www.zitavany.sk/obec/zasadnutia OZ/
Ďalší predpokladaný termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva je apríl 2017. Všetkých občanov srdečne pozývame.
OcÚ

TÁTO DEDINA VYZERÁ STRAŠNE

Á

no. Po zásahu, ktorý prežila, vyzerá strašne. Operácia akou bola kanalizácia, vyzerá, ako po nálete bombardovacích lietadiel.
Jamy, výtlky, blato, cez leto prach.
Všetci nadávajú na starostu, poslancov.
My občania máme svoje právo. Právo dať hlas
starostovi, poslancom.
Potom už nič?
Veľký omyl. Občania majú právo byť členmi komisií v obci. Majú právo zasahovať do dianie v obci,
spolurozhodovať o živote v obci. Na toto zabúdame.
O dianie v obci sa nezaujímame. Zopár občanov
sa občas vyskytne na Obecnom zastupiteľstve,
keď je ich problém akútny. Ináč nič. Mŕtvo. Vieme si tak maximálne schuti zanadávať na tých....
Neprávom.
Vážení priatelia!
Začnime spolu hovoriť.
V dnešnej rýchlej dobe, kde namiesto osobných stretnutí a rozhovorov používame len
internet a mobil, sme sa zabudli stretávať a rozprávať.
Dedina začína byť hlboko anonymná, kde už
dnes neviem priezvisko svojich susedov. Vo svojej mladosti som poznal osobne každého obyvateľa obce. Žiaľ dnes už ani polovicu.
To nie je výčitka, ale fakt.
Teraz sa Vás pýtam: ako máme poznať vaše ná2
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zory, podnety, výčitky, keď sa nikdy nestretneme?
Vaši poslanci nie sú hlúpi, veď ste si ich zvolili ako
svojich zástupcov.
Ale, ak ste si ich zvolili ako svojich zástupcov, rozprávajte s nimi!
Veľmi sa mýlite v názore, že: „sme ich zvolili,
nech robia!“. Zvolili ste za poslancov ľudí, ktorí
chodia do roboty, živia svoje rodiny a vo voľnom čase zastupujú obec a riešia problémy
obce. Teda nežijú z príjmu poslanca, ale používajú svoj mimopracovný čas v prospech obce
a pre obec chcú niečo spraviť.
Verte, že to nerobia za peniaze, lebo ak si to
myslíte, tak je to zle.
Preto hovorte s nimi o problémoch, názoroch,
nápadoch. V dnešnej spleti zákonov je niekedy
veľmi ťažké niečo presadiť, realizovať. Veľakrát
však, keď človek cíti za sebou podporu ( hovorím podporu, nie tlak), dokáže realizovať veľké
veci.
Je to o srdci, vôli, chuti pre obec niečo spraviť.
Dotovať ich nadávkami, či anonymnými vyhrážkami, je „určite“ pomoc, ktorú potrebujú.
V tomto volebnom období veľakrát „niesli kožu
na trh“ za obec, s ťažkými ujmami.
Neznalí problémov im ešte aj vynadali.
Povedzme si však otvorene jedno:
V obci jednoznačne treba opraviť cesty, chodníky, zelené pásy. Toto nie je otázka týždňa,
mesiaca. Treba na to peniaze, peniaze, peniaze.
Ale do vtedy nemusíme žiť v tej šedi, špine,
môžeme si obec už teraz od jari skrášliť, spraviť.
Vieme potešiť oko, dušu drobnými vecami –
poďme si zafarbiť ulice kvetinami, natrime mdlé
zábradlia, stĺpy životom.
Ponúknime nápady, pomocnú ruku poslancom! Alebo je nám to jedno a sme tu len na
prenocovanie?
Mne to jedno nie je a dúfam, že ani Vám, lebo
tu žijem.
A čo ty?
Jaroslav Dubec

Hlavný kontrolór obce

VÝMENA OKRIEN NA ZÁKLAD
NEJ ŠKOLE
POKRAČOVALA...

stvu školstva, OcÚ a ZŠ.POZOR

NA VY
PAĽOVANIE TRÁVY A SPAĽOVA
NIE ODPADOV

P

re mnohých z nás je jar najkrajším ročným
obdobím. Stromy a kríky začínajú pučať,
príchod jari nám ohlasujú aj sťahovavé vtáky,
ktoré sa k nám po dlhej ceste znovu vracajú. Na
jar sa začína aj práca v záhradkách, vo viniciach
a na poliach. Jar má však aj iné podoby. Každoročne už niekoľko desiatok rokov sa práve
v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar (a nie len vtedy) sme svedkami
ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a tiež aj ovocné sady. Ľudia vypaľujú suchú trávu a pritom
si neuvedomujú, ako svojou ľahkovážnosťou
ubližu-jú prírode. V mnohých prípadoch sa
takáto činnosť
končí zásahom
hasičov.
Vy p a ľ o v a n i e
suchej trávy,
suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa
štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím
sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie
vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnejších druhov
rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých
drobných živočíchov, čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyš-ších živočíchov.
Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii
celých populácií menej mobilných dru-hov.
Oheň v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci
život. Na popol sa menia rastliny, nižšie i vyššie
živočíchy, hniezda vtákov, ba niekedy v plameňoch končí i život človeka, ktorý oheň založil.
HLAVNÉ PRÍČINY JARNÝCH
A JESENNÝCH POŽIAROV:
• úmyselné vypaľovanie suchej trávy,
• pálenie a spaľovanie domového odpadu,
• zakladanie ohňov v prírode,
• neuhasené ohorky z cigariet,
•

M

inulý rok sme Vás v prvom čísle informovali o realizácii výmeny okien na budove
základnej školy. Výmena okien sa vtedy uskutočnila v šatniach, na schodiskách, v sociálnych zariadeniach a kabinetoch
našej školy.
Tento rok, počas
jarných prázdnin sa
pokračovalo a obnovou prešla telocvičňa
a spojovacia chodba.
Ďakujeme za finančný
príspevok minister-

•
•
•
•

hry detí so zápalkami.

VPLYVOM POŽIARU V PRÍRODE
DOCHÁDZA:
k ničeniu prirodzených stanovíšť rastlinných
a živočíšnych druhov,
k narušeniu ekologickej rovnováhy v prírode,
k znižovaniu rozmanitosti života na Zemi,
k vzniku rozsiahlych ekonomických škôd.

POŽIARE SA PODIEĽAJÚ NA GLOBÁL
NOM OTEPĽOVANÍ A TVORBE SKLE
NÍKOVÉHO EFEKTU.
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•
•
•
•
•
•
•

ČO SA DEJE PRI POŽIARI ?
horením sa vyvíja teplota od 100°C až do
800°C,
v plameňoch horí tráva, kríky stromy
a teda aj domovy živočíchov, hniezda vtákov s vajíčkami alebo mláďatkami,
plamene sa rýchlo šíria a nachádzajú v nich
smrť jašterice, hady, ježe a často krát aj
takí bežci ako zajace a srnky,
požiar ničí zárodky života pod povrchom
pôdy,
požiar ničí korene plytko koreniacich rastlín,
prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé
a zdraviu nebezpečné plyny,
v dyme – udusením nachádza smrť veľké
množstvo živočíchov.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE UŽ ROZŠÍRE
NÉHO POŽIARU ?
• bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t.č.: 150 resp. 112 alebo
zabezpečiť jeho ohlásenie,
• uviesť kde horí (presnú adresu a tel. číslo),
čo horí a kto volá,
• uviesť podrobnejšie informácie o požiari,
vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi,
• ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké
prikrývky, lopaty, prenosné hasiace prístroje
a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia,
• vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä
deti a chorých ľudí,
• poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú
a vecnú pomoc hasičskej jednotke – napríklad do-pravné prostriedky, zdroje vody,
spojovacie zariadenia a iné veci potrebné
na zdolanie požiaru.
V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov,
bylín, kríkov a stro-mov ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a domácností zakazujú. Sú to
napríklad nasledovné zákony:
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
ktorý zakazu-je zakladať oheň tam, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje zneškodňovať všetok zelený
odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestran-stiev, ktorý sa musí zhodnocovať napr. kompostovaním. Iný odpad (napr.
plasty, papier, sklo ...) sa môže zneškodňovať iba
v zariadeniach, ktoré sú k tomuto účelu špeciálne vybudované (separačné lin-ky, riadené skládky odpadov, spaľovne odpadov).
ÚMYSELNÝM A CIEĽAVEDOMÝM PO
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RUŠENÍM TÝCHTO ZÁKONOV MÔŽU
OBČANIA DOSTAŤ VYSOKÉ POKUTY.
Dostali sme do daru obývať túto krásnu planétu – je na nás, či tak urobíme v mieri, úcte,
láske. Skús-me to po krokoch – toto by mohol
byť jeden z nich.
Pavol Maduda

Preventivár obce

KOMUNÁLNY ODPAD DRAHŠÍ!
VEĽMI NEPOPULÁRNE OPATRENIE.

U

ž pred rokom som vážne upozornil Obecné zastupiteľstvo čo sa deje s komunálnym odpadom.
Poslanci aj starosta sa snažili nepriaznivú situáciu riešiť množstvom opatrení. To zmnamená,
že sa vytvorilo separačné miesto na Obecnom
úrade, kde sa separovalo množstvo odpadov
( sklo, elektronika, kovy, papier, PVC a pod.)
Zbierali sa PVC fľaše. Toto všetko nepokrylo
zvýšenú tonáž komunálneho odpadu, ktorá sa
zvyšuje pravidelne v letných mesiacoch vkladom zelenej hmoty do zberných nádob. Táto
zvýšená záťaž od apríla do novembra spôsobuje, že obec pravidelne dopláca Technickým
službám Zlaté Moravce, ako som kontrolnou
činnosťou zistil v priemere 12-15 000 EUR za
rok ( 2012-2016).
Tento skutkový stav je hrubé porušenie zákona o obecnom zriadení, zákona o Finančnej
kontrole a smerníc z Ministerstva o životnom
prostredí a ministerstva financií.
Na základe týchto skutočností je možná pokuta až do výšky niekoľkonásobného prekročenia nedostatku z výberu poplatku.
Zákon hovorí, že poplatok za výber komunálneho odpadu sa musí odvíjať z množstva odpadu z minulého roku ( Prepáčte, že Vás nezaťažujem paragrafmi).
Z tohto dôvodu som Ja, ako hlavný kontrolór obce na Obecnom zastupiteľstve žiadal
o zvýšenie poplatku za komunálny odpad.
Uvádzam to na správnu mieru a beriem za to
plnú zodpovednosť, keď nato nemali statočnosť poslanci ( aj keď im ďakujem, že sa to nakoniec zahlasovali) ani starosta.
Toto nie je o voličoch je to zo zákona nutnosť.
Ak sa pýtate na riešenie ohľadne zelenej hmoty pri Obecnom úrade funguje komisia pre životné prostredie, obráťte sa na ňu, alebo svoje
návrhy predložte na Obecný úrad.
IC lic.Mgr.Ing. Jaroslav DUBEC
Hlavný kontrolór obce

OD JANUÁRA 2017 TRIEDIME
ODPAD PRIAMO
Z DOMÁCNOSTÍ

TRIEDENÝ ZBER ODPADOV PREBIEHA
V OBCI ŽITAVANY NASLEDOVNE:
1. ŽLTÉ PLASTOVÉ VRECIA sú určené na
plasty a kovové obaly.
PATRIA SEM: neznečistené stlačené ale-

bo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové
a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén,
tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích
a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, kovové
obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky.
NEPATRIA SEM: mastné obaly so zvyškom
potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod., kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov
a pást, mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,
nadrozmerný kovový odpad.
Žlté vrecia sa zbierajú 1x za mesiac – vždy posledný pondelok v mesiaci.
2. ZELENÉ PLASTOVÉ VRECIA sú určené
na sklo.
PATRIA SEM: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov,
poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor), sklenené
črepy a pod.
NEPATRIA SEM: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
pozlátené a pokovované sklo alebo technické
druhy skla, vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
Zelené vrecia sa zbierajú 1x za 2 mesiace –
vždy posledný pondelok v mesiaci.
3. MODRÉ PLASTOVÉ VRECIA sú určené
na papier.
PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky
papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový
a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.
Modré vrecia sa zbierajú 1x za 3 mesiace –
vždy posledný pondelok v mesiaci.
26. jún 2017

žlté vrecia, modré vrecia, zelené vrecia

31. júl 2017
28. august 2017

žlté vrecia
žlté vrecia, zelené
vrecia
žlté vrecia, modré
vrecia
žlté vrecia, zelené
vrecia
žlté vrecia

25. september 2017
30. október 2017
27. november 2017
O decembrovom
termíne vývozu Vás
budeme vopred
informovať!

žlté vrecia, modré
vrecia, zelené vrecia

!!!UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE VRE
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CIA SA ZBIERAJÚ SPOLU S VYTRIEDE
NÝM ODPADOM. JE POTREBNÉ, ABY
STE VRECIA PRED KAŽDÝM VÝVOZOM
ZVIAZALI. KAŽDÁ DOMÁCNOSŤ DO
STANE NOVÉ PLASTOVÉ VRECIA VŽDY
PO ŠTVRŤROKU.!!!
VÝKUP PAPIERA
Prostredníctvom spoločnosti Green Wave Recycling 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 €.
Predbežné termíny výkupu papiera v našej
obci:
4. apríl 2017, 7. júl 2017 a 6. október 2017.
Termíny výkupov sú iba orientačné, vždy Vás
vopred informujeme o presnom termíne výkupu papiera prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce.
OcÚ

O

SLUŠNE ŽIŤ A SLUŠNE
ZOMRIEŤ

braciam sa na Vás, občania, ľudia dobrej vôle.
Ako to je?
Žijeme tu spolu: v dobrom aj zlom. Stretávame sa,
sporíme, hneváme, udobrujeme.
Rodí sa človek, rodičia ho v krste obetujú Pánovi,
sledujú jeho kroky v škole, potom je svadba, stavba
domu, deti......
Rodičia pomaly odchádzajú.
Sledujú svoje deti, vnukov, dali im čo mohli, ale už
sa nedá, už prichádza len bolesť. Bolesť, s ktorou
sa nechcú deti deliť, chcú ju zdieľať sami, ale žiaľ,
hoci nikoho nechcú otravovať, svoju bolesť sami
neunesú.
Prichádzajú chvíle ťažké, samoneunesiteľné. Človek upadá mentálne, fyzicky. Príbuzní či inak
spriaznené osoby hľadajú zúfalú pomoc, ako sa postarať, ako pomôcť človeku v posledných chvíľach.
Veľakrát vidno ako skutočne zúfalo prichádzajú na
Obecný úrad v krajnej situácií s prosbou o pomoc.
Obec ich musí ratovať!
Veď kto im pomôže, keď nie ľudia, s ktorými žili
celý život?
Tu žili celý život, tu sa radovali, smútili, tu platili
dane.
Dnes sme tu my, ktorí musíme povedať áno, tu
aj slušne môžeš dožiť!
Štát dáva právomoc obciam, aby poskytol
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pomoc v starostlivosti a primeranú mieru finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrovateľskej starostlivosti pre osoby, ktoré túto
starostlivosť potrebujú.
Tieto prostriedky sa majú použiť z podielu
daní poskytnutých pre obec a z výberu miestnych daní. To hovorí zákon.
Dane sme nezvyšovali už roky.
Starosta a poslanci sa ich boja zvýšiť aby boli
zvolení.
Štát financie v tomto zmysle nepridá. Demokrafická krivka sa každoročne zvyšuje. Každý rok
nás bude viac, potrebujúcich pomoc.
Kresťania, priatelia, ľudia dobrej vôle, nehnevajte sa, neurážajte sa radšej prosím Vás pomôžte,
alebo buďte aspoň tolerantní ak sa v budúcnosti
budú v obci zvyšovať dane. Nebude to na plat starostu, zamestnancov, poslancov.
Bude to z dôvodu, ktorý som Vám opísal.
Prepáčte, ale tiež raz budete starí...
IC lic.Mgr.Ing. Jaroslav DUBEC

Hlavný kontrolór obce

T

OBEC POTREBUJE
KRONIKÁRA

outo cestou chceme osloviť našich občanov, ktorí by mali záujem písať obecnú
kroniku a zachytávať dianie v našej obci.
Čo prináša práca kronikára? Kronika nie je
len jedna hrubá kniha plná textu. Kronikár si
počas celého roka musí robiť poznámky o jednotlivých udalostiach, ktoré sa udiali, pretože
sa k nim po skončení kalendárneho roka vráti, aby vytvoril celoročný záznam, ktorý bude
verným obrazom uplynulého roka. K písaniu
kroniky treba pristupovať z nadhľadu a nezaujato, bez komentovania jednotlivých udalostí
a javov, pretože tu ide o zachytenie rozhodujúcich udalostí, ktoré podstatnou mierou
ovplyvňujú život obce v danom roku.
Záujemcovia, ktorí sú ochotní písať kroniku obce, nech
sa prihlásia u starostu obce Juraja Oberta do 28. apríla
2017. Bližšie informácie budú podané na obecnom úrade – platové podmienky, termíny písania a odovzdania
kroniky.
OcÚ

STRETNUTIE ORGANIZÁCIÍ

U

ž tradične aj tento rok pozval starosta
obce Juraj Obert všetkých predsedov organizácií pôsobiacich v našej obci na spoločné
stretnutie, kde prejednali a spoločne zhodnotili
rôzne podujatia v obci a zároveň sa oboznámili
s pripravovanými aktivitami na rok 2017. Tak
veríme, že sa im všetko podarí a hlavne bude
bohatá účasť našich občanov na pripravovaných
akciách – lebo to je to najkrajšie poďakovanie za
ich námahu.

Z OBECNEJ MATRIKY
Vitajte medzi nami!
Ema Soltysová
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom ....
Ing. Michaela Vojdulová
&
Ing. Jozef Valach
S úctou spomíname...
Katarína Ondrejková
Terézia Borkovičová
Chren Michal
Františka Ondrejková

91r.
79r.
73r.
87r.

VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

P

ríchod nového človeka vytvára v nás dospelých úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti v rodine. Malé bábo je stvorenie
tak dojemne nevinné, ešte ani samo netuší, že
už je súčasťou veľkého sveta a čaká ho v živote
veľa vecí. Veľa radostí, ale aj mnoho situácií, v
ktorých sa bude musieť v živote popasovať.
8. februára sme v našej obci privítali pätnásť našich nových občanov. Sú to detičky, ktoré majú
v našej obci trvalý pobyt a narodili sa počas
roka 2016. Rodičia nesúci v náručí svoj poklad
zavítali na obecný úrad, aby boli svedkami
krásnej udalosti, uvítania do života. Starosta
Juraj Obert s hrdosťou privítal všetkých malých občiankov a rodičov, ktorí budú s láskou
sledovať ich prvé krôčky, učiť ich prvé slová,
poprial veľa trpezlivosti a nehy pri ich výchove.
Zároveň každé dieťatko obdaroval darčekom
a mamičky potešil kvietkom.
OcÚ

Ž

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

IDIA. Po tolerantnom patente Jozefa II. sa
rozliezli po Európe. Prišli aj k nám.
Keď som sa dopytoval po ich živote v obci, veľa
ľudí ešte aj dnes po mne krivo zazeralo.
Nech je už ako je, boli to ľudia, ktorí, ovplyvnili život v našej obci, hlavne v Kňažiciach.
Po roku 1870 sa židia udomácnili aj na Hornom Požitaví.
Postupne sa vyprofilovali na rôzne náboženské zoskupenia. Na Zlatomoravecku sa jedna
z odnoží vyprofilovala na ortodoxnú časť.
Z tohto dôvodu si Židovská obec v Kňažiciach postavila nie len synagógu, ale aj odkúpila pozemok na pochovávanie mŕtvych
– cintorín.
V 90-tych rokoch časť tohto cintorína za účasti Mesta Zlaté Moravce a rodiny Mášikových
bola ohradená betónovým plotom s osadením
náhrobných kameňov zvýrazňujúc už len symboliku minulých rokov. Takto bola zachovaná
časť cintorína, ktorej náhrobné kamene boli
žiaľ desiatky rokov rozkrádané občanmi z okolia.
Prečo to píšem?
Po rokoch pán Mášik, starajúci sa o cintorín
zomrel. (Touto cestou aspoň pozostalým sa
chcem poďakovať.)
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Cintorín pustne.
V roku 2015 som na vlastné riziko prepílil zámok a dal som nový.
Jeden kľúč som dal na obecný úrad, jeden som si ponechal.
Prečo?
V Zlatých Moravciach sa opravuje židovský cintorín a zároveň sa bývalá márnica prerába na múzeum. Vnuci a pravnuci týchto zomrelých
navštevujú tento cintorín v Zlatých Moravciach a hľadajú svojich
predkov. Za posledný rok – dva na základe indícii z Moraviec a rôznych historických prameňov tu boli štyri návštevy na našom cintoríne.
Z Londýna, New Yorku.........ľudí, ktorí sú riaditeľmi Nadnárodných
bánk a finančných spoločností.
Dnes holokaust, judaizmus a zvlášť náboženská znášanlivosť sú nosné
témy spoločnosti.
Hanbím sa :
• za to, že nedokážeme vyčistiť zopár hrobov
• za to, že sa správame, ako by sa nás to netýkalo
• že sme kresťania a nedokážeme tolerovať – pochopiť minulosť aj
keď je to možno pre väčšinu z nás dávno.
P.S. Pre ľudí nepoznajúcich historické súvislosti a tematiku: Na cintoríne sa nachádza zachovaných 72 hrobových miest. Prvé pochovanie
(z hrobového kameňa) je z roku 1911, posledné (po prerušení vojnou) z roku 1947.
P.S.2 Možno klamem. Poď sa pozrieť.
Jaroslav Dubec

Hlavný kontrolór obce
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FAŠIANGY V MŠ

j v našej škôlke sme sa oboznamovali s fašiangovými tradíciami.
Najskôr to bolo prostredníctvom karnevalu, na ktorom
deti predviedli krásne a pestré masky, za ktoré boli všetci
odmenení. Aj naše nástenky žiarili farebnosťou rôznych masiek
a veselých šašov. V posledný fašiangový deň sme uskutočnili tradičnú rozlúčku s týmto veselým obdobím. Deťom sme
vysvetlili, čo sú to fašiangy, čo je pôst a ľudové zvyky,ktoré sa s
týmto spájajú. Vytvorili sme sprievod, zaspievali sme si tradičné piesne a urobili riadnu veselicu. Potom sme za výdatnej
pomoci našich plačiek pochovali basu, ktorá nás určite do roka
počká, aby sa táto krásna a pre deti zaujímavá akcia mohla
zopakovať.
Zuzana Beňová

D

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

ňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo v základnej škole školské
kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017, 63.
ročník. Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a víťazom prajeme
veľa úspechov v okresnom kole súťaže. Vďaka patrí aj pani učiteľkám,
ktoré žiakov na recitáciu pripravovali. Žiaci súťažili v troch kategóriách
v prednese poézie a prózy.

I. kategória – žiaci 2. – 4. ročníka
POÉZIA						PRÓZA
1. Zoja Kozolková – 2. A			 1. Júlia Kováčová – 4.r
2. Laura Kubaská – 4. r			 2. Vanesa Medzayová – 2. A
3. Jakub Minár – 2. A				 3. Michal Turčan – 2. B

II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka
POÉZIA						PRÓZA
1. Simona Havranová – 5.r			 1. Lukáš Horvát – 6.r
2. Mária Gábrišová – 5.r			 2. Sára Solčianska – 6.r
3. Ivana Cibirová – 5.r				 3. Viliam Vitek – 6.r

III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

POÉZIA						PRÓZA
- neboli žiadne ukážky				 1. Laura Lukáčová – 7.r.
								2. Adrián Chren – 7.r
								3. Adela Ondrejmišková – 7.

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, postupujú do okresného
kola, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2017 v Zlatých Moravciach.
PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA!
									

F

Mgr. J. Kožiaková

KARNEVAL

ašiangy – čas zábav, plesov, karnevalov. Aj u nás v základnej škole
bolo veselo. V piatok 17. februára sa uskutočnil KARNEVAL.
Žiaci z 1. stupňa a žiaci 5. ročníka si pripravili aj tento rok krásne a zároveň aj pestré masky. Pri príprave masiek nechýbala fantázia, originalita
a kreatívnosť. Určite vďaka patrí rodičom, starým rodičom, súrodencom,
ktorí deťom pomáhali pri výrobe masiek.
Na karnevale
boli obľúbené rozprávkové postavy a zvieratká – víla,
spiderman, Ľadová kráľovná, páv, strom,
motýľ, Rubikova kocka, zajko, mobil, čarodejnica, ježibaba, auto,... a mnohé iné.
Všetky deti boli odmenené a karnevalové
dopoludnie bolo spestrené tanečnou zábavou. Deti sa výborne zabavili.
O rok sa tešíme na nové nápady a masky.
5
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR
STAROSTU OBCE ŽITAVANY

Žitavanoch sa v nedeľu 27. decembra 2016 uskutočnil stolnotenisový turnaj. Zorganizovalo ho občianske združenie Benát. Najviac obsadená bola kategória registrovaných hráčov. Prvé miesto získal František
Mášik, druhý sa umiestnil Vladimír Herda a na treťom mieste bol Marián
Herda, štvrtý Branislav Kramár. Vo štvorhrách hráčov bola najlepšia dvojica Marián Laca a Patrik Pecho. Druhí skončili Marián Herda a Peter Kováč.
V kategórii neregistrovaných mužov sa umiestnil na prvom mieste Pavel
Dvonč, druhý Miroslav Pavlenda, tretí Oto Jonek. V kategórii starších žiakov prvý Oliver Bukora, druhý Filip Jamrich, tretí Kristián Uhrin. V kategórii žiačok bola prvá Veronika Firická, druhá Ema Uhrinová, tretia
Ivana Solčianska. V kategórii mladších žiakov bol prvý Sebastián Homola,
druhý Samuel Kováč, tretí Adam Štuller.

										

D

Mgr. J. Kožiaková

RODIČOVSKÁ ZÁBAVA V ŠKOLE

ňa 14. januára 2017 sa v základnej škole konala rodičovská zábava.
Rodičia a priatelia školy sa mohli prísť zabaviť. Zábava bola výborná, spolu bolo 54 párov. Do tanca hral DJ Robo Ondrejka.
Ďakujeme sponzorom:
kaderníctvo SHARM (Martina Šabová),
Obecný úrad Žitavany, Karol Kováč,
lekáreň u Zlatého hada (Zlaté Moravce),
Zuzana Hrebenárová, Pavol Čepček,
Ivana Ondriašová, Ing. Ľuboš Daniš

RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY J. V. ŠIMKA
V ŽITAVANOCH VÁS SRDEČNE POZÝVA
NA ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2017/2018
ktorý sa uskutoční
dňa 11. apríla 2017 (utorok)
o 14,30 hod. v budove základnej školy.
Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
a peniaze na pomôcky do 1. ročníka.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!
Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Žitavany č. 2/2015
V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľkou školy mimoriadny
termín zápisu.
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Obr. Najlepší v kategórii hráči (zľava B. Kramár,
M. Herda, F. Mášik, V. Herda)

Obr. Najlepší mladší žiaci (zľava A. Štuller,
S. Kováč, S. Homola)

RNDr. Albín Kramár

D

VÝSTAVA VÍN V ŽITAVANOCH

ňa 25. februára 2017 ZO SZZ Žitavany uskutočnil výstavu vín
spojená s verejnou degustáciou v Žitavanoch. Na úvod vystúpil
folklórny súbor Požitavan s „Fašiangovým pásmom“ . Potom bolo vyhlásenie výsledkov. Na výstave sa zúčastnilo 58 vystavovateľov . Odovzdali 121 vzoriek ( 72 bielych vín, 29 červených vín, 7 ružových vín
a 13 vín zo samorodných sort viniča).
Víťazi v jednotlivých kategóriách a najlepší vinári zo Žitavian:
Šampión bielych vín: Attila Major, Klasov, Veltlínske zelené,
Žitavany: Ing. Rastislav Šiška, zmes biela ( sauvignon a semillon ),
Šampión červených vín: Ján Majer, Kozárovce, Hron,
Žitavany: RNDr. Albín Kramár, Frankovka modrá,
Najlepšie ružové víno: Vladimír Martinec, Žitavany,
Cabernet sauvignon,
Najlepšie hybridné víno: Vladimír Martinec, Žitavany, Hybrid.
Vzhľadom na pomerne nepriaznivý rok
2016 (mrazy koncom
apríla a neskôr tlak
chorôb – peronospóra
a múčnatka) bola úroda hrozna minimálna
a v účasti vín na výstave boli zastúpené
ročníkovo staršie vína
skoro v jednej tretine,
čo nebýva zvykom.
Kvalita vystavených vín bola na veľmi dobrej úrovni. Veď zo 108 vzoriek
vín zo štepových sort bolo udelených 90 medailí.
Po verejnom vyhlásení výsledkov odbornej degustácie a odovzdaní cien
najlepším prebiehala verejná ochutnávka. Na nej si mohli účastníci porovnať svoje hodnotenia s členmi odbornej degustácie.
V sále vládla príjemná atmosféra. K dobrej nálade prispeli aj traja mladí muzikanti ( M. Kramár, J. Cibira, M. Uličný), ktorý zahrali na ľudovú nôtu.
RNDr. Albín Kramár

amár
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OZNAM

bčianske združenie BENÁT a Stolnotenisový klub Športového klubu Žitavany
Vám oznamuje, že dňa 15. apríla 2017 v sobotu sa uskutoční v hale Obecného úradu pri
Športovom klube Žitavany „ XIII. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja “. Turnaj
sa uskutoční v nasledujúcich kategóriách:
najmladšie žiačky ( 2006 a ml. ),
- mladšie žiačky ( 2005, 2004 ),
- staršie žiačky ( 2003, 2002 ),
- najmladší žiaci ( 2006 a ml. ),
- mladší žiaci ( 2005, 2004 ),
- starší žiaci ( 2003, 2002 ),
- juniorky a ženy,
- juniori ( 2001, 2000,1999 ),
- muži neregistrovaní,
- muži registrovaní - hráči.
Začiatok turnaja pre žiakov, juniorky, juniorov, ženy a mužov nehrajúcich súťaž je o 8:00 hodine. Muži hráči majú začiatok o 12:00 hodine.
Štartovné pre mužov hráčov je 4,- €, ostatní 2,- €.

Ak sa do kategórie prihlásia menej ako štyria hráči, organizátor rozhodne o prípadnom zlúčení kategórií.

O občerstvenie je postarané.
Organizátori Vás srdečne pozývajú. Príďte si
zašportovať a porovnať svoju stolnotenisovú
zručnosť s ostatnými.
Prihlásiť sa môžete priamo na turnaji, na
mobilnom telefónnom čísle 0905565117,
alebo na e-maile: albinkramar@gmail.com.
RNDr. Albín Kramár

FAŠIANGY, FAŠIANGY TIE
VESELÉ SVIATKY...

...ZAS SA K NÁM VRÁTILI PO ROKU
SPIATKY

D

ňa 18. 2. 2O17 FS POŽITAVAN zorganizoval fašiangové popoludnie kde sa
stretli a zabavili záujemcovia folklóru a tradícií pri veselých ľudových piesňach a scén-

kach. Celé popoludnie panovala dobrá nálada
a smiech. Na záver sme pochovali BASU a rozlúčili sme sa s piesňami a zábavou na 40 dní.
Oľga Homolová

BLAHOŽELALI SME JUBILANTKE

S

tarosta obce dňa 9. 3. navštívil pri príležitosti krásneho životného jubilea

90 rokov, pani Helenu Šabovú, poprial
jej pevné zdravie a veľa radosti zo života... aj my sa pridávame ku gratulácii a prajeme ešte veľa rôčkov strávených
v kruhu svojej rodiny.

BLAHOŽELANIA MS SČK
najkrajších slov zviazanú kyticu želaní,
Posielame jubilantom s týmito menami:
- 21. 1. Hedviga Chrenová 75 rokov
- 10.2. Mária Gajdošová 70 rokov
- 3.3. Valent Jenis
70 rokov
- 2. 4. Terézia Štrbová
80 rokov
- 19. 5. Mária Šabová
80 rokov
Pekný veršík, dúšok vína,
nech Vám sviatok pripomína.
Naše srdcia jedným tónom
vravia, veľa šťastia, zdravia.

Z

Výbor MS SČK

OZNAM PRE DARCOV KRVI

M
ZHROMAŽDENIE ČLENOV
MIESTNEHO
SPOLKU SLOVENSKÉHO
ČERVENÉHO KRÍŽA

V

ýročné zhromaždenie členov MS SČK v
Žitavanoch sa konalo dňa 27. 2: 2017 v
KSZ za účasti do 100 členov a hostí. Predsedníčka Henrieta Herdová po zahájení a privítaní
členov a hostí predložila návrh programu. Po
jeho odsúhlasení a voľbe návrhovej a volebnej
komisie predstavila dve nové členky. Správa o
činnosti bola rozšírená o najdôležitejšie aktivity
z celého minulého štvorročného volebného obdobia. Minútou ticha sme si uctili pamiatku troch
zosnulých členov. Pre ďalšie štvorročné obdobie
bol zvolený výbor MS v Žitavanoch v zložení:
predsedníčka – Henrieta Herdová podpredsedníčka – Anna Valková Pokladníčka – Mgr. Eva
Furdová členky – Júlia Šabová, Katarína Kováčová, Helena Chrenová, Katarína Chrenová,
Kontrolór – Katarína Rumanková Delegát na
územný snem – Henrieta Herdová Náhradník
delegáta. Blahoželania jubilantom oživil FS
Požitavan pod vedením Oľgy Homolovej.
V diskusii sa prihovorili: podpredseda územného spolku v Nitre MUDr. Štefan Valkovič,
starosta obce Juraj Obert, primátor mesta
Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár. Po
diskusii predsedníčka odovzdala ďakovný
list PaedDr. Dušanovi Husárovi za finančný dar 100 € a vyjadrila vďaku ďalším dvom
nemenovaným darcom za finančnú pomoc
a tiež poďakovala predsedovi ZO SZZ Štefanovi Orolínovi za pravidelnú podporu dobrým vínkom, či už pri odberoch krvi alebo
členských schôdzach. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek podporujú MS SČK.
Anna Valková

iestny spolok SČK Žitavany ďakuje
všetkým, ktorí dokážu obetovať kúsok
seba, aby pomohli odkázaným na pomoc iného človeka. Veríme, že urobíte
všetko preto, aby
ste sa opäť alebo
po prvý krát mohli
zúčastniť dobrovoľného darovania
krvi.
Dobrovoľný odber krvi usporiadame dňa 3.
apríla 2017 o 8:00 v KSZ, o ktorom budete informovaní aj miestnym rozhlasom.
Určite nezabudnete na krásny pocit, keď svojou kvapkou krvi prispejete k záchrane života.
Ďakuje Miestny spolok SČK Žitavany
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VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ
PRIATELIA, ŽITAVČANIA

7.12.2016 bol pre ŠK Žitavany dňom, kedy
dostal náš futbalový klub na výber. Po odstúpení starého vedenia, bolo v hre uzavretie
štadióna, alebo pokračovanie klubu s ľuďmi,
ktorý sa na túto neľahkú úlohu odhodlajú. Nakoľko, už samotný záujem o členskú schôdzu
bol žalostný, mohlo sa pracovať iba s tými,
ktorý sú prítomný a ochotný prevziať vedenie
a zodpovednosť na svoje plecia. Novozvolený
výbor ŠK Žitavany tvoria: Peter Chren, Juraj
Pindeš, Milan Kabát, Daniel Drienovský, Milan Kukučka, Marián Herda, Daniel Jenis. Do
revíznej komisie boli zvolený, p. Regina Kissová, Juraj Sámel a Karol Kováč. Dá sa povedať, že od základu sa zmenilo vedenie klubu.
Zmeny postihli aj realizačný team žiakov, vedením ktorých boli poverený, Daniel Jenis a
Mikuláš Jakab, do dnešného dňa aktívny hráči
A mužstva. Vízia, ktorú chce vedenie ŠK Žitavany zapracovať medzi hráčov a fanúšikov
je: že každý hráč musí hrať za „ISKRU“ v prvom rade so srdcom. Toto je amatérsky futbal,
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nie profesionálny, preto sa musí
zmeniť myslenie hráčov. Budeme si zakladať v prvom rade na
oddanosti ku klubu. Nebudeme
sľubovať postupy, no od každého hráča, trénera a funkcionára
budeme vyžadovať plnenie si
svojich povinností. Veľmi jasne
si uvedomujeme, že futbal nie je
najdôležitejšia vec v našej obci ,
už len preto, že v obci je mnoho
objektov ktoré by potrebovali finančnú injekciu a potrebovali by
zachrániť a zveľadiť. Na druhej
strane, ŠK Žitavany, je vybudovaný našimi predkami a našou
povinnosťou je tento majetok nielen chrániť, ale aj zveľaďovať. Bez
pomoci obce Žitavany, sponzorov
a Vás fanúšikov športu to jednoducho nepôjde. Každý máme
v hierarchii domácnosti, obce
a v tomto prípade v hierarchii
športového klubu nejaký význam
a svoje miesto. No každý, zo svojej
pozície má povinnosť prispieť do
spoločného „košiara“ spôsobom,
ktorý bude slúžiť pre dobro klubu.
K dnešnému dňu sa nám podarilo, skrášliť vchod do nášho klubu.
Boli vymenené staré okná na kabíne A mužstva za nové plastové,
odstránené staré, železné a hlavne
nebezpečné brány okolo ihriska. Tie budú nahradené novými,
ľahko prenosnými bránami. Keďže sa jedná o investíciu do jednej
brány vo výške cca. 680eur, budú
zakúpené postupne. Trávnik bol
zapieskovaný certifikovanou firmou a veríme že to bude mať z pohľadu kvality hracej plochy veľký
význam. Nanovo bolo zamerané
ihrisko, nakoľko jedna polovica
od druhej bola dlhšia o 4 metre
a šírka bola tiež v každom rohu
iná. Táto zmena si vyžiadala aj posunutie brán na rozmery ihriska
105x68m. Pomocou firmy ViOn
sme po prvý krát čiary na ihrisku
„vylajnovali“ farbou. Aj to je jeden
z momentov, ktorý môže prispieť
ku väčšiemu komfortu či už hráčov, ale aj divákov pri pohľade na
hraciu plochu. Možno najpodstatnejšia a nie príliš príjemná vec z
pohľadu diváka bude informácia,
že bufet na športovom klube bude
počas zápasov uzatvorený, nakoľko ak nemá fungovať oficiálne, s
príslušnými povoleniami tak fungovať nebude/stav do 15.3.2017/.
Z tohto dôvodu sme 17.2.2017
zvolali Mimoriadnu členskú
schôdzu. Jediným bodom progra-
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mu bola legalizácia bufetu. Všetkých prítomných 29 členov ŠK
Žitavany, jednohlasne podporilo
myšlienku legalizácie a poverilo
výbor ŠK, aby všetky potrebné
povolenia k tejto zmene vybavil.
Dnes, /t. j. 16.3.2017/, môžeme
konštatovať že zachovanie bufetu
sa podarilo a diváci nebudú o nič z
občerstvenia ukrátení, ale dovolíme si tvrdiť, že občerstvenie bude
posunuté o niekoľko stupienkov
vyššie.Jedným z možností financovania klubu je aj naša aktivita
a „nahánanie“ financií spôsobom
ako je usporadúvanie spoločenských akcii. Dňa 4.2.2017 sme
organizovali jubilejní 10.ročník
športového plesu, ktorý predčil
aj naše očakávanie. Bol niečím
iní a odvážnejší. Pozvanie prijali starosta Žitavian, Juraj Obert,
Primátor mesta Zlaté Moravce
Dušan Husár, predseda Obfz
Štefan Korman, člen disciplinárnej komisie Obfz Martin Jančok
a do tanca hral starosta Čaradíc,
Duo Rytmix p. Vladimír Uličný.
Do tomboly, nám bolo venované
40 cien, ktoré si našli svojho majiteľa. Hlavnú cenu večera, 15kg
moriaka vyhral manželský pár zo
Zlatých Moraviec. Športový ples
dopadol nad očakávania dobre aj
vďaka pomoci mnohých ľudí, ktorý priložili ruku k dielu. Veríme,
že myšlienky zodpovednosti za
náš klub si osvojíte spolu s nami a
budeme spoločnými silami budovať silnejší klub ŠK ŽITAVANY.
Výbor ŠK Žitavany.

ŠK ISKRA ŽITAVANY
OCEŇOVAL!!!

P

očas plesu sme si našli čas aj
na ocenenie ľudí ktorí pre
klub toho veľa urobili no už nie
sú medzi nami, ale aj ľudí ktorých
stále môžeme „potlapkať“ po pleci. Výbor ŠK ISKRA Žitavany ocenil za „oddanosť klubu“
In memoriam
Jaroslava Belenčíka ocenenie prebrala manželka Terka
Jozefa Chrena st. ocenenie prebral
syn Jozef
Štefana Urbana, ocenenie prebral
syn Martin
Milana „kofiho“ Kováča, prebrala
mamička Antonia a syn Erik
Medzi živými boli ocenení

Samko Šabo, vychádzajúca hviezdička, ocenenie odovzdal Daniel
Jenis, Patrik Marták, vychádzajúca hviezda, ocenenie odovzdal
Daniel Drienovský, Pavol Chren s
predchádzajúcim výborom, Ocenenie odovzdal Martin Jančok,
Milan Kukučka za 35 rokov služby
pre klub, ocenenie odovzdal predseda Obfz Štefan Korman
Ocenenia sa stretli s veľkým porozumením a ocenení boli vyprevádzaný s potleskom...

VYLOSOVANIE JARNEJ
ČASTI VI.LIGY OBFZ
NITRA, MUŽI ROČNÍK
2016/2017

.............................................................

12.3. Jelenec – ŠK Žitavany, 14,30 hod
19.3. ŠK Žitavany – Selice, 15,00 hod
26.3. Lehota – ŠK Žitavany, 15,00 hod
2.4. ŠK Žitavany Klasov, 15,30 hod
9.4. Kolíňany – ŠK Žitavany, 15,30 hod
16.4. ŠK Žitavany – Golianovo,
16,00 hod
23.4. Močenok – ŠK Žitavany,
16,00 hod
30.4. ŠK Žitavany – Janíkovce,
16,00 hod
7.5. Výčapy Opatovce – ŠK Žitavany,
16,30 hod
14.5. ŠK Žitavany – Lužianky,
16,30 hod
21.5. Kráľová n. Váhom – ŠK Žitavany, 17,00 hod
28.5. ŠK Žitavany – Rumanová,
17,00 hod
4.6. ŠK Žitavany – Ivanka, 17,00 hod
11.6. Horný Ohaj – ŠK Žitavany,
17,00 hod
18.6. ŠK Žitavany – Chrenová,
14,30 hod

VYLOSOVANIE JAR
NEJ ČASTI DORAST VI
LIGA, OBFZ NITRA

.............................................................

19.3. ŠK Žitavany – Tekovské Nemce,
12,30 hod
26.3. ŠK Žitavany – Pohranice, 12,30
2.4. voľno
9.4. ŠK Žitavany – Tes. Mlyňany,
13,00 hod
16.4. Lužianky – ŠK Žitavany, 13,30 hod
23.4. ŠK Žitavany – Machulince,
13,30 hod
30.4. Jelenec – ŠK Žitavany, 13,30
hod
7.5. ŠK Žitavany – Beladice, 14,00 hod
14.5. Sľažany – ŠK Žitavany, 14,00 hod
21.5. V. Lapáš – ŠK Žitavany, 14,30 hod

28.5. ŠK Žitavany – Kolíňany, 14,30 hod
4.6. Janíkovce – ŠK Žitavany, 14,30 hod
11.6. voľno
Žiaci, IV. Liga skupina C. Obfz Nitra
...........................................................
1.4. voľno
8.4. ŠK Žitavany – Čifáre, 15,00hod
15.4. Topoľčianky – ŠK Žitavany,
15,00 hod
22.4. Nevidzany – ŠK Žitavany,
16,00 hod
29.4. voľno
6.5. Tek. Nemce – ŠK Žitavany,
17,00 hod
13.5 ŠK Žitavany – Golianovo,
17,00 hod
20.5. Kolíňany – ŠK Žitavany,
17,00 hod
27.5. ŠK Žitavany – Čeľadice, 17,00
hod
3.6. V. Cetín – ŠK Žitavany, 17,00 hod
10.6. ŠK Žitavany – Sľažany,
17,00 hod

...ŠK ŽITAVANY...
organizuje a zároveň Vás pozýva
na 1. Ročník MAJÁLESU...
ktorý sa bude konať 6. 5. 2017
od 19:00 hod. v športovej hale
v Žitavanoch.
Vstupenky v predpredaji na tel.
čísle 0917277581 od 7. 4. 2017
Do tanca hrá Duo Rytmix
p. Vladimír Uličný
Hostia večera:
Folklórny súbor Požitavan a skupina Širák Band
O občerstvenie bude postarané
pravým divinovým gulášom, ktorý navaria Tlmačský poľovníci
Cena na pár: 20,- €
V cene vstupenky je tanier gulášu
na osobu, chlieb, nealko a 1l vina
na pár + slané...
Tešíme sa na Vašu účasť!!!
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