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PRÍHOVOR STAROSTKY

M

ilí spoluobčania, na úvod by som sa chcela v prvom rade poďakovať vám všetkým, ktorí ste mi 27. januára 2018 odovzdali svoj
STRETNUTIE ORGANIZÁCIÍ
hlas. Patrí vám veľká vďaka za podporu. Som veľmi rada, že aj napriek
Tradične aj tento rok pozvala dňa 7.2. 2018 starostka obce Mgr.
tomu, že som na post starostu kandidovala sama a nie je to mandát na
Edita Grzybová všetkých predsedov organizácií pôsobiacich v nacelé volebné obdobie, prišlo k volebným urnám takmer 30% občanov
šej obci na spoločné stretnutie, ktoré sa konalo v priestoroch Obecnašej obce. O to viac je pre mňa zaväzujúce nesklamať dôveru občanov.
ného úradu. Hlavným programom tohto stretnutia bolo predloDovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme pre
ženie návrhov pripravovaných aktivít na rok 2018 a ich spoločné
našu obec a jej občanov čo najlepšiu službu. Pevne verím, že sa nám to
zhodnotenie. Veríme, že pripravované akcie budú úspešne zrealizospolu podarí.
vané a a ich námaha pri realizácií bude odmenená vašou účasťou.
Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávaná jar spolu so svojiOcÚ
mi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami.
Toto slávnostné obdobie sa spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré tradície a zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach zostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by mal zostávať v našich srdciach FINANČNÁ ZBIERKA PRE RODINU ANTOLÍKOVÚ
počas celého roka.
Pravú veľkonočnú radosť zo srdca praje Mgr. Edita Grzybová starostka
február bol pre rodinu zo Žitavian katastrofou. V noci totiž prišli
obce.
v dôsledku požiaru o strechu nad hlavou a elektrinu. Materiálne
Mgr. Edita Grzybová škody boli obrovské, a preto sa obec rozhodla tejto rodine pomôcť. V
starostka obce čase od 5. februára bola vyhlásená v Žitavanoch finančná zbierka. Veľká
vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste prispeli akoukoľvek čiastkou. Sme
radi, že vám to nebolo ľahostajné a preukázali ste svoju štedrosť. Peniaze z finančnej zbierky boli rodine Antolíkovej odovzdané na Obecnom
úrade v Žitavanoch v spolupráci s farským úradom. 
OcÚ

1.

VOĽBY

V

sobotu 27. januára mala naša obec po komunálnych voľbách nového starostu. Ako už isto viete, stala sa ňou Mgr. Edita Grzybová,
ktorej voliči odovzdali 331 platných hlasov. Novozvolenej starostke prajeme veľa síl, správnych rozhodnutí a množstvo nápadov na zlepšenie a
rozvoj našej obce. 
OcÚ
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Z OBECNEJ MATRIKY
2018

D

ieťa je naplnením života,
jediná skutočná hodnota, čo po nás zostane.
Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou,
na ktorú všetci s láskou čakajú. V našej obci sa už stalo
každoročnou tradíciou privítať našich najmenších obyvateľov. Dňa 21. februára sa v
kultúrno-spoločenskom zariadení obce Žitavany konala
slávnosť „Uvítanie detí do života.“ V roku 2017 pribudlo
v našej obci 13 najmenších
občanov, z toho 7 dievčat.
Starostka obce Mgr. Edita

Vitajte medzi nami!
Baláž Samuel
Kováčová Ema
Stražan Hugo
Chren Tomáš
Masárčová Tamara

S úctou spomíname...
Fečo Jozef †70 r.
Gordíková Františka, rod. Šutková †84 r.
Čulíková Paulína, rod. Jenisová †82 r.

Grzybová všetkých srdečne
privítala, deťom popriala
šťastný a úspešný život plný
radosti, zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky,
ale aj zodpovednosti pri vý-

chove svojich ratolestí. Po
slávnostnom príhovore a
blahoželaní každé dieťa obdarovala finančným príspevkom a mamičky potešila
kvetom.

FAŠIANGY SA KRÁTIA, UŽ SA
NENAVRÁTIA

N

aša obec na tradície nezabúda, a preto
tak ako každý rok, tak aj tento sme spolu
oslávili Fašiangy. Dňa 4. februára FS POŽITAVAN, OZ Benát a OcÚ Žitavany zorganizovalo
pre vás „Fašiangové popoludnie“.V kultúrno-spoločenskom zariadení obce Žitavany sa
stretli záujemcovia folklóru a tradícií, aby sa
zabavili pri ľudových piesňach a divadelných
scénkach. Túto akciu sme spoločne ukončili
tradične pochovávaním basy a rozlúčili sa na
40 dní so zábavou.
OcÚ

FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE

K
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dobrým zvykom v našej materskej škole
patrí zachovávanie tradícií a ľudových
zvykov nášho regiónu. Vo fašiangovom období sa uskutočnil detský karneval plný radosti,
spevu a zábavy. Šikovní rodičia pripravili pre
svoje deti pestré, veselé kostýmy, masky a personál sa pridal. Deti aj dospelí sa premenili na
princezné, bojovníkov, zvieratá a spolu strávili
predpoludnie plné hier a tanca. Ďalším podujatím v MŠ bolo ,,pochovávanie basy“. Deti sa
oboznámili so zvyklosťami pred Popolcovou
stredou, kedy skončia spevy, zábavy a basa, ako
symbol veselia a hudby načas stíchne. V ľudových kostýmoch so sprievodom sme vyprevadili basu odpočívať až do Veľkej noci. Naše deti
majú teda pri bežných, výchovných aktivitách
aj takéto zážitky, ktoré upevňujú vzťahy medzi
deťmi, dospelými a myslíme, že robia dobré
meno našej materskej škole.
Iveta Dávidová
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VÝBEROVÉ KONANIE
RIADITEĽKY MŠ
Dňa 20.3. prebehlo v priestoroch materskej školy v Žitavanoch výberové konanie na post
riaditeľky. Opäť sa ňou stala Daniela Petrovičová, ktorá tak pokračuje naďalej v svojej funkcii.
My jej prajeme veľa úspechov
v ďalších rokoch.

RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
J.V. ŠIMKA V ŽITAVANOCH VÁS POZÝVA
NA ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
ktorý sa uskutoční dňa 10. apríla 2018 (utorok).
Na zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
a peniaze na pomôcky do 1. ročníka.
Bližšie informácie sa dozviete včas na webovej stránke a z obecného rozhlasu.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

OZNAMY
•	Občianske združenie BENÁT a Stolnotenisový klub Športového klubu Žitavany
vám oznamuje, že dňa 31. marca 2018 v
sobotu sa uskutoční v hale Obecného úradu pri Športovom klube Žitavany ‚‚XIV.
ročník Veľkonočného stolnotenisového
turnaja“. Turnaj sa uskutoční v nasledujúcich kategóriách:
- najmladšie žiačky (2007 a mladšie),
- mladšie žiačky ( 2005, 2006),
- staršie žiačky ( 2003, 2004),
- najmladší žiaci (2007 a mladší),
- mladší žiaci (2005, 2006),
- starší žiaci (2003, 2004),
- juniorky a ženy,
- juniori ( 2002, 2001, 2000),
- muži neregistrovaní,
- muži registrovaní – hráči.

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v zmysle všeobecne
záväzného
nariadenia obce Žitavany č. 2/2015.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTU OBCE ŽITAVANY
V Žitavanoch sa v stredu 27. decembra 2017 uskutočnil stolnotenisový turnaj. Zorganizovalo
ho Občianske združenie BENÁT. Poháre najlepším odovzdávala poverená starostka obce Mgr.
Edita Grzybová. Najviac obsadená bola kategória registrovaných hráčov. Prvé miesto získal Ján
Červený, druhý sa umiestnil Vladimír Herda, na treťom mieste bol Norbert Chudý, štvrtý Marián Laca. Vo štvorhrách hráčov bola najlepšia dvojica Jozef Červený a Vladimír Kúsek. Druhí
skončili Peter Kováč a Peter Ondriaš. V kategórii neregistrovaných mužov sa umiestnil na prvom
mieste Pavel Dvonč, druhý Ľuboš Uhrín, tretí Pavel Kocián. V kategórii junioriek a žien bola
prvá Adelka Kramárová, druhá Ema Uhrínová, tretia Veronika Firická. V kategórii juniorov bol
prvý Juraj Gálik, druhý Patrik Pecho, tretí Kristián Uhrín. V kategórii mladších žiačok bola prvá
Vaneska Šabová, druhá Dianka Herdová, tretia Sofia Kúseková. V kategórii mladších žiakov bol
prvý Sebastián Homola, druhý Samuel Kováč, tretí Adam Štuller.
OZ BENÁT

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.
•	
Občianske združenie BENÁT pozýva
všetkých záujemcov na rodinný bicyklový
výlet na Hrušov, ktorý sa uskutoční dňa 8.
mája 2018. Zraz záujemcov je o 9:30 hod.
pred bývalým obchodom u Šimka. Občerstvenie a na opekanie si treba si treba vziať
individuálne. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá.
RnDR. Albín Kramár

Obr. Najlepší v kategórii hráči (druhý zľava V. Herda, J. Červený, N. Chudý, M. Laca)
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POD VIANOČNÝM STROMČEKOM

D

ňa 6.januára sme v budove ZŠ vianočné obdobie zakončili divadelným predstavením –
Pod vianočným stromčekom. Ochotníci zo Žitavian a Zlatých Moraviec sa predstavili v
scénkach Maťko a Kubko, Múdry Maťko a blázni a Príbehy z Betlehema. Spevom a hudbou nás
sprevádzal FS Požitavan. Nesmierne nás teší, že ľudia z obce ale aj okolia prišli, podporili nás
potleskom a motivovali k ďalším projektom. Dúfame, že týmto malým predstavením obnovíme
v Žitavanoch ochotnícke divadlo.
Sprievodným programom bola malá výstava vlastnoručne vyrábaných anjelov našich občanov,
ktorá mala taktiež úspech.
Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto
úžasné podujatie a aj tým, ktorí nás prišli podporiť.
Za OZ Benát Mgr. Anna Absolonová

16. VÝSTAVA VÍN
V ŽITAVANOCH

V

ýstavy vín ZO SZZ v Žitavanoch spojené
s degustáciou vín si získali v širokom okolí medzi vinármi veľkú popularitu a stali sa už
tradičnou akciou základnej organizácie SZZ.
Tento rok ZO zorganizovala už 16. ročník
tejto výstavy. Rekordný počet vín - 220 vzoriek, svedčí o veľkom záujme o túto degustáciu. Obecná hala v Žitavanoch, kde sa výstava
konala 24.2.2018, sa zaplnila do posledného
miesta nielen vinármi, ktorí sa svojimi vínami
zúčastnili výstavy, ale aj milovníkmi božského
moku.
Výbor ZO SZZ v Žitavanoch ďakuje všetkým
zúčastneným a návštevníkom za priazeň a
všetkým sponzorom za podporu tejto úspešnej degustácie. Tešíme sa na ďalší ročník degustácie v roku 2019.
Ocenenie najlepších vinárov
Biele vína:
1. Attila Major

Rulandské biele

2. FIERO WINE

Semillon

3. Juraj Mladý

Zmes biela
Domáci:

Štefan Orolín

Rizling rýnsky

Vladimír Martinec

Rizling vlašský

Červené vína:
1. VINUM VIVO

Zmes červená

2. Jozef Ivanič

Zmes červená

3. Štefan Gaži

Dunaj
Domáci:

BLAHOŽELALI SME
JUBILANTOVI

P

ri príležitosti krásneho životného jubilea 95 rokov, navštívila starostka obce dňa 13.3. pána Ľudovíta Šabu. Oslávencovi popriala
hlavne pevné zdravie a veľa Božieho požehnania do ďalších rokov života. Ku gratulácii sa pridávajú aj ostatní občania dediny a prajú veľa
radosti strávených v kruhu najbližších.
OcÚ

Karol Orolín

Cabernet
sauvignon
Ružové vína:

1. Viliam Ondrejka

Zmes červená

Najlepšie hybridné víno:
Vladimír Martinec

Hybrid

ZO ŽIVOTA MS SČK

Zhromaždenie členov MS SČK v Žitavanoch dňa 12. februára, sa konalo v KSZ, keď fašiangy končia podľa kalendára. Predsedníčka H. Herdová privítala našich členov a hostí,
p. B. Jaššovú za SÚS SČK Nitra a starostku obce Mgr. Editu Grzybovú. Po Novom roku
sa pravidelne stretávame v tento čas, aby sme spomínali, hodnotili, plánovali a blahoželali
zas. Zosnulej zakladateľke ČK u nás p. Aničke Herdovej a členke p. Aničke Mravíkovej
sme zachovali tichú spomienku. Tri nové členky do MS prijalo naše zhromaždenie, jubilantom od nás a FS Požitavan patrilo blahoželanie. V diskusii sa nám prihovorili hostia s
aktuálnymi témami, po prijatí uznesenia predsedníčka MS poďakovala úprimnými slovami. Výbor ponúkol od nás a oslávencov fašiangové pohostenie, pri speve a harmonike s
FS Požitavan bolo príjemné posedenie.
Podpredsedníčka MS SČK Žitavany Anna Valková
4
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BLAHOŽELANIE
JUBILANTOM MS SČK
Za vaše starosti, za vaše vrásky, želáme
vám veľa zdravia, lásky. Striebro vašich
vlasov, múdrosť veku, nech je blízka aj
mladému človeku. Jeseň života aj keď
je načatá, radosť vám dávajú deti a vnúčatá. Spoločné chvíle prežité, keď sadnete za slávnostný stôl, porozumenie,
úcta a vďaka zaženú každý bôľ.
Anna Chrenová
75r.
Viliam Vítek
80r.
Karolína Mravíková
75r.
Helena Prochovníková
70r.
Katarína Mášiková
80r.
Milan Barabáš
80r.

POZVÁNKA NA SPOLOČNÝ
ODBER KRVI
Pozývame darcov dňa 9. apríla na spoločný
odber krvi, do KSZ od 8:00 hod, aj tých, čo sa
odhodlajú na odber prvý. Teší sa na vás predsedníčka MS SČK H. Herdová a výbor.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a
veľa krásnych a spoločných zážitkov želá
Výbor MS SČK

ČITATELIA, POZOR!
,,Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

P

re všetkých milovníkov kníh
máme dobré správy. „Dvere do čarovného sveta“ sa znovu otvoria, a to
od 1. apríla v priestoroch bývalej MŠ
na Opatoveckej ulici. Veríme, že vás
táto informácia potešila a navštívite
našu obecnú knižnicu, ktorá bude pre
každého z vás prístupná každý pondelok v čase od 15:00 do 18:00 hod.

BLAHOŽELANIE K 60. ROKOM MANŽELSTVA
„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať
každučký deň.“

P

omyselnú stavbu manželstva
stavajú Karol a Terézia Šaboví
už krásnych 60 rokov. Dňa 8.2. 2018
im bolo dopriate osláviť v kruhu najbližších diamantovú svadbu, teda 60.
výročie uzavretia manželstva. My im
preto prajeme hlavne veľa zdravia, veľa
spoločných chvíľ a radosti zo života.

SPOMIENKA NA MILANA KOVÁČA

M

ôj súkromný archív je plný prekvapení, „ukrýva“ množstvo toho, o čom sa
iným ani len nesníva. Inak tomu nebolo ani v sobotu, 3.3. Poviete si obyčajné
číslo, ale ono až tak obyčajné nie je. Tieto dve číslice mi pripomenuli, aby som zapálil
sviečku mojej sestre Helene Ondriašovej, ktorá sa svojej šesťdesiat osmičky nedožila.
Sviečka, horí celý deň...
Púšťam sa do práce (nevadí, že je sobota), termíny tlačia. Keď mi to v hlave zašramotilo
oveľa viac ako inokedy. Môj osobný „bodygard“ ma nakopol, vraj a čo Miloš? Vezmem
do rúk kalendár tých, ktorí boli hviezdami vo futbale, a naozaj, červené svetlo ma upozorňuje na udalosť.
Tou udalosťou je narodenie Milana Kováča, syna Antónie Kováčovej a Milana Kováča, ktorý sa narodil v Bratislave. Bolo čo oslavovať, syn Miloš ako som ho ja volal rástol
tak, že všetok svoj voľný čas venoval futbalu. Futbal mu tak učaroval, že iný druh zábavy
vôbec nepripúšťal. Všetko čo nedostal do vienka, natrénoval na zelenej tráve domáceho
štadióna v Žitavanoch. Vedel, že futbal je drina, ktorú musí prekonať. Odmenou mu boli
nominácie do rôznych reprezentácií. Či to už boli mestské, okresné, krajské, všetky boli
jeho výsledok dôkladnej snahy. Talent, ktorý mal si všimli vo vedľajšej akadémií Calexu v
ktorej dostal šancu zviditeľniť sa. Prešiel všetkými kategóriami, hrozilo, že príde k tomu,
že nikto nebude mať záujem...
V tejto časti vstupujem na scénu, pomohol som ho dostať do Bratislavy, do Spojov, bolo
to dobré riešenie. Po Spojoch nasledovala Rudá Hviezda Sušice, fajn všetko, klaplo podľa
prognóz.. Aj napriek tomu bol Miloš, veľmi ďaleko od Bratislavy, kde na neho čakal futbalový klub Červená Hviezda Bratislava, prišla chvíľa a Miloš spoznával Bratislavu a doslúžil vojenčinu.
Prišiel koniec a ja som sa mal postarať o niečo nemožné. Mal som prehovoriť Miloša, aby
v klube zostal. Nezostal kvôli otcovi, ktorý náhle ochorel. Urobil dobre aj napriek tomu,
že sa trápil... Trápenie skončilo v okamihu keď dostal druhú šancu, hrať futbal vo Vione,
kde bol aj zamestnaný.
Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch... V decembri 2006 pred vianočnými sviatkami sme sa zvítali s tým jeho sloganom „Aha! No čo je? Prišli ste“? Nikto netušil, že to bolo naposledy. Krvilačný ôsmy január 2007, pretrhol niť života, človeku, ktorý tu zanechal po sebe veľmi hlbokú športovú brázdu, rodičov, manželku a dvoch synov.
Nechce sa mi veriť, že je to už jedenásť rokov od tragédie. Práve v sobotu 3.3. by Miloš
oslávil päťdesiatku, všetci, ktorí ste ho poznali, viete, že vám ruku nepodá, skúste zapáliť
spomienkovú sviečku.©
Fajták Jozef
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ŠPORTOVÝ PLES

Tak ako každý rok, tak aj tento sa konal už 12. ročník športového plesu,
ktorý býva tradične organizovaný Športovým klubom Žitavany za pomoci obce Žitavany. Dňa 10.2. 2018 sme sa zišli v hale Športového klubu,
aby sme sa zabavili a podporili dobrú vec. Do tanca hrala hudobná skupina Black Band, ktorá počas celého večera zabávala až 100 párov.
Treba poďakovať hlavne vášmu
obrovskému záujmu a štedrosti
pri zakúpení tomboly, pretože
časť peňazí bola venovaná rodine
zo Žitavian, ktorá v dôsledku požiaru prišla o strechu rodinného
domu a elektrinu. Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
prispeli do tomboly: AXIS computers, s.r.o., BlauGranas-SK,s.r.o.,
Obec Žitavany, Pramos Centrum,
s.r.o., TOMAJA okná, ViOn BAUMARKET, s.r.o., Delfingen-SK, Dobiáš, s.r.o., Miroslav Kováč, Lekáreň
u Zlatého hada, ŠK ISKRA ŽITAVANY, Primátor mesta Zlatá Moravce
Dušan Husár, CBA Žitavany, Agentúra Seele, MPS – servis, Vinárske závody Topoľčianky, Autocentrum SWING, Môj obchodík Zl. Moravce, Nicholtrackt BB, Pizzeria Granarollo, Ručná Autoumyvárka, SEGAL, Alexandra,
Polplast, Manželia Sládkoví.
Ďakujeme za podporu a veríme, že sa vidíme aj o rok!

JARNÉ A VEĽKONOČNÉ PRANOSTIKY

Apríl v daždi, máj v kvete.
Ak je v apríli krásne ,čisto , bude máj nepríjemný isto.
AKCES, ALKOHOL, ALKOHOLIK, ANTIKVA, ANTOL, AORTA, BACIL,
Veľká noc pekná a jasná, býva v tom roku úroda hojná i krásna.
AKCES, ALKOHOL,
ALKOHOLIK, ANTIKVA, ANTOL, AORTA, BAC
BASRELIÉF, BEHÚŇ, BUFET, DEKÁDA, DONÁŠAČ, DROBIZG, DROGA,
Po daždivej Veľkonočnej nedeli, suché leto málo krmu nadelí.
ESTER,
FÚRIA, HAZARD,
HLTAN,
IDEÁL, IKONA,
INCEST, ISTIČ,
BASRELIÉF,
BEHÚŇ,
BUFET,
DEKÁDA,
DONÁŠAČ,
DROBIZG, DR
Studený máj – v stodole raj.
IZIÁŠ, KAPUSTA, KLAUN, KOLMICA, KOLOSY, LEHOTA, LOGOPÉDIA,

ESTER, FÚRIA,
HAZARD,
IDEÁL, IKONA,
INCEST, ISTIČ,
LOKŠA, LOPTA,
LUCIA,HLTAN,
METOD, METODISTA,
MORENA, NETER,
NORMA, OBSAH,
ODSUN,
OCHOTA, ORGIE,
ORLOJ, OSIKA,
IZIÁŠ, KAPUSTA,
KLAUN,
KOLMICA,
KOLOSY,
LEHOTA, LOGOPÉ
OTVÁRAČ, PÁTER, PAZUCHA, PERKO, PIKNIK, POPUD, PRSTEŇ,
LOKŠA, LOPTA,
LUCIA,ROZKOL,
METOD,
METODISTA,
REVÍR, ROMUALD,
RUINY,
RÚŠKO, SATAN,MORENA,
SLUCHÁTKO, NETER,
SOBOTA, STISK,
STROP,OCHOTA,
ŠAKAL, TATKO,
TITUL, TLMIČ,
TRDLO,
NORMA, OBSAH,
ODSUN,
ORGIE,
ORLOJ,
OSIKA,
TŔNIE, TUČNIAK, VNÚČA, VRTÁK, ZBORNÍK
OTVÁRAČ, PÁTER, PAZUCHA, PERKO, PIKNIK, POPUD, PRSTEŇ,
REVÍR, ROMUALD, ROZKOL, RUINY, RÚŠKO, SATAN, SLUCHÁTK
TAJNIČKA: "Najväčšie šťastie života spočíva vo vedomí, že...
SOBOTA, STISK, STROP, ŠAKAL, TATKO, TITUL, TLMIČ, TRDLO,
TŔNIE, TUČNIAK, VNÚČA, VRTÁK, ZBORNÍK

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ PRIATELIA
Pre hráča a diváka dlhej zimnej prípravy sa
otvárajú brány futbalového štadióna ŠK Žitavany v očakávaní odvetnej časti VI. ligy mužov
a dorastu.
Východisková pozícia pre obe mužstvá je ideálna k tomu, aby minimálne svoje umiestnenia udržali a v prípade A mužstva aj zlepšili.
Netajíme sa myšlienkou víťazstva v súťaži, nakoľko A mužstvo má na to kvalitu, aby túto
neľahkú métu dosiahlo. Bude to ťažké, no výzva
je to veľká, pretože umiestnenie, na ktorom sa
momentálne nachádzame, so stratou 2 bodov
na prvého v tabuľke, tu ešte nikdy nebolo.
Víťazstvo dorastu a “ A“ mužstva by bolo len
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začiatkom, nakoľko sme ako obec Žitavany a ny je najväčšia organizácia v obci a dbá na to,
životaktorú
spočíva
zároveň ŠKTAJNIČKA:
Žitavany dostali"Najväčšie
dôveru usporia-šťastie
aby reklama,
vytvára vo
bolavedomí,
pozitívna aže...
dať Zápas hviezd OBFZ Nitra. Zápas hviezd ľudia si len v dobrom spomínali na Žitavany.
dorastu a mužov Nitrianskeho okresu ešte Zároveň prajeme všetkým občanom Žitavian,
nemá svoj termín, no včas bude aj prostredníc- či už sú fanúšikmi futbalu alebo nie, požehnatvom Nitrianskych novín zverejnený /prav- né Veľkonočné sviatky.
depodobne 24.6.2018/. Ďalšou čerešničkou
Výbor ŠK Žitavany
na torte je vyhlásenie 11ky roka OBFZ Nitra
/24.11.2018/. Túto štafetu sme prebrali po Informačné noviny obyvateľov obce Žitavany. Vydáva: Obec
Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO: 37869451
obci Rumanová.
Vážení športoví priatelia, tešme sa spoločne EV 3458/09. ISSN 1338-550X. Šéfredaktorka: Lucia GajdoE-mail: podatelna@zitavany.sk. Tlač: Garmond Nitra.
na futbalový rok 2018, tešme sa na futbalové šová.
Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy príspevkov.
zápasy a spoločenské akcie, ktoré ŠK Žitavany Neprešlo jazykovou úpravou. Náklad 500 ks.
ponúka v rámci svojej pôsobnosti. ŠK Žitava- Vychádza štvrťročne. Nepredajné.

