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PRÍHOVOR STAROSTKY

V

ážení spoluobčania!

V týchto horúcich letných dňoch sa vám opäť prihováram prostredníctvom ďalšieho vydania obecných novín. Verím, že sa tešíte na aktuality, správy a zaujímavosti zo života našej obce. V prvom rade by som sa
chcela poďakovať všetkým občanom a organizáciám , ktorí sa aktívne
zapájali a zapájajú do diania v našej obci, či už pomocou na prípravách
kultúrnych akcií alebo účasťou na obecných zastupiteľstvách predkladaním pripomienok a námetov. V jednotlivých rubrikách prinášame informácie o realizovaných i pripravovaných kultúrnych, ale aj športových
podujatiach.
V tomto roku sme začali obstarávanie nového územného plánu obce, na
ktorom sa aktívne pracuje, nakoľko územný plán obce nemáme. Žiadame občanov, ak majú nejaké pripomienky k územnému plánu, môžu ich
doručiť na obecný úrad.
Leto je už v plnom prúde, deťom začínajú dlho očakávané prázdniny a
dovolenkové dni máme ešte len pred sebou. Niektorí na zahraničných
letoviskách, iní využijú domáce ponuky a iní zas si najlepšie oddýchnu
doma, pri práci, so svojimi najbližšími. Nezáleží na tom kde, dôležité
je, aby sme cez leto načerpali energiu. Leto nám všetkým ponúka veľa
možností, ako tráviť čas v prírode, stačí len občas zabudnúť na pracovný
stres, nedorozumenia, vyjsť na dedinu a v myšlienkach sa vrátiť do čias,
keď sme si s okolitým svetom rozumeli.

Dovoľte mi teda, aby som vám všetkým v závere príhovoru zaželala
krásne letné dni, plné pohody a deťom radostné prázdniny. Užite si ich,
no nezabúdajte pri tom na opatrnosť, aby ste v septembri opäť zdravé a
oddýchnuté zasadli do školských lavíc.
Mgr. Edita Grzybová
starostka obce

STAVANIE MÁJA
„Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený!“
Zvyk stavania májov je dodnes veľmi obľúbený. Aj v našej obci sa
táto pekná tradícia zachovala. Dňa 30. apríla sme preto strávili
popoludnie pri stavaní mája. Pani starostka obce Edita Grzybová nás najskôr všetkých privítala svojím príhovorom. Nechýbala
ani ľudová hudba, ktorou spestril posedenie FS Požitavan. Ďakujeme im za ich vystúpenie a výboru ZO SZZ treba poďakovať
za chutné víno. Veríme, že sa v takom hojnom počte stretneme
aj o rok.
OcÚ
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VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
V NAŠEJ OBCI
V mesiaci apríl 2018 prebiehal v našej
obci zber veľkoobjemového odpadu.
Zber prebiehal dva týždne. Spolu sa vyzbieralo 11,54 ton odpadu za cca 900 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a
veríme, že aj takýmto spôsobom zabránime vzniku nelegálnych skládok v obci.

Jún 2018

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Tak sme sa dočkali. Dlho očakávaná rekonštrukcia parketovej podlahy v telocvični ZŠ J.V. Šimka v
Žitavanoch je realitou. Celý proces rekonštrukcie
odštartovala kontrola ÚVZ v Nitre, ktorá konštatovala, že napriek tomu, že škola má vysokú úroveň
hygienického štandardu pre pobyt žiakov v školskom zariadení, parketová podlaha v telocvični
vykazuje známky značného opotrebovania.
Vedenie školy sa preto rozhodlo zverejniť výzvu na
predkladanie cenových ponúk na rekonštrukciu
podlahy tak, aby zodpovedala predpísaným normám na pobyt žiakov v telocvični. Z predložených
cenových návrhov bolo zjavné, že škola má potrebné finančné zabezpečenie a tak vedenie školy túto
rekonštrukciu objednalo. Využilo jarné prázdniny
a ďalší týždeň na to, aby sa stabilizoval lakový náter
a nové vytýčenie ihrísk.
Z hotového diela sa tešia v prvom rade žiaci našej školy, ktorým k obnoveným šatniam, sociálnym
zariadeniam, vykurovacím telesám v telocvični i v šatniach, pribudla vynovená podlaha, na ktorej
nechýba čestný názov našej školy. Veríme, že tieto skutočnosti prispejú k výborným výsledkom našich žiakov vo všetkých športových súťažiach a spríjemnia im hodiny telesnej a športovej prípravy.
PaedDr. Gabriela Ďuriačová, riaditeľka

NAŠE ZEMĚ JE KRÁSNÁ / NAŠA ZEM JE KRÁSNA
KONTAJNER NA SKLO
Vo dvore obecného úradu v Žitavanoch
je opäť veľkokapacitný kontajner na
sklo. Kontajner je určený iba na nadrozmerné a čisté sklo, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestí do menších kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci.
Každý občan, ktorý chce odovzdať
nadrozmerné sklo sa musí nahlásiť pracovníčkam na obecnom úrade. Nadrozmerné sklo musí byť čisté, nemôže byť
drôtované a ani súčasťou iného výrobku
(napr. okno – iba sklo bez okenného
rámu).
Ide predovšetkým o čisté tabuľové sklo,
veľké fľaše a pod.
Zberová spoločnosť nám veľkokapacitný kontajner môže vyviesť dvakrát v
roku.

N

aša ZŠ J.V.Šimka sa zapojila do nového programu Európskej únie ERASMUS+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania pre mládež, a zároveň získala finančný grant na realizáciu projektu s partnerskou školou v Morkoviciach – Slížanoch v Českej republike na obdobie
2017 – 2020.
S pani riaditeľkou v Morkoviciach Mgr. Jankou
Teriaki sme začali spolupracovať už pred niekoľkými rokmi v rámci programu eTwinning,
ktorý sa zameriava na podporu využívania
moderných informačných a komunikačných
technológií za účelom vytvorenia partnerstiev
európskych škôl. eTwinning nás spojil a začalo
sa pracovné, ale aj krásne „ľudské“ priateľstvo.
Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli vytvoriť
projekt, ktorý by umožnil obnoviť niekdajšiu „družbu“ medzi našimi dedinkami a našim žiakom
by sme dali príležitosť zoznámiť sa so svojimi rovesníkmi vrámci výmenných pobytov. Tie by
boli obohatené o zaujímavé aktivity zamerané na spoznávanie našich krajín.
Máme za sebou dva nádherné a veľmi zaujímavé týždne: 20. – 25.5.2018 sme prežili na Južnej Morave a 27.5. – 1.6.2018 sme spolu s 20 morkovickými žiakmi a 3 pani učiteľkami strávili na Slovensku. Počas obidvoch týždňov sme spoznávali naše krajiny, budovali sme nové priateľstvá a užívali
sme si partnerskej spolupráce. Zoznámili sme sa s priestormi obidvoch škôl, navštívili sme zaujímavé miesta a mestá, ako napr. Kroměříž, ZOO Lešná
v Zlíne, Olomouc v ČR a na Slovensku sme
ponúkli partnerom návštevu Zubrej obory, Topoľčianok, Nitry a hlavného mesta Bratislavy.
Program obidvoch stretnutí bol veľmi bohatý a žiaci po jednotlivých návštevách a exkurziách
vypĺňali pracovné listy, kde si preverili svoje získané vedomosti. V popoludňajších hodinách sa
venovali zábavným aktivitám a športu. Večerný čas už trávili s kamarátmi vo svojich hostiteľských
rodinách.
V rámci projektu a spolupráce na európskej úrovni sme dali možnosť 40 žiakom zo SR a ČR, aby
si vyskúšali týždeň v novej rodine, pobyt a školu v inej krajine.
Prvotná neistota a obavy sa rýchlo zmenili na nové kamarátstva a pri rozlúčkach boli aj slzičky a
dlhé rozhovory. Ale takto to už býva, kde sa človek dobre cíti, tam to beží rýchlo a lúčenie je ťažké.
Mnohých žiakov sme inšpirovali pre spoluprácu v budúcom školskom roku a splnil sa aj náš cieľ
- čas, ktorý sme venovali prípravám, mal zmysel.

Už teraz začíname pracovať na programe pre budúce stretnutie.
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DEŇ MATIEK
Tento deň znamená oveľa viac.
Je to deň, kedy si spomenieme na to,
že materstvo je voľba.
Mama sa dobrovoľne rozhodla,
že už navždy postaví šťastie niekoho iného nad to svoje.
Mení dom na domov, utrie každú slzu
a vyrieši každý problém.
Objíma, odpúšťa, podporuje – bez ohľadu na to,
koľkokrát ju potešíme alebo sklameme.
Mama je kráľovná bez korunky
a superhrdina bez magických schopností.
Krehká a silná zároveň

Žiaľ, my sme v tomto ročníku neprispeli veľkým počtom, bolo nás už
aj 170 a viac, ale dážď a mierne nepriaznivé počasie mnohých odradilo.
My sme sa však potešili každému jednému z vás.
Naše veľké poďakovanie patrí Únii materských centier na Slovensku,
ktorá nám pomohla akciu opäť pripraviť a poskytla reklamné darčeky
pre všetkých prítomných.
Záštitu nad 15. ročníkom podujatia MÍĽA PRE MAMU 2018 prevzal
prezident SR Andrej Kiska. A samozrejme veľká podpora a pomoc prišla opäť z Obecného úradu Žitavany.
Ď A K U J E M E!

Aj v tomto roku, presne v sobotu 12. mája 2018 sme na našom školskom
dvore ZŠ J.V.Šimka v Žitavanoch privítali naše mamičky, staré mamy –
babičky, ale aj krstné mamy. Ďakujeme, že prijali naše pozvanie a spoločne sme prešli už našu tradičnú MÍĽU PRE MAMU - 1609 m ako
znak úcty, vďaky a lásky.
Téma tohtoročnej míľovej prechádzky bola

Fotografie z krásnej udalosti si môžete pozrieť na našej stránke:
www.zsjvszitavany.edupage.org

VŠETKÝM MAMÁM SVETA,

preto po jej prejdení na všetkých prítomných čakalo prekvapenie. Keďže zdravie a zdravá myseľ sú neodmysliteľné, a tak potrebné pre naše mamičky, preto sme sa rozhodli, že sa skúsime postarať aj o to. Naše drahé
mamky vytvorili spolu so svojimi deťmi a ostatnými členmi rodiny taký
malý tím a prešli spolu pripravené stanovištia, kde sa aj zabávali, ale aj
potrápili svoje hlavičky.
V počte 69 účastníkov v Žitavanoch sme ešte ako stále jediná základná
škola na Slovensku, ktorá spolu s materskými centrami na Slovensku, v
Česku a Írsku organizuje míľový pochod, vytvorili veľké číslo všetkých
zúčastnených – 28 731.

S

Mgr. Gabika Turčanová

ŽIVOT V MŠ

príchodom jari je v našej materskej škole rušno. Každý týždeň
majú deti okrem denných aktivít zaujímavé akcie a stretnutia so
zaujímavými témami a ľuďmi. V marci sa deti zapojili do prednesu
poézie. Nielen v MŠ sa učia básne, ale aj doma s rodičmi a tie predniesli na súťaži. Podobne sme uskutočnili spev detských piesní, kde zaznelo veľa krásnych, ľudových piesní a všetci boli odmenení darčekom.
Tradičnou akciou v máji býva posedenie ku Dňu matiek. Mladšie a
staršie deti ukázali svojim mamičkám program plný radosti, vďačných
slov, spevu a tanca. V rámci prevencie a ochrany zdravia zavítala do
MŠ lektorka, ktorá pútavou formou priblížila deťom, ako sa správne
starať o zúbky. Beseda s policajtkou je dôležitá udalosť v MŠ. Deti sa
dozvedeli o bezpečnosti na cestách, o práci polície a hlavne ako sa
správať pri stretnutí s neznámymi osobami. Blíži sa koniec školského
roku takže 1.jún - MDD, výlet do prírody a rozlúčka s predškolákmi
budú posledné udalosti v MŠ pred letnými prázdninami. Všetkých pozdravujeme a želáme pekné leto.
Iveta Dávidová
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DARCOM KRVI NA CHORÝCH ZÁLEŽÍ,
V OBCI 20-KRÁT ODBER BEŽÍ.
(2008-2018)

S

poločným odberom krvi v Žitavanoch, dňa 9. apríla, Kultúrno-spoločenská hala príchodom
49 darcov ožila. Pod vedením Bc. L. Tábiovej, zdravotníci NTS Nitra, mobilnej jednotky a
Mudr. Š. Valkoviča, 46 darcov prešlo v rámci zdravotnej prehliadky. Šimon Gajdoš, Ľubica Matejová, Dušan Patrik Turčan, mladých trojlístok, po 1-krát krv darovali, potešili všetkých, najmä
SČK Miestny spolok. Ľuboš Furda, Štefan Páleník 10-krát, je to Bronzová Janského Plaketa,
Striebornú 20-krát dosiahla okrúhlu p. Herdová Alžbeta. Deti MŠ pod vedením pani učiteľky Z.
Beňovej rozveselili pekným kultúrnym vystúpením, slávnostné posedenie pokračovalo poďakovaním. Mudr. Š. Valkovič a podpredseda MS vo svojom príhovore, zhodnotili desaťročné obdobie do 1000 darcov pri 20 odbere. Najcennejšia krv pre chorých od nás už desaťročie prúdi, nielen
teraz, ale aj od roku 1979, zásluhou obetavých ľudí. Všetkým úprimne ďakujeme, druhý tohtoročný
odber 8.októbra plánujeme.
Výbor MS SČK Žitavany
podpredsedníčka Anna Valková

Jún 2018

BLAHOŽELANIE
JUBILANTOM MS SČK
V bohatej knihe života dnes listujete,
šťastie, bolesť, žiaľ v nej nájdete. A preto nešetrite si radosť na dni výročí, vo
Vašom srdci je mladosť, čo skúsenosti
zúročí. Želáme Vám v lúčoch slnečného leta, prežite veľa zdravia, lásky a
ľudského tepla. Aj keď už prichádza jeseň života, nech je Vám odmenou úcta,
vďaka, istota.
- Ing. Jozef Mravík
- Ingrid Mravíková
- Terézia Bachroňová
- Františka Šabová
- Barbora Gajdošová
- Barbora Schrónerová
- Helena Chrenová
- Cecília Chrenová

75r.
75r.
75r.
80r.
70r.
85r.
70r.
80r.

STRETÁVKA 70-NIKOV ZO ŽITAVIAN
Dňa 2. júna 2018 hneď zrána,
v KSZ sa pre 70-nikov otvárala brána.
Od poslednej stretávky v roku 2013 dozrel čas,
55 rokov od ZDŠ a vrstovníci prišli zas.
Po zvítaní pozdrav, úsmev cez slzy dojatia,
stisk rúk, radosť a vrúcne objatia.
Na oboch cintorínoch sme si uctili tých,
17 spolužiakov, učiteľov, ktorí už nemohli prísť.
V žitavianskom chráme Narodenia Panny Márie,
sa ku nám v kázni pán farár prihováral úprimne.
Svätou omšou sme poďakovali Pánu Bohu za najkrajší dar,
že nám tie sedemdesiate roky dožiť dal.
Kultúrno-spoločenské zariadenie po obede ožilo spomienkami,
hudbou, spevom, tancom, so všetkými, ktorí mohli byť s nami.
Ďakujeme, prípravný výbor Mária Hudecová,Helena Chrenová,
Paulína Klučiarová, Anna Valková.
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MILAN BARABÁŠ 80-ROČNÝ
Milan Barabáš, známy aj ako ľudový rozprávač Strýco Izidor, sa dňa
23. mája 2018 dožil významného životného jubilea.
Počas svojho života rozdával radosť, smiech a dobrú náladu tisícom
ľudí po celom Česko-Slovensku aj v zahraničí. Vystupoval s mnohými
známymi umelcami, napr. s Anderom z Košíc, či s Robom Kazíkom,
tiež s nespočetnými dychovými hudbami z blízkeho, ale aj vzdialeného
okolia.

V úvode svojej autobiografie uvádza: Vo svojom peknom dožitom veku
som vďačný Pánu Bohu za prežitých 80 rokov. Stále s láskou, úctou a
vďakou spomínam na svoju manželku Helenku, na rodičov. Vo svojich
myšlienkach sa spájam aj s mojimi priateľmi a známymi. Boli mi oporou
vo chvíľach radostných, ale aj v zložitých a ťažkých.
Nakoniec ešte jedna myšlienka z jeho knihy: „Jedno obdobie sa znova uzatvorilo. Čas je nezvratná veličina. Nič z ubehnutých rokov sa už

So svojimi zážitkami a spomienkami sa podelil na stránkach svojej životopisnej knihy Milan Barabáš, život a tvorba. V nej sa pred nami odvíja
jeho pútavý životný príbeh, od smrti otca a pobytu v detskom domove,
cez detstvo strávené u Jenisov, až po vrchovato naplnený rodinný a profesijný život umelca.
Prvý výrazný úspech zažil už v roku 1975, keď získal druhé miesto na celoslovenskej súťaži ľudových rozprávačov a bol pozvaný na nakrúcanie
silvestrovského programu. Treba však spomenúť aj to, že v roku 1998 sa
na festivale v Hodoníne stal nositeľom Ceny Vaška Mlýnka. Okrem verejného účinkovania sa venoval aj fotografovaniu a filmovaniu, spomína
tiež, že jeho najväčšou láskou boli kvety, hudba a literatúra.

nebude opakovať. Tieto roky so všetkými udalosťami, so všetkým prežitým dobrom i zlom, sú už zapečatené. Nemožno na nich už nič zmeniť. To, pravda, neznamená, že by minulé roky zmizli, že by prestali mať
význam. Nič z toho, čo sme vykonali, sa nestratí.“
Milan Barabáš vo svojom živote vykonal a dosiahol veľa. Aj my sme
vďační za všetky pekné chvíle, čo sme s ním prežili, všetky zostávajú zapísané v našich srdciach. Prajeme mu do ďalšieho života nech ho Pán
Boh ochraňuje. Nech mu všetko dobré odmení a dá mu veľa zdravia a
sily, aby mohol nasledujúce roky prežiť v pokoji a radosti.
Ing. Jozef Cibira

AKÁ BOLESŤ,
TAKÁ MASŤ

O

chotnícky divadelný súbor Hrušov prišiel po dlhšom čase opäť
aj k nám do Žitavian. Dňa 29. apríla sa
v Obecnej hale v Žitavanoch predstavili so svojou veselohrou s názvom „Aká
bolesť, taká masť.“ Priniesli nám ukázať
nielen ich divadelný talent, ale nás aj
pobavili a spríjemnili nám nedeľu. Sme
radi, že ochotnícke divadlo nevymiera
a stále je tu niekto, kto prejavuje voči
nemu záujem. My im preto prajeme
veľa ďalších rokov fungovania a veríme,
že sa čoskoro ukážu zas aj s novým predstavením.
OcÚ
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VÝLET DO LEDNÍC A VALTÍC

D

ňa 2.6.2018 zorganizoval výbor ZO SZZ v Žitavanoch výlet na južnú Moravu - do Ledníc a
Valtíc. Naším prvým cieľom boli Lednice, kde nás už čakal bohatý program. Najskôr sme si
prezreli zámok a vypočuli odborný výklad o jeho histórii. Niektorí absolvovali aj cca. 5 km okruh
okolo jazera k mešite. Počasie nám prialo, takže prechádzka dobre padla. Ďalšou zástavkou boli
Valtice. Postupne sme si v skupinkách prešli Valtický zámok. Nesmela chýbať ani spoločná fotka
a po prehliadke sme si takú aj spravili. Naše posledné kroky viedli už len do podzemia Valtického
zámku. Po krátkej prehliadke sme zasadli v krásnej klenbovej pivnici a vychutnávali si zlatistý
mok z južnej Moravy. Čas ubiehal a čoskoro bolo treba sa zberať domov. Šťastne sme sa vrátili
domov a dúfame, že rovnako vydarených akcií bude stále viac.

SLÁVNOSŤ SV. URBANA

A

j tento rok zorganizoval Slovenský zväz
záhradkárov v spolupráci s poľovníckym združením v Žitavanoch slávnosť sv.
Urbana. Počasie tento rok akcii prialo a tak
sme sa 26. mája zišli v Suličíne pri kaplnke
sv. Urbana. Táto slávnosť začala tradične
svätou omšou, ktorú slúžil náš pán farár
Mgr. Stanislav Caránek. Po svätej omši bolo
pripravené posedenie pri guláši a dobrom
víne. Nechýbala ani ľudová hudba v podaní
folklórneho súboru Požitavan. Organizátori ďakujú za vašu účasť a tešia sa na budúci
rok.
OcÚ

Paľo Čepček

Verejné ospravedlnenie
Verejne sa ospravedlňujem zamestnankyni Obecného úradu v Žitavanoch za neadekvátne správanie v autobuse
na konci výletu v Ledniciach.
Ivan Budáč

UPOZORNENIE PRE OBČANOV - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ZLATÝCH MORAVCIACH
Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Zlatých Moravciach každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré
vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej révy, odpadov z vinohradov a záhrad a
vypaľovaní trávy.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným
požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by
sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o
tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v
zákone o ochrane pre požiarmi môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Zlatých Moravciach postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až
do výšky 331 €.
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Z OBECNEJ MATRIKY
2018
Vitajte medzi nami !
Chrenová Karolína
Chrenová Timea
Herda Matúš
S úctou spomíname...
Vitek Viliam † 80 r.
Valent Štefan † 69 r.
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RODINNÝ BICYKLOVÝ VÝLET NA HRUŠOV

O

bčianske združenie BENÁT usporiadalo 8. mája 2018 už tradičný rodinný bicyklový výlet na Hrušov. Tento rok sa výletu zúčastnilo 33
záujemcov. Začiatok bol určený na 9:30 hod., aby sme pohodlne stihli prísť na Hrušov okolo obeda. Cestou sme mali viacero oddychových
zastávok, prvú hneď pri zámku v Topoľčiankach, potom pri pasúcich sa koníkoch a nakoniec pred horárňou pri výstupe po lesnej ceste. 12-kilometrovú vzdialenosť a stredne náročnú trasu zvládli aj deti.
Po príchode pod hrad sa väčšina pustila do opekania. Potom sme sa spoločne pozreli na hrad a sledovali sme, čo sa za rok zmenilo, čo pribudlo.
Neskôr sme sa už vybrali domov s pocitom, že sme strávili príjemné chvíle a urobili aj niečo pre svoje zdravie. Počasie nám prialo, a preto veríme,
že aj nasledujúci bicyklový výlet bude rovnako úspešný.
RNDr. Albín Kramár

KULTÚRNE AKCIE LETO 2018
OBEC ŽITAVANY V SPOLUPRÁCI S KULTÚRNOU KOMISIOU:
21.07.2018
Kultúrne leto – posedenie pri hudbe dotácia s Nitrianskeho samosprávneho kraja
18.08.2018
2. ročník Takto si tu žijeme spojenú so súťažou vo varení guláša – čaká Vá bohatý kultúrny program
25.08.2018
Oslavy SNP – vatra
08.09.2018
Vystúpenie skupiny Kysucký prameň
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COUNTRY FESTIVAL

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Dňa 16.6. 2018 starostka obce Mgr. Edita Grzybová a predseda komisie Pavol Chren zahájili „nultý“ ročník Country festivalu v našej
obci. Ako prvá sa predstavila a zahrala skupina Domovina Nitra,
ktorú vystriedal Bukasový Masív. Ich vystúpenie sprevádzali svojím
tancom tanečníčky skupiny Texas. Našu obec po dlhšom čase spestrila skvelá hudba a my veríme, že táto akcia sa stane každoročnou a
občania nás podporia svojou účasťou.

Kultúrna Komisia pri OZ Žitavany
a Obec Žitavany vyhlasuje 2. ročník
fotografickej súťaže. Súťaž má dve kategórie:

OcÚ

1. Naše Žitavany - fotografie Žitavian ako ich vidíte vy
2. Voľná téma - rôzne fotografie - príroda, portréty, reportáž
Do každej kategórie je možné poslať 3 fotografie. Do
súťaže môžete prihlasovať fotografie, ktorých ste autorom a ktoré spĺňajú nasledovné podmienky :
- veľkosť min. 1920 pix. na dlhšej strane , min. veľkosť 2 MB
- fotografie musia spĺňať tému
- fotografie musia byť poslané v elektronickej podobe do 15.7.2018
- víťazné fotografie budú použité na propagačné aktivity obce Žitavany, na kalendár a bude možné ich použiť v novinách Naše Žitavany bez nároku na honorár.
Fotografia musí obsahovať názov a meno a priezvisko autora, do emailu uveďte meno a priezvisko,
adresu a kontakty na vás. Autor prihlásením do súťaže súhlasí s podmienkami súťaže a ich prípadným
použitím. Fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky budú vylúčené zo súťaže. Uzávierka súťaže bude
15.7.2018.
Vaše fotografie môžete posielať na email : palocepcek2@gmail.com
Informácie : Paľo Čepček, 0903 368 171
text a foto: Paľo Čepček
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