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MILÍ SPOLUOBČANIA!

Veríme, že ste prežili toto hektické obdobie v zdraví a že sa postupne spoločne opäť vrátime do bežného života, na ktorý sme
boli zvyknutí. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhali počas pandémie tým, ktorí to potrebovali. V novinách
sme zhrnuli udalosti, informácie zo zasadnutia a predstavili niektorých občanov Žitavian. V stave príprav je tradičný „Žitaviansky kotlík“, ktorý sa bude konať dňa 15.8. 2020 so začiatkom o 12:00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom
úrade (tel.: 037/6426222 alebo mail: podatelna@zitavany.sk). Bližší program bude zverejnený prostredníctvom rozhlasu
a plagátov. Tešíme sa na Vašu účasť!
OcÚ

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZASADNUTIE OZ Č. 13/2020 KONANÉHO DŇA 18. JÚNA 2020
Dňa 18. júna sa konalo 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obecnej hale. Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu Štefan Borkovič. Privítal všetkých prítomných poslancov aj hostí. Poďakoval prítomným občanom za záujem
o dianie v obci.
Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci poslanci.
- Občanov zaujímala hlavne výstavba Viničnej ulice. Vyjadrili svoju nespokojnosť, že sa táto problematika rieši dlhú dobu
a stále sa nič nerieši.
- Ďalej občanov trápila situácia po výdatných dažďoch. Jarky v obci buď nie sú, alebo nespĺňajú svoju funkciu.
- Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa tiež zúčastnili obyvatelia bytového domu na Topoľčianskej ulici, ktorí poukázali
na neprispôsobivých ľudí a neustále problémy medzi nájomníkmi.
Po pripomienkach občanov, zástupca starostu obce zhodnotil prácu poslancov a obecného úradu počas pandémie COVID-19.
Poďakoval občanom za spoluprácu pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov, hasičom za dezinfekciu verejných priestorov.
Ďalej uviedol, že sa zaoberal problémom so zatekaním v materskej škole a v bytovkách. Je to dlhodobý problém, ktorý bude vyžadovať veľké investície.
Konečne sa podarilo vybudovať chodník na Hlbokej ulici. Zamestnanci obecného úradu opravili výtlky na cestách.
Stavanie mája z dôvodu pandémie prebehlo bez osláv, tiež uvítanie detí do života sa nekonalo tradične, ale návštevou v domácnosti, kde bol rodičom odovzdaný finančný príspevok a kvietok.
Ďalej informoval, že obec zabezpečila žlté smetné nádoby pre občanov a kto má záujem, môže si ich zakúpiť na obecnom úrade.
Momentálne je v riešení bezplatná WIFI v obci. Novinkou je bezplatné doručovanie obecných oznamov SMS správou alebo
mailom.
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Prerokovalo:
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žitavany za rok 2019
Schválilo:
•
•
•
•

Návrh kontroly uznesení č. 53/2019, 84/2019, 89/2019, 90/2019, 102/2019, 104/2019 na 14. zasadnutí OZ
Použitie rezervného fondu vo výške 10.065,05 € na rekonštrukciu a modernizáciu stavby DS Kňažice
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Záverečný účet Obce Žitavany za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce s výhradou – uhradiť obci Žitavany pokutu
517,19 Eur bývalou starostkou Mgr. Editou Grzybovou, v termíne do 31.07.2020
• Použitie časti prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 65.453,67 EUR
• Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Žitavany
• Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Žitavany
• Predaj prebytočného majetku Obce Žitavany:
- Motorové vozidlo Praga PV3S, r. v. 1964, zostatková hodnota 1.025,38 Eur,
- Príves špec. VIN 61497, centrála, r. v. 1966, zostatková hodnota 96,66 Eur,
- Čerpadlo na vodu 4419, r. v. 1975, zostatková hodnota 193,32 Eur,
- Čerpadlo na vodu 4206, r. v. 1975, zostatková hodnota 96,66 Eur,
- Ojazdené osobné motorové vozidlo Š 105S, EČV ZM807AC, r. v. 1985, zostatková hodnota 0,00 Eur formou predaja v prospech najvyššej cenovej ponuky.
• Zakúpenie žalúzií do obecnej haly
• Rekonštrukciu objektu štadiónu podľa Zmluvy o spolupráci a financovaní so SFZ
• Vybudovanie dreveného prístrešku na štadióne
• Zámenu bytu č. 11 v 24 BJ, vchod A na Kamennej ul. 849/11 v Žitavanoch za byt č. 8 na totožnej adrese a uzavretie novej
nájomnej zmluvy na predmet nájmu s nájomcom Veronikou Bíbelovou, uzavretie nájomnej zmluvy na byt č. 11 v 24 BJ vchod
A na Kamennej ul. 849/11 v Žitavanoch s nájomcom Zuzanou Beňovou
• Údržbu obecných pozemkov (Lúčky) – pokosenie, zdrtenie
Žiada:
• Finančnú komisiu a účtovníčku OcÚ zapracovať náklady na zakúpenie žalúzií na príslušnú výdavkovú položku do rozpočtu obce na rok 2020
Berie na vedomie:
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žitavany za rok 2019
• Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Žitavany za rok 2019
• Zmenu druhu pozemku reg. C KN parc. č. 947/1 k. ú. Opatovce zo súčasného stavu „ostatná plocha“ na „trvalý trávny porast“
V bode – „Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Žitavany – zámenná zmluva Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Žitavany“, sa poslanci nezhodli
Poslanec Karol Kováč požadoval šírku ulice 15 m podľa vypracovanej štúdie, ale rímskokatolícka cirkev ponúkla na výmenu šírku
pozemku 12,5 m. Prítomní občania súhlasili s ponukou od cirkvi a vyzvali poslancov, aby zámenu pozemkov schválili. Tento bod
programu bol preložený na mimoriadne zastupiteľstvo
Ďalšie body rokovania- Návrh na prenájom obecného pozemku, kde žiadateľmi boli Ing. Rastislav Šiška a Roman Debnár a bod
na odkúpenie obecného pozemku, o ktorý žiadal Jozef Chren sa presunuli na nasledujúce zastupiteľstvo
Všetky informácie z rokovania OZ - dochádzku, hlasovanie, uznesenia, zvukový záznam nájdete na našej internetovej
stránke: www.zitavany.sk / obec / zasadnutia OZ/ alebo sú k nahliadnutiu na obecnom úrade Žitavany.
OcÚ
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VÝPIS Z PROGRAMU ROKOVANIA
12. ZASADNUTIA OZ OBCE ŽITAVANY
Zastupujúci starosta Štefan Borkovič predložil program rokovania. Poslanec Karol Kováč a Pavol Čepček pri otázke starostu,
kto má návrh do programu OZ predviedli monológ bez bodu
programu a odišli. Na to zastupujúci starosta dal hlasovať o navrhovanom programe 12. zasadnutia OZ. Program bol prijatý
a zastupujúci starosta predložil dôvodovú správu. Poďakoval sa
za pomoc všetkým občanom, ktorí v ťažkom období počas vírusu COVID-19 nezištne prispeli k zvládnutiu situácie rôznym
spôsobom, predovšetkým poskytovaním pomoci starším a nevládnym občanom. Od prvej chvíle sme zabezpečovali stravu,
nákupy pre dôchodcov a kúpu liekov. Obmedzenie pohybu
na verejnosti a minimalizovanie kontaktu s okolím výrazne
zasiahol do života nás všetkých. Ochrana zdravia, individuálna zodpovednosť, prevencia a dezinfikovanie obecných
priestranstiev sú v tomto momentne kľúčové. V tejto situácii a z dôvodu núdzového stavu má obec určité úlohy, ktorých plnenie musí zabezpečovať. Ďakujem všetkým občanom, ktorí rôznym spôsobom pomohli obci a občanom a to
predovšetkým šitím rúšok, ktoré sme rozdali tým, ktorí ich
najviac potrebovali. Ďalej zastupujúci starosta spomenul
vykonané práce pri čistení rieky Žitavy, vyštrkovanie a úpravu priestoru pred poštou, renováciu odpadových košov
a lavičiek, dokončenie multifunkčného ihriska, výsadbu zelene a drevín na skrášlenie obce. Ďalej spomenul bezchybný a bezproblémový priebeh volieb do NR SR a poďakoval
všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Zmienil sa čiastočne
o ukončení rekonštrukcie Domu smútku na Kňažickom
cintoríne, napojenie školy a škôlky na verejnú kanalizáciu.
Urobila sa oprava strešných okien kvôli zatekaniu v materskej škole. Pripravujeme zmluvne servisných pracovníkov
aj opravu okien v bytovke na Kamennej ulici. Z väčších investičných akcií spomeniem začiatok prác na realizáciu projektu budovanie chodníka na ulici Hlboká. Čaká nás ďalšia
veľká finančne náročná úloha a to dokončiť búracie práce
zostatkov z domov na Topoľčianskej ulici, ktorú by sme

chceli realizovať v mesiaci júl. Máme pripravený projekt na
zhotovenie chodníka na Kňažickej ulici. Obecný úrad pripravil podklady a uchádza sa o dotáciu v troch projektoch
v celkovej hodnote 40 000€. Na ďalšom zastupiteľstve je potrebné doriešiť to, ako naložiť s obecným rozpočtom, pretože si už ako obec nemôžeme dovoliť stagnovať a zaostávať za
inými obcami. Nabádal k tomu, aby sa poslanci našej obce
začali správať zodpovedne, dodržovali svoje zákonné povinnosti a sľub poslanca. Ďalej zastupujúci starosta informoval
zúčastnených, že obec Žitavany podala žiadosť a už dnes
má kladné vyjadrenie rímskokatolíckej cirkvi na zámenu
parcely E.č.262/2 s obcou za časť parcely E261/100, ktorá
bude slúžiť občanom z ulice Fraňa Kráľa ako prístupová cesta k novým stavebným pozemkom. Hlavný kontrolór obce
Ing. Jaroslav Dubec upozornil, že v obci je potrebné vytvoriť
cca. 200 miest pre ubytovanie našich občanov kvôli vírusu
COVID-19, ktorý podľa jeho slov bude u nás vrcholiť koncom júna. Navrhol k tomu využiť zamestnancov obce, obecné priestory, štadión a kultúrno-spoločenské zariadenie na
Opatoveckej ulici. Na to sa zastupujúci starosta vyjadril, že
Obecný krízový štáb je na to, aby v obci takéto úlohy zadával
a riadil krízové situácie. Zastupujúci starosta bol názoru, že
takéto riešenia by sa mali hľadať z okolitých hotelov v meste. Ing. Dubec na to povedal, že je nutné dopredu sa pripraviť. Poslanec Miroslav Kováč sa vyjadril k rozpočtovým
opatreniam, že je potrebné najskôr zvolať finančnú komisiu
a pokiaľ sa tak nestalo, tak rozpočtové opatrenie nepodporí
, hlasovať nebude a že on tu nie je. Obecné zastupiteľstvo
týmto pádom nebolo uznášania schopné, čím porušil § 25
ods. písm. d. zák. 369/90. Zastupujúci starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť a ukončil obecné zastupiteľstvo. Zvukový záznam zo zasadnutia Oobecného zastupiteľstva je zverejnený na internetovej stránke obce Žitavany
- http://www.zitavany.sk/obec-1/zasadnutia-oz/.
OcÚ

Vážení občania!
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 15/2020 Z. z. určil termín doplňujúcich volieb
do orgánov samosprávy obcí na deň 3. októbra 2020.
Vo volebnom obvode Žitavany budeme voliť jedného poslanca obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hod. v Kultúrno-spoločenskom zariadení na Opatoveckej ulici a na obecnom úrade.

Prajem všetkým občanom, aby mali dobré rozhodovanie
pri výbere a voľbe poslanca a starostu, aby rozumne zvážili
svoje rozhodnutie. Nenaleťte na sľuby a úsmevy kandidátov.
Naša obec potrebuje ľudí, ktorí budú zodpovedne a zanietene robiť pre všetkých obyvateľov obce, nie hrať divadielko
a sľubovať. Konkrétne výsledky nech hovoria za každého!
zástupca starostu obce
Štefan Borkovič
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STAVANIE MÁJA
Posledný aprílový deň už tradične na našom
území patrí stavaniu májov. Čo vlastne stavanie
mája znamená a čo ozdobený stromček symbolizuje? Časom nadobudli máje u nás rozdiely a odlišný význam, začali sa členiť. Buď máj
postavil mládenec len tomu dievčaťu, o ktoré
sa uchádzal alebo mládenci postavili máj, ktorý bol darom pre všetky dospelé dievčatá. Keď
prišiel posledný aprílový deň či deň pred Turícami, vybral sa mládenec aj so svojimi kamarátmi do hory. To bolo ráno prekvapenie, keď
pred domom dievčaťa zrazu stál čarokrásne vyzdobený, vysočizný máj. Niekedy sa zaujímali
o dievča aj viacerí mládenci, ktorým nerobilo
problém zvaliť máj svojho soka a namiesto neho
postaviť svoj. Dnes sa máje stavajú najmä spoločne – na námestiach či dedinách. Spoločný
máj tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá
a ženy v obci a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života. Máje sa však dodnes na niektorých
miestach stavajú aj počas obradných slávností –
ako je svadba, prvé sväté prijímanie, či primície
a umiestňujú sa priamo v kostole alebo pri vchodový portál. Pri týchto príležitostiach sa najčastejšie používajú mladé brezové stromčeky ozdobené stuhami bielej a žltej farby. Stavanie májov
patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície.
Ostáva len dúfať, že ju bude mať kto udržiavať
aj pre ďalšie generácie. Ďakujem správcom Lesy
a.s. Topoľčianky, firme Acer z Topoľčianok a pánovi Prochovníkovi za sponzorskú pomoc pri
stavaní mája v obci Žitavany.
OcÚ

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Uvítanie detí do života bolo v tomto roku nezvyčajné. Nakoľko
sa kvôli terajšej pandemickej situácie nemohlo konať slávnostné
uvítanie našich malých občanov, zástupca starostu obce Štefan
Borkovič, navštívil za zvýšených hygienických opatrení každého
v domácnosti. Odovzdal rodičom finančný príspevok a kvietok pre
mamičku.
V roku 2019 sa v našej obci narodilo 18 detí. Menovite Danišová Nina,
Valašiková Viktória, Šimková Ema, Borovičková Nina, Firický Tomáš,
Zelenka Tomáš, Emma Bieliková, Scarlet Lakatošová, Madola Lukas,
Vlček Filip, Ella Dubová, Dávid Ondriaš, Dekanová Aneta, Hasprová
Zoja, Nina Frajková, Vavroušek Filip, Vago Mathias, Tobias Šigut.
Rodičom srdečne blahoželáme, prajeme veľa šťastia, rodinnej pohody
a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Nech sú zdravé, silné a nech
prežívajú radostné detstvo.
OcÚ
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DLAŽBOVÝ CHODNÍK – ULICA HLBOKÁ
Do prípravných projekčných prác a povolení pre vybudovanie nového chodníka pozdĺž regionálnej cesty III/1624
v obci Žitavany na Hlbokej ulici bol verejným obstarávaním za zhotoviteľa vybraná firma ViOn a.s., Továrenská 24, Zlaté Moravce. Víťazná cena zákazky diela bola 27 700€ s DPH. Po schválení všetkých potrebných povolení dňa 10.3.2020
bolo stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. 148/2020/03-RB. Dňa 15.4.2020 sme protokolom odovzdali
stavenisko v zmysle platných predpisov o stavebnom poriadku. Termín ukončenia a odovzdania stavby bol stanovený
na 8 týždňov. Chodník má zabezpečovať potrebnú komunikáciu pre chodcov pozdĺž frekventovanej cesty od rázcestia
pri Saradskej ulici po koniec obce. Tento úsek nebol doteraz lemovaný chodníkom. Tento chodník je dôležitý kvôli bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa po hlavnej komunikácii v blízkosti cintorína. Pred vstupom do cintorína je existujúca spevnená plocha, ktorá bude rozdeľovať chodník na dve vetvy. Vetva „A“ sa nachádza po ľavej strane cesty v smere
do Zlatých Moraviec. Koniec vetvy „A“ je pred spevnenou plochou pred vstupom na cintorín. Vetva „B“ začína od asfaltovej spevnenej plochy pred cintorínom na pravej strane komunikácie v smere od Zlatých Moraviec. Vetva „B“ bude
ukončená na konci obce pri autobusovej zastávke. V súčasnej dobe riešime priechod pre chodcov pred hlavnou bránou
cintorína. Naša žiadosť zriadiť priechod pre chodcov bola na Dopravnom inšpektoráte v Nitre zamietnutá. Následne
bola dohoda s Dopravným inšpektorátom, že ak bude situácia priaznivejšia, možnosť realizácie sa znovu prehodnotí,
aby mohli občania bezpečne prechádzať cez cestu a tým sa chrániť pred rizikom úrazu. Hľadáme všetky možné riešenia
pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov.
OcÚ

MEDZINÁRODNÝ
DEŇ DETÍ
Medzinárodný deň detí sa tento rok začal trošku netradične
– nástupom detí do základných a materských škôl. Tie naše
detičky, v Materskej škole v Žitavanoch, sme privítali sladkým
prekvapením. Zástupca starostu obce Štefan Borkovič ich pozdravil a poprial im veľa radosti a bezstarostných chvíľ. OcÚ
5
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SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020
Vážený pán zástupca starostu, vážení rodičia a starí rodičia, milí kolegovia, milí žiaci!
Dnes sme sa tu zhromaždili, aby sme ukončili školský rok 2019/2020. Keď sme tu stáli 2. septembra na prahu jeho začiatku, nikto z nás by si ani nepomyslel, že bude mať taký dramatický priebeh.
Do 16.3.2020 prebiehala naša práca v klasickom režime a vaše vyučovanie podľa rozvrhu hodín. Absolvovali sme mimoškolské aktivity – súťaže, návštevy divadelných predstavení, exkurzie, výchovný koncert a spoločne sme sa tešili z príchodu
Vianoc a Nového roka.
No prišiel do našej drahej vlasti neželaný hosť- vírus označený ako COVID-19. S ním prišli najprv usmernenia hlavného
hygienika SR a po nich aj rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania na školách až do odvolania. Od tejto chvíle
sa život v škole zastavil. Ja som chodievala do školy aj počas neprítomnosti žiakov a priznám sa, že to ticho, ktoré sa rozliehalo po chodbách a v triedach, bolo veľmi smutné a v upršaných dňoch priam strašidelné.
Obdobie mimoriadnej situácie bolo náročné pre všetkých: žiakov, učiteľov i prevádzkových zamestnancov. Začalo sa dištančné vzdelávanie. Vyučujúci využívali Edupage, TwinSpace, Zoom, Youtube a iné prostriedky na výklad učiva a zadávanie domácich úloh. Vaši rodičia boli situáciou donútení stať sa zo dňa na deň učiteľmi ,aj keď to nebolo vôbec ľahké. Ale
aj naše pani učiteľky a učitelia sú rodičmi, aj oni sa museli venovať svojim deťom a popri domácom vzdelávaní zadávať
a kontrolovať vaše práce. Boli sme v tom všetci spolu.
Zo začiatku ste boli aj vy v prístupe k vzdelávaniu z domu veľmi aktívni a zodpovední. Keď ste aj robili chyby, tak len také,
ktoré zodpovedajú vášmu veku, skúsenostiam a vedomostiam. Horšie to bolo po oznámení pána ministra, že žiaci po Veľkej noci nebudú hodnotení a nemali by dostávať pätorky. Vtedy klesla vaša aktivita z pôvodného priemeru 68% za triedu
na 28%. Neskôr sa účasť na dištančnom vzdelávaní ustálila na 62,8%. Uvoľnenie opatrení nám priniesol 1. jún - MDD.
Do školy dobrovoľne nastúpili žiaci 1.-5. ročníka. Zriaďovateľ – pán zástupca starostu Štafan Borkovič, zabezpečil pre
našu školu predpísané ochranné prostriedky, stojan s rozprašovačom na dezinfekciu a bezkontaktný teplomer na ranný
filter. V máji pán Borkovič odovzdal do užívania aj multifunkčné ihrisko a dal ho k dispozícii aj škole a tak tam žiaci mohli
tráviť dopoludnia. Od nástupu do školy mali vyučujúci možnosť zistiť, čomu ste v dištančnej forme vyučovania porozumeli, čomu len čiastočne a ktoré učivo bolo potrebné znova vysvetliť. Žiaci 1. až 5. ročníka dosiahli
62% účasť na vzdelávaní po návrate do tried, čo bol
aj celoslovenský priemer. Ďakujem všetkým rodičom i učiteľom, ktorí sa do tejto formy vzdelávania
zapojili. S radosťou konštatujem, že žiaci 1. ročníka
nezabudli ani čítať, ani písať a vedia plynulo počítať
do 20 (niektorí aj viac). Aj žiaci ostatných ročníkov
pracovali z domu veľmi zodpovedne a v každej triede sa nájdu aj takí, ktorí si plnili svoje povinnosti na
100%. Znepokojili ma však rodičia, ktorí nedohliadli na to, aby práce detí odoslali vyučujúcim na zhodnotenie, a tak to v konečnom dôsledku vyzeralo, že
ich deti 2 – 3 mesiace nerobili nič. My vieme, že to
nebola chyba detí, a preto sa na ne nehneváme, ale
im držíme palce, aby sa samy naučili vkladať svoje
dokumenty do správ pre vyučujúcich.
Je mi ľúto ešte jednej udalosti - neuskutočnil sa Monitor, a to znemožnilo našim deviatakom prekonať minuloročný rekord,
kedy naši žiaci prekonali slovenský priemer v matematike o 13,2%. Aj keď vám , milí žiaci, nebolo dopriate popasovať sa
s úlohami v testoch, verím, že vedomosti a kompetencie získané počas vzdelávania v našej škole zúročíte pri štúdiu na vybraných stredných školách. Viem, že všetci ste už prijatí na tú svoju zvolenú školu, preto vám všetkým ďakujem za účasť vo
vedomostných, umeleckých i športových súťažiach, za dosiahnuté študijné výsledky a reprezentáciu školy i obce v okresných a krajských kolách súťaží. Želám vám, aby ste si v nových školách našli kamarátov, s ktorými sa budete posúvať ďalej
a vyššie aj v osobnom živote, aby ste si v budúcnosti našli svoje miesto v živote, s ktorým ale nebudete úplne spokojní, aby
vás to nútilo k celoživotnému napredovaniu. Želám vám pevné zdravie, aby ste zdolali všetky prekážky, ktoré si pre vás
život pripraví.
6
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Na záver mi dovoľte vysloviť jedno vlastné a možno neskromné želanie. Z úprimného srdca si želám, aby ste prichádzajúce
prázdniny prežili všetci v zdraví, radosti v rodinách a zažili veľa veselých zážitkov s kamarátmi a vy milí deviataci, aby ste
sa radi vracali do našej a vašej školy a aby ste nezabudli na to, že najväčšou odmenou pre učiteľa je váš úsmev a pozdrav pri
osobnom stretnutí.
Nech sa vám všetkým darí!

PaedDr. Gabriela Ďuriačová , riaditeľka školy
foto: Mgr. Gabriela Turčanová

BLAHOŽELANIE
Ku krásnym narodeninám, ktoré slávite v lete,
čo najsrdečnejší pozdrav od nás prijmite.
Nech Vás nájdu naše riadky, šťastné v kruhu
rodiny,
užite si spolu, milej chvíle hodiny.
Zdravé a s úsmevom na tvári,
nech sa Vám oslava vydarí.
Ďakujeme, že z Vášho srdca a s láskou v dlani,
vždy k nám prúdil pomoci tok,
nech ďalej po našom prianí,
Boh Vám žehná každý krok.

Z celého srdca Vám praje výbor SČK Miestny spolok
v Žitavanoch.

65 rokov- Katarína Rumanková
80 rokov- Anna Leckešová

Anna Valková
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ZOSTAŇTE DOMA

Oznamovali nám všetky médiá,
že celý svet zasiahla pandémia.
Mali sme strach veliký,
aj na Slovensku bolo veľa paniky.
Všade zmätok a hotová Sodoma-Gomora,
ľudia nad 65 rokov nemali vychádzať z dvora.
Stará vláda začala opatrenia vážne,
nová nariadila príkazy rázne.
Zavreli letiská, školy, kostoly a podniky,
testovali ľudí a odvážali chorých sanitky.

Lekári, zdravotníci a obchodníci boli v prvej línii,
nastavovali životy, v boji proti pandémii.
Zdravie má teraz cenu nad zlato,
zodpovednosť káže robiť všetko preto.
Zaspala krajina, až na tri mesiace,
uvoľňujú opatrenia, teší sa už srdce.
Prebúdza sa život a ekonomika od 1. júna,
rúška odložíme s vierou, že nepríde druhá vlna.
Anna Valková

ŠTEFAN KORDOŠ – PESTOVATEĽ CITRUSOV,
SUBTROPICKÝCH, OVOCNÝCH A OKRASNÝCH RASTLÍN
Záľuby môžu byť naozaj rôzne. Pán Štefan Kordoš sa dlhé roky venuje pestovaniu citrusov a iných subtropických a okrasných rastlín. Je
dôkazom toho, že aj v našich geografických podmienkach je takéto pestovanie možné.
Už od roku 1986 sa pán Štefan Kordoš venuje pestovaniu citrusov. Od tohto roku bol aktívnym členom Organizácie citrusárov a
neskôr Slovenského zväzu záhradkárov. Svoju záľubu v pestovaní citrusov rozšíril časom o pestovanie subtropických, ovocných a
iných okrasných rastlín, a to napríklad o figovníky a orchidey.
Svoje znalosti v oblasti záhradkárstva a pestovania nadobudol v Záhradkárskej akadémii u pána Hričovského. Špecializoval sa
práve na citrusy a po absolvovaní štúdia a napísaní záverečnej práce, získal diplom. Okrem svojej záľuby v pestovaní sa venoval
pán Kordoš aj výsadbe okrasných záhrad. Dlhé roky to bolo jeho prácou, ktorá ho napĺňala.
Pestovaniu citrusov, subtropických, ovocných a okrasných rastlín sa venuje dodnes. Snaží sa aktívne prispievať svojou úrodou
na rôzne výstavy v našom okolí. Svoje znalosti odovzdáva aj mladším generáciám a nádejným pestovateľom, ktorí ho pravidelne
prosia o rady a pán Kordoš im vždy ochotne pomôže a poradí.
Veríme, že rovnakých skúsených pestovateľov bude čoraz viac a že táto záľuba neupadne do zabudnutia, ale práve naopak, bude
sa šíriť aj v dnešnej modernej dobe.
Lucia Gajdošová
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LUCIA BAŤOVÁ: „Bol by to pre mňa splnený sen,
keby som sa mohla živiť ako spisovateľka.“
Mladá, šikovná a o pár rokov snáď úspešná slovenská spisovateľka. Dôkazom, že v našej obci sú talentovaní ľudia, je aj
Lucia Baťová, ktorá si písaním kníh plní svoj sen. Jej prvotinu môžete mať v rukách už čoskoro.
Čo Ťa priviedlo k písaniu kníh a aké boli Tvoje začiatky?
V škole ma vždy bavilo písať slohy. Spomínam si, že spolužiakov to veľmi nebavilo, ale ja som to mala najradšej. Už
od malička si píšem denník, v ktorom si vylejem srdce a napĺňa ma to. Rodičia ma priviedli k čítaniu kníh, v čom
som sa našla. Keď sa k týmto dvom veciam pridala moja predstavivosť a prirodzená zvedavosť, vznikol z toho príbeh. Už predtým som si zvykla písať krátke príbehy, sama pre seba. Inšpirovali ma k tomu aj ľudia v mojom okolí
alebo vo svete, o ktorých som vedela, že kráčajú za svojim snom a robia to, čo ich baví. Veď to je to, prečo sme boli
stvorení.
Je pre Teba nejaký/á autor/ka motiváciou? Ak áno, ktorý/á a prečo?
Nemám jedného najobľúbenejšieho autora. Skôr čítam knihy od rôznych autorov, rôzne žánre a z toho si vyberiem, čo sa mi páči, akej téme by som sa chcela venovať a ako by som chcela písať. Avšak, ak mám vybrať jednu
autorku, ktorej štýl písania a príbehy sa mi veľmi páčia, je to Francine Rivers. Každý jej príbeh je iný, nestane sa,
že by sa v niečom opakovali. Píše napínavo, pútavo, realisticky, a zároveň je v tom aj dávka romantiky a drámy.
O čom je Tvoja knižná prvotina?
Je o mladom dievčati Rút, ktorá je sirota, nevie kým je a cíti sa byť stratená. Doslova nevie, čo ďalej so životom.
Podarí sa jej odísť do Kanady – strážiť deti. Je to jej cesta poznania seba samej, cesta zmierenia sa s minulosťou
a prijatia okolností, ktoré nedokáže zmeniť. Spozná Matthewa, ktorý celý príbeh zamotá. Matthew si prežil všeličo. Má za sebou rozhodnutia, ktoré ľutuje, a naopak aj také, na ktoré je hrdý. Snaží sa kráčať životom správne a odvážne, no nie vždy je to ľahké. Keď
sa životy týchto dvoch ľudí stretnú,
stanú sa nečakané veci. Pre oboch je
to obrovská škola života a lásky.
K samotnému vydaniu knihy vedie dlhý a náročný proces. Ako
si postupovala a ktoré kroky boli
dôležité?
Veľmi mi pomohla Soňa Adamčík Borušová z Literárneho domu,
ktorá vedie autorov pri písaní aj
vydávaní kníh. Dôležité bolo nájsť
dobrého grafika, ktorý upravoval
vnútro knihy, rovnako ako obálku.
Obálka je veľmi dôležitá, pretože
práve ona knihu predáva. Musí byť
pútavá a dobre spracovaná. Podstatnou súčasťou je jazyková korektúra,
ktorá je nutná, aby v knihe neboli
žiadne gramatické a štylistické chyby. Významnými krokmi boli právne
úkony a obchodné podmienky a iné
potrebné náležitosti. No a potom,
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nájsť tlačiareň, ktorá knihu vytlačí. Tiež kontaktovať distribútora a siete veľkých kníhkupectiev.
Kde a kedy je možné zakúpiť si knihu „Poučená životom“?
Knihu je možné zakúpiť si priamo u mňa doma od 13. júla alebo cez webovú stránku - Lucia Baťová. Tiež si ju
môžete kúpiť koncom júla v obchodnej sieti Martinus a v niektorých lokálnych kníhkupectvách.
Aké sú Tvoje ciele do budúcnosti? Snívaš o práci spisovateľky?
Bol by to pre mňa splnený
sen, keby som sa mohla živiť ako spisovateľka. Keďže som momentálne študentka, je to pre mňa ako
vysnená brigáda. V budúcnosti by som chcela pokračovať v písaní kníh a už teraz mám zopár nápadov na
ďalšie. Verím, že sa knihe
Poučená životom bude dariť a prinesie do života ľudí
povzbudenie. Veľké ďakujem patrí mojim rodičom,
ktorí ma v mojom sne od
začiatku podporovali a ďakujem aj všetkým, ktorí mi
akokoľvek pomohli.
Lucia Gajdošová

LETNÉ PRANOSTIKY
Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.
Chladný júl celé leto ochladí.
Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní.
Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu.
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Oznamujem všetkým, ktorí chcú prispieť do novín nejakým
článkom alebo fotografiou, že ďalšia uzávierka bude dňa
31. augusta 2020.
ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE!
šéfredaktorka Lucia Gajdošová

