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VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

oľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra
2017 (t. j. v sobotu) v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.. Právo
voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je:
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného
zločinu.

OcÚ

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO INVESTÍCIÍ –
REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO POTRUBIA
UL. FRAŇA KRÁĽA

O

bec Žitavany požiadala Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť,
a. s. o zaradenie do investícií „rekonštrukciu vodovodného potrubia – ul. Fraňa Kráľa“. Listom zo dňa 11. 08. 2017 dostala obec odpoveď,
že požadovaná stavba bola zaradená do investícií na rok 2018.
Investičný plán na rok 2018 budú schvaľovať nadriadené orgány
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s..
OcÚ

V ŽITAVANOCH MÁME NOVÉ DETSKÉ IHRISKO

D

etské ihrisko v školskom areáli vybudovala Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO 378 694 51. Projekt „Ihrisko pre
detskú radosť“ je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samo-

správneho kraja. Projekt je realizovaný v rámci implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu TRÍBEČSKO
(MAS) v roku 2017 a je majetkom Obce Žitavany. Ihrisko bolo vybudované s cieľom priniesť nové možnosti pohybovej aktivity a radosť
z pohybu pre deti a návštevníkov.
OcÚ

PRIPÁJAME SA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

O

d septembra 2016 sa domácnosti v Žitavanoch postupne pripájajú
na novovybudovanú verejnú kanalizáciu v našej obci. Všetky potrebné náležitosti k pripojeniu na verejnú kanalizáciu vybavíte na obecnom úrade v Žitavanoch počas úradných hodín. Zatiaľ nie je stanovený
termín – do kedy je potrebné sa pripojiť. Novelizovaný vodný zákon
však nariaďuje pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak je v obci vybudovaná. V prípade kontroly musíte preukázať ako nakladáte s odpadovými
vodami, to znamená, že pokiaľ zatiaľ nie ste pripojený na verejnú kanalizáciu, musíte príslušnej kontrole predložiť doklad o nakladaní s odpadovými vodami, resp. doklady o vyvezení odpadových vôd fekálom.
Upozorňujeme všetkých občanov a všetky právnické subjekty, ktorí
sa pripájajú k verejnej kanalizácii v obci Žitavany, že je potrebné túto
skutočnosť ohlásiť ako drobnú stavbu v zmysle stavebného zákona
(č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) na obecnom úrade. Všetky potrebné tlačivá a informácie k ohláseniu kanalizačnej
prípojky Vám poskytneme na obecnom úrade počas úradných hodín.
OcÚ

Informovali sme sa u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.:
DO KEDY sa musia občania pripojiť na verejnú kanalizáciu
v obci Žitavany?
Odpoveď:
Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, a tiež novelizovaný
vodný zákon nariaďuje pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak je
v záujmovom území vybudovaná. V obciach s vybudovanou kanalizáciou sa žumpy stanú minulosťou. S vydaním novely vodného zákona
nastali pre ľudí užívajúcich žumpy a domové čistiarne odpadových
vôd nové povinnosti.
Od 15. januára 2015, sú užívatelia žúmp a všetci tí, ktorí vytvárajú
splaškové odpadové vody povinný dať do súladu so zákonom svoje
povolenia a rozhodnutia na užívanie žúmp - zákon uložil lehotu do 30.
septembra 2017. Ak tak užívatelia do tohto termínu nespravia, po tejto le1
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hote povolenia a rozhodnutia na užívanie žúmp
a domových čistiarní odpadových vôd strácajú
svoju platnosť.
Užívatelia, ktorí nebudú mať platné povolenie
na nakladanie s odpadovými vodami sa dopustia priestupku a odbor starostlivosti o životné
prostredie príslušného okresného úradu, ktorí
tieto priestupky rieši, môže za tento priestupok
uložiť pokutu od 16 do 331 eur. Pokiaľ priestupok trvá, je možné pokutu uložiť aj opakovane.
Je potrebné si uvedomiť, že mnohé žumpy sú
netesné a odpadové vody presakujú do podložia a znečisťujú zdroje pitnej vody vo Vašej
obci.
Žiadosti o uzavretie zmluvy na pripojenie
k verejnej kanalizácii so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. máte k dispozícii
na obecnom úrade v Žitavanoch.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

SEPAROVANIE ODPADOV V
OBCI ŽITAVANY
TRIEDENÝ ZBER ODPADOV PREBIEHA
V OBCI ŽITAVANY NASLEDOVNE:
1. ŽLTÉ PLASTOVÉ VRECIA sú určené na
plasty, kovové obaly a tetrapaky.
PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo 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, viacvrstvové obaly
od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína.
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
2
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v mesiaci.
Vo väčšom množstve máte možnosť priniesť sklo aj do kontajnera
vo dvore obecného úradu počas úradných
hodín.
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.
DODRŽUJTE FAREBNOSŤ VRIEC PRI
SEPAROVANÍ !!!
HARMONOGRAM VÝVOZOV
Upozorňujeme občanov, že vrecia sa zbierajú spolu s vytriedeným odpadom. Je potrebné, aby ste vrecia pred každým vývozom
zviazali. Každá domácnosť dostane 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 €.
Najbližší termín výkupu papiera v našej
25. september 2017 žlté vrecia, modré vrecia,
zelené vrecia

30. október 2017
žlté vrecia
27. november 2017 žlté vrecia,
zelené vrecia
žlté vrecia, modré vrecia,
O decembrovom
termíne vývozu Vás zelené vrecia
budeme vopred
informovať!

obci:
3. október 2017
Vždy Vás vopred informujeme o presnom ter-

míne výkupu papiera prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce.
ELEKTROODPAD môžete priniesť na určené miesto vo dvore obecného úradu počas
úradných hodín (napr. chladničky, sporáky,
TV, PC, práčky, drobný elektroodpad...).
TEXTIL, OBUV – môžete priniesť do označených zberných nádob vo dvore obecného úradu
počas úradných hodín (čisté, použiteľné šatstvo
a textil, prípadne obuv, ktorá je použiteľná – je
potrebné tieto veci zabaliť do igelitovej tašky,
alebo do menšieho plastového vreca).
OcÚ

Z ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
ZASADNUTIE OZ Č. 16/2017 KONANÉHO
DŇA 27. APRÍLA 2017

D

ňa 27. 04. 2017 sa konalo 16. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva na obecnom
úrade. Z dôvodu práceneschopnosti sa starosta obce Juraj Obert zasadnutia nezúčastnil.
Rokovanie OZ otvoril Pavel Chren, poslanec
OZ, ktorý bol poverený poslancami obecného
zastupiteľstva viesť zasadnutie. Privítal všetkých prítomných.
Poslancov bolo prítomných šesť, z toho dvaja
boli ospravedlnení.

Prerokovalo:
•

kontrolu plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 110/2017, 111/2017, 112/2017,
113/2017,
114/2017,
115/2017,
116/2017 zo dňa 23. marca 2017

Schválilo:
•
•

•

•

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 podľa
predloženého návrhu.
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami
vo vlastníctve obce Žitavany - odpredaj
pozemku, k. ú. Opatovce, Miroslav Štukovský, Juraj Šabo.
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou
vo vlastníctve obce Žitavany - zámena
pozemkov, k. ú. Opatovce, Marián a Veronika Hudecoví.
Návrh na udelenie „Čestného občianstva
obce“ pre PhDr., PaedDr., MgrTh. Štefana
Kováča

ZASADNUTIE OZ Č. 17/2017 KONA
NÉHO DŇA 22. JÚNA 2017
Dňa 22. 6. 2017 sa konalo zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v priestoroch bývalej materskej škôlky na Opatoveckej ulici. Rokovanie otvoril starosta Juraj Obert. Pri otvorení zasadnutia bolo prítomných poslancov 6. Poslanec Bc. Ján Barát bol
ospravedlnený. Poslanci Pavel Chren a Mgr. Mária
Molnárová sa na zasadnutie dostavili neskôr.
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Prerokovalo:
•

kontrolu plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 124/2017, 125/2017 zo dňa 27.
4. 2017

Schválilo:
•

projektový zámer „Budovanie a zlepšenie
technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc a odborných učební
v ZŠ Žitavany“, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
• predloženie žiadosti o poskytnutie NFP,
zameranú na podporu predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP –
PO1 – SC111 – 2017 – 23;
• na rok 2017 audítora LUMA AUDIT, s. r.
o., audítorskú spoločnosť Levice, č. licencie 260, v zastúpení Ing. Anna Pohánková, na overenie účtovnej závierky za rok
2016, konsolidovanej účtovnej závierky
za rok 2016 a výročnej správy za rok 2016.
• a) Záverečný účet obce Žitavany za rok
2016 a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad,
b) použitie časti prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 63.702,96 EUR.
a)
realizáciu
stavby
„Rozšírenie
a zokruhovanie vodovodu“ na Viničnej ul.
v Žitavanoch
b) prijatie úveru na financovanie
stavby „Rozšírenie a zokruhovanie vodovodu“
na Viničnej ul. v Žitavanoch, poskytnutého
Prima bankou 		 Slovensko, a. s., s dobou
splatnosti úveru 3 roky.
• prijatie municipálneho úveru na výstavby
obecného vodovodu v zmysle schválenia
obecným zastupiteľstvom, poskytnutého
Prima bankou Slovensko, a. s., za nasledovných podmienok:
- výška úveru: 50.000,- €,
- doba splácania: 3 roky,
- mesačná splátka: podľa splátkového kalendára,
vypracovaného Prima bankou Slovensko, a.s.
- úroková sadzba: 12M EURIBOR + úrokové
rozpätie p. a.
- zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia.

Berie na vedomie
•

stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Žitavany za rok 2016

ZASADNUTIE OZ Č. 18/2017 KONANÉ
HO DŇA 24. AUGUSTA 2017
Rokovanie OZ otvorila Mgr. Edita Grzybová,
poslankyňa OZ, ktorá bola poverená poslancami obecného zastupiteľstva viesť zasadnutie.
Privítala všetkých prítomných. Počet prítomných poslancov bolo 7. Poslanci Bc. Ján Barát
a Ing. Ľuboš Daniš boli ospravedlnení.
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Prerokovalo:
•

kontrolu plnenia uznesenia OZ v Žitavanoch č. 130/2017

Berie na vedomie
•

správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Žitavany za I. polrok
2017

Schválilo:

• Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Žitavany
- predaj pozemkov, k. ú. Opatovce, Andrea Fejfárová.
• použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 2.117,- Eur
na odstránenie havarijného stavu majetku
obce – prekrytie a opravu elektroinštalácie
v školskej jedálni Základnej školy.
• upravené rozpočtové opatrenie č. 4/2017
podľa predloženého návrhu:
Rozpočtovým opatrením č. 4/2017 bola
navrhnutá úprava rozpočtu nasledovne:
Prijaté dotácie zo ŠR na účely REGOB
a Registra adries sú predelené na jednotlivé podpoložky
Presunom z nevyčerpaných položiek
sú vykryté nasledovné výdaje: na servis
a údržbu vozidiel, na 20 % mzdových nákladov na § 50j, na odmenu na základe dohody o pracovnej činnosti v MŠ, na vlastné
zdroje pri výstavbe detského ihriska a na
úverové splátky a úrok na poskytnutý úver
na výstavbu vodovodu Viničná ul.
Presunom týchto rozpočtových prostriedkov
sa nemenia celkové príjmy a výdaje rozpočtu.
V bode II. sú navýšená príjmová a výdavková
časť nasledovne:
- Výnos dane z príjmov (podľa predpokladu
MF SR) o 33.600 € pokryje výdavky na opravu ciest v sume 21.600 € a opravu verejného
osvetlenia v sume 12.000 €.
- Do rozpočtu je zahrnutá dotácia VÚC na výstavbu detského ihriska.
- Zapojenie časti fondu opráv na opravu strojov a budov bytových 		 domov.
- Zapojenie prostriedkov rezervného fondu na
opravu elektroinštalácie školskej jedálne.
- Prijatie úveru vo výške 50,000 € na výstavbu
vodovodu na Viničnej ul. a následne platba za
realizáciu stavby.
Všetky informácie z rokovania OZ - dochádzku, hlasovanie, uznesenia nájdete na
našej internetovej stránke: www.zitavany.sk
/ obec / zasadnutia OZ/ alebo sú k nahliadnutiu na obecnom úrade Žitavany.
OcÚ

ZÁPISNICA Z KOMISIE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,
VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO

PLÁNOVANIA, DOPRAVY
A SLUŽIEB OBCE ŽITAVANY,
KONANEJ V KULTÚRNO
SPOLOČENSKOM ZARIADENÍ,
DŇA 28.8.2017 ŽITAVANY
PRÍTOMNÍ:
Pavol Čepček – predseda komisie, poslanec
Mgr. Edita Grzybová – členka komisie, poslankyňa
Roman Ondriáš- člen komisie, poslanec
Karol Kováč- člen komisie, za občanov
JUDr. Marianna Kováčová- člen komisie,
za občanov
Ing. Milan Barabáš – poslanec, hosť
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Riešenie situácie - Vodovod Viničná
3. Riešenie kolaudačných závad – kanalizácia
a. oprava ulice 9.mája a ulice Sarackej
4. Riešenie faktúry za osvetlenie
5. Územný plán obce Žitavany
6. Záver
bod 1: Komisiu životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy a služieb
obce Žitavany otvoril predseda Komisie Pavol
Čepček a privítal všetkých členov komisie.
bod 2 : K riešeniu situácie na ulici Viničnej
– vodovod : Komisia prešla podrobne výkaz
výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená medzi dodávateľom ŠIPS STAVING s.r.o. / objednávateľ
OBEC Žitavany. Otázky budú aj samostatne
zaslané na Obecný úrad, a budú dané na vedomie kontrolórovi obce.
Žiadame Obec Žitavany, Obecný úrad, štatutár obce, aby zodpovedal na nasledovné otázky
a vysvetlil vytýkané nezrovnalosti:
1. Kedy bola vyplatená faktúra č. 287/17 na
sumu 50 320 EUR, dodávateľ ŠIPS STAVING s.r.o. / objednávateľ OBEC Žitavany, ktorá mala byť podľa oznámenia na
verejnej tabuli, doručená dňa 17.7.2017?
2. Kto vykonával dozor pri prácach na ulici
Viničnej – zokruhovanie vodovodu?
3. Kto preberal dokončené dielo- zokruhovaný vodovod ? ktoré osoby sa zúčastnili
tohto preberania?
4. Kedy bola stavba – dielo, vodovod Viničná prevzatá?
Podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom Obec Žitavany a zhotoviteľom
ŠIPS STAVING, s.r.o., ktorá bola uzatvorená
dňa 26.6.2017, podľa bodu 5.6.: Faktúry za
úhradu budú objednávateľovi odovzdané
súčasne s predmetom plnenia...súčasťou
faktúr musia byť zisťovacie protokoly, súpis
vykonaných prác a krycí list čerpania
Otázka je:
5. Dňa 17.7.2017 bol odovzdaný aj predmet
plnenia?
Následne podľa čl. 6 bodu 6.1. sa uvádza:
3
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cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov – faktúr,
ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi raz mesačne na základe zisťovacích
protokolov o skutočne realizovaných
prácach a dodávkach potvrdených stavebným dozorom.
V tejto súvislosti je v rozpore so Zmluvou o
dielo, že bola vystavená IBA JEDNA faktúra na celú sumu, podľa Zmluvy o dielo, aj
napriek tomu, že skutočne realizované práce
neboli všetky, ktoré boli uvedené vo výkaze
výmer.
Podľa Prílohy k Zmluve o dielo/ Práce a dodávky HSV 1, položka 11 – paženie a rozopretie stien rýh – v sume 3 773, 210 EUR,
a položka 12 – odstránenie paženia rýh –
v sume 728,540 EUR – tieto neboli realizované, čo je preukázateľné.
Tiež položka 67 – pretláčanie rúry v hornine- v sume 1 131,82 EUR, je viditeľné na
mieste, že k žiadnemu pretláčaniu nedošlo. Cez cestu sa vykopala ryha , nedošlo teda
k pretláčaniu rúry pod cestu.
Rovnako položka 65 – uloženie sypaniny na
skládky v sume 116,84 EUR – 179,76 m3
sypaniny- je stále na stavenisku.
Otázka je
6. Prečo obec vyplatila sumu v uvedenej výške aj napriek tomu, že práce / paženie, odstránenie paženia,
pretláčanie rúry, uloženie sypaniny
na skládke / neboli skutočne realizované?
7. Prečo bola vystavená iba jedna faktúra, keď
podľa zmluvy mali byť viaceré, podľa vykonaných a zrealizovaných prác?
8. Prečo bola faktúra vystavená už v čase,
kedy nebolo dielo – vodovod úplne dokončený? / v čase vystavenia faktúry bola
ryha nezasypaná a prebiehali práce /
Tiež Vás požiadam o vysvetlenie nasledovné vyúčtovaných položiek:
9. Čo znamená položka 86 – presun hmôt
pre rúrové vedenie, 344,24 ton, v sume 9
986,40 EUR. Poprosíme zdôvodniť a vysvetliť túto položku, t.j. čo znamená a či je
uvedené množstvo reálne, nakoľko vykopaných bolo celkovo 300 ton t.j. 180 m3
/ výpočet 321m x 1,4m – výška výkopu,
x 0,4 m- šírka výkopu : 180m3 pri koeficiente horniny ťažkej s obsahom kameňa
je to max. 1,7 tony na meter kubický, čo
je 300 ton /
a. Otázka je, ako mohlo byť presunuté väčšie množstvo zeminy, ako bolo
celkovo vykopané, a kde malo byť toto
množstvo presunuté ??
b. Čo znamená v tejto súvislosti položka 15 – zásyp sypaninou
so hutnením jám, šachiet, rýh, zárezov,
alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3
4
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/ suma 974,9EUR/
10. Položku 9- výkop ryhy, 543,69 m3 –
v sume 3 903,69 EUR- výkop nebol v rozmedzí 600 mm– 2000 mm šírky, v reály
bol do 600 mm /400 mm/, t.j. jednotková cena mala byť iná, ako 7,18 EUR za m3.
a. Otázka: ako sa dospelo k objemu
zeminy 543,69 m3, keď celkový prepočet
vykopanej zeminy vychádza na 180 m3 ?
b. Prečo je ryha v reály užšia, ako
bola vo výkaze výmer?
11. Tiež, podľa položky 4 -čerpanie vody60 hodín??? Bola čerpaná voda?
A ak áno, ktoré dni? Ak by vodu čerpali 60
hodín, museli by ju čerpať pri pracovnej
dobe 8 hodín, cca 8 dní, a toľko netrvali
ani všetky výkopové práce !!!!
a. Prečo bola táto suma za čerpanie
vody vyplatená, keď k čerpaniu v takom
počte hodín reálne nie je?
12. Položka 17- štrkopiesok, 0,32 – ako bolo
vypočítané množstvo 214, 692 t? keď
v reály nebolo možné použiť také množstvo zeminy?
13. Prečo je pri skoro každej kusovej položke uvedený prepočet nejakým koeficientom? Nie je kus vždy celé číslo? Ako sa dá
kúpiť koleno / položka 79/ v počte 1,015
ks?? Na základe týchto nepresností bolo
obci fakturované navyše niekoľko desiatok až stoviek eur.
14. Podľa bodu 3.5 zhotoviteľ zhotoví
dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, t.j. aj domové prípojky uvedené v bode 5.4. Otázka, prečo
tieto neboli realizované?
Doporučujeme zabezpečiť postup podľa bodu
10.13 Zmluvy o dielo, t.j. úpravy terénu do
pôvodného stavu do 14 dní, vrátane uvedenia
prekopaných ciest do pôvodného stavu.
Zároveň žiadame doložiť komisii Odborný posudok od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktorého základe bolo vyhlásené
verejné obstarávanie.
Tiež požiadame o vysvetlenie, prečo doposiaľ
nebol zverejnený na internete výkaz výmer,
ktorý mal tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
o dielo medzi obcou Žitavany ako objednávateľom a zhotoviteľom ŠIPS STAVING, s.r.o.
Bod. 3: žiadame štatutára obce o zabezpečenie odstránenia závad na kanalizácii, na ktoré
už dvakrát komisia poukázala a ich odstránenie bolo požadované občanmi vo vystúpení na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
a. Komisia doporučuje vo veci ulice Sarackej a ulice 9.mája, postupovať
podľa dohodnutého postupu, ktoré bolo
prejednávané na Obecnom zastupiteľstve
dňa 28.4.2016, podľa ktorého tieto cesty
opraví firma Vion a.s., viď zápisnica zo
dňa 28.4.2016.

Bod 4: Osvetlenie v obci –komisia žiada vysvetlenie, prečo bola uskutočnená výmena
osvetlenia v sume 22 000 EUR, keď schválená
bola výmena v sume 10 000 EUR, pri schvaľovaní rozpočtu / dňa 22.3.2017 / .
Bod 5: Územný plán obce: žiadame vysvetlenie v akom stave je územný plán obce Žitavany,
resp. dodatok.
Bod 6: Na záver zasadnutia sa predseda komisie srdečne poďakoval členom za účasť a pripomienky k prejednávaným otázkam.

OSLAVY SNP

S

obota 26. augusta sa niesla v znamení
osláv 73. výročia Slovenského národného
povstania v našej obci. Starosta privítal hostí
- Veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike Denisa Gorbunova, Druhého tajomníka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD, predsedu
Krajskej rady KSS Nitra Ing. Jozefa Šišku, riaditeľku základnej školy PaedDr. Gabrielu Ďuriačovú.
Hneď na úvod spoločne položili vence k pamätníkom. Popoludňajší program otvoril folklórny súbor Požitavan. Po príhovore hostí slávnostne zapálili vatru, vzleteli holuby a rozžiaril sa ohňostroj.
Občania mali o občerstvenie postarané, podával
sa guláš, do tanca zahrala skupina Márnosť Šedivá
a Stano Vitáloš. Aj deti si
prišli na svoje, vyšantiť
sa mohli na
kolotočoch
a skákacom
hrade.
OcÚ

J

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
ZAKLOPAL AJ V MŠ

e tu začiatok školského roka. Otvorila sa
brána aj v našej materskej škole. Vo dverách
sa objavili známe i nové tváre, niektoré deti
s úsmevov iné trochu nesmelo so slzičkou na
kraji.
V školskom roku 2017/2018 máme 2 triedy
s počtom zapísaných detí 38. Aj v tomto roku
nás čaká mnoho aktivít a zábavy. Začíname
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výstavou výtvorov z ovocia a zeleniny,
čaká nás Deň
jablka, Úcta k
starším, divadelné predstavenie,stretnutie
s Mikulášom,
sezónne činnosti, vychádzky, exkurzie

kolá súťaží – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky
Maťko, Pytagoriáda, Čo vieš o hviezdach?,
Archimediáda, Olympiády – Matematická,
Fyzikálna, Biologická, Dejepisná, Geografická, Chemická, Technická, Anglického jazyka,
Nemeckého jazyka, Biblická, Slávik Slovenska, športové súťaže. Úspešní žiaci nás potom
budú reprezentovať v okresných kolách súťaží.
Zaželajme si teda veľa úspechov, zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2017/2018.
Mgr. Janette Kožiaková

a mnoho iných aktivít.
Veríme, že dobrou spoluprácou s rodičmi pripravíme deťom pekné zážitky a spomienky na MŠ.
Kolektív MŠ

P

HURÁ DO ŠKOLY!

rázdniny sa skončili, a my sme sa opäť všetci
oddýchnutí a plní elánu zišli dňa 4. septembra 2017 v budove základnej školy, aby sme spolu privítali nový školský rok 2017/2018.
Pani zástupkyňa Mgr. Janette Kožiaková srdečne všetkých privítala, pani riaditeľka
PaedDr. Gabriela Ďuriačová privítala žiakov
slávnostným príhovorom, v ktorom popriala
všetkým úspešný školský rok. Pán starosta Juraj Obert vo svojom príhovore poprial žiakom
a pedagogickému zboru veľa úspechov a tiež
aby tento školský rok bol plný zaujímavých
projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu
hrou, tešili sa zo spoločenských a športových
podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý,
plný nových objavov.
Je pred nami nový školský rok, pre mnohých
ďalší v poradí, no pre tých najmenších, prváčikov - prvý. Našu školu bude navštevovať 154
žiakov, z toho 76 dievčat a 78 chlapcov. Do 1.
ročníka nastúpilo 13 prváčikov, ktorých čaká
odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká a príklady. Veríme, že si do školských
lavíc budú sadať radi, s túžbou niečo sa naučiť a
zvedavosť, ktorú majú v sebe ich bude poháňať
za vzdelaním.
Tento školský rok bude dôležitým medzníkom
aj v živote deviatakov. Želáme im, aby vytrvali
v doterajšom snažení, aby obstáli v skúškach,
ktoré ich v priebehu i na konci roka čakajú.
Aj tento školský rok budeme organizovať rôzne zaujímavé akcie, kultúrne podujatia, exkurzie, výlety, pripravovať aktivity, kde môžu žiaci
našej školy uplatniť svoj talent a schopnosti
– Šarkaniáda, Noc v škole, atletické hry, jarné
a jesenné aranžovanie, ....
Naša škola spolupracuje s miestnymi organizáciami. V spolupráci s OZ Benát sa zapojíme do
Jánskych hier, so ZO SZZ spolupracujeme pri
príprave Výstavy ovocia a zeleniny. Zapájame
našich žiakov do kultúrneho života v obci –
Úcta k starším, Koledovanie, Míľa pre mamu,
Deň matiek. Pripravujeme žiakov na školské

Z OBECNEJ MATRIKY
VITAJTE MEDZI NAMI!
Adem Tekim

VEĽA ŠŤASTIA NA SPOLOČNEJ
CESTE ŽIVOTOM ....
Bošanský Ľuboš & Markéta Marszalková
Helena Homolová & Petr Štochl

S ÚCTOU SPOMÍNAME...

máš Špleha - Vlkas, 3. Milan Beničiak – Levice,
4. Jozef Kupeček. V kategórii junioriek a žien
(3 účastníčky) 1.Adriana Poliaková (Žitavany), 2.Ružena Žikavská (Žitavany), 3.Jarmila
Sieglová (Nitra). V kategórii neregistrovaných
mužov (14 účastníkov) sa umiestnil na prvom
mieste Jozef Eckhardt (Topoľčany), 2. Anton
Harmady (Rybník), 3. Erik Eckhardt (Topoľčany), 4. Miroslav Pavlenda (Zlaté Moravce).
V kategórii juniorov (6 účastníci) 1. Adriana
Balúchová (Rybník), 2. Adam Hrúz (Velčice),
3. Juraj Gálik (Zlaté Moravce). V kategórii
starších žiačok (4 účastníčky ) 1. Lenka Lackovičová (Kozárovce), 2. Adelka Kramárová
(Žitavany), 3. Veronika Firická (Žitavany).
V kategórii starších žiakov (4 účastníci)
1. Jakub Gašparík (Topoľčany), 2. Kristián
Szolnoki (Vráble), 3. Samuel Martinka (Nitra).
V kategórii najmladších žiakov (6 účastníci)
1. Lukáš Žák (Nitra), 2. Oliver Lackovič (Kozárovce), 3. Pavol Kokavec (Nitra).
RNDr. Albín Kramár

Baťová Anna 80r.
Gálik Jozef 64r.
Koklesová Margita 87r.
Kováč Ondrej 80r.

BICYKLOVÝ ZÁJAZD
NA HRUŠOV

VEĽKONOČNÝ
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ.

V

Žitavanoch sa v sobotu 15. apríla 2017
uskutočnil stolnotenisový turnaj. V jednotlivých kategóriách súťažilo 66 hráčov. Najviac obsadená bola kategória registrovaných hráčov (29 účastníkov). Prvé miesto získal René
Očenáš - Vlkas, na druhom mieste skončil To-

O

Víťazi kategórie registrovaných hráčov zľava René Očenáš, Tomáš Špleha,
Milan Beničiak, Jozef Kupeček.

Staršie žiačky zľava – Ema Uhrinová, Veronika Firická, Lenka
Lackovičová, Adelka Kramárová.

Juniorky a ženy: zľava Ružena Žikavská,
Adriana Poliaková, Jarmila Sieglová.

bčianske združenie BENÁT usporiadalo
6. mája už tradičný rodinný výlet na bicykloch na hrad Hrušov. Zraz záujemcov bol
o 9:30 hodine pri obchode u Šimka. Deti dostali napolitánky a po spoločnom odfotení sa
sme mohli vyštartovať. Bolo nás niečo vyše
dvadsať. Cestou sme urobili viacero zastávok
na občerstvenie, na prehliadku koní na paši, ale
aj na vzájomné počkanie sa. Na Hrušove sme
si prezreli hrad, ktorý sa každým rokom mení
a pribúdajú vďaka reštauračným prácam nové
múry, ktoré obnovuje občianske združenie
Leustach. Potom sme si pod hradom opekali
párky, klobásu, slaninu, každý čo mal, a vybrali
sme sa nazad. Cestou sme sa zastavili v Topoľčiankach na zmrzlinu, a domou sme prichádzali okolo 15:00 hodine. Bolo pekné počasie,
výlet sa vydaril. Na rok ho zopakujeme opäť.
RNDr. Albín Kramár
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TAKTO SI TU ŽIJEME
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dieť rôzne tradičné remeslá. Deti mali možnosť
vytvoriť si z hliny vlastnú tabuľku, navliecť si
vlastný náramok, alebo ryžovať zlato. Po vystúpení skupiny INSIDE pokračovala akcia
voľnou zábavou až do polnoci. Verím, že akcia,
ktorá mala zblížiť obyvateľov obce aspoň trošku splnila svoj účel a na budúci rok už príde
viac ľudí, aby sa spolu zabavili a ukázali svojmu
okoliu, že TAKTO SI TU ŽIJEME.

POZVÁNKA
Pozývame darcov krvi aj prvodarcov na

„Spoločný obder krvi“
dňa 09. októbra 2017 od 7:30
v KSZ v Žitavanoch.

J

e to názov kultúrno spoločenskej akcie
v našej obci, ktorú organizovala Kultúrna
komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Žitavanoch a projektu v spolupráci so ZSE. Táto
vydarená akcia sa konala 19.8.2017 na štadióne spolu s 11.ročníkom súťaže vo varení guľášu Žitaviansky kotlík .
Pre našich spoluobčanov
sme pripravili bohatý program. Celú akciu otvoril
domáci FS Požitavan. Po
ich vystúpení v dvoch
vstupoch ukázal sokoliar
Dušan Danko dravé vtáky
a sovy a deti zaujal aj možnosťou držať ich na ruke.
V programe patrili dva vstupy aj FS Inovec.
Priblížili občanov slovenský folklór a ukázali
svoje hudobné, tanečné a spevácke umenie.
Medzi mladými folkloristami vystúpili aj niekoľkí domáci folkloristi. Energia, ktorá sršala
z ich vystúpení prešla aj na divákov a spolu s
nimi si aj zaspievali. Príval energie a rytmu –
to bolo vystúpenie skupiny Tambores z Nitry.
Ich bubnová show prebudila všetky bunky v
tele a rozihrala žilky. Len počasie trošku kazilo
celý program, ale kto chcel mohol si všetky vystúpenia vychutnať a každý si počas popoludnia mohol nájsť niečo pre seba. O 18.00 bolo
vyhodnotenie Žitavianskeho kotlíka.

Pavol Čepček

02. 04. Terézia Štrbová
80 r.
19. 05. Mária Šabová
80 r.
22. 08. Katarína Slepčanová
80 r.
29. 08. Helena Herdová
75 r.
21. 09. Katarína Absolonová
90 r.
Blahoželanie členkám výboru
29. 03. Henrieta Herdová
40 r.
27. 07. Mgr. Eva Furdová
40 r.
19.09. Katarína Chrenová
65 r.
Slávnostné dni, plné porozumenia pohody, nech
Vám prinesú veľa zdravia, šťastia, dobrej nálady.
Pekným slovom a s úsmevom popritom,
potešte rodinu, priateľov, odzbrojíte neprajníkov.
Jednu kapitolu života zatvárate knihou,
čaká Vás ďalšia, plná krásnych okamihov.
Nikdy nestrácajte svoje sny a nádeje,
slnko šťastia, lásky sa na Vás usmeje.
Každý z prežitých dní mal a má význam iný,
želáme Vám plné lásky, krásne narodeniny.
Výbor MS SČK Žitavany
za podpr. Anna Valková
Modlitba jubilanta

1. miesto Marek Chvála a spol.
2. miesto Divinec a spol.
3. miesto Šutka a Erika
Oficiálny program popoludnia ukončila svojim koncertom skupina INSIDE zo Zlatých
Moraviec. Ich vystúpenie zaujalo hlavne mladšiu generáciu a bolo príjemnou bodkou za
programom. Súčasťou celého programu boli
aj detské atrakcie a ukážky remeselníkov. Pritiahnuť na našu akciu čo najviac remeselníkov
bolo naším cieľom, aby ľudia mali možnosť vi6

FOLKLÓRNY SÚBOR
POŽITAVAN

BLAHOŽELANIE
ČLENKÁM MS SČK

Staroba je zlatý vek,
v sedemdesiatke môžem ešte čokoľvek.
Nebojme sa jesene života,
v sedemdesiatpäťke sa zvládne každá robota.
Keď nám osemdesiat, ešte veľké plány,
Pane Bože, daj nech sa mi darí.
Osemdesiatpäťka keď príde, život má ešte baví.
veď ešte nie som celkom odpísaný.
Aj do deväťdesiat, kedy som žila,
veru, by som sa Ti potešila.
Daj Bože ešte jeden darček skromný.
veď sto rokov je počet rovný.
A že by som chcela až tak veľa,
veď predo mnou je večnosť celá.
Všetci ľudia prosia a vravia,
daj Bože k tomu veľa zdravia.
podpr. Anna Valková

F

S Požitavan sa počas leta zúčastnil viacerých folklórnych akcií. Ľudovými piesňami sme potešili našich susedov v Obyciach,
zúčastnili sme sa hodov v Branove, boli sme aj
pri slávnostnom otváraní múzea v Lazanoch.
Nevynechali sme ani kultúrne akcie v Žitavanoch ako majáles, varenie gulášu, oslavy SNP
a cirkevné sviatky, kt. sme spríjemnili našimi
ľudovými krojmi a piesňami.
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Z HISTÓRIE
ŽITAVIANSKEHO FUTBALU

Ž

itavianska kronika, ktorá sa u Kováčovcov prenáša z otca na syna, si už vyčleňuje tri strany. „Za 65 rokov futbalu v Žitavanoch sme hrali napríklad aj s Trnavou, na
Calex Zlaté Moravce raz prišlo 2 100 divákov,
čo je doteraz neprekonané číslo. Nitra u nás
hrala trikrát – v rokoch 1956, 1975 a 1979 –
a tá najlepšia Nitra, prvý tím prvej ligy, hrala u
nás teraz,“ hrdo listuje predseda Chren.
Žitavianska futbalová kronika, strany plné
vzácností. Zozačiatku hrávali časti obce Opatovce a Kňažice proti sebe, až potom sa zlúčili.
FOTO: Archív ŠK.

... ako prebiehali prípravy
FC ViOn sídli kilometer od Iskry, jeho šéf
Ondrejka Žitavanom prípravák už prisľúbil,
ale napokon z toho zišlo. Dohoda s Nitrou sa
tak kula narýchlo. „Keďže oslavujeme výročie,
chceli sme si zahrať so zvučným menom. Vybavovali sme Nitru, išlo to cez predsedu ObFZ
Števa Kormana, ďakujeme mu za ústretovosť. Ani sme nečakali, že Nitra bude súhlasiť
tak rýchlo. Nerozkazovali sme si, kedy zápas
bude, pre nás je to v prvom rade česť. Nitra si
určila termín na štvrtok a my jej ďakujeme za
ochotu,“ chveje sa mu hlas skromnosťou. Spolupráca ObFZ s klubmi prekypuje, Nitra vlani
hrala v Lehote a teraz bola preskúšaná v Žitavanoch. Žitavančanom sa triasli kolená. Vyše
trojtýždňové prípravy vyvrcholili. „Nebol tu
hocikto, bola tu Nitra. Je to reklama pre
Žitavany, Chceli sme
sa ukázať v čo najlepšom svetle. Nitrania
sú silní profesionáli,
my sme silní amatéri, ale zápas sme brali
veľmi vážne a nielen
organizačne sa k nemu
staviame profesionálne. Maľovali sa kabíny
a tribúny, kosilo sa za bránami. Pre divákov
boli dva bufety. S jedlom pre hostí nám pomohol Gazdovský hostinec Topoľčianky, bol som
tam zaniesť dvadsať mrazených holubov a už sa
varila holúbäcia polievka, pán tréner Galád si
takú vypýtal,“ prezradil Chren a prezradil ešte
viac. „Najskôr sme dostali z Nitry info, že si
nemusíme s občerstvením robiť starosti, že nič
zvláštne, nič ťažké, pre hráčov žiadne mäsá…

Ale v pondelok sa to zmenilo. Je reprezentačná prestávka, hráčom Nitry napokon vedenie
povolilo všetko ťažké, čo nemôžu jesť celý rok,
čiže sme nachystali pečené kolená, klobásky a
ďalšie pochutinky. Nakúpili sme dvadsať kilogramov mäsa,“ nadšene rozpráva. Jednu podmienku Nitra predsa mala. Žiaden tvrdý alkohol.
„Ligistom sme teda nachystali vína a pivá,“
uvoľnene pokračuje.
Najlepšie futbalové mužstvo na Slovensku
bolo v Žitavanoch. O iskrácky dres je najväčší záujem v histórii. „Pán tréner Galád sľúbil,
že donesie mužstvo v plnej sile. A za nás logicky chceli hrať všetci. Tréner Juro Pindeš postavil mužstvo a zapojil aj dorastencov. Dresov
však nebolo dosť. Pri striedaniach v polčase si
ich museli poposúvať, aby sa na ihrisko dostali všetci dvadsiati. Hrať proti Nitre je odmena
a zaslúžia si ju všetci.“
Žitavany verzus Nitra: predpokladané zostavy.
Lukratívny zápas povedie rozhodca Markus
Šinka z Jelenca, na čiarach bude mať asistentov
Andreja Gregoru a Patrika Zaťka z Velčíc.
Dvaja dispečeri si v strede poľa nič nedarujú –
Žitavančan Marek Sperka sa už teší na súboje
s Nitranom Tomášom Kóňom.

Nitrou sme v Žitavanoch hrali trikrát, ja si pamätám na ten prvý zápas. Bolo to v roku 1956,
duel sa dohodol vďaka prestupu Jozefa Mravíka
zo Žitavian do Nitry. Prehrali sme 2:6, za Nitru
chytal Spišák, ktorý potom prestúpil do Brna a
štyri góly mi dal Šomoši, budúci strelec VSS Košice,“ rozhovoril sa Štefan Šabo, ktorý mal vtedy
sedemnásť a po predzápase za dorast si zachytal
aj v áčkarskom drese proti slávnym menám. Za
Žitavany by dal aj posledné. Práve Šabo vymaľoval štadión do krásna. Pomaly osemdesiatku by
ste mu neuhádli.

FOTO: (eg), Miroslav Slávik.

NITRU VIDELA V ŽITAVANOCH
OSEMSTOVKA, CHUTILI GÓLY
A HOSTINA

Vykrášlená pevnosť.

D

eväť gólov, tri brvná, štyri pekné zákroky
domáceho brankárika Jura Šveca a nitriansky Dybala Andrej Fábry. Jedlo sa z krásnych akcií a údených kolien, teraz otázka za sto
– čo chutilo viac?
V Žitavanoch to v posledných týždňoch vyzeralo, akoby sa schyľovalo k veľkolepej svadbe.
Estádio Iskra obliehala partia tunajších obetavcov a srdciarov na čele s predsedom Petrom
Chrenom. Nitra už v zlatomoravskej dedinke
trikrát hrala, ale prvý tím prvej ligy ešte nie,
na veľký štvrtok sa teda tešila celá dedina.
Pomáhal, kto išiel okolo, kto mohol. Roboty ako na kostole – pokosiť, poliať, to je rutina, ale vymaľovať komplet tribúnu a kabíny?
Spomeňme pracantov Milana Kabáta, ktorý
sa na ihrisko dennodenne ponáhľal z roboty v
Trnave a ani sa riadne nezastavil, či Miroslava
Kováča, legendárny hráč, vedúci či zdravotník
si na včerajší futbal odskočil priamo z kúpeľov.
Veď je to sviatok, keď Nitra príde na dedinu. „S

Prišiel štvrtok. Rozhlas vyhnal celú dedinu na
futbal. Prví skalní boli na mieste činu už hodinu a pol pred zápasom. Začalo sa o polhodinku
neskôr, výkop zbrzdilo milých chvíľok zopár.
Mikrofónu sa chopil šerif Peter Chren. Napísal si
príhovor, ani krátky, ani dlhý, výborný. Osobitne
predstavil každého hráča, domácim bojovníkom
ušil aj prezývky, diváci sa šúľali po zemi, keď Adriána Pánika vyhlásil za enfant teribble žitavianskeho futbalu… Z Nitranov sa najviac tlieskalo
Hroššovi a Galádovi, veď komu inému. Úcty sa
dostalo i pamätníkom. K slovu sa dostal aj pred7
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seda ObFZ Štefan Korman. „Iskre prajeme k 65.
výročiu všetko najlepšie. Veľa sme rozmýšľali nad
darčekom, ktorý by potešil. Takže sme doniesli
najlepšie mužstvo na Slovensku,“ pred osemsto
divákmi vyhlásil Korman a k servírovaniu futbalovej chuťovky už nebránilo nič.
Z hráčskeho tunela po jednom vychádzali hviezdy a hviezdičky, domácej modle Danovi Drienovskému tlieskala tribúna a on zatlieskal jej. Nitra si žitaviansku 65-ku uctila dresom s podpismi
všetkých hráčov a menšími darčekmi, na oplátku
jej Iskra odovzdala plakety.
Domáci chlapci sa stihli vrátiť z roboty,
zašnúrovať kopačky a krajský sudí Šinka
pískol. Žitavany, piate v šestke, Nitra, jednotka v jednotke. Prvých šesť minút nič,
futbalové ticho. Potom Fábry kopol roh,
Niba vyskočil až na Benát, 0:1, začalo to
– Machovec, Abrahám, A. Fábry, Machovec, Valenta, M. Fábry, Abrahám. Gól dali
aj Žitavany, Debnár namieril do vlastnej.
Rovnica na deviatu a mohlo byť horšie, ale
Juro Švec chytil štyri tutovky. Naj bol Andrej Fábry a jeho myšlienka, jeden dal a na
štyri nahral. Čierne členkové kopačky, hlava hore, číslo desať, pruhovaný dres. Hlavu
si lámeme – na koho sa čarovný Galádov
chlapec podobá? „Čistý Dybala z Juventusu. Sto
percent,“ rozhodol hostiteľ Peter Chren a tak bolo.
„Chcem sa mu podobať, preto aj tie čisto čierne
kopačky,“ zasmial sa Andy Fábry, tichá voda z Malých Ripnian.
Kopacia technika Andreja Fábryho, to je tak
zostrihať, zavesiť na Youtube a čakať na ponuky.
Žitavany boli párkrát aj za polkou, Karol Kováč
si raz z Fabiša a Steinhübela spravil kužele, Paťo
Borčin vybojoval roh a tlieskalo sa mu, jeho bráchovi Lukášovi chýbalo ku čestňáku dvanásť a
pol centimetra. „Keď som bol chlapec, ViOn
ešte neexistoval, chodil som teda na Nitru, veď
celé Zlatomoravsko fandilo Nitre. Preto pre nás
veľa znamenalo, že sme si v Žitavanoch mohli
teraz zahrať proti Nitre. Naši chlapci zbadali,
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čo je to liga, čo je to behať s takými futbalistami. Zápas bol jahôdkou na peknej spoločenskej
akcii, ľudia prišli a bavili sa dobrým futbalom.
O to nám išlo,“ rozkecal sa tréner žlto-modrých
Juraj Pindeš, niekdajší predstopérisko Calexu,
dvojmetrová hora.
Druhá najväčšia dedinská tribúna na Zlatomoravsku (po Topoľčiankach) potrebovala na štvrtok nafúknuť.
Iskra v 28. minúte chcela penaltu, ale Šinka videl
Nibovu ruku pred vápnom. Bola vnútri či nie?
„Prvý dojem bol, že bola pred šestnástkou. Takže
ruka bola pred šestnástkou,“ obhájil si sporný moment za stavu 0:5, keď sa Žitavany práve nadychovali k obratu. Futbalovú fiestu odpískal na odporúčanie ObFZ Nitra Markus Šinka. Hrdý Jelenčan
postúpil zo šiestej ligy do piatej, v sobotu bude
rozhodovať šláger Alekšince – Horná Kráľová.
Prvý polčas na ihrisku, druhý za ihriskom, tak to
chodí. Šlágrik vymenila hostina, jedlo sa, pilo sa,

údené kolená a čerstvé klobásky išli na dračku,
bolo vína, bolo piva, bolo i konca nervov bufetárok. A Nitra sa na nič nehrala. „Nie sme žiadni majstri sveta, sme veľmi skromné mužstvo, aj
týmto spôsobom sa snažíme robiť našu prácu.
V Žitavanoch nás nádherne prijali, medzi veľmi
príjemnými ľuďmi sme sa cítili výborne. Ak budem trénerom Nitry aj o rok, tak sa sem určite
vrátime,“ prisľúbil tréner Ivan Galád. S predsedom Mariánom Valentom a všetkými hráčmi do
jedného posedeli, popili, podebatovali a pofotili sa s domácimi. Radosť mal aj predseda Iskry
Peter Chren. „Lekcia, ktorú nam dala Nitra na
poli futbalovom je jedna vec. Úžasné bolo hlavne, aké správanie, dojem a kultúru vystupovania
zanechali v Žitavanoch hráči na čele s trénerom
Ivanom Galádom a predsedom Mariánom Valentom. Skromnosť a najmä ľudskosť, ktorou sa
prezentovali, je obdivuhodná. Takáto kultúra
chýba skoro všetkým mužstvám, ktoré sme zatiaľ
v Žitavanoch privítali. Je to niečo, čo by malo byť
samozrejmé, ale nie je. Tréner Ivan Galád vedie
svoje mužstvo cestou cukra a biča, som presvedčený, že Nitra bude v sezóne úspešná,“ radoval sa.
V žitavianskej telocvični sa včera priberalo, ligistom sa o údených kolenách a klobásach aj snívalo.
A domáci sa tešili. Teda, tešili sa všetci. Futbal

náš, ktorý si na nebesiach, daj nám prosím takýchto dní viac.
Amen.

FAKTY

Iskra Žitavany – FC Nitra 0:9 (0:7).
Góly: 6. Niba, 7. a 40. Machovec, 8. a 76. Abrahám, 20. A. Fábry, 27. vlastný (Debnár), 50. Valenta, 71. M. Fábry. R Markus Šinka (Jelenec),
AR1 Andrej Gregora, AR2 Patrik Zaťko (obaja
Velčice), bez kariet, 837 divákov. Strely na bránu: 0 – 17. Strely vedľa: 1 – 7.
Fauly: 1 – 2. Rohy: 1 – 6. Ofsajdy: 0 –
3. Držanie lopty (%): 22 – 78.
ISKRA: J. Švec – M. Solčiansky, Ad.
Pánik, M. Meliška, M. Jakab – P. Borčin, J. Debnár, M. Kováč, M. Žiak –
K. Kováč – D. Drienovský. Striedali:
P. Marťák, L. Borčin, L. Gajdoš, T.
Paulovič, F. Bóna, A. Kéri, P. Čepček.
Tréner: Juraj Pindeš.
FC: D. Šípoš – L. Fabiš, O. Vencl,
M. Niba, S. Ďurek – M. Šimončič –
Ch. Steinhübel, M. Charizopulos,
A. Fábry, J. Machovec – P. Abrahám.
Striedali: R. Križan, M. Macho, M. Fábry, R.
Valenta, T. Galko. Tréner: Ivan Galád.
Autor: Martin Kilian ml.

Vážení prispievatelia do novín
„Naše Žitavany“, ďalšia uzávierka
novín bude
11. decembra 2017.
Prosíme všetkých občanov,
ktorí chcú prispieť článkom,
pozvánkou alebo akýmkoľvek
príspevkom, aby ich zasielali
na mailovú adresu:
henrieta.herdova@žitavany.sk
alebo podatelna@zitavany.sk
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