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AJ tO SA uDIAlO V ROKu 2011 .....

	 V	prvom	rade	mi	dovoľte,	aby	na	prahu	roku	
2012	som	zaželal	všetkým	obyvateľom	našej	obce	
a	čitateľom	Žirianskeho	spravodajcu	veľa	šťastia	a	
úspechov	aj	v	tomto	roku.	Chcel	by	som	Vás	v	krát-
kosti	poinformovať	o	aktivitách,	ktoré	sa	stali	v	mi-
nulom	roku.	V	roku	2011	bolo	7	zasadnutí	obec-
ného	zastupiteľstva	a	jedno	verejné	zhromaždenie	
občanov.	Dvaja	poslanci	Róbert	Bencz	,	Jozef	Szó-
rad	sa	zúčastnili	všetkých	zasadnutí	,	piati	poslanci	
chýbali	raz	,	Juraj	Maga	vynechal	dve	zasadnutia	a	
Mária	Szórádová	chýbala	na	troch	zasadnutiach.	
	 V	minulom	roku	na	obecnom	úradu	boli	vyko-
nané	tieto	práce	a	aktivity.	Boli	podané	nasledovné	
žiadosti	o	dotácie:

-	žiadosť	o	rekonštrukciu	OcÚ	–	výmena	okien	a	

dverí	z	MF	SR	,	žiadané	5.000	€

-	bezbariérová	úprava	interiéru	OcÚ	z	MF	SR	,	ži-

adané	13.000	€

-	kamerový	systém	z	MV	SR	,	žiadané	15.436	€

-	 celoobecná	 kanalizácia	 z	 MŽP	 SR	 ,	 žiadané	

398.327	€

-	SČOV	z	MŽP	SR	,	žiadané	314.568	€

-	separácia	a	zhodnocovanie	biologicky	rozložiteľ-

ných	odpadov	z	MŽP	SR	,	žiadané	49.289	€

-	 technické	 zabezpečenie	 zberu	 a	 zhodnocovanie	

BRO	z	MŽP	SR	,	žiadané	73.970	€

-	11.	ročník	speváckych	zborov	„	Spev	nás	spája	„	z	

NSK	,	žiadané	1.055	€

-	futbalový	turnaj	na	viacúčelovom	ihrisku	z	NSK,	

žiadané	900	€

-	 separovanie	 odpadu	 z	 recyklačného	 fondu,	 žia-

dané	250	€
	 Z	týchto	žiadostí	boli	úspešné	žiadosti	z	NSK	
v	hodnote	200	€	a	350	€	ako	aj	žiadosť	z	recyklač-
ného	fondu	v	plnej	výške	a	projekt	na	celoobecnú	
kanalizáciu	 v	 hodnote	 99.582	 €	 V	 priebehu	 roka	
2011	 na	 6	 mesiacov	 obec	 prijala	 2	 dlhodobo	 ne-
zamestnané	osoby	na	aktivačné	práce,	ktoré	po	2	
resp.	3	mesiacoch	práceneschopnosti	ukončili	svo-
ju	 aktivitu.	 Mali	 sme	 aj	 2	 pracovníkov,	 ktorí	 boli	
prijatí	na	6	mesiacov	ohľadne	čistenia	rigolov	po-
toka	Bocegaj	ako	aj	na	kosenie.	Koncom	roka	aj	za	

pomoci	týchto	pracovníkov	
pri	Školskej	ulici	boli	ulože-
né	betónové	žľaby,	bola	roz-
šírená	 miestna	 komuniká-
cia	a	uložené	železné	rošty.	
Na	cintoríne	sme	umiestnili	
4	betónové	stľpy	s	verejným	
osvetlením,	 zlikvidovalo	 sa	
vyše	 150	 starých	 hrobov	 a	
uskutočnil	sa	výrub	stromov,	ktoré	ohrozovali	po-
mníky.	Počas	roka	sa	podarilo	osadiť	dve	autobu-
sové	zastávky	pri	dolnom	parku	a	na	konci	obce	aj	
s	odvedením	dažďovej	vody.	Miestne	komunikácie	
boli	dva	razy	opravené	za	pomoci	RSÚC	Nitra.	Vo	
vinohrade	sme	za	pomoci	kameňolomu	f.	Dopra-
vex	 opravili	 tzv.	 cestu	 do	 Štitár.	 Počas	 roka	 2011	
sa	vykonali	opravy	/	4-	krát	/	verejného	osvetlenia	
a	 miestneho	 rozhlasu.	 Na	 obecnom	 úrade	 sa	 po-
kračovalo	 vo	 výmene	 plastových	 okien,	 bola	 zre-
konštruovaná	 miestnosť	 –	 umyvárka	 ,	 na	 bývalej	
budove	MNV	a	požiarnej	zbrojnici	bola	vykonaná	
izolácia	plochej	strechy.	Na	obecnom	úrade	okrem	
každodennej	činnosti	boli	vykonané	tieto	aktivity:	
SOBD,	 naštartovanie	 ROEP-u	 a	 organizovanie	
Dňa	matiek,	Deň	seniorov,	Uvítanie	detí,	organi-
zovanie	zájazdu	dôchodcov	 ,	zber	šatstva	atď.	Za	
užívanie	Školskej	ul.	obec	obdržala	11.402	€	od	f.	
Calmit,	 s.r.o.	 a	 za	 uloženie	 stavebného	 odpadu	 a	
zeminy	 na	 rekultivovanú	 skládku	 14.218	 €	 od	 f.	
SITA	Slovensko	,	a.s.	V	priebehu	roka	sme	zmenili	
firmu,	ktorá	zabezpečuje	odvoz	odpadu.	Nakoľko	
nie	sú	vypísané	nové	výzvy	v	rámci	EÚ	nemali	sme	
možnosť	ich	čerpania.	Tu	treba	pripomenúť,	že	až	
po	dvoch	rokoch	od	podania	EÚ	žiadosti	sme	ob-
držali	rozhodnutie	o	neúspešnosti	projektu	z	titulu	
nedostatku	 finančných	 prostriedkov,	 voči	 čomu	
sme	sa	odvolali	a	čakáme	na	výsledok.

	 Čo	sa	týka	roka	2012	boli	podané	tieto	žiadosti:

-	na	MŽP	SR	celoobecná	kanalizácia	550.	000	€

-	na	MŽP	SR	SČOV	315.000	€

-	na	POD	na	úpravu	priestranstva	pred	OcÚ	7.000	€

-	na	ÚNSK	pre	folklór	980	€	a	pre	šport	600	€
	 Koncom	 roka	 bola	 podaná	 žiadosť	 na	 kame-
rový	systém	na	MV	SR	v	hodnote	8.000	€	ako	aj	
žiadosť	na	rekonštrukciu	horného	parku	z	rezervy	
úradu	vlády	v	programe	„	Náš	vidiek	„	v	hodnote	
10.000	€.
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Plány	 na	 rok	 2012	 :	 pokračovanie	 kanalizačných	
prác	a	kanalizačných	prípojok,	dokončenie	výme-
ny	okien	a	dverí	na	obecnom	úrade	ako	aj	zatep-
lenie	 celej	 budovy,	 aktualizácia	 územného	 plánu	
obce,	označovanie	názvu	ulíc	v	obci	,	rekonštrukcia	
miestnych	komunikácií	po	kanalizačných	prácach,	
pokračovanie	 ROEP-u	 ,	 príprava	 a	 uskutočnenie	
volieb	 do	 NR	 SR	 ,	 digitalizácia	 cintorína,	 pokra-
čovanie	 výrubu	 stromov	 ohrozujúcich	 pomníky,	
prijatie	pracovníka	na	obecný	úrad,	zníženie	úväz-
ku	funkcie	školníka.	Pravdepodobne	v	prvom	štvr-
ťroku	sa	uskutoční	výdaj	potravinovej	pomoci	pre	
obyvateľov	našej	obce.	V	tomto	roku	sa	rozhodne,	
čo	s	bývalou	budovou	-	domom	v	ktorej	je	múze-
um,	sklad	a	bývalý	klub	mladých.	Plánované	akcie:	
3.2.2012	 sa	 uskutoční	 zasadnutie	 OZ	 a	 6.2.2012	
sa	uskutoční	stretnutie	so	starostom	obce	Trstice,	
ktorý	predstaví	svoju	knihu	,	8.2.2012	sa	uskutoční	
stretnutie	s	B.	Bugárom	a	ďalej	4.3.2012	bude	tra-
dičné	verejné	zhromaždenie	občanov	a	10.	3.2012	
budú	voľby	do	NR	SR.

Ing.	Jozef	Zsebi
starosta	obce

S t A R O b A

	 Čaká	na	každého	z	nás.	Prichádza	tak	poma-
ly,	 že	 si	 ju	 niektorí	 uvedomia	 v	 poslednej	 chvíli	 a	
nestihnú	si	ju	vychutnať.	Sú	ľudia,	ktorí	tvrdia,	že	
nie	je	čo	vychutnávať.	Proti	ich	tvrdeniu	stoja	živo-
ty	mnohých	starcov	a	stareniek,	ktorí	 svoju	 jeseň	
života	 prežili	 v	 nádherných	 pokojných	 farbách.	
Nepremeškajme	svoju	príležitosť	a	neodkladajme	
svoju	 starobu	 na	 posledné	 dni	 svojho	 života.	 Ak	
nám	bude	dopriate	žiť	dlhšie,	nech	to	z	nás	neuro-
bí	ušomrané	chodiace	diagnózy	závidiace	zdravie	
ostatných.	Staroba	 je	veľkou	príležitosťou	 tešiť	 sa	
z	toho,	čo	sme	v	živote	prežili	a	tešiť	sa	z	toho,	čo	
prežívajú	 ľudia	okolo	nás.	Staroba	 je	pre	každého	
človeka	väčším	bremenom.	S	tým	neurobíme	nič.	
Staroba	však	môže	byť	aj	väčším	darom.	A	s	tým	
už	niečo	urobiť	môžeme...

StRetNutIe S DôChODCAmI

	 Dňa	9.	októbra	2011	bolo	v	kultúrnom	dome	
už	tradičné	stretnutie	s	dôchodcami	našej	obce.	Po	
príhovore	pána	starostu,	bohatom	kultúrnom	pro-
grame	našich	najmenších,		po	odmenení	60-,	70-	a	
80-ročných		jubilantov	a	po	vypočutí	nestarnúcich	
melódií	čakalo	na	našich	dôchodcov	malé	pohoste-
nie.
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KONCeRt  SPeVÁCKYCh  ZbOROV

	 22.	októbra	2011	sa	v	kul- túrnom	 dome	 uskutočnil	
koncert	štyroch	spevokolov.	Po	 privítaní	 vzácnych	 hostí	 sa	
obecenstvu	predstavili	spevác- ke	 zbory	 v	 tomto	 poradí:	
spevácka	skupina	zo	susedných	 Štitár,	 spevácky	 zbor	 NA-
PSUGÁR	z	Nededu,	spevácky	 zbor	SLAVICE	zo	Zábřehu	
(Morava)	 a	 na	 záver	 náš	 spe- vácky	 zbor	 ZOBORALJA.	
Spevácke	 zbory	 predvedeným	 výkonom	 nadchli	 všetkých	
divákov.

	 Počas	koncertu	sa	uskutočnila	aj	milá	uda-
losť.	V	mesiacoch	september	a	október	oslá-
vili	svoje	životné	jubileá	dirigent	nášho	zboru	
PaedDr.	 Viktor	 Šimek	 (70)	 a	 jeho	 manželka	
Veronika	 (65).	 V	 oblasti	 kultúrneho	 života	
našej	obce	má	jubilujúci	manželský	pár	výni-
močné	postavenie.	Obaja	stáli	pri	zrode	žiri-
anskej	 folklórnej	 skupiny,	 miešaného	 zboru	
obce	 a	 následne	 ženského	 speváckeho	 zboru	
Zoboralja.	 Viktor	 Šimek	 sa	 popri	 aktivitách	

v	oblasti	hudby	venuje	aj	výtvarnej	tvorbe.	Od	roku	1976	vystavuje	na	ko-
lektívnych	a	autorských	výstavách	na	Slovensku	i	v	zahraničí.	Za	umeleckú	
činnosť,	propagáciu	zborového	spevu	a	 ľudovej	kultúry	získal	veľa	uznania	
a	vyznamenaní.	V	roku	2002	mu	v	Budapešti	slávnostne	udelili	titul	Rytier	maďarskej	kultúry.	Pri	tejto	
príležitosti	im	Národné	osvetové	centrum	v	Bratislave	udelilo	Poctu	generálneho	riaditeľa		NOC	a	Kraj-
ské	 osvetové	 stredisko	 v	 Nitre	 ďakovné	 listy	 za	 dlhoročné	 pôsobenie	 v	 kultúrno-spoločenskom	 dianí,	
uchovávaní	kultúrneho	dedičstva	a	úspešnú	reprezentáciu	kultúry	doma	i	v	zahraničí.	Prítomní	hostia	
obom	zaželali	dobré	zdravie,	vytrvalosť	a	veľa	síl	pri	šírení	kultúry.
	 Spojené	zbory	na	záver	zaspievali	tri	skladby	od	známych	autorov	a	obľúbenú	ľudovú	pieseň	zo	Žirian.
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SVIAtOSŤ bIRmOVANIA  V  ŽIRANOCh

	 Birmovanie	 je	 sviatosť,	 v	 ktorej	 pokrstený	
dostáva	Ducha	Svätého	ako	osobitný	dar	na	po-
silnenie,	aby	ako	dospelý	kresťan	slovom	i	prí-
kladom	svedčil	o	Kristovi,	a	aby	sa	užšie	spojil	
s	Kristom	a	Cirkvou.		Preto	si	prijatie	tejto	svi-
atosti	vyžaduje	dobrú	a	poctivú	prípravu.	Táto	
príprava	na	birmovanie	v	našej	farnosti	trvala	
dva	roky	a	zúčastnili	sa	jej	najvyššie	ročníky	zá-
kladnej	školy	a	stredoškoláci.	70	birmovancov	
zo	Žirian	prijalo	pomazanie	Ducha	Svätého	od	
otca	biskupa		Mons.	Mariána	Chovanca	a	pána	
dekana	Zoltána	Ďurča	dňa		2.	októbra	2011	o	
10.30	hodine	v	kostole	sv.	Mikuláša.	
	 Bola	 to	 milá	 slávnosť,	 do	 ktorej	 boli	
liturgicky	 zapojení	 nielen	 birmovan-
ci,	 ale	 i	 birmovní	 rodičia.	 V	 kázni	 ich	
otec	biskup	povzbudil,	aby	hlavne	svojim	ži-
votom	 svedčili	 o	 svojej	 viere,	 o	 kresťanských	
hodnotách,	ktoré	dnešný	svet	na	jednej	strane	
potláča,	no	na	druhej	strane	veľmi	potrebuje.	
Aby	sa	nebáli	byť		svedkami	aj	medzi	rovesní-
kmi	v	škole	či	na	iných	miestach.

POKOJ V DuŠI

	 Mám	rád	vianočné	a	povianočné	obdobie.	Hoci	
mocná	pani	Ekonomika	ovláda	naše	životy	viac,	ako	
by	sme	si	želali,	predsa	sa	všade	prejavuje	duch	Via-
noc.	Viac		kľudu,	mieru,	pokoja	v	duši.
	 Po	 rozhovoroch	 so	 svojimi	 blízkymi,	 ktorých	
sme	 navštívili,	 či	 ktorí	 navštívili	 nás,	 si	 asi	 všetci	
uvedomíme,	že	sú	tu	aj	iní	ľudia,	iné	trápenia	aj	iné	
osudy,	ako	tie	naše	a	že	v	porovnaní	s	nimi	možno	
nie	sme	na	tom	až	tak	zle,	ako	sa	nám	to	občas	zdá.	
Každodenné	naháňanie		nám	bráni	zamyslieť	sa	nad	
tým,	 ako	 sa	 skutočne	 máme	 a	 v	 týchto	 pretekoch	
zväčša	registrujeme	len	tých,	ktorí	bežia	pred	nami.	
A	 tak	 musia	 prísť	 Vianoce,	 sviatky	 mieru	 a	 poko-
ja,	aby	sme	sa	dozvedeli,	že	naši	príbuzní	sa	boria	s	
problémami	oveľa	horšími,	ako	my.	Hoci	vieme,	že	
tí	naši	blízki	žijú,	ani	sme	netušili,	ako.	Že	ten	náš	
bratanec,	úspešný	podnikateľ,	ktorému	tak	závidí-
me,	sa	v	skutočnosti	borí	s	finančnými	problémami	
a	rozpadáva	sa	mu	rodina.	Že	švagor	má	problémy	
so	synom,	lebo	má	kriminálne	sklony	a	on	nevie,	čo	
s	tým.		Že	naša	vlastná	mama	je	na	tom	zdravotne	
oveľa	horšie,	ako	sme	si	mysleli,	lebo	ona	nás	svojimi	
trápeniami	nechcela	zaťažovať,	vediac,	že	na	ňu	ne-
máme	čas.	Až	cez	sviatky	mieru	a	pokoja	sa	dozvie-
me,	že	by	sme	sa	mali	o	svojich	blízkych	zaujímať	

trocha	viac.	Zamrzí	nás	to	a	sľúbime	sebe,	nezriedka	
aj	 im,	 že	 im	 pomôžeme.	 Sviatky	 však	 skončili,	 my	
sme	znova	vyrazili	vpred	k	budovaniu	svojich	svet-
lých	zajtrajškov	a	čaro	Vianoc	sa	rozplynulo.	Mož-
no	ešte	na	Troch	kráľov	komusi	zavoláme:	„Tak	čo,	
je	to	lepšie?“	Alibistická	otázka,	na	ktorú	existuje	len	
formálna	odpoveď.
	 Je	po	Vianociach,	čaká	nás	nový	rok	s	porado-
vým	číslom	2012.	Aký	bude,	to	záleží	hlavne	na	nás.	
Skúsme	 využiť	 tieto	 prvé	 dni	 nového	 roka	 	 na	 to,	
aby	sme	reálne	zhodnotili	svoje	plusy	a	mínusy	a	vo	
vzťahu	k	svojim	blízkym	aj	možnosti,	ako	im	pomô-
cť.	Máme	na	to	každý	deň.	Čas	plynie,	my	starneme,	
starnú	aj	oni.	Nečakajme	na	deň,	kedy	nám	ktosi	za-
volá,	že	už	sa	nemusíme	unúvať,	lebo	dotyčný	už	nie	
je	medzi	nami.	Nečakajme,	život	plynie	a	raz	uply-
nie.	Je	všeobecne	známe,	že	niečo	nám		začne	chýbať	
až	vtedy,	keď	to	stratíme.	Až	stratou	blízkej	osoby		
si	uvedomíme,	čo	všetko	sme	mu	nestihli	povedať	a	
ľutujeme	čas,	ktorý	sme	len	tak	premrhali,	namiesto	
toho,	aby	sme	častejšie	zašli	za	ním,	porozprávali	sa,	
vypočuli	si	ho	a	podľa	možnosti	mu	aj	pomohli.
	 Nikdy by sme nemali zabúdať, že Vianoce sú 
len raz za rok, ale dní, kedy môžeme pomôcť svo-
jim blízkym, tých je oveľa viac…

jsz
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VÝSleDKY NAŠICh FutbAlIStOV

Aktuálna tabuľka po jesennej časti - II. b trieda
# Klub Z V R P Skóre Body +	Body
1. Čechynce 13 8 5 0 41:14 29 11
2. Hosťová 13 9 2 2 31:13 29 8
3. Kolíňany 13 7 3 3 32:18 24 3
4. Vinodol 13 7 3 3 27:13 24 6
5. Jelenec 13 7 2 4 39:23 23 2
6. Dolné	Krškany 13 6 3 4 19:19 21 0
7. Nová	Ves	nad	Žitavou 13 5 3 5 26:27 18 -3
8. Dolné	Obdokovce 13 4 4 5 21:27 16 -2
9. Veľký	Cetín 13 4 3 6 23:25 15 -3

10. Nitrianske	Hrnčiarovce 13 3 6 4 21:26 15 -3
11. Branč 13 3 3 7 18:25 12 -6
12. Žirany 13 4 0 9 19:38 12 -6
13. Dyčka 13 3 2 8 24:29 11 -10
14. Lúčnica	nad	Žitavou 13 1 1 11 14:58 4 -17

Stručné	zhodnotenie:	do	6.	kola	to	nebolo	najhoršie	(získali	sme	9	bodov),	ale	od	7.	kola	sme	už	len	pre-
hrávali,	až	na	posledné	13.	kolo,	keď		sme	vyhrali	doma	nad	Dyčkou	3:0.	Snáď	je	to	dobrý	prísľub	do	jarnej	
časti	súťaže.	

Aktuálna tabuľka dorastu - b skupina
# Klub Z V R P Skóre Body +	Body
1. Neded 11 10 1 0 63:7 31 10
2. Žirany 11 9 1 1 58:14 28 16
3. Kráľová	nad	Váhom 11 7 0 4 30:16 21 6
4. Trnovec	nad	Váhom 11 5 4 2 37:13 19 1
5. Cabaj	-	Čápor 11 5 3 3 37:13 18 -3
6. Nitrianske	Hrnčiarovce 11 6 0 5 31:19 18 0
7. Horná	Kráľová 11 4 3 4 31:22 15 -3
8. Kolíňany 11 4 1 6 15:32 13 -2
9. Čechynce 11 3 1 7 29:42 10 -5

10. Mojmírovce 11 3 0 8 9:72 9 -9
11. Jarok 11 1 1 9 14:48 4 -8
12. Branč 11 1 1 9 13:69 4 -11

Stručné	zhodnotenie:	Tu	je	situácia	úplne	odlišná,	veď	naši	dorastenci	obsadili	nádherné	2.	miesto	s	iba	
3-bodovou	stratou	na	vedúci	Neded.	Držme	našim	mladým	futbalistom	palce	aj	v	jarnej	časti.

VIANOČNÝ tuRNAJ mY NItRIANSKYCh NOVíN

	 26.	december	bol	prvým	hracím	dňom	oblastnej	fázy	20. ročníka Vianočného
turnaja mY Nitrianskych novín	o	Pohár	 spoločnosti	Moget.	V	predkvalifikácii	
bolo	v	akcii	23	futbalových	mužstiev,	ktoré	bojovali	o	postup	do	druhého	dňa.

 Predkvalifikácia - 26. 12. Skupina N
# Klub Z V R P Skóre
1. Rišňovce 4 3 1 0 17:7
2. Žirany 4 3 0 1 13:11
3. Krškany 4 2 0 2 11:10
4. T.	Nemce 4 1 1 2 8:11
5. D.	Štitáre 4 0 0 4 4:17

	 	 	 	 	 			Rišňovce	postúpili	do	druhého	dňa.

Po	dramatickom	priebehu	turnaja	sa	z	celkového	víťazstva	tešili	hráči	ViOn b/Volkovce.
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ÚSPeŠNí  RODÁCI

milan  bencz
	 Rok	2011	sa	do	kroniky	Slovenskej	volejbalovej	
federácie	zapíše	zlatými	písmenami.	V	ankete	Klu-
bu	 športových	 redaktorov	 OVB	 Športovec	 roka	
2011	sa	stala	naša	mužská	reprezentácia	najlepším	
kolektívom	 roka!	 Je	 to	 obrovské	 ocenenie	 za	 ná-
ročnú,	 ale	 veľmi	 úspešnú	 sezónu.	 Naši	 volejbalisti	
v	 roku	 2011	 vyhrali	 druhýkrát	 v	 histórii	
Európsku	ligu,	na	majstrovstvách	Európy	
skončili	 na	 skvelom	 piatom	 mieste	 a	 do-
stali	sa	aj	na	záverečný	turnaj	olympijskej	
kvalifikácie.	 Úspešnú	 sezónu	 zavŕšili	 už	
pod	 trénerským	 vedením	 Štefana	 Chrti-
anskeho	 na	 turnaji	 olympijskej	 predkva-
lifikácie	 v	 Poprade.	 Druhé	 miesto	 im	
zabezpečilo	 postup	 na	 hlavný	 kvalifikač-
ný	turnaj,	ktorý	sa	odohrá	v	máji	2012	v	
bulharskej	Sofii.	Na	londýnsku	olympiádu	
postupuje	iba	celkový	víťaz	kvalifikácie.
	 	 Asi	ste	zvedavý,	prečo	sa	táto	správa	obja-
vuje	v	našich	obecných	novinách.	Z	jediného	dôvo-
du:	v	slovenskej	reprezentácie	pôsobí	aj	dlhoročný	
vynikajúci	univerzálny	hráč	-	náš	rodák		MILAN	
BENCZ		(narodený	5.	septembra	1987,	váha	92	kg,	
výška	206	cm).	S	volejbalom	začínal	v	Nitre,	odkiaľ	
sa	v	roku	2002	presunul	na	športové	gymnázium	v	
Trenčíne.	 Pod	 hradom	 Matúša	 Čáka	 patril	 k	 naj-
lepším	hráčom	miestneho	SOPM	a	medzi	opory	sa	
zaradil	aj	v	kadetských	a	juniorských	reprezentáci-
ách.	Premiéru	v	seniorskom	drese	s	dvojkrížom	na	

prsiach	 si	 odbil	 v	 roku	 2008	 a	 odvtedy	 je	 pevnou	
súčasťou	 reprezentácie.	 Spoločne	 so	 svojimi	 spo-
luhráčmi	 doviedol	 Slovensko	 2-krát	 k	 triumfu	 v	
Európskej	lige	a	zahral	si	i	na	majstrovstvách	sveta	
v	Turecku.	Výkony	v	reprezentácii	mu	pomohli	aj	
na	 klubovej	 úrovni	 -	 v	 lete	 2010	 zamieril	 do	 jed-
nej	z	najprestížnejších	súťaží	sveta,	talianskej	Serie	
A.	Opustil	po	troch	rokoch	rakúsky	SK	Posoljnica	

Aich	Dob	a	posilnil	nováčika	A1	M.	Roma	
Volley.	 	Vlani	zaň	dosiahol	303	bodov.	V	
tejto	sezóne	do	nedele	(	18.12.2011)	získal	
v	deviatich	kolách	iba	skromných	27.	Vre-
ce	 však	 roztrhol	 v	 10.	 kole	 na	 palubovke	
Ravenny,	kde	Rimania	vyhrali	3:1.	Za	25	
bodov	ho	dokonca	vyhlásili	za	najlepšieho	
hráča	(MVP)	zápasu!	Toto	prestížne	oce-
nenie	sa	mu	ušlo	vôbec	prvý	raz	v	kariére.	
Rovnako	ho	potešila	i	cena	–	fľaša	kvalit-
ného	červeného	vína,	ktorú	si	Milan	ako	
vášnivý	zberateľ	odložil	vo	svojej	vinotéke	

na	čestné	miesto.		Vzhľadom	na	zisk	prestížnej	ceny	
to	bol	jeho	azda	najpamätnejší	zápas	v	Serii	A1.	Ri-
mania	 sa	 tak	 v	 tabuľke	 udržali	 na	 piatej	 priečke.	
(prevzaté	zo	športovej	tlače)
	 Nám	neostáva	nič	iné,	iba	zaželať	nášmu	úspeš-
nému	rodákovi	Milanovi	pevné	zdravie,	aby	sa	mu	
zranenia	vyhýbali	veľkým	oblúkom,	držať	mu	palce	
pri	dosahovaní	ďalších	dobrých	športových	výko-
nov	 nielen	 v	 zahraničí,	 ale	 aj	 v	 reprezentačnom	
drese	Slovenska		a	hlavne	splnenie	jeho	veľkého	sna	
o	účasti	na	Olympijských	hrách	v	Londýne.

SPOlOČeNSKÁ RubRIKA

Životné  jubileá:
70 rokov:	 Žofia	Andrásková		č.d.	377
	 	 	 Tomáš	Maga			č.d.	76	
	 	 	 Dr.	Viktor	Šimek		č.d.	4
	 	 	 Veronika	Vanyová		č.d.	109	
60 rokov:		 Margita	Búsová			č.d.	310
	 	 	 Dominik	Kováč			č.d.	373
	 	 	 Veronika	Szonlajtnerová		č.d.	22
	 	 	 Helena	Zsebiová				č.d.	85
50 rokov:		 Ladislav	Bencz		č.d.	487
	 	 	 Kamil	Billa			č.d.	340
	 	 	 Karel	Dvořák			č.d.	339
	 	 	 Jozef	Gál			č.d.	363
	 	 	 Miroslav	Režo			č.d.	63
	 	 	 Taťána	Szonlajtnerová		č.d.	463
	 	 	 Jozef	Szórád			č.d.	439
	 	 	 Štefan	Szórád		č.d.	42	
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

uzavreli sobáš: Bc.	Peter	Sándor,	Kolíňany	a	Ma-
rianna	Magová,	č.d.	442		.....	15.	10.	2011
Stanislav	Režo,	č.d.	63	a	Angelika	Brathová,	Dolné	
Obdokovce		.....	26.	11.	2011		
mladomanželom želáme veľa spoločne preži-
tých rokov v láske a porozumení!

Prišli na svet:	 Adam	Krajčovič		č.d.	343
	 	 	 	 Dárius	Ochotnický		č.d.	506
	 	 	 	 Natália	Szombatová		č.d.	390				
Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme veľa 
zdravia! 

Opustili nás:	 Štefan	Andraško			č.d.	31
	 	 	 	 Božena	Biharyová		č.d.	344
	 	 	 	 Matej	Gál		č.d.	257
	 	 	 	 Jozef	Kovács		č.d.	166
	 	 	 	 Karol	Palaky			č.d.	124
	 	 	 	 František	Vanyo		č.d.	107		
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

SePAROVANÝ ZbeR ODPADu

Komunálny odpad z domácností:
3.	a	17.	a	31.	január / 14.	a	28.	február / 13.	a	27.	marec

 Papier:   16.	marec

 Odvoz Pet fliaš:
	20.	január	 	 17.	február	 	 23.	marec
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     31. OKtÓbeR  -  hAllOweeN

	 Halloween	(doslovný	preklad:	predvečer	všetkých	svätých)	je	sviatok	oslavovaný	
večer	31.	októbra.		Oslavujú	ho	v	západnom	svete,	najmä	v	USA,	Kanade,	Austrá-
lii,	Novom	Zélande,	ale	aj	vo	Veľkej	Británii	a		Írsku	predovšetkým	deti	oblečené	v	
kostýmoch,	ktoré	navštevujú	susedov	a	pýtajú	sladkosti.	Pôvod	má	v	Írsku,	ako	po-
hanský	sviatok.	Symbolom	sviatku	sú	špeciálne	vyrezávané	tekvice,	vo	vnútri	ktorých	
sú	zapálené	sviečky.

1. A 2. NOVembeR – SVIAtOK VŠetKÝCh 
SVätÝCh A PAmIAtKA ZOSNulÝCh

	 Návšteva	 cintorínov	 na	 Všetkých	svätých	patrí	k	naj-
stabilnejším	tradičným	preja- vom	 všetkých	 vrstiev	 spoloč-
nosti.	V	8.	storočí	určil	pápež	 Gregor	 IV.	 sviatok Všetkých 
svätých	na	1.	november,	kto- rý	 mal	 byť	 spomienkou	 na	
známych	 kresťanských	 svät- cov.	 Tento	 zvyk	 sa	 postupne	
rozšíril	a	v	kalendári	sa	zakot- vil	2.	november	ako	Pamiat-
ka zosnulých	(Dušičky).
	 Podľa	 starších	 zvykov	 sa	 v	noci	z	1.	na	2.	novembra	na	
stole	necháva	časť	večere	a	na	hroboch	sa	zapaľujú	sviečky.	Kladenie	ven-

cov	 a	 kvetinová	 výzdoba	 na	 cintorínoch	
patrí	k	novším	tradíciám.	Aj	v	našej	obci	
sa	zachováva	táto	pekná	tradícia,	len	ško-
da,	že	niektorí	naši	občania	to	chápu	ako	
súťaž	vo	výzdobe	hrobov	svojich	blízkych.	
Akosi	zabúdajú	(alebo	nechcú	vedieť),	že	
podstata	tohto	sviatku	je	úplne	inde.		 	
	 	 	 	 	 	 	 					Vianočná	atmosféra	v	Žiranoch.

					Spomíname	aj	cez	Vianoce.

VYhODNOteNIe ROKA  2011 V ČíSlACh

	 Už	sa	stalo	tradíciou,	že	na	začiatku	nového	roka	uvádzame	niekoľko	štatistických	údajov	o	našej	
obci.	Ani	tento	rok	to	nebude	inak,	takže	tu	sú	čísla:	
Počet	narodených	detí	 	 11	(10	chlapcov	a	1	dievčatko).	
Počet		sobášov	 	 	 	 		5	(7		žirancov).	
Počet	úmrtí		 	 	 	 16	(12	chlapov	a	4	ženy).	

ZImNÁ  bÁSeŇ
Biely	sneh,	na	okne	kvety	mrazivé,	

všetky	deti	už	túžia	po	zime.	
So	zimou	Vianoce	prichádzajú,	

radosť	do	detských	očí	prinášajú.	
Prežite	ich	v	kruhu	blízkych	duší,	

nech	láska	a	spokojnosť	zo	všetkých	srší.
Nech	radosť	a	šťastie	vládne	u	Vás	doma,

nech	zďaleka	obchádza	Vás	nešťastie	a	smola.
Nech	pohoda	vládne	za	sviatočným	stolom,
nech	láska	prevláda	nad	nemilým	slovom.

V	novom	roku	všetko	naj,	
len	to,	po	čom	túžiš	maj.	

Šťastie,	úspech,	
lásku	aj	smiech,	
niekedy	aj	kľud	

a	v	dobrom	zdraví	buď!
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blAhOŽelANIe
	
	 Veronike	Szonlajtnerovej,	ktorá	dňa	12.11.2011	oslavovala	60.výročie	životného	jubilea.	V	mene	MS	
SČK	ďakujeme	za	dlhoročnú	obetavú	prácu	a	prajeme	jej	veľa	zdravia,	veľa	lásky,	síl	prekonávať	prekážky	
a	vôľu	pomáhať.
	
	 Valentínska kvapka krvi	spája	už	16	rokov	všetkých	ľudí,	ktorí	nemyslia	iba	na	seba	a	chcú	nezištne	
pomôcť	tým,	ktorí	to	najviac	potrebujú.	Miestny	spolok	SČK	oznamuje,	že	dňa	14.02.2012	organizuje	
bezpríspevkové	darovanie	krvi	–	Valentínsku	kvapku	krvi		–	na	Národnej	transfúznej	stanici	v	Nitre.	Vy-
zývame	všetkých	zdravých	občanov	a	hlavne	mladých	–	Darujte	krv!		Týmto	šľachetným	činom	zachra-
ňujete	ľudské	životy!!!	Zároveň	vyslovujeme	poďakovanie	všetkým	darcom,	ktorí	v	roku	2011	darovali	
krv,	bez	nároku	na	odmenu.		
	
	 Rok	2011	bol	na	základe	vyhlásenia	Európskeho	parlamentu	rokom dobrovoľníctva.	Vo	svete	je	evi-
dovaných	viac	ako	100	miliónov	dobrovoľníkov,	čo	predstavuje	5-8%	aktívnej	populácie.	Populácia	starne	
,	ľudia	sa	dožívajú	vyššieho	veku.	Na	jednej	strane	je	to	pozitívna	skutočnosť,	a	zároveň	výzva	pre	spo-
ločnosť	ako	využije	tento	potenciál,	ktorý	disponuje	obrovskými	životnými	a	pracovnými	skúsenosťami.	
Aký	priestor	vytvorí	na	nový	zmysel	života	pre	seniorov,	aby	boli	prínosom	a	nie	príťažou,	ako	sú	niekedy	
chápaní.	Seniori	majú	obrovskú	výhodu	-	schopnosť	žiť	v	reálnom	živote,	schopní	odovzdávať	celoživotné	
skúsenosti.	Na	druhej	strane	účasť	na	dobrovoľníckych	aktivitách	umožňuje	získať	pocity	užitočnosti	a	
v	neposlednom	rade	prispieva	k	eliminácii	depresií,	osamelosti,	podporuje	mentálne	zdravie,	ponúka	iný	
zmysluplný	rozmer	v	živote.
	
	 Výbor	MS	SČK	praje	všetkým	svojim	členom	a	sympatizantom	veľa	zdravia	a	úspechov		v	roku	2012.
Výbor	MS	SČK

teN SPRÁVNY uhOl POhľADu

	 Slovenská	republika	„oslávila“		17.	novembra	22.	výročie	„nežnej	revolúcie“.	Je	to	už	dosť	dlhé	obdo-
bie	na	rekapituláciu:	Nádej,	naivita	väčšiny	o	ďalšom	napredovaní,	rýchle	vytriezvenie	(drogy,	prepady,	
násilie,	 výpalníctvo,	 	 bezdomovci,	 zbavovanie	 sa	 vlastnej	 identity,	 stupídne	 a	 nehodnotné	 programy	 v	
televízii,	nedostatok	 ľudskosti	a	 tolerancie,...),	bezhlavá	privatizácia,	vstup	do	NATO,	EÚ,	prechod	na	
euro,	prehlbujúci	sa	morálny	úpadok	spoločnosti,	kríza.	Ale	už	dosť	bolo	„blbej“	nálady.	Sú	tu	predsa	aj	
pozitíva	(aj	keď	menej,	ale	predsa):	pre	šikovných	sa	otvorili	nevídané	možnosti	v	podnikaní,	zrušili	sa	
hranice	–	možnosť	cestovať,	obrovský	výber	tovaru	v	obchodoch,	sloboda	slova,...	Len	keby	tých	financií	
bolo	viacej.	No	a	už	som	opäť	tam,	kde	som	nechcel	byť.	

	 Každé	ráno	keď	vstaneme,	tak	si	povedzme,	že	máme	na	výber	dve	možnosti.	Buď	budeme	mať	dobrú	
náladu,	alebo...si	môžeme	vybrať	tú	zlú.	A	vždy,	keď	sa	nám	prihodí	niečo	zlé,	môžeme	si	vybrať,	či	bude-
me	obeťou,	alebo	si	môžeme	vybrať	možnosť,	že	sa	z	toho	poučíme.	Vždy,	keď	niekto	k	nám	príde	a	sťažuje	
sa,	môžeme	si	vybrať	-	buď	prijmeme		jeho	nešťastie,	alebo	sa	snažíme	pomôcť	mu	nájsť	nejakú	kladnú	
stránku	života.	Celý	život	si	vyberáme.	.	Keď	si	odmyslíme		všetky	tie	hlúposti	okolo,	každá	situácia	je	v	
skutočnosti	voľba.	A	my	si	vyberáme,	ako	reagovať	na	danú	situáciu.	My	si	vyberáme,	ako	ľudia	ovplyv-
nia	našu	náladu.	My	si	vyberáme,	či	budeme	mať	dobrú,	alebo	zlú	náladu.	Jednoducho	povedané	my	si	
vyberáme,	ako	žiť	svoj	život.		Každý	deň	predsa	máme	možnosť	žiť	naplno.	Nie	je	až	také	dôležité,	čo	sa	
deje,	ale	ako	to	človek	prijme	-	to	rozhoduje	o	všetkom.	Ako	prijme	to	dobré,	ale	i	to	zlé,	čo	sa	nikomu	z	
nás	nevyhne.	Každý	sa	predsa	vo	svojom	živote	stretáva	nielen		s	dobrom,	ale	i	so	zlom.	Preto	sa	netrápme,	
čo	bude	zajtra,	zajtrajšok	nech	sa	o	seba	postará	sám.	Každý	deň	prináša	dosť	starostí	aj	bez	toho.	Okrem	
toho,	dnes	je	ten	deň,	kvôli	ktorému	sme	sa	trápil	už	včera.	Minulosť	je	predsa	preč		a	budúcnosť	je	neistá.	
Sústreďme	sa	teda	celou	našou	energiou	na	súčasnosť.
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