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Výstavba nájomných bytov je v plnom prúde.



2

SVIATOK JEŽIŠOVHO SRDCA

 Čo vlastne uctievame pod týmto názvom? Srdce je pre človeka zrozumiteľným svedectvom, ktoré 
označuje celý vnútorný život človeka, ale predovšetkým lásku. Svätý otec zdôrazňuje, že týmto sviatkom 

osobitne zvelebujeme Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu 
spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo. V našej 
farnosti sme si tento sviatok uctili 29. júna 2014, o čom 
svedčia aj fotografie Jozefa Szórada z procesie.

NOVÝ ASFALTOVÝ KOBEREC

 To, že naše cesty sú v zlom technickom 
stave (hlavne po zavedení kanalizácie), vie kaž-
dý občan našej obce. Dať na cestu nový asfalto-
vý koberec je pomerne drahá záležitosť. Preto je 
potešiteľné, že sa v obecnej „kase“ našlo toľko fi-
nančných prostriedkov, aby sa mohla dokončiť 
ulica Pod briežkom, Úzka ulica a Predné lúky. 
Tieto ulice boli naozaj veľmi zničené, čo doka-
zujú aj fotografie Jozefa Szórada.
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 Tentoraz netradične uverejníme príspevok z knihy návštev 
na našom webe od jednej spokojnej mamičky: „Musím pochvá-
liť náš vynovený horný park! Je to super, že máme kde ísť s na-
šimi drobcami a nemusíme sa báť, že niekde vybehnú na ulicu... 
Nájdeme tu všetko, čo potrebujeme. Od nových lavičiek, po 
šmykľavku, piesko-
visko... a odteraz si 
berieme so sebou aj 
traktor a odrážadlo,  
pretože je tu nová 
dlažba, no a v nepo-

slednom rade altánok a smetné nádoby. CHVÁLIME !!! Už ne-
musíme chodiť do mesta, aj tu to máme pekné a čisté. Ďakujeme 
obci a len dúfajme, že nám to dlho vydrží !“ 

Naša obec je členom Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadkami. Pre-
to v letných mesiacoch zorganizoval obecný úrad rozvoz modrých (na starý papier), žltých (na plasty) a 
hnedých (na biologicky rozložiteľný odpad) nádob do každej domácnosti. O tom, či má táto akcia zmysel, 

snáď nikto nepochybuje. Preto treba len dúfať, že naši ob-
čania pochopia význam separovaného zberu odpadkov v 
domácnostiach a budú k tomu pristupovať so všetkou váž-
nosťou a zodpovednosťou.

Odvoz komunálneho odpadu: 14. a 28. okt., 11. a 25. nov.,             
            9. a 23. dec.
Odvoz PET fliaš: 28. okt., 18. nov., 30. dec.
Odvoz papiera:  25. nov.
Odvoz BIO odpadu: 14. okt., 4. nov., 2. dec.

MODERNIZÁCIA PARKU B. BARTÓKA 

ROZVOZ NÁDOB NA SEPAROVANÝ ZBER ODPADKOV
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VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV V ŽIRANOCH
     S myšlienkou výstavby nájomných bytov pre našich ob-

čanov sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo už dávnejšie, avšak 
vždy len v teoretickej rovine. Mnohí naši občania preto aj 
pomerne často kritizovali prácu starostu a obecného zastupi-
teľstva, že v okolitých obciach sa všade stavajú nájomné byty 
a v Žiranoch nič. Netreba však zabúdať na jednu podstatnú 
vec, že sa v našej obci takéto byty  nachádzajú už vyše 50 ro-
kov a nie je ich málo – sú to bývalé vápenkárske bytovky v 
počte osem a v každej sú 4 byty. Týmto som však nemal v 
úmysle ospravedlňovať starostu a obecných poslancov, mňa 
nevynímajúc. Výstavba nájomných bytov nadobudla reálnej-
šie kontúry na začiatku  roka 2012. Najprv bol záujem hlavne 
u mladých ľudí veľmi veľký, avšak po zverejnení finančných 
náležitostí väčšina záujemcov nespĺňala požadované kritériá 
a tak sa z výstavby bytov na začiatku obce upustilo. Obecné 
zastupiteľstvo sa k tejto téme /tentoraz už s plnou vážnos-
ťou/ vrátilo o dva roky neskôr, teda v roku 2014.  Niekoľko 
mesiacov sa len vybavovali administratívne náležitosti-jedná 
sa o 16 bytových jednotiek, ktoré budú v drvivej väčšine 2-iz-
bové. Na začiatku júna sa na pozemku, ktorý doteraz iba špa-
til vstup do našej obce, konečne začalo s terénnymi úpravami. 
Ako práce napredovali prezrádzajú fotografie Jozefa Szórada.

JÚN-MESIAC LESOV
 Poľovníctvo okrem toho, že pomáha zachovávať a zveľaďovať stavy divo žijúcej zveri, má aj rekreačný 
význam. V súčasnej dobe je v našej spoločnosti. V súčasnej dobe je v našej spoločnosti veľmi moderné roz-
mýšľať a správať sa „ekologicky a environmentálne“, často krát však ľudia s podobným zmýšľaním nemajú 
potuchy o kolobehu života v prírode a pravdepodobne si ani neuvedomujú následky svojich výrokov a 
činov. Senzácie chtivé televízie dávajú priestor na vyjadrenie amatérom a ekoteroristom a ľudia sa potom 
dozvedajú, že poľovníci vlastne nerobia nič iné, iba strieľajú zver. Ale každý zanietený poľovník je prvom 
rade ochranca zveri a prírody a až potom lovec. Bez dennodennej tvrdej práce a stáročnej snahy generácií 
slovenských lesníkov a poľovníkov by dnes nebolo čo chrániť, nebolo čo obdivovať, nebolo kde oddycho-
vať a určite by nebol dostatok pitnej vody a čistého vzduchu. Boli to práve poľovníci ktorí sa postarali o 
zachovanie ohrozených druhov zveri, ktoré už v súčasnej dobe ani zďaleka nepatria medzi ohrozené a je 
potrebné ich regulovať. Pri nedávnom sčítaní medveďov na Poľane spoločne lesníci a ochranári pozoro-
vaním na 26 lokalitách v jeden deň v čase od 17. do 21. hodiny dospeli k výsledku, ktorý akceptujú obidve 
strany, že na území 40 000 hektárov je 100 medveďov! O tom, že na Slovensku a hlavne v podhorských 
a horských obciach, kde patrí aj horehronie sú medvede premnožené a je potrebná ich regulácia už snáď 
nikto nepochybuje.
 Je potrebné zdôrazniť spätosť človeka s lesom a prírodou a upriamiť pozornosť na potrebu starostli-
vosti o naše zelené bohatstvo. Nielen v júni, ale po celý rok je nutné budovať si pozitívny vzťah k aby sme 
k našej prírode, faune a flóre pristupovali s veľkou zodpovednosťou.



 Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi 
podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského a medai-
lou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie 
krvi.
 Až 407 bezpríspevkových darcov krvi z Nitrianskeho okresu ocenili 
5.septembra 2014 v nitrianskej synagóge. Dopoludnia si darcovia prevza-
li bronzové Janského plakety (243 plakiet), popoludní sa ďalšie desiatky 
darcov stali držiteľmi 109 strieborných, 42 zlatých, 7 diamantových pla-
kiet a 6 vyšších ocenení – medailí prof. Jána Kňazovického. 
 Medzi ocenenými bol aj náš občan Alexander Liszy (56 rokov), ktorý 
sa za 40 bezpríspevkových darovaní krvi stal držiteľom zlatej Janského 
plakety. Za tento výsostne humánny čin nášmu „Šanimu“ úprimne bla-
hoželáme, želáme mu pevné zdravie a veľa elánu do života v kruhu svojej 
rodiny a priateľov.

redakcia obecných novín

 
28. septembra 2014 sme si pripomenuli 20. výročie odhalenia Pamätníka 
nádeje. Tento pomník postavili občania obce Žirany v nádeji historické-
ho zmierenia slovenského a maďarského národa za podpory „Podzobor-
ského regiónu.“ Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou a potom bol 
v kostole koncert speváckych zborov z Jelenca, Kolinian a zo Žirian. Po 
vynikajúcom koncerte sa prítomní presunuli k Pamätníku nádeje, kde po 
slávnostných príhovoroch bolo kladenie vencov k pamätníku.

Foto: J. Szórad
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PAMÄTNÍK NÁDEJE MÁ 20 ROKOV

ALEXANDER LISZY JE DRŽITEĽOM ZLATEJ JANSKÉHO PLAKETY

ZO ŽIVOTA OBCE ZA POSLEDNÉ 4 ROKY

 Vážení občania!
Ako iste viete, koncom roka budú na Slovensku komunálne voľby. Končí 
sa ďalšie štvorročné obdobie v živote obecných samospráv. Aj keď sa nerád 
objavujem či už v našich obecných novinách, ako aj na našej webovej strán-
ke, nedá mi, aby som vás neinformoval o tom, čo sa nám podarilo urobiť za 
posledné 4 roky v našej obci. Poďme teda po poriadku:
 



Rok 2011:
 U väčšiny samospráv, teda aj starostov, býva takým nepísaným 
pravidlom, že hneď v prvom roku po voľbách robia nepopulárne 
opatrenia, aby do budúcich volieb na to voliči zabudli. V našej obci 
sa nič také neudialo, veď poplatky, či už za odber vody (0,50 eur za 
1 m3), odvoz komunálneho odpadu z domácností (17 eur za oso-
bu/rok) a  využívanie obecnej kanalizácie (10 eur za osobu/rok) 
sa nám darí dlhodobo držať na veľmi dobrej úrovni, samozrejme z 
pohľadu nášho občana. Len máloktorá obec má také nízke poplat-

ky, hlavne čo sa týka odberu vody z obecného vodovodu. V tomto roku sa konečne podarilo zriadiť webo-
vú stránku našej obce, kde okrem rôznych oznamov, nariadení a vyhlášok prezentujeme aj dosiahnuté 
úspechy obce, občanov, folklórneho súboru, spevokolu, stolných tenistov, ako i organizácií a inštitúcií 
pôsobiacich v našej obci. Je chválihodné, že aj pri tak malom počte obyvateľov máme veľký potenciál 
schopných a obetavých ľudí, ktorých aktivity siahajú ďaleko za hranice našej obce. V roku 2011 sa nám 
podarilo zrealizovať výmenu okien na obecnom úrade za plastové a zrekonštruovala sa aj umyvárka. 
Okrem toho sa v obci namontoval kamerový systém v počte 6 kamier, ktoré sledujú dianie v niektorých 
častiach obce. Rozšírila sa aj kanalizačná sieť v našej obci.
 Rok 2012:

 Pokračovalo sa v rekonštrukč-
ných prácach v miestnom cintorí-
ne, hlavne v okolí ústredného kríža, 
vymenila sa ohrada od hlavnej cesty 
a upravilo sa aj okolie, ktoré sa te-
raz využíva ako parkovisko pre ná-
vštevníkov cintorína. Opravilo sa aj 
koryto miestneho potoka za šport-
pressom a pokračovalo sa v kanali-
začných prácach. Medzi hlavné ak-

cie patrilo zateplenie obecného úradu aj s novou fasádou nielen na hlavnej 
budove, ale aj na vedľajších budovách. Okrem toho sa previedli aj terénne 
úpravy okolo obecného úradu. Týmito vylepšeniami sa z nevzhľadnej bu-
dovy odrazu stala celkom iná stavba. 

 Rok 2013:
 Rok 2013 sa niesol v duchu osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Na veľkolepých 
3-dňových obecných dňoch bolo slávnostné odovzdanie novozriadeného ľudového domu do užívania. 
Rozšíril sa kamerový systém v obci a pokračovalo sa v kanalizačných prácach. Medzi najväčšie akcie pa-

trila rekonštrukcia fasády kostola sv. Mikuláša za výdatnej pomoci obce 
aj so zavedením nočného osvetlenia tejto krásnej pamiatky. Na konci 
roka sa začalo aj s modernizáciou parku B. Bartóka.
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 Rok 2014:
 Na začiatku roka sa dokončila modernizácia parku. Okrem chodní-
kov so zámkovou dlažbou sa vybudoval aj nový altánok.  V letných 
mesiacoch sa položil asfaltový koberec na časť ulice Pod briežkom 
a vynovili sa aj Predné lúky a Úzka ulica. 
Zaviedol sa separovaný zber odpadkov 
v našej obci. V ľudovom dome a v centre 
voľného času sa konalo 12. Stretnutie ge-
nerácií. Najväčšou akciou roka bolo zahá-
jenie výstavby nájomných bytov.

   V škole sa postupne vymieňajú nielen lavice a stoličky, ale aj klasické tabule nahrádzajú modernými 
interaktívnymi. Všetky 4 autobusové zastávky sa vymenili za nové, kde sú aj lavice na sedenie.
  Čo ešte dodať na záver? Hádam to, že by sme mali byť pyšní na to, že sme obec, kde sú všetky hlavné 
budovy obce, konkrétne kostol, škola, obecný úrad, dom nádeje a ľudový dom s krásnymi novými fasá-
dami ozdobami obce a to všetko sme dosiahli bez väčších štátnych dotácií. Konečne aj vchod do obce je 
alebo presnejšie po dokončení nájomných bytov bude na patričnej úrovni. Podľa tohto môjho príspevku 
by sa mohlo zdať, že v našej obci je všetko OK. Bohužiaľ to tak nie je. Medzi najväčšie naše nedostatky 
patrí pomerne zlý stav miestnych komunikácií, ktorého príčinou je vybudovanie obecnej kanalizácie. 
Nie je dotiahnuté do konca ani tak potrebné pomenovanie ulíc a sú problémy aj v čistote našej obce. 
Medzi najväčší problém však patrí neudržiavané priestranstvo v najstaršej časti obce medzi Kodályo-
vou a Hlavnou ulicou, presnejšie od pošty po Námestie sv. Mikuláša. Tieto pozemky sú vo vlastníctve 
našich občanov a väčšine z nich nezáleží na vzhľade tejto centrálnej časti obce. Je to veľká škoda, lebo na 
tomto priestranstve by sa mohol vybudovať krásny areál na oddych nielen pre naše deti, ale aj pre širokú 
verejnosť. Treba tu ešte pripomenúť, že toto priestranstvo sa nedá využiť na iné účely (výstavba domov, 
výsadba stromov,...), nakoľko v minulosti na týchto miestach bola obrovská priekopa, ktorá sa na príkaz 
okresných orgánov zavozila nebezpečným azbestovým odpadom. 
 No a úplne na záver ešte jedna pripomienka: niekomu sa môže zdať, že je to málo, že sme mohli uro-
biť aj viac. Je to možné, vždy sa dá predsa urobiť čosi navyše. Treba však na to väčšie pochopenie zo strany 
našich občanov, zodpovednejší prístup každého z nás k plneniu si svojich povinností nielen v rodine a 
zamestnaní, ale aj vo svojej obci.  Je to predsa naša obec, my tu prežívame svoje každodenné radosti aj 
starosti. Malo by nám teda záležať na tom, v akom prostredí žijeme. Ak chodíme po obci s otvorenými 
očami, nemôžeme nevidieť, že niektorí naši občania majú krásne upravené nielen okolia svojich domov 
ale aj priestory pred ohradami. Je to o to radostnejšie, že sú to predovšetkým mladí ľudia, ktorým záleží na 
prostredí v akom žijú. Stačí si z nich zobrať príklad aj tým ostatným obyvateľom a hneď bude naša obec 
vyzerať krajšie a útulnejšie. 
                                                                                                                     Ing. Jozef Zsebi, starosta obce  
Najbližšie plánované akcie v obci:
Vítanie detí do života   13.okt. o 16.00 hod.
Stretnutie s dôchodcami   19.okt.  o 15.00 hod.
Predstavovanie kandidátov   9.nov.  o 15.00 hod.
Komunálne voľby   15.nov. v čase od 7.00 do 20.00 hod.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

KOMUNÁLNE VOĽBY

Životné  jubileá:
90 rokov: Štefan Dallos  č.d.135    
70 rokov:  Jozef Szórád   č.d.264
60 rokov:  Tibor Ment  č.d.433
   Jaroslava Kálaiová   č.d.338
50 rokov:  Igor Rentka   č.d.391
   Marián Tvrdoň   č.d.437
   Júlia Szöllösiová   č.d.37
   Ing. Mária Szórádová  č.d.315
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Róbert Elgyütt a Mgr. Jela Wahleová,
Žirany 43 .... 16.08.2014
Juraj Horňák a Mgr. Tímea Pohanková,
Žirany 271 ..... 20.09.2014
Mladomanželom želáme veľa spoločne prežitých 
rokov v láske a porozumení!

Prišli na svet: Filip Štefanka  č.d. 505
    Viktória Vaňová  č.d.389
Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme veľa 
zdravia! 

Opustili nás: Ján Palaky  č.d.28
    Štefan Chujac  č.d.15
    Elena Elgyüttová  č.d.37
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov 
samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Kandidátne listiny bolo treba odovzdať do  21.sept. 2014.

Predložené kandidátne listiny na starostu obce Žirany:
1. Gabriela Čanakyová, Mgr. 51 rokov, Žirany 466 , nezávislá kandidátka
2. Ján Nagy, 53 rokov, Žirany  501, nezávislý kandidát
3. Jozef Zsebi, Ing. 54 rokov, Žirany 368, nezávislý kandidát

Predložené kandidátne listiny na poslancov OZ:
1. Juraj Andraško, Ing. 52 rokov, Žirany 333, Smer-SD
2. Dezider Beda, Mgr.  30 rokov, Žirany 187, Smer-SD
3. Csaba Bencz  37 rokov, Žirany 390, Most-Híd
4. Imrich Bencz, Ing.  31 rokov, Žirany 393, nezávislý k.
5. Jozef Bencz,  34 rokov, Žirany 421, nezávislý k.
6. Mário Bencz, Ing.   30 rokov, Žirany 298, Most-Híd
7. Ladislav Bezáni, Ing. 61 rokov, Žirany 430, Smer-SD
8. Adriána Bezányiová, 47 rokov, Žirany 242, SMK-MKP
9. Jozef Gál,  49 rokov, Žirany 395, Most-Híd
10. Valentín Gál, Ing.  59 rokov, Žirany 447, SMK-MKP
11. Juraj Maga, Doc.,Dr.,Ing.  55 rokov, Žirany 267, SMK-MKP
12. Klaudia Szakács, PaedDr.  39 rokov, Žirany 310, SMK-MKP
13. Jozef Szórad, Mgr.  61 rokov, Žirany 512, Most-Híd
14. František Szórád, 48 rokov, Žirany 268, Smer-SD
15. Zoltán Šonkoľ, Mgr.  33 rokov, Žirany 11, SMK-MKP 

15. novembra myslime na to, že ísť voliť nie je povinnosťou, ale znamená aktívne sa podieľať na 
správe vecí verejných.


