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JUBILEJNÝ 10. REPREZENTAČNÝ PLES

Obec Žirany v spolupráci s miestnymi organizáciami zorganizovali 7.apríla 10.ročník reprezentačné-
ho plesu. Pre hostí bola pripravená bohatá hudobná produkcia, veľa prekvapení, tanec a samozrejme 
bohatá tombola. Podujatie moderovala už známa dvojica, Mária Nagyová a Ján Bezányi. Hostí vítali 
usporiadatelia uvítacím drinkom už pri vstupných dverách. Na začiatku sa o slovo prihlásili mode-
rátori večera. Privítali prítomných hostí na jubilejnom reprezentačnom plese a požiadali hostiteľa 
večera, starostu Ing. Jozefa Zsebiho o krátky príhovor. Po jeho slovách a prípitku bol ples otvorený 
ukážkou spoločenských tancov, ktoré nám predviedli profesionálni tanečníci. Na konci ukážky poz- 
vali na parket pána starostu a jeho manželku, ku ktorým sa pripojili aj ostatní prítomní. O dobrú 
náladu na plese sa postarali domáce hudobné skupiny Flamingo a KIKO band. Pre hostí boli pri-
pravené viaceré prekvapenia. Vo vestibule bol pripravený profesionálny fotograf, ktorý vyhotovené 
fotky odovzdal každému ako spomienku na túto udalosť. Po chutnej večeri na prítomných čakalo 
ďalšie prekvapenie. Známy iluzionista, Peter Šesták, zabával obecenstvo ilúziami, ktoré miestami 
dvíhali ľudí zo stoličiek. Reprezentačný ples je povestný dobrou atmosférou, zaujímavým progra-
mom a bohatou tombolou. Tento rok mohli návštevníci na pódiu obdivovať 50 hodnotných cien 
a tri špeciálne, hlavné ceny, losované zo vstupeniek. V ponuke boli darčekové koše, GPS navigácia, 
kosačka, notebook a mnoho iné. Veľkým lákadlom bol dámsky retro bicykel a hlavná výhra, televízor 
LG. Darčeky do tomboly poskytlo 39 sponzorov, za čo im patrí obrovská vďaka. Pri dobrom víne a 
dobrej hudbe sa hostia v družnej a priateľskej nálade zabávali až do skorých ranných hodín, čo orga-
nizátorov utvrdilo v myšlienke aj naďalej pokračovať v už desaťročnej tradícii Reprezentačného plesu 
v Žiranoch. Zoznam sponzorov v abecednom poradí: Autoservis Jozef Szonlajtner, Calmit spol.s.r.o. 
závod Žirany, Carrier chladiaca technika, s.r.o., Coop Jednota Žirany, REVOS s.r.o. – Ing. Peter Bo-
žík, Červený kríž – miestna organizácia Žirany, DAN – Daniel Andel, rekonštrukčné práce, Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre, Dopravex s.r.o., Economy Corporation s.r.o. – Ing. Marián Bene, SHR – Ing. 
Oto Trenčanský, GROSAM s.r.o. – markízy a párty stany, Ing. Ladislav Bezányi, Iveta Szonlajtnerová 
s.r.o., Jaroslav Szonlajtner spol.s.r.o., Kontech Group s.r.o. – Ing. Anton Szórád, KORCULE.com – 
športový obchod, MAD TRANS – Marián Szórád, autodoprava, MASKA – Tibor Popluhár, výko-
pové práce, Microcomp Computersystém s.r.o – Jozef Gál, MIPA – Miloš Pajer, elektroinštalačné 
práce, výherca vlaňajšej hlavnej ceny – Marek Fleischhacker, Poľovnícky zväz Žirany, Pozemkové 
spoločenstvo SIRA, Hostinec pri studni – Veronika Vendéghová, RE/MAX Family – realitná kan-
celária, REVIS – servis spol.s.r.o., STAVEKO – Ing. Marián Sahul, Stolný tenis Vawex - OcÚ Žirany, 
SYNEXA – farby, laky Vráble, Textilný obchod – Anna Nagyová, Tlačiareň GARMOND Nitra, Va-
wex s.r.o. – Ing. Milan Vanyo, VOLT s.r.o. – Dezider Beda, VPP SPU s.r.o. Kolíňany, výherca vlaňajšej 
hlavnej ceny – Ing. Milan Bencz, Waste Transport s.r.o., Woodsia s.r.o. – Ladislav Jančovič, Ženský 
spevácky zbor Zoboralja, Obec Žirany. ĎAKUJEME! bj
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HVIEZDNA SÚDNA SHOW

STAVANIE MÁJA

Aj napriek peknému, jarnému slnečnému počasiu prilákala Hviezdna súdna show občanov obce, 
aby sa stretli s protagonistami relácie Súdna sieň, Jankou Buršákovou a Radoslavom Kuricom, ktorá 
sa konala dňa 14.4.2018. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých 
informácií z natáčania tejto relácie. Vypočuli sme si vtipné, vážne a aj dojímavé príbehy, ktoré herci 
zažili za posledných 10 rokov počas natáčania. Diváci mali aj otázky, na ktoré hostia radi odpove-
dali. Stretnutie sa skončilo autogramiádou a spoločným fotografovaním. Mnohí si takto zobrali 
spomienky domov aj v hmotnej forme. bj

Žiadne sprievody, pochodovanie, manifestova-
nie, ale veselá hudba privítala našich občanov 
dňa 30.4.2018 o 18:00 pred obecným úradom, 
kde aj tento rok sa oslavovalo stavanie mája.
Máje, pôvodne mladé stromčeky sa stavali ako 
znak lásky a vernosti už v 15.storočí, boli sym-
bolom vážneho záujmu o dievča. Obecné za-
stupiteľstvo na čele so starostom svoj máj už 
tradične postavili pred budovou novej pošty. 
Nevyjadrili tak lásku k jednej žene, ale celej obci 
Žirany.
Po privítaní hostí nasledovalo uväzovanie stu-
žiek najmä tými mladšími a potom členovia 
obecného zastupiteľstva spolu s miestnymi si-
lákmi, aj keď až na druhý krát, máj pomocou lán 
postavili. V programe vystúpili deti z materskej 
a základnej školy a spevácky zbor Zoboralja. 
Po skončení kultúrneho programu pán staros-
ta pozval všetkých účinkujúcich a občanov ku 
stolu. Vďaka miestnemu Poľovníckemu zväzu a 
kuchárovi Vojtechovi Gálovi, mali občania pri-
pravený chutný poľovnícky guľáš. bj
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DEŇ MATIEK A DEŇ OTCOV

V nedeľu 13. mája 2018 sa v KD konala 
oslava ku Dňu matiek. Pripravili ju pre 
svoje mamičky a  babičky 
deti zo ZŠ a MŠ so svojimi 
pedagógmi. V  programe 
zazneli rôzne pesničky, bás-
ničky, krásne slová o mame, 
pre mamu a  nechýbali ani 
veselé tančeky. Tento deň si 

zaslúžia mamičky, aby sa ich mená sklo-
ňovali, ale úcta a  poďakovanie im patrí 

počas celého života. Veď 
mama je láska a bez nej by 
sa nedalo na tomto svete žiť. 
Vďaka našim mamičkám! 
Ďakujeme aj našim ockom 
a dedkom, ktorí oslávili svoj 
deň 17. Júna. bj

STRETNUTIE NA SVÄTÉHO URBANA

NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

Všetci, ktorí sa 3. júna 2018 zúčastnili slávnosti na svätého Urbana v oblasti miestnych 
vinohradov, zažili jednoznačne nevšedné udalosti. Kým na začiatku dediny husto prša-
lo, čo malo zjavne vplyv aj na počet zúčastnených, vo vinohradoch kraľovalo prekrásne 
slnečné počasie. Slávnosti na ochranu plodín spojených so spoločnou modlitbou k svä-
tému Urbanovi celebroval pán dekan a farár, Bálint Licskó. Následne sa slávnostný po-

chod so spevom presunul do vinice Vero-
niky Szonlajtnerovej, kde každého čakalo 
nemalé pohostenie. Hlavný pokrm, chut-
ný guláš pripravil kuchár, Michal Vanyo, 
následne každého čakalo občerstvenie, 
koláč a pizza, pri ktorom sa v priateľskej 
atmosfére diskutovalo až večer do ôsmej 
hodiny. Naše poďakovanie patrí pánovi 
farárovi Bálintovi, a samozrejme všetkým, 
čo sa nezľakli počasia, taktiež pánovi sta-

rostovi, ktorý sa angažoval aj pri prípravách a v neposlednom rade aj vedeniu miestnej 
organizácie Červeného kríža, ktorí všetko naplánovali a zorganizovali, čo ich stálo ne-
malé úsilia. Vidíme sa opäť na budúci rok!  Fordította: bzs •Foto: Beneová Irena

Slávnostným koncoročným odovzdaním vysvedčení sa naplnilo desať mesiacov plne-
nia školských povinností roka 2017/2018.Žiaci si nedočkavo prevzali vysvedčenia, v 
ktorých sa odzrkadlila ich húževnatosť a dosiahnuté výsledky. Pre prváčikov to bolo ich 
prvé vysvedčenie, ktorým preukázali ako výborne zvládli svoje prvé školské povinnosti. 
Zároveň pre žiakov štvrtého ročníka to boli vysvedčenia, ktorými sa rozlúčili s našou 
školou. Ďalej budú svoje vedomosti prezentovať na druhom stupni. Prajeme im veľa 
úspechov a veríme, že na roky strávené v našej škole budú spomínať s radosťou a lás-
kou. Deti v materskej a základnej škole zažívali počas školského roka nezabudnuteľné 
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chvíle. V každom ročnom období s radosťou absolvovali množstvo pútavých podujatí. 
Deti ZŠ a MŠ sa aktívne zapájali do školských súťaží, prezentovali sa v kultúrnych, 
spoločenských i športových aktivitách. Prezentovali, že sú hrdí na svoju školu a obec, v 
ktorej vyrastajú. V jarnom období sa zúčastnili školských recitačných súťažiach Mám 
básničku na jazýčku a Hviezdoslavov Kubín, v speváckej súťaži Sláviček a športových 
aktivitách. V spolupráci s obcou tiež oslávili Stavanie mája pred obecným kultúrnym 
domom. Spoločne vyjadrili svoje veľké poďakovanie všetkým mamám svojim májovým 
vystúpením v kultúrnom programe pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Na prázdniny 
si odnášajú spomienky na chvíle prežité s kamarátmi a učiteľmi, na Školu v prírode, 
MDD, školský výlet, exkurziu škôlkarov rodnou obcou i návštevu školákov v obec-
nom múzeu. V novom školskom roku s radosťou medzi školákmi privítame žiakov 1. 
ročníka, budúcich prvákov, ktorí sa s hrdosťou zúčastnili s rodičmi a s pani učiteľkou z 
MŠ slávnostného zápisu do 1. ročníka . V budúcom školskom roku zasadne do lavíc na-
šej školy dvanásť prvákov. Prváčikovia sa budú vzdelávať podľa vyučovacieho jazyka v 
dvoch triedach 1.ročníka. Veríme , že na radosť z poznávania sa budú po letných prázd-
ninách tešiť všetky deti školy, a nie len na množstvo nových vedomostí ale aj množstvo 
zážitkov z pripravovaných školských aktivít a príjemného školského prostredia. Sme 
presvedčení , že vytváranie podmienok pre kvalitné vzdelávanie detí a starostlivosť o 
ich bezpečné prostredie a zdravý vývin je prioritou školy, zriaďovateľa v zastúpení pána 
starostu, rodičov a rady školy. Vo vzájomnej spolupráci sme vynakladali spoločné úsi-
lie, aby deti v prostredí našej základnej a materskej školy prežívali pohodu a radosť. V 
rámci vzdelávacieho a výchovného pôsobenia v sme rozvíjali ich osobnosť a poznanie. S 
podporou zriaďovateľa, rodičov, obce, rady školy, priateľov školy a sponzorov sme počas 
roka zabezpečovali podmienky, ktoré skvalitňovali vzdelávací proces a prostredie školy. 
Touto cestou v mene školy, pedagógov a našich žiakov vám chceme vysloviť vrúcne 
poďakovanie. Na záver nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí sa deťom škôlky a žiakom 
školy každodenne, obetavo a s láskou venovali. Ďakujem zamestnancom školy, ktorí 
vynakladali počas školského roka úsilie a prácou prezentovali, že škola nie len miestom 
vzdelávania, no i miestom druhého domova. Všetkým školákom želáme krásne leto 
plné pohodových chvíľ, skvelých zážitkov a oddychu. Mgr. H. Šimeková 
 Foto: archív ZŠ a MŠ 
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NA NOVOM ASFALTE

Ako ste si už určite všetci všimli, koncom 
júna sa začala rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v podobe položenia nového 
asfaltu na viacerých uliciach obce. Oby-
vatelia obce sa môžu tešiť na nový „čierny 
koberec“, ktorý bude slúžiť hlavne nám, 
občanom Žirian, nakoľko sa v tomto prí-
pade nejedná a hlavnú, štátnu cestu. Je to 
obrovská investícia, ktorú obec financu-
je z vlastných zdrojov, bez dotácií, bez úveru. Jedná sa o balík, ktorý prevyšuje sumu 
200.000€. Rekonštrukcie sa dočkali ulice Pri majeri, Pri železnici, naša „hlavná ulica“ 
teda Kodályova, kde sa nachádza obecný úrad a pošta, ulica Za humnami a dokončí sa 
aj časť Parkovej ulice. Na týchto komunikáciách boli zdvihnuté aj kanalizačné poklopy 
a vodovodné hydranty z bezpečnostných a estetických dôvodov. Už len treba dúfať, že 
tí vodiči, ktorí sa do teraz počas jazdy cítili ako na tankodrome, nebudú si od teraz mý-
liť našu novú pýchu so Slovakiaringom. Veríme, že vďaka týmto prácam bude doprava 
v obci bezpečnejšia, kvalitnejšia nie len pre vodičov, ale aj pre cyklistov, korčuliarov a 
peších. Na záberoch sú časti komunikácií pred a po rekonštrukcii. bj

BUDEME ZNOVA CHODIŤ NA FUTBAL?

Futbaloví nadšenci sa opäť stretli v KD. Stretnutie inicioval starosta obce, Ing. Jozef 
Zsebi, ktorý ani tento rok nevzdáva boj o futbal v Žiranoch. Posledné stretnutia sa kon-
čili fiaskom, ale 25.6.2018 sa v KD zišiel najväčší počet záujemcov o športový život v na-
šej obci za posledné štyri roky. Pán starosta na začiatok oznámil, že v prípade záujmu, 

dospelé mužstvo by sa teoreticky mohlo prihlásiť 
do súťažného ročníka 2018/2019. Tento návrh 
podľa väčšiny prítomných nie je reálny, nakoľko 
aj v prípade vážneho záujmu, budovanie mužstva 
trvá dlhšie a začalo by sa od nuly. Po rôznych pri-
pomienkach sa prítomní dohodli, že v  septem-
bri 2018 by obec mohla podporiť minifutbalové 

družstvo, ktoré by vyskúšalo zahrať si jeden súťažný ročník v minifutbalovej lige v Nitre. 
Jadro kádra A mužstva v ročníku 2019/2020 by potom tvorili futbalisti z tohto tímu, ku 
ktorým by sa na začiatku roka do tréningového procesu pridali ďalší hráči. Myšlienka 
je teda pekná, aj plány sú dobré, ale na moje prekvapenie na stretnutí žiadny prítomný 
nadšenec neprejavil záujem sa podieľať na vybudovaní skupinky futbalového výboru, čo 
je základom úspechu. Dúfam, že pokračovanie myšlienky reštartovania futbalu v Žira-
noch bude pokračovať, že nadšencov bude pribúdať a nálada sa bude stupňovať.
A na záver pekná myšlienka pána starostu. Na štart potrebujeme 10 funkcionárov, 15 
hráčov a 50 verných fanúšikov. Čo dodať? Žirany do toho! bj
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA (PO NOVOM)

Spoločenská kronika v našom časopise patrila určite k najčítanejším článkom každého 
vydania. Obyvatelia sa tešili na informácie, kto kedy oslávil jubileum, komu sa narodilo 
dieťa, ktorí dedinčania sa rozhodli spojiť svoj život so svojim partnerom. Už rok nás 
legislatíva začala strašiť so zákonom nazývaným GDPR, ktorý má za úlohu chrániť 
osobné údaje každého z nás. Tento zákon vstúpil do platnosti 25.5.2018 a nášho časopi-
su sa dotkol dosť významne. Boli momenty, keď sa rozhodovalo, či má zmysel vo vydaní 
pokračovať, ak obyvateľom nevieme priniesť obľúbené články. 
A čo sa skrýva pod názvom GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochra-
nu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza dote-
rajší zákon o ochrane osobných údajov.
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi zák- 
ladné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchová-
vanie citlivých informácií o ostatných.
Koho sa GDPR dotýka?
Každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a 
inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, inšti-
túcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými 
odvetviami. Rovnako sa týka aj tých, ktorí analyzujú chovanie užívateľov webov a aplikácií.
• bankové inštitúcie a poisťovne
• zdravotníctvo
• verejná správa
• e-shopy
• výroba a služby
GDPR nahradil zákon o ochrane osobných údajov na SR. Cieľom je ochrana digitálne-
ho práva všetkých občanov. Hlavým bodom je upravený spôsob spracovávania osob-
ných údajov. Pri porušeniach hrozia vysoké pokuty.
Na záver:
Od 25.5.2018 redakcia nesmie zverejniť mená, priezviská, vek, adresy a iné osobné 
údaje bez písomného povolenia dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu neplno-
letej osoby. Návštevníci spoločenských podujatí by mali byť informovaní, že fotografie 
vyhotovené na akcii môžu byť použité na propagáciu akcie na webových stránkach 
usporiadateľa alebo v tlačenej verzii. Nakoľko zákon je v platnosti len pár týždňov, naša 
redakcia k dodržaniu zákona pristupuje zodpovedne, budeme sa snažiť tento zákon na 
100% dodržať. Jubilantom, novopečeným rodičom a novomanželom, korí sa tešili na 
svoje mená v najnovšom vydaní, blahoželáme touto cestou. Veríme, že aj so zmeneným 
obsahom potešíme všetkých obyvateľov Žirian aj v budúcnosti.

bj, internet
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PRÁCE V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

OBECNÉ DNI V ŽIRANOCH, 25. – 26.8.2018

Rekonštrukcia dopravného ihriska
�Pokračovanie a dokončenie oplotenia 

a vybudovanie chodníka pre peších bj

Program: 

25.8.2018, sobota
areál ZŠ a MŠ Žirany, Minifutbalový turnaj

11:00 – 11:45 - príjazd, registrácia mužstiev
12:00 – 18:00 - minifutbalový turnaj, finále
18:00 – vyhodnotenie turnaja

Prihlasovanie tímov treba vykonať u Róberta Bencza, ml.

26.8.2018, nedeľa
Centrum voľného času, Žirany

13:00 – 17:00 - súťaž vo varení guľáša
16:30 – 18:30 - Žochári – hudobná skupiny z Topoľčian
17:30 - vyhodnotenie súťaže vo varení guľáša
19:00 – 20:00 - Mulatós Sanci – hudobno-zábavná show
20:15 – 21:15 - SZANDI – známa maďarská speváčka
21:30 - tanečná zábava so skupinou KIKO Band

15:00 – 19:00
Detský program:
voľný vstup na rôzne atrakcie
(skákací hrad, aku autíčka na novom dopravnom ihrisku, kolotoče)

Vstup voľný, občerstvenie zabezpečené!
Všetkých srdečne pozýva a praje príjemnú zábavu Obecná samospráva obce Žirany.


