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Členovia poľovného združenia varili guláš 
na obecných dňoch až v 3 kotloch       Foto: jsz
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TAKTO SA V JÚNI LÚČILI SO ŠKÔLKOU

ŽIJÚ MEDZI NAMI

OD OSLÁV 900. VÝROČIA UŹ UPLYNULO 5 ROKOV

Náš občan, Ján Bezányi, je členom spoločenstva charitatívnych športovcov – Tím odvahy, ktorý 
sa rozhodol preplávať Balaton (5200 metrov) a tým podporiť jedinečný projekt Bátor Tábor. Bátor 
Tábor (tábor odvahy) je stredoeurópske centrum zážitkovej terapie. Inými slovami, Bátor Tábor je 
malá ríša divov, kde každoročne zažíva bezstarostnú radosť a pocit úspechu 1000 detí, ktoré sa liečia 
na nádorové ochorenie, diabetes, chronický zápal kĺbov alebo hemofíliu.
Ján Bezányi robí pre Bátor Tábor dobrovoľnícku činnosť už päť rokov. Väčšinou je tlmočníkom v 
medzinárodných turnusoch, kde chodia deti zo Slovenska, Česka a z Poľska.
Vašou pomocou a pomocou známych, čiže adoptovaním jeho kilometrov získal pre túto organi-
záciu 225.742 forintov (740€) . Týmto by sa chcel poďakovať každému, ktorý takýmto spôsobom 
prispel k tomu, aby aj naďalej mohli poskytovať zážitky pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
Ďakujeme. B.A.

a od septembra sú už prvákmi na základnej škole. foto: ZŠ a MŠ

Túto významnú udalosť zo ži-
vota našej obce - 900. výročie 
prvej písomnej zmienky o na-
šej obci si môžeme už 5 rokov 
pripomínať v dolnom parku 
pohľadom na veľkú vápencovú 
skalu z miestneho kameňolo-
mu. Obecné dni sa vtedy začali 
v piatok 2. augusta 2013 v cen-
tre voľného času sadením duba 
zimného a osadením kameňa aj 
s pamätnou tabuľou. jsz
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NAŠE LETNÉ AKTIVITY

Ako som uvádzal na našej webovej stránke, „uhorková sezóna“ je vžité označenie pre letné obdobie, 
kedy sa deje minimum akýchkoľvek udalostí. Toto však neplatilo pre našu obec, práve v lete prebie-
hal celý rad aktivít na poli zveľaďovania obce:
I. Dokončenie asfaltovania Ulice za humnami a Kodályovej ulice
Keby sme boli na jar urobili  anketu medzi občanmi s jedinou otázkou: „Čo vám najviac vadí v 
obci?“, určite by bol na prvom mieste zlý stav miestnych komunikácií. Konečne prišiel čas, aby sa to 
dalo do poriadku. Peniaze sa našli a potom už nič nestálo v ceste tejto veľkej a veľmi dôležitej akcii. 
Začalo sa s asfaltovaním krátučkej ulice Pri majeri. Potom sa pokračovalo dlhou Ulicou pri železni-
ci, opäť krátkej uličky Pri potoku a časti Parkovej ulice. Po niekoľkodňovej prestávke sa v prácach od 

5. júla pokračovalo v asfaltovaní Ulice za humnami. Po jej dokončení sa práce presunuli na najviac 
zničenú Kodályovu ulicu v centre obce. Ako posledná bola Tichá ulica. Teraz už možno povedať, že 
toľko kritizované miestne komunikácie sú vo výbornom stave.
II. Pokračovanie modernizácie Centra voľného času
Od júna sa začalo s modernizáciou detského dopravného ihriska, ktoré končilo asfaltovou povr-
chovou úpravou a osadením dopravných značiek. Začali sa práce aj na vytvorení nového chodníka 
cez tento park. Veľký kus práce tu urobili zamestnanci firmy DAN.  Najprv sa uskutočnili rozsiahle 
úpravy terénu v hornej časti pri moste za výdatnej pomoci mechanizmov vápenky a firmy Mari-
antrans. Potom sa vybudovala oporná betónová stena pre chodník. Po jej spevnení začali nahŕňať 
predtým navozený materiál k vybudovanej stene, čím sa vytvoril základ pre daný chodník. Potom 
sa na takto vytvorenú základnú vrstvu navozil drobný kameň.
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OBECNÉ DNI 2018

sobota  25. august
Prvý deň obecných dní sa ako obvykle 
niesol v znamení športu. Minifutbalo-
vý turnaj sa odohrával v priestoroch 
našej základnej školy na multifunkč-
nom ihrisku. Zápasy aj s vyhod-
notením turnaja prebehli od 12.00 
do 19.00 hod.
Prihlásené družstvá: Hosťová team, Ul-
tras Koliňany, Borci, Luuser team a Klo-
kočina
Po hre „každý s každým“ a po vyraďovač-
kách sa vo finále stretli tak ako vlani naša 
Klokočina a Ultras Koliňany. Celkovým 
víťazom turnaja sa stalo tentoraz mladé 
kolinianske družstvo. Na záverečnom 
vyhodnotení okrem najlepších družstiev 
boli odmenení aj najlepší brankár, strelec 
a hráč turnaja. 

nedeľa  26. august
Druhý deň našich obecných dní sa presu-
nul do centra voľného času a niesol sa v 
znamení kultúrno-spoločenských aktivít 
s nasledovným programom:
Od 13.00 hod. Zahájenie súťaže 

vo varení guláša
Od 15.00 hod. Detský program – voľný 

vstup na rôzne atrakcie
Od 15.45 hod. Koncert KOBOLD 

 - nielen pre deti
Od 17.00 hod. ŽOCHÁRI - dychová 

hudba z Topoľčian
Medzitým o 17.30 hod. Vyhodnotenie 
súťaže vo varení guláša (víťazom bol Juraj 
Andraško s poslaneckým gulášom)
Od 19.00 hod. FELVIDÉKI MULATÓS 
MESTERHÁRMAS
Od 20.15 -21.15 hod. SZANDI ( HU )
Záver patril ako obvykle  tanečnej zábave 
s kapelou KIKO BAND
Občerstvenie bolo počas obecných dní 
zabezpečené zo strany Obecného úradu. 
Akcie boli realizované s finančnou pod-
porou Nitrianskeho samosprávneho kra-
ja. 

Foto: jsz, bj
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VOĽBY 2018

40. VÝROČIE VYSVIACKY

Obec Žirany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Zb. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov:
a) zaregistrovaných pre voľbu  starostu obce Žirany:
 1. Zoltán ŠONKOĽ, Mgr.,  37 rokov, pedagóg,  SMK-MKP
 2.  Jozef  ZSEBI, Ing., 58 rokov, starosta, Most-Híd, Smer -SD, SNS
b) zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva volebného obvodu č. 1:
 1.  Juraj  ANDRAŠKO, Ing., 56 rokov, kontrolór,  Smer-SD
 2.  Miroslava  BABKOVÁ, 43 rokov,  kuchárka, Most-Híd, SNS
 3. Jozef  BENCZ, 38 rokov, vedúci skupiny, nezávislý kandidát
 4. Zlatica  BENCZOVÁ, 47 rokov, predavačka, nezávislá kandidátka
 5. Ján  BEZÁNYI, Ing., 27 rokov,  sales manager, nezávislý kandidát
 6. Alexandra  BEZÁNYIOVÁ, Ing., 25 rokov, ekonómka, SMK-MKP
 7. Csaba  GÁL, 35 rokov, podnikateľ, SMK-MKP
 8. Regina  KLIMEKOVÁ, Mgr., 24 rokov, SMK-MKP
 9. Katalin  MAGA, Bc., 24 rokov, študentka,  SMK-MKP
 10. Štefan  NAGY, 47 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
 11. Rastislav  OCHOTNÍCKY, 46 rokov , vedúci logistiky, nezávislý kandidát
 12. Miloš  PAJER, 47 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
 13. František  SZÓRÁD, 52 rokov, riaditeľ, Smer-SD
 14. Zoltán ŠONKOĽ, Mgr., 37 rokov, pedagóg, SMK-MKP
Vážení občania! 10. novembra myslime na to, že ísť voliť nie je povinnosťou, ale 
znamená aktívne sa podieľať na správe vecí verejných.

Vdp. Jozef Macho,
žiriansky duchovný otec, 
oslávil 15. septembra 
2018 40. výročie vysvi-
acky za farára. Pri tejto 
príležitosti o 15.00 ho-
dine celebroval ďakovnú 

svätú omšu v kostole sv. Mikuláša a po nej 
pozval svoju rodinu a priateľov na malé po-
hostenie do kultúrneho domu.
Duchovnému otcovi sa ku gratulácii k to-
muto okrúhlemu výročiu pripája aj redakcia 
nášho spravodajcu. jsz
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POSLEDNÉ 4 ROKY ZO ŽIVOTA OBCE

Vážení čitatelia!
Pomaly končí 4-ročné obdobie zo života našej obecnej samosprávy a 
preto sa patrí stručne zhrnúť výsledky našej práce  pre blaho obce a 
našich občanov. Takže, nech sa páči:

Rok 2015:
...  Obecný úrad zriadil na území bývalej železničnej stanice zberný dvor pre staré pneumatiky, 

konáre stromov a pre veľkorozmený odpad.
...  Odkúpením jednej úzkej záhrady sa mohla vytvoriť prepojovacia ulička medzi nepriechod-

nou Cintorínskou ulicou a Hlavnou ulicou pri vápenke.
...  Na mieste asanovanej starej krčmy a bývalého obecného múzea sa zriadilo obecné trhovisko a 

výbočisko pre zastávku autobusu. Bolo to za výdatnej pomoci miestnej vápenky, firmy DAN 
a stavebnín Rácz.

...  Vybudovanie kamerového systému obce.

...  5. septembra na obecných dňoch bolo slávnostné odovzdanie nájomného domu pre nových 
obyvateľov. Okrem 16 bytov sa 
odovzdali do užívania aj dve 
parkoviská z hornej aj dolnej 
strany domu. Okrem toho sa 
tu zriadila aj nová trafostanica 
na posilnenie elektrickej siete 
danej časti obce.

...  Ten istý deň bolo aj slávnostné 
odovzdanie vynovených vnútorných priestorov základnej a materskej školy. Bola vymenená 
elektroinštalácia, zmodernizovali sa sociálne miestnosti škôlky a telocvičňa a vymaľovali sa 
všetky miestnosti.

Rok 2016:
...  Od januára sa odvoz domáceho odpadu, starého papiera, plastov a bioodpadu uskutočňuje 

podľa nového harmonogramu. Bol zriadený aj zber použitého jedlého oleja.
...  V tomto roku oslavoval Spevácky zbor Zoboralja 25. výročie svojho založenia.
...  Úspešný boj obecnej samosprávy, občanov Žirian, ale aj širokého okolia proti výstavbe spaľov-

ne odpadkov na začiatku našich pasienkov.
...  Vstup do našej obce bol vynovený nielen z ľavej, ale aj z pravej strany. Bola odovzdaná do pre-

vádzky dopravná a špedičná firma spoločnosti Autodoprava Szonlajtner.



7

...  Na našej jedinej prístupovej ceste do obce sa v dôsledku vytvorenia obrovskej kopy kameňa v 
tesnej blízkosti cesty z neďalekého kameňolomu posunula cesta. Našťastie, havarijnú situáciu 
sa podarilo ako-tak odstrániť.

Rok 2017:
...    Tento rok sa niesol v znamení skrášľovacích prác v obci. V hornom parku sa osadil domček 

s dvojitou šmykľavkou, dvojitá hojdačka a tri cvičiace stroje pre posilňovanie organizmu. V 
dolnom parku sa tiež osadil domček s dvojitou laminátovou šmykľavkou a bola vytvorená 
„Telocvičňa pod holým nebom“, čiže bolo osadených sedem cvičiacich strojov. Okrem toho 
bola predľžená aj autobusová zastávka pri hlavnom vchode pre zabezpečenie lepšej plynulosti 
v premávke.

...    Nad nájomnými bytmi sa zriadilo malé detské ihrisko aj s altánkom a domčekom so šmy-
kľavkou.

...    Odstránili sa aj tri najväčšie smetiská z priestorov obce.

...    Tento rok oslávil Folklórny súbor Zsibrice svoje 30. výročie založenia.

...    Firma MIPA doplnila na stĺpoch elektrického vedenia chýbajúce LED svetlá.

...    V severozápadnej časti centra voľného času sa vybudoval vysoký betónový múr, nakoľko bola 
pôvodná ohrada parku opätovne zničená.

Rok 2018:
...  Premiestnila sa budova pošty do priestorov bývalého obecného úradu. Tým sú naďalej zabez-

pečené poštové služby pre našich obyvateľov a takisto aj služby Poštovej banky.
...  Rozsiahle asfaltovanie miestnych komunikácií – bola to najväčšia akcia posledných štyroch 

rokov. (Viacej o tom na inom mieste.)
...  V centre voľného času sa vynovilo dopravné ihrisko a začal sa tu budovať chodník.
...  V posledných rokoch sme zmodernizovali sociálne zariadenia a schodište viacúčelovej budo-

vy obecného úradu.  

Vážení čitatelia! Úplne na záver mi dovoľte, aby som sa na konci tohto volebného obdobia po-
ďakoval pracovníkom obecného úradu a zamestnancom ZŠ a MŠ za ich dobre odvedenú prácu, 
ďakujem aj poslancom OZ za spoluprácu a taktiež za každú podporu zo strany našich občanov, 
ktorí vedia nielen kritizovať, ale aj pomôcť  v správnom čase.  Moja vďaka patrí aj ženskému spe-
váckemu zboru Zoboralja pod vedením PaedDr. Viktora Šimeka, folklórnemu súboru Zsibrice 
pod vedením Heleny Benczovej, stolným tenistom pod vedením Ing. Milana Vanya a v nepo-
slednom rade aj miestnej organizácii Červeného kríža pod vedením Heleny Magovej. Všetci títo 
naši občania na úkor svojho osobného voľna  úspešne reprezentujú našu obec nielen doma, ale 
aj v zahraničí. Ešte mi zostáva poďakovať sa vedeniu miestnej vápenky a ostatným firmám za 
výdatnú pomoc pri rôznych našich aktivitách pre blaho našej obce. Ing. Jozef Zsebi, starosta obce
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Dňa 14. októbra bude v kultúrnom dome o 15.00 hod. tradičné stretnutie s našimi 
dôchodcami. Po tomto stretnutí sa predstavia našim občanom kandidáti do novej 
obecnej samosprávy.
Srdečne Vás pozývame na tohtoročný KATARÍNSKY PLES, ktorý sa uskutoční 
17. nov. 2018 v KD v Žiranoch. O hudbu sa postará skupina FLAMINGO. Cena 
vstupenky je 15 eur a je v tom zahrnutá večera, káva a tombola. Vstupenky predáva 
Alexandra Bezányiová na t.č. 0911 759 484. Podporte nás aj tento rok svojou účasťou, 
aby sme spolu získali nové, krásne zážitky. S pozdravom skupina mladých zo Žirian.

Keďže sa podľa nového zákona nemôžu uvádzať osobné údaje ľudí, uvedieme aspoň 
čísla za posledných 6 mesiacov, teda od 1. apríla:

Prišli na svet: 4 deti (z čoho bol 1 chlapec a   dievčatá)
Rodičom a bábätkám blahoželáme a prajeme pevné zdravie!

Uzavreli sobáš: 9 párov
Mladomanželom želáme veľa spoločne prežitých rokov v láske a porozumení!

Opustili nás:  5 občanov z čoho boli 2  muži a 3 ženy)
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!


