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Stalo sa už tradíciou, že na začiatku nového roka uvádzame niekoľko štatistických údajov o 
našich obyvateľoch z predošlého roku 2015, takže:
počet narodených detí ... 9        (4 
chlapci a 5 dievčat)
počet sobášov  ... 6  
Najstarší obyvatelia našej obce: 
Ženy:  Cifrová Emma (č.149) 
1922
Muži:  Szórád František (č.348) 
1928, Czilling Ľudovít (č.75) 
1930
Počet prihlásených na trvalý 
pobyt v roku 2015 ...........   43
Počet odhlásených z trvalého 
pobytu v roku 2015 .......   10
počet úmrtí ... 19      (5 muži a 14 žien)
Čo nás čaká v roku 2016 ?  Chceme sa v ňom zamerať 
hlavne na vylepšovanie celkového vzhľadu našej obce. 
Práce bude dosť, preto by bola potrebná účinnejšia spo-
lupráca obecnej samosprávy a našich občanov. Predsa bez  
podpory občanov ani to najlepšie vedenie obce veľa nedo-
siahne. Ako sa zvykne hovoriť: Ubi enim testamentum est 
in via! (Kde je vôľa, tam je cesta!)

Spracoval: jsz

   2. januára 2016 uplynulo 25 rokov od vzniku ženského speváckeho zboru.  Nadviazali sme na  
tradície hnutia z roku 1971, kedy sme položili základy zborového spevu v našej obci.  Zloženie 
kolektívu sa počas štvrťstoročia takmer vymenilo. V súčasnosti  má náš zbor 18 členiek, ich 
vekové zloženie, pracovné zaradenie v rytme života, záľuby a vzdelanie sú rozmanité.  Spája ich 
však láska k zborovému spevu.  Sme  kolektív – rodina s duchovnými hodnotami, ktoré vďaka 
hudbe zveľaďujeme,  čím sa náš život stáva krajším a bohatším.  So  zanietením propagujeme 
krásu zborového spevu,  rozdávame radosť  z lásky k hudbe. 
   Pravidelne sa stretávame  počas nácvikov  najmenej raz týždenne, ročne máme v priemere 
dvadsať vystúpení.  Účinkujeme  v chrámoch, v koncertných sálach doma i v zahraničí. Repre-
zentujeme náš región, zviditeľňujeme našu obec.  Počas našej  činnosti  sme nacvičili viac než  
sto zborových skladieb. Náš repertoár tvoria skladby sakrálne, skladby starých majstrov, výber 
z tvorby 20. storočia a úpravy ľudových piesní.  Zborové skladby prezentujeme v pôvodnom 
znení, v jazyku rôznych národov a národností. 
   Pravidelne sme sa zúčastňovali na celoštátnej súťaži speváckych zborov, kde sme boli nie-
koľkokrát zaradení do zlatého pásma. Toto ocenenie sme dosiahli aj na súťaži v MR. Teší nás 
spolupráca s Krajským osvetovým strediskom v Nitre, ktoré podporuje naše aktivity, zabezpe-
čuje každým rokom festivaly zborovej hudby a vystúpenia  aj v zahraničí. Často sa stretávame 
na rôznych podujatiach so speváckymi zbormi  v regióne, máme stály kontakt so zborom v 
Komárne a v Zábřehu /ČR/.  
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VYHODNOTENIE ROKA 2015

JUBILEUM ŽENSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU  ZOBORALJA  
V ŽIRANOCH

NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR
Zhromaždenie občanov 24.1.2016 kultúrny dom Obec
Detský maškarný ples - karneval 6.2.2016 kultúrny dom ČK, MŠ+ZŠ
Fašiangy 7.2.2016 obec FSZ
Zhromaždenie členov spolku 
Červeného kríža

13.3.2016 kultúrny dom ČK

Podujatie k výročiu marcovej 
revolúcie

13.3.2016 obec CS

Vítanie jari 20.3.2016 obec CS
8. Reprezentačný ples 2.4.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK
Zdravotná prednáška 17.4.2016 kultúrny dom ČK
Stavanie mája 30.4.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, MŠ+ZŠ
Tradičné upratovanie pre 
zvelaďovanie obce a okolia

14.5.2016 obec/okolie Obec, SZZ, ČK, ST, SIRA

Deň matiek 15.5.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Uvítanie detí do života 16.5.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Stretnutie u Sv. Urbana 29.5.2016 vinohrady ČK
Deň detí - turistika 4.6.2016 obec/okolie ČK
Obecné dni - diskotéka 15.7.2016 CVČ/kultúrny dom Obec
Obecné dni - kultúra, zábava 16.7.2016 CVČ Obec, SZZ, ČK
Šport - tenisový turnaj 1.9-3.9.2016 MiZŠ ST
Šport - stolnotenisový turnaj 22.8-10.9.2016 kultúrny dom ST
Športový deň:
minifutbal + diskotéka

10.9.2016 MiZŠ/kultúrny dom Obec

Jubilejný koncert pri priležitosti 
25-eho výročia vzniku Speváckeho 
zboru ZOBORALJA

25.9.2016 kostol/kultúrny dom SZZ

Zdravotná prednáška 15.10.2016 kultúrny dom ČK
Posedenie: Október mesiac úcty k 
starším

16.10.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ

Púšťanie šarkanov november MiZŠ ZŠ+MŠ
Katarínsky ples - zábava 19.11.2016 kultúrny dom Obec
Vianočný koncert 11.12.2016 kultúrny dom SZZ
Betlehemská hra 17.12.2016 obec CS
Vianočné posedenie 18.12.2016 kultúrny dom ČK
Silvester 31.12.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK

Kalendár plánovaných podujatí Žirany - 2016

Centrum voľného času = CVČ

Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany = ST
Základná škola s materskou školou Žirany = ZŠ+MŠ

VYSVETLIVKY, SKRATKY:

Multifunkčné ihrisko pri základnej škole = MiZŠ
SIRA, pozemkové spoločenstvo = SIRA

Folklórny súbor Zsibrica = FSZ
Spevácky zbor Zoboralja = SZZ

Csemadok = CS
Červený kríž = ČK

Samospráva obce = Obec

mb01.SK_31.1.16
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Aj v tomto roku máme bohatý program. Začiatkom roka sme sa zúčastnili na trojkráľovom 
koncerte, nasledujú festivaly v Maďarsku a v Česku.  Jubilejný koncert plánujeme v spolupráci  
s KOS v Nitre za účasti ďalších pozvaných speváckych zborov  v miestnom kostole  25. septem-
bra  2016.    Na toto slávnostné podujatie vás v predstihu srdečne pozývame. 
   Členkám  zboru Zoboralja prajem dobré zdravie, usilovnosť , pohodu , radosť  z hudby a 
mnoho ďalších úspechov.
                                                                                                                        PaedDr. Viktor  Šimek, zbormajster

Rytier maďarskej kultúry

PODUJATIA V R. 2016

NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR
Zhromaždenie občanov 24.1.2016 kultúrny dom Obec
Detský maškarný ples - karneval 6.2.2016 kultúrny dom ČK, MŠ+ZŠ
Fašiangy 7.2.2016 obec FSZ
Zhromaždenie členov spolku 
Červeného kríža

13.3.2016 kultúrny dom ČK

Podujatie k výročiu marcovej 
revolúcie

13.3.2016 obec CS

Vítanie jari 20.3.2016 obec CS
8. Reprezentačný ples 2.4.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK
Zdravotná prednáška 17.4.2016 kultúrny dom ČK
Stavanie mája 30.4.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, MŠ+ZŠ
Tradičné upratovanie pre 
zvelaďovanie obce a okolia

14.5.2016 obec/okolie Obec, SZZ, ČK, ST, SIRA

Deň matiek 15.5.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Uvítanie detí do života 16.5.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Stretnutie u Sv. Urbana 29.5.2016 vinohrady ČK
Deň detí - turistika 4.6.2016 obec/okolie ČK
Obecné dni - diskotéka 15.7.2016 CVČ/kultúrny dom Obec
Obecné dni - kultúra, zábava 16.7.2016 CVČ Obec, SZZ, ČK
Šport - tenisový turnaj 1.9-3.9.2016 MiZŠ ST
Šport - stolnotenisový turnaj 22.8-10.9.2016 kultúrny dom ST
Športový deň:
minifutbal + diskotéka

10.9.2016 MiZŠ/kultúrny dom Obec

Jubilejný koncert pri priležitosti 
25-eho výročia vzniku Speváckeho 
zboru ZOBORALJA

25.9.2016 kostol/kultúrny dom SZZ

Zdravotná prednáška 15.10.2016 kultúrny dom ČK
Posedenie: Október mesiac úcty k 
starším

16.10.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ

Púšťanie šarkanov november MiZŠ ZŠ+MŠ
Katarínsky ples - zábava 19.11.2016 kultúrny dom Obec
Vianočný koncert 11.12.2016 kultúrny dom SZZ
Betlehemská hra 17.12.2016 obec CS
Vianočné posedenie 18.12.2016 kultúrny dom ČK
Silvester 31.12.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK

Kalendár plánovaných podujatí Žirany - 2016

Centrum voľného času = CVČ

Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany = ST
Základná škola s materskou školou Žirany = ZŠ+MŠ

VYSVETLIVKY, SKRATKY:

Multifunkčné ihrisko pri základnej škole = MiZŠ
SIRA, pozemkové spoločenstvo = SIRA

Folklórny súbor Zsibrica = FSZ
Spevácky zbor Zoboralja = SZZ

Csemadok = CS
Červený kríž = ČK

Samospráva obce = Obec

mb01.SK_31.1.16



Dňa 23. januára bolo v miestnom kultúrnom 
dome stretnutie s predstaviteľmi parlament-
nej strany MOST-HÍD. V úvode stretnutia 
sa predstavili členovia Rockového divadla. 
Poslanci strany P.Vörös a T.Bastrnák obozná-
mili občanov s volebným programom strany 
a v rámci tejto akcie vystúpili aj umelci: ne-
starnúci Aradszky László a v našich končinách 
veľmi populárny superstárista z MTV Peter 
Šrámek. Okrem toho bola aj ochutnávka kuli-
nárskych špecialít Rudolfa Hégera.
Predvolebné stretnutie s kandidátmi na poslancov do Národnej rady SR za politickú stranu 
SMER – sociálna demokracia sa uskutočnilo v našej obci dňa 27. januára v priestoroch kul-
túrneho domu. Pre prítomných občanov bolo pripravené aj občerstvenie formou guláša a va-
reného vína.                                                                                               

Spracoval: jsz

Už tradičné stretnutie s občanmi bolo trochu skôr ako po iné roky, a to 24. januára 2016. 
Starosta obce Ing. Jozef Zsebi zhodnotil aktivity miestnej samosprávy a mal sa čím 
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PREDVOLEBNÉ STRETNUTIA V ŽIRANOCH

ZHROMAŽDENIE OBČANOV 2016

NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR
Zhromaždenie občanov 24.1.2016 kultúrny dom Obec
Detský maškarný ples - karneval 6.2.2016 kultúrny dom ČK, MŠ+ZŠ
Fašiangy 7.2.2016 obec FSZ
Zhromaždenie členov spolku 
Červeného kríža

13.3.2016 kultúrny dom ČK

Podujatie k výročiu marcovej 
revolúcie

13.3.2016 obec CS

Vítanie jari 20.3.2016 obec CS
8. Reprezentačný ples 2.4.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK
Zdravotná prednáška 17.4.2016 kultúrny dom ČK
Stavanie mája 30.4.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, MŠ+ZŠ
Tradičné upratovanie pre 
zvelaďovanie obce a okolia

14.5.2016 obec/okolie Obec, SZZ, ČK, ST, SIRA

Deň matiek 15.5.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Uvítanie detí do života 16.5.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Stretnutie u Sv. Urbana 29.5.2016 vinohrady ČK
Deň detí - turistika 4.6.2016 obec/okolie ČK
Obecné dni - diskotéka 15.7.2016 CVČ/kultúrny dom Obec
Obecné dni - kultúra, zábava 16.7.2016 CVČ Obec, SZZ, ČK
Šport - tenisový turnaj 1.9-3.9.2016 MiZŠ ST
Šport - stolnotenisový turnaj 22.8-10.9.2016 kultúrny dom ST
Športový deň:
minifutbal + diskotéka

10.9.2016 MiZŠ/kultúrny dom Obec

Jubilejný koncert pri priležitosti 
25-eho výročia vzniku Speváckeho 
zboru ZOBORALJA

25.9.2016 kostol/kultúrny dom SZZ

Zdravotná prednáška 15.10.2016 kultúrny dom ČK
Posedenie: Október mesiac úcty k 
starším

16.10.2016 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ

Púšťanie šarkanov november MiZŠ ZŠ+MŠ
Katarínsky ples - zábava 19.11.2016 kultúrny dom Obec
Vianočný koncert 11.12.2016 kultúrny dom SZZ
Betlehemská hra 17.12.2016 obec CS
Vianočné posedenie 18.12.2016 kultúrny dom ČK
Silvester 31.12.2016 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK

Kalendár plánovaných podujatí Žirany - 2016

Centrum voľného času = CVČ

Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany = ST
Základná škola s materskou školou Žirany = ZŠ+MŠ

VYSVETLIVKY, SKRATKY:

Multifunkčné ihrisko pri základnej škole = MiZŠ
SIRA, pozemkové spoločenstvo = SIRA

Folklórny súbor Zsibrica = FSZ
Spevácky zbor Zoboralja = SZZ

Csemadok = CS
Červený kríž = ČK

Samospráva obce = Obec

mb01.SK_31.1.16
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chváliť. V roku 2015 bolo akcií na zveľaďovanie obce neúrekom. Nebudem ich menovať všetky, 
mohli ste sa o nich dočítať na našej webovej stránke alebo v obecnom časopise. Na čo môžeme 
byť pyšní najviac, je skrášlenie začiatku obce s dokončenými nájomnými bytmi, modernizáciu 
vnútorných priestorov školskej budovy, zriadenie výbočiska pri jednej z autobusových zastá-
vok s novou obecnou tržnicou a kamerový systém v obci v celkovej hodnote vyše 150.000 eur. 
Vo všetkých týchto prípadoch sme dali verejným priestorom v našej obci „krajší šat“, čím sme 
sa snažili meniť naše okolie na lepšie miesto pre život. Potom sa starosta zmienil aj o pripra-
vovaných akciách na tento rok, napríklad postupné dokončovanie kanalizácie v obci, opravy 
miestnych komunikácií, dokončenie terénnych úprav pri autobusovom výbočisku. V pláne je 
aj preloženia prvej autobusovej zastávky, začatie budovania chodníka na začiatku obce a zria-
denie malého detského ihriska nad nájomnými bytmi. Pripomienky našich občanov sa týkali v 
prevažnej miere kanalizácie, odvozu smetí, chodníka vedľa hlavnej cesty, odbočovacieho pru-
hu do Žirian a odstrelov v malom kameňolome na našich pasienkoch. Na záver starosta vyzval 
prítomných občanov na účasť pri skrášľovacích prácach v obci (tradičné upratovanie), ktoré 
majú prebehnúť 21. mája 2016.

Foto: jsz

Na začiatku februára sa dožil krásneho životné-
ho jubilea -  50 rokov náš spoluobčan František 
Szórád. Už osem rokov vykonáva funkciu ria-
diteľa závodu Calmit spol. s r.o., závod Vápen-
ka Žirany. Z pozície tejto funkcie zo všetkých 
síl pomáha svojej obci  pri jej zveľaďovaní. Do 
komunálnej politiky vstúpil po voľbách v roku 
2014. V miestnej samospráve aktívne vykoná-
va  funkciu podpredsedu   Komisie výstavby, 
plánovania, životného prostredia a za ochranu 
verejného poriadku pri Obecnom úrade v Ži-
ranoch.
Do ďalších rokov života mu prajeme pevné 
zdravie, veľa pozitívnej energie a elánu pri plne-
ní si svojich povinností na čele závodu ako aj v 
miestnej samospráve. Ku krásnemu sviatku ná-
ruč plnú sviežich dní naplnených radostnými 
chvíľami v kruhu svojich najbližších a dobrých 
priateľov Ferimu želá redakcia časopisu.

BLAHOŽELANIE



Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, karnevalmi a rôznymi radovánkami. Stalo sa 
už tradíciou, že pravidelne v tomto období prebieha fašiangový karneval pre deti aj v našej 
obci. Tento rok to pripadlo na sobotu 6. februára 2016 v kultúrnom dome. Fašiangový detský 
karneval pripravila MO Červeného kríža v spolupráci s MŠ a ZŠ Žirany. Deti sa predstavili v 
prekrásnych maskách a počas karnevalu boli  pripravené rôzne zábavné hry a súťaže. Prebehla 
aj promenáda masiek a súťaž o najkrajšiu masku karnevalu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa pričinili o skvelú atmosféru a zdarný priebeh karnevalu. 

Oslavy fašiangov sa síce regionálne líšia, podstata je však 

tá istá. Tento ľudový zvyk sa ešte našťastie stále zachováva 
aj v našej obci, a to vďaka miestnemu folklórnemu súboru 
Zsibrica. Po ročnej prestávke sa jeho členovia 7. februára 
po nedeľnej omši zoskupili a spolu s mládencami v  dobrej 
nálade a za rezkej hudby chodili po obci z domu do domu. 
Za  želanie všetkého dobrého dostali od gazdu pálenku, od 
gazdinej vajíčka a zo zabíjačky slaninu a klobásu. Tento rok 
však žirianske dievky moc nepovykrúcali, lebo bola zima a 
fúkal silný nepríjemný vietor.

Foto: jsz

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali v sobotu 5. marca 2016 od 
7:00 do 22:00 h. Kandidovalo 23 politických strán a hnutí a dosiahli v Žiranoch takéto 
výsledky: Počet zapísaných voličov .....1141                     
Počet zúčastnených voličov ..... 730   
Počet platných odovzdaných hlasov ....701     
Percentuálna účasť v Žiranoch ... 64 % 
Počet platných hlasov pre politické strany a hnutia v Žiranoch:  Most –Híd ... 240,  
SMK-MKP... 114                                                   
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FAŠIANGY 2016 V ŽIRANOCH

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016

DETSKÝ KARNEVAL 2016



Smer-SD ... 110,  ĽS NS (Kotleba) ... 50, SaS ... 46, ...

1.Oznamujeme našim občanom, že na základe Uznesenia č. 18/08/15 zo dňa 10.de-
cembra 2015 sa zvyšuje od 1.januára 2016 poplatok za užívanie kanalizácie pre fyzické 
aj právnické osoby z 10 eur na 15 eur za osobu na kalendárny rok. Za pochopenie 
ďakujeme.
2.Zdravotná prednáška Červeného kríža ... 17.apríl
3.Stavanie mája pred obecným úradom ... 30.apríl
4.Oslava Dňa matiek ... 15.máj
5.Uvítanie detí do života ... 16.máj
6.Upratovanie v obci ... 21.máj
7.Stretnutie pri kaplnke sv. Urbana vo vinohrade ... 29.máj
8.Deň detí – turistika ... 4.jún

SPOLOĆENSKÁ    RUBRIKA

OZNAMY
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Životné  jubileá:        
80 rokov: Kupečeková Veronika  45
                   Szórádová Karolína  382
70 rokov: Benczová Elena 299
                   Piterková Júlia  424
                   Siváková Justína  392
60 rokov: Vanyo Štefan  432
                   Bencz Imrich  393
                   Koprnová Terézia  224
                   Benczová Juliana  451
50 rokov: Fúska Peter  20
                   Szórád František  268
                   Pajer Jozef  122
                   Šándor Marian  198
                   Zemanovičová Angela  370
                   Rentková Judita  407
                   Billová Darina  340

Oslávencom želáme veľa šťastia 
a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:  
Ladislav Sivák, Žirany 6 a Mgr. Zuzana 
Kunovská , Nitr. Streda    6.2.2016    

Mladomanželom želáme veľa spoločne 
prežitých rokov v láske a porozumení!

Prišli na svet:  Godorová Melisa   431   

Rodičom a bábätku blahoželáme 
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás : Chujacová Barbora  15
       Imrich Bencz   3

Pozostalým vyslovujeme úprimnú 
sústrasť!



9.Uznesením č. 11/09/16 zo dňa 22.01.2016 sa schvaľuje kompenzácia výdavkov 
za vývoz žúmp nasledovne: Producent (občan) telefonicky nahlási na obecný úrad 
potrebu vývozu obsahu žumpy. Vývoz zabezpečí obec prostredníctvom zmluvného 
partnera. Zrealizovanie úhrady za vývoz odpadových vôd uhradí občan zmluvnému 
partnerovi. Po ukončení kalendárneho roka producent predloží obecnému úradu po-
tvrdenia o úhradách za vývozy v danom roku do 10.januára nasledujúceho roka. Obec 
uhradí producentovi rozdiel v úhradách z dôvodu, že nie je napojený na verejnú kana-
lizáciu. Obec bude preplácať uvedený rozdiel max. do 8 m3 obsahu žumpy na jedného 
obyvateľa v danom roku.
10.Uznesením č. 12/09/2016 sa schvaľuje, aby od 1.januára 2016 mal každý občan 
vyúčtovaný poplatok za kanalizáciu, ak je na uvedenej ulici vybudovaná kanalizácia 
minimálne 3 roky.

Výbor pozemkového spoločenstva SIRA   so sídlom v Žiranoch   pozýva svojich  čle-
nov na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva, ktoré sa usku-
toční dňa  24. apríla 2016 o 15.00 hod.  v kultúrnej miestnosti Obecného úradu Ži-
rany.

Z programu zasadnutia:

-Voľba mandátovej, volebnej  a návrhovej komisie                                                                                              
-Správa o činnosti spoločenstva za rok 2015
-Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2015 a schválenie účtovnej závierky za   
   rok 2016 
-Správa dozornej rady k hospodáreniu za rok 2015                                                                                            
-Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
-Prerokovanie plánu činnosti na rok 2016                                                                                                             
-Predstavenie kandidátov a voľby do orgánov pozemkového spoločenstva   
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