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SPRáVA StAROStu ObCe

 Poslanci obecného zastupiteľstva do konca septembra 2012 mali 4 riadne a 1 mimoriadne zasad-
nutie. Uznesenia z týchto zasadnutí sú dostupné na web stránke našej obce. Táto správa je zameraná 
skôr na tie veci, ktoré sa udiali v našej obci za posledných 9 mesiacov. Ľudia sú zvyknutí robiť vyhod-
notenie na konci kalendárneho roka, ale nakoľko sa za posledné tri mesiace už neudeje tak veľa, robí-
me to teraz. Na základe rozhodnutia OZ sme vykonali nasledovné investičné práce. Na cintoríne sme 
pokračovali v zlikvidovaní starších hrobov na základe predošlého nahlásenia príbuzných, upravili sme 
lavicami a zámkovou dlažbou priestor pri hlavnom kríži, dokončili sme oplotenie cintorína, upravili sme 
priekopu pri cintoríne. Pôvodné betónové žľaby sme uložili v areáli školy na parkovacie miesta. Šiestimi 
kamerami monitorujeme obecné priestory v nepretržitej prevádzke. Ukončili sme výmenu radiátorov, 
výmenu okien a dverí na obecných budovách. Zateplili sme obecný úrad , zrekonštruovali sme vedľajšie 
obecné budovy. Terénnymi úpra- vami sme skrášlili priestory pred 
obecným úradom, upravili sme vchod do tejto budovy. Ako každý 
rok aj v tomto roku sme pokra- čovali v kanalizačných prácach. Je 
to dlhodobo najväčšia investícia v histórii obce Žirany. Kanalizačné 
práce aj s prípojkami a spätnými úpravami je dokončená okolo cin-
torína, na štvrtej ulici a vedľaj- ších uliciach. Je už len na občanoch, 
aby sa čo najskôr napojili na hlavnú vetvu. V tomto roku by sme 
chceli pokračovať v týchto prá- cach na ulici obecného úradu a na 
tzv. Býčej ulici. Prosíme o trpez- livosť tých občanov, ktorí bývajú na 
hlavnej ulici, tam budeme až v budúcnosti realizovať túto investí-
ciu. Je dokončené aj rozšírenie SČOV v Kolíňanoch.
 Na stole je opätovne výstav- ba nájomných bytov. V najbližšom 
období , keď bude známy štátny rozpočet, záujemcovia o nájomné 
byty budú pozvaní do kultúrne- ho domu, aby sa upresnili presné 
pravidlá a možnosti výstavby ná- jomných bytov. Aj v roku 2012 sme 
realizovali také práce, ktoré nemajú dlhodobo viditeľný výsledok: kosenie verejných priestranstiev, čiste-
nie potoka, rigolov, jarkov, atď.
 Často počujeme načo bola kanalizácia našej obci, keď mnoho našich obyvateľov ešte stále nie je napo-
jených na hlavnú kanalizačnú vetvu. Preto opätovne upozorňujeme a vyzývame
tých občanov, ktorí do dnešného dňa nevyužili túto možnosť, aby si pripravili potrebné, aj zákonom 
predpísané dokumenty, ktorými sa budú musieť preukázať, kto im robí túto službu, kde vyvážal, či je 
septika vodotesná, atď. Nebolo by jednoduchšie predísť týmto nepríjemnostiam? Každý občan SR ako aj 
náš občan má svoje práva a povinnosti. Je veľa našich spoluobčanov, ktorí si neplnia svoje povinnosti čo sa 
týka platenia daní, TKO, odberu vody. Obec je zo zákona povinná proti týmto osobám urobiť zákonné 
kroky, ktoré končia formou exekúcie. Poďakovanie patrí väčšine našich obyvateľov, ktorí si plnia svoje 
povinnosti včas a presne.
 Poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, riaditeľovi Calmitu, 
s.r.o. závod Vápenka Žirany F. Szórádovi, f. E. Rácza, G. Benczovi, J. Beneovi, V. Bezányimu, D. Andelovi, 
Š. Némethovi atď. Veľká vďaka patrí aj verejno- prospešným zamestnancom menovite: Zoltán Andraško, 
Ján Gál, Ladislav Szombath, Karol Bihary, Kamil Billa, Martin Vanyo, Ján Barcsa, Alexander Murka, 
Marek Billa, ktorí sa v priebehu šiestich mesiacov snažili zveľaďovať a budovať našu obec. Ďakujeme 
aj aktívnym členom kultúrnych, športových a spoločenských organizácií, ktorých činnosť je pravidelne 
publikovaná v obecných novinách. (Ing. Jozef Zsebi)



ZAČIAtKY SKuPINY DeSmOD A ŽIRANY

    Medzi najlepšie hudobné skupiny na Slovensku už dlhé roky 
patrí nitrianska formácia DESMOD. Veď v súťaži Zlatý slávik 
získali už šesť prvenstiev a v poslednom ročníku okrem ceny 
Skupina roka získali aj Absolútneho slávika. Ich spevák  Mario 
„Kuly“ Kollár sa stal dvakrát po sebe držiteľom ocenenia Osob-
nosť televíznej obrazovky, OTO. Týmto som vám asi nič nové 
neprezradil a určite sa pýtate, prečo to všetko spomínam. Vý-
sledky sčítania obyvateľov Asi však iba málokto vie, že začiatky 
tejto úspešnej hudobnej skupiny sú spojené aj s našou obcou. 

Medzi zakladajúcich členov Desmodu totižto patril aj gitarista Stano Palaky, vnuk nášho rodáka Jána 
Palakyho (1923). Jeho rodičovský dom blízko kostolného námestia bol už dlhé roky neobývaný a tak tam 
umožnil vnukovi  Stanovi a aj  ostatným členom kapely nerušene nacvičovať. Keďže tento starý rodinný 
dom nemal nijakých susedov, mohli mladí hudobníci „hulákať“ koľko len chceli, nikomu to nevadilo. 
Kúrili si v starých „peterkách“ a dokonca sa tam dalo 
aj prespať, byť hoci aj týždeň zatvorený. Proste bolo to 
skvelé  miesto na skúšky nových pesničiek. Hudobným 
poradcom začínajúcej skupiny bol žiriansky rodák Pavol 
Elgyütt a finančne im pomohol aj otec Stana Palakyho 
Gabriel.
   Časom sa však základná zostava skupiny úplne roz-
padá, zostáva iba spevák skupiny Mário „Kuly“ Kollár. 
Postupnými personálnymi zmenami sa vystriedalo obsa-
denie jednotlivých nástrojov a zároveň sa zmenil aj ich 
hudobný štýl od heavy metalu cez crossover, punk až k 
pop rocku. 

(Mgr. Jozef Szórad)

SČítANIe ObYVAteľOV, DOmOV A bYtOV 2011
 
 Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tra-
dične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch. V roku 2011 aj na 
Slovensku prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Po prvý krát sa stalo, že v tom istom roku vo 
všetkých členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií sa 
zisťovali údaje tohto charakteru. Výhodou je medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude 
mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam. Cieľom sčítania obyvateľstva je vypra-
covanie dlhodobých stratégií, ktoré budú  využité pre konkrétnu vec a v konečnom dôsledku majú slúžiť 
v prospech občanov. Sčítanie sa opakuje každých desať rokov a získané údaje je možné použiť na vedecké 
a výskumné účely, v štátnej správe, samospráve i v súkromnej sfére. Na základe výsledkov  sčítania sa bude 
kompetentným lepšie rozhodovať, kde postavia napríklad byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta.
Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demo-
grafickej a sociálnej situácii obyvateľov a ich životných podmienkach. Obyvatelia Slovenskej republiky 
mali pri sčítaní 2011 POVINNOSŤ zo zákona odpovedať na otázky v sčítacích tlačivách “úplne, správne, 
pravdivo a včas.” 

Výsledky sčítania SODB 2011 sú nasledovné:

 počet trvalo bývajúcich obyvateľov (k 21.5. 2011) je  5 397 036
(prírastok v počte obyvateľov sa zvýšili o 0,33 %),
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 Slovensko má (v čase sčítania):
• 2 891 obcí (o 8 viac ako v roku 2001),
• 138 mestských obcí,
• 2 753 vidieckych obcí,

- 54,4 % obyvateľov býva v mestách a na vidieku 45,6 %,
- viac ako polovicu z celkového počtu obyvateľov predstavujú ženy (51,3 %),
- počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je 15,3 %,
- počet obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64 rokov) je 72 %,
- počet obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac) je 12,7 %.
- rastie podiel rozvedených rodín ale nezmenil sa podiel slobodných obyvateľov
- vzrástol aj podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, z 7,8 % v roku 2011 na 13,8 % v roku 2012,
- prácu s internetom ovláda viac ako 53 % obyvateľov SR,

 Ďalšie údaje:
Počet obyvateľov SR:

2011  2001  1991  1980  1970
5 397 036 5 379 455 5 274 335 4 991 168 4 537 290

 Náboženské vyznanie (2011):
• Rímskokatolícka cirkev  3 347 277 (62,0%)
• Gréckokatolícka cirkev  206 871  (3,8%)
• Evanjelická cirkev a. v.  316 250  (5,9%)
• bez vyznania    725 362  (13,4%)

 Národnosť (2011):
• slovenská          4 352 775 (80,7%)
• maďarská             458 467 (8,5%)
• rómska                  105 738 (2,0%)

 OBEC ŽIRANY     2011:
• 1355 obyvateľov, z toho:
- 652 mužov (48%),
- 703 žien (52 %)

•  Podľa vekového zloženia:
0 – 19 rokov: spolu 285 čo je 21% (M 139  Ž 146) ... predproduktívny vek
20 – 64 rokov: spolu 880 čo je 65% (M 451  Ž 429) ... produktívny vek
65 r. a viac:  spolu 190 čo je 14% (M 62  Ž 128) ... poproduktívny vek

•  Podľa náboženského  vyznania:
- Rímskokatolícka cirkev:  1198 (88,4 %)
- Gréckokatolícka cirkev:  6
- Evanjelická cirkev a.v.:  5
- Reformovaná katol. cirkev: 2
- Bez vyznania (neudania): 144

•  Podľa národnosti:
- slovenská 669 (49,4%)
- maďarská 636 (46,9%)
- rómska 0 (?)
- česká  7
- poľská  2
- nezistené  41
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VítANIe Detí DO ŽIVOtA 2012

 Dňa 17. septembra 2012 bolo v kultúrnom dome vítanie detí 
do života, konkrétne tých detičiek, ktoré sa narodili od októbra 
2011 do júla 2012. Na počudovanie, za 10 mesiacov sa narodilo až 
16 detí, čo je na dnešné pomery veľmi pekné. Sú to tieto deťúren-
ce: Dárius Ochotnický (č.d.506), Adam Krajčovič (343), Natália 
Szombatová (390), Kristína Dombaiová (262), Patrícia Pirošo-
vá (319), Patrik a Viktória Hentešoví (245), Simona Kondelová 
(56), Brian De Jesus Ben-
cz (393), Dominika Šon-

koľová (11), René Palaky (124), Nicol Zuzíková (122), Mathias 
Halaj (470)-neprítomný, Benjamín Kováč (460), Lukáš Roško 
(502)-neprítomný, a Karolína Andelová (201). 

Všetkým detičkám prajeme pevné zdravie a šťastný život v 
kruhu najbližších.

(Mgr. Jozef Szórad)

ŠPORtOVá ČINNOSť ObCe: Júl-AuguSt-SePtembeR 2012

Konečná tabuľka sezóny 2011/2012 – A-mužstvo:
 tím     zápasy výhra remíza    prehra skóre + body -body
1. Čechynce    26  18  5      3 80:27 59 20
2. Jelenec     26  16  4      6 83:45 52 13
3. Hosťová    26  15  4      7 51:33 49 10
4. Vinodol    26  14  4      8 55:32 46 7
5. Veľký Cetín    26  12  5      9 49:42 41 2
6. Dolné Krškany   26  12  5      9 45:43 41 2
7. Kolíňany    26  12  4     10 56:46 40 1
8. N. Hrnčiarovce   26  9  10     7 52:48 37 -2
9. Dolné Obdokovce  26  8  7     11 45:52 31 -8
10. Branč     26  8  7     11 40:55 31 -8
11. Nová Ves n. Žitavou 26  7  6     13 44:52 27 -12
12. Dyčka     26  7  4     15 45:50 25 -14
13. Žirany     26  4  4     18 30:80 16 -23
14. Lúčnica     26  4  3     19 32:102 15 -24

Foto: Bc. Gál A.
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Konečná tabuľka sezóny  2011/2012 – DORASt:
 tím     zápasy výhra remíza    prehra skóre + body -body
1. Neded     14  12  1      1 68:14 37 16
2. Žirany     14  9  2      3 41:21 29 8
3. N.Hrnčiarovce   14  8  0      6 39:29 24 3
4. Cabaj-Čápor   14  5  3      6 28:28 18 -3
5.  Kráľová nad Váhom 14  5  2      7 23:28 17 -4
6. Trnovec nad Váhom 14  4  4      6 29:29 16 -5
7. Čechynce    14  3  2      9 25:60 11 -10
8. Horná Kráľová   14  2  2     10 13:44 8 -13

Foto: Gál A.

 Súťažný ročník 2011/2012 sa skončil úspešne z pohľadu Dorastu aj A mužstva. Dorastenci v konečnej 
tabuľke obsadili 2.miesto, celú sezónu hrali pekný futbal. Poradie strelcov a počet gólov: b.bencz 16; P.
Pajer 12; m.Kolény 9; m.bencz 8; D.Szonlajtner 8; A.Szórád 7; t.Dalloš 6; P.Duchoň 3; m.tvrdoň 
2; N.Czako 2; N.Vanyo 2; m.Sándor 2; t.Chudý. „A“ mužstvo síce skončilo na predposlednom mieste s 
domácimi hráčmi, ale podarilo sa im zachrániť súťaž. 
 Po sezóne 2011/2012 nastali vo vedení organizačné zmeny. Z rôznych dôvodov ukončili pôsobenie 
pri futbalovom klube Jozef Zsebi a Jozef Gál. Ondrej Zseby sa stal novým vedúcim mužstva a tajomní-
kom a post trénera obsadil Štefan Nagy.
 Príprava začala už v júli, kedy chlapci chodievali či už na multifunkčné ihrisko, alebo na futbalové 
ihrisko. Hrali sa aj prípravné zápasy. Prvý sa hral na domácom ihrisku, kedy pricestovalo mužstvo z Pane 
(výsledok zápasu: Žirany – Paňa 1:3). Druhý zápas sa hral v Jelenci, ktorý sa skončil vysokou prehrou 6:1. 
V priebehu júla – augusta sa formovala zostava. Nové vedenie oslovilo hráčov z Nitry, sú to menovite: 
brankár Ivan Oláh a hráči Andrej Klein, Michal Štefek, Milan Bužík a Tibor Kaščák. Viacerí domáci 
hráči stratili záujem hrať.

ROZPIS II.b triedy - jesenná časť 2012/2013:
 1. kolo 5.8.2012 (17:00)  - Kolíňany - ŽIRANY
 2. kolo 12.8.2012 (17:00) - ŽIRANY - Klasov
 3. kolo 19.8.2012 (17:00) - Dolné Krškany - ŽIRANY
 4. kolo 26.8.2012 (17:00) - ŽIRANY - Vinodol
 5. kolo 2.9.2012 (16:00)  - Hosťová - ŽIRANY
 6. kolo 9.9.2012 (16:00)  - ŽIRANY - Dolné Obdokovce
 7. kolo 16.9.2012 (15:30) - Dyčka - ŽIRANY
 8. kolo 23.9.2012 (15:30) - Nová Ves nad Žitavou - ŽIRANY
 9. kolo 30.9.2012 (15:30) - ŽIRANY - Nitrianske Hrnčiarovce
 10. kolo 7.10.2012 (14:30) - Veľký Cetín - ŽIRANY
 11. kolo 14.10.2012 (14:30) - ŽIRANY - Horný Ohaj
 12. kolo 21.10.2012 (14:00) - Žitavce - ŽIRANY
 13. kolo 28.10.2012 (14:00) - ŽIRANY – Branč
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 Jesenné súťaže vo futbale sú už rozbehnuté, svoju súťaž začali iba dospelý. Bohužiaľ dorastencov bolo 
málo, resp. viacerí prešli už do „A“ mužstva a ďalší si hľadali nové pôsobenie, tak ich do súťaže neprihlásili.
Sezóna začala už 4.augusta. Vylosovanie dopadlo tak, že Žirany hrali svoj prvý zápas nového súťažného 
ročníka 2012/2013 na ihrisku súpera – v Kolíňanoch. Zápas nebol zlý, boli tam náznaky hlavne zo strany 
mladších, že by sa malo na čom stavať. V 2.kole Žirany privítali mužstvo Klasova a pripísali si zaslúžené 
víťazstvo (3:0), keď predviedli zodpovedný výkon, gólovo sa presadil hrajúci tréner Štefan Nagy a sta-
ronová posila Andrej Klein. V 3.kole chalani cestovali do D.Krškán, zápas im nevyšiel, prehrali 4:0. Vo 
4.kole na domácej pôde s Vinodolom uhrali aspoň remízu. Aj keď boli lepším mužstvom, chýbalo im to 
povestné šťastie. Úspešným strelcom bol Michal Štefek. 5.kolo sa hralo v Hosťovej. Ani tento zápas na 
súperovom ihrisku zatiaľ bodové ovocie neprinieslo. Nasledovali zápasy, v ktorých zaznamenali prehry 
(Žirany-D.Obdokovce 0:3 a Dyčka-Žirany 3:0).
 Aj touto cestou by som chcela pozvať všetkých fanúšikov na futbalové zápasy, aby sme chlapcom 
vytvorili pravé domáce prostredie, či už doma alebo u súperov.

(Bc. Gál A.)

POHRebNá SluŽbA AStRA
 Pohrebná služba ASTRA so sídlom v Nitre na Kasalovej ul. č. 1 (koniec Špitálskej ul. vedľa reštaurácie 
Hájovňa) Vám oznamuje, že otvorila svoju pobočku v Žiranoch (č.d. 230, vo dvore A-Z Centrum).
 Naša pohrebná služba je tu, aby Vás odbremenila od maximálneho množstva starostí spojených s vyba-
vovaním pohrebu práve vo chvíľach, keď potrebujete zostať v okruhu Vašich blízkych. 
 Naším cieľom je ochotne Vám poradiť a poskytnúť pomocnú ruku pri vybavovaní všet-
kých potrebných dokladov týkajúcich sa pohrebu, pri výbere vhodnej rakvy a kvetinovej 
výzdoby. 
 Naša pohrebná služba poskytuje kvalitné a kompletné pohrebné služby.
V našich prevádzkach disponujeme širokým sortimentom rakiev, vencov, kvetov a doplnkovým tovarom. 
Sme k Vám dispozícii 24 hodín denne na tel. číslach: 0911/ 130 468 alebo 0910/ 227 429.
 Potrebné informácie nájdete na našej internetovej adrese www.pohrebníctvoastra.sk alebo Vám ich radi 
poskytneme na tel. číslach. Zverte poslednú rozlúčku s Vašim zosnulým do rúk profesionálov.   
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ObeCNÉ DNI V ŽIRANOCH
 V dňoch 4. a 5. augusta 2012 sa uskutočnili v Ži-
ranoch obecné dni, ktoré sa konali pri príležitosti 
899. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. 
V sobotu sa na multifunkčnom ihrisku zorganizo-
val miniturnaj vo futbale a tenise. Večer bola disko-
téka pre mladých. V nedeľu po slávnostnej sv. omši 
a spoločnom obede bola v centre voľného času už 
tradičná súťaž vo varení, výstavka netradičných 
jedál aj s ochutnávkou, kultúrny program a ľudová 
veselica. Akcie sa zúčastnil aj poslanec NR SR za 
stranu Most-Híd Gábor Gál a delegácia z družob-
nej obce Papkeszi. O dobrej nálade svedčia prilo-
žené fotografie.



OKtÓbeR
9.10.2012 (utorok)

23.10.2012 (utorok)
NOVembeR

6.11.2012 (utorok)
20.11.2012 (utorok)

DeCembeR
4.12.2012 (utorok) 

18.12.2012 (utorok) 

ZbeR Pet FlIAŠ 
PRe ObeC ŽIRANY 

19.10.2012 (piatok)
23.11.2012 (piatok)
14.12.2012 (piatok)

ODVOZ PAPIeRA
20.11.2012 (utorok)

VeľKOObJemOVÝ 
ODPAD

26-29.10.2012

K tVOJIm NARODeNINám

 K Tvojim narodeninám Ti zo srdca 
prajeme šťastia ako celé hory, zdravia ako 
vody v mori a lásky nech Ti toľko patrí, ako 
majú snehu Tatry.
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90 rokov
Bernadeta Sónaková, č.d. 389
17.7.1922

80 rokov
Magdaléna Búšová, č.d. 385
4.7.1932
Vojtech Dallos, č.d. 360
8.9.1932
Rozália Murková, č.d. 339
6.8.1932
Barbora Szórádová, č.d. 43
7.9.1932
Anna Tomanová, č.d. 83
3.9.1932

70 rokov
Alžbeta Pirošová, č.d. 262
18.9.1942

60 rokov
Jozef Balko, č.d. 446
5.8.1952
Ing. Ondrej  Kupeček, č.d. 26
2.8.1952

50 rokov
Ing. Juraj Andrasko, č.d. 333
9.9.1962

František Bencz, č.d. 204
4.8.1962
Gabriel Búš, č.d. 327
24.7.1962
Lýdia Dobiášová, č.d. 457
14.8.1962
Jozef Frtús, č.d. 359
13.8.1962
Magdaléna Gyepesová, č.d. 453
11.8.1962
Marta Ráczová, č.d. 445
3.7.1962

Prišli na svet
Falunk újszülöttei 
Karolína Andelová, č.d. 201
23.7.2012
Brian De Jesus Bencz, č.d. 393
7.2.2012
Marcus Bihary, č.d. 344
12.09.2012

Opustili nás
Nyugodjanak békében
Barbora Pirošová, č.d. 39
† 5.8.2012
Štefan Roško, č.d. 435
† 31.7.2012

Vincent Szabó, č.d. 239
† 21.8.2012
Margita Zuziková, č.d. 86
† 9.8.2012

uzavreli manželstvo
Ifjú házasok
Imrich Benko, č.d. 357 a Jana Kraj-
ňáková, Prešov - 21.7.2012;

Erik Pixiades, Trebušovce a Mgr. 
Erika Ďurišová, č.d. 75 - 21.7.2012;

Ing. Mário Bencz, č.d.298 a Ing. 
Zuzana Benczová, č.d.313 - 
28.7.2012;

Marek Ďurčík, č.d.393 a Jaroslava 
Baranová, 393 - 4.8.2012;

Ing. Jozef Bene, č.d.38 a Eva Za-
chariašová, Neverice - 8.9.2012;

Gregor Búš, č.d. 428 a Jana Malá, 
Hosťová - 15.09.2012 ;

Ing. arch. Pavel Pavlík, Rimavská 
Sobota a Bc. Veronika Klindo-
vá,č.d. 48  - 22.09.2012;

ODVOZ KOmuNálNeHO ODPADu PRe ObeC ŽIRANY

gRAtuluJeme NAŠIm JubIlANtOm!
JubIláNSAINKAt SZíVből KöSZöNtJüK!


