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Naša obec je známa tým, že má nádhernú okolitú prírodu. Horšie je to však s celko-
vým vzhľadom obce. Napríklad hneď pri vstupe do obce boli z oboch strán hlavnej 
cesty dva veľmi zanedbané priestory. Na pravej strane cesty dokonca „vítalo“ prichád-
zajúcich jedno obrovské smetisko. Bola to naša veľmi špatná vizitka pre návštevníkov 
a hneď prvý dojem z obce bol úplne zlý. Darmo sa tu aj niekedy upratalo, o niekoľko 
týždňov sa odpadky na tom istom mieste objavili opäť. Tento nelichotivý stav je však 
už našťastie minulosťou. Na mieste smetiska sa za niekoľko mesiacov vytvoril pekný 
areál dopravnej a špedičnej firmy nášho úspešného podnikateľa Jaroslava Szonlajtne-
ra a na ľavej strane vybudovala obec nájomné byty pre 16 rodín. Zhora bytov sa zria-
dila nová trafostanica na posilnenie elektrickej siete v danej lokalite. Veľkým plusom 
tohto krásneho areálu je aj dokončené okolie  bytového domu aj s vyznačenými par-
kovacími plochami. Keď ešte bude dokončený aj priestor okolo autobusovej zastávky 
a zhora bytov sa vybuduje malé detské ihrisko, bude vstup do našej obce „tip-top“. Po-
tom by sa ešte odtiaľto žiadalo vybudovať chodník vedľa nebezpečnej hlavnej cesty až 
po centrum voľného času. Treba len dúfať, že to nie je iba zbožným prianím obecnej 
samosprávy a občanov bývajúcich na tomto úseku Hlavnej ulice, ale že sa týmto chod-
níkom bude môcť starosta Ing. Jozef Zsebi pochváliť na verejnom zhromaždení obča-
nov v najbližších rokoch. Treba len dúfať, že ďalšie skrášľovacie akcie v obci nedajú na 
seba dlho čakať a budeme môcť o nich informovať našich občanov.
                                                                Jozef Szórad, predseda komisie životného prostredia, ...

Náš občan Alexander Liszy vo svojom voľnom čase zhotovuje makety kostolov (zo Ži-
rian, Čechyniec a zo Štitár), garáží, automobilov a miniatúrne pracovné náradia, kto-
ré používali naši predkovia. Okrem toho si svoje výtvory aj fotí a dáva si z týchto fo-
tiek kostolov vyhotovovať pohľadnice a kalendáre, dokonca si ich dal vytlačiť aj na šál-
ky. Za svoju šikovnosť a vytrvalosť pri zhotovovaní týchto makiet si získal veľa obdi-
vovateľov.

Alexander Liszy, Žirany č. 459, okres Nitra, Slovensko
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So Skrášľovaním obce to mySlíme vážne 

ZáZračné ruky alexandra liSZyho



Ak chceme, aby bola naša obec útulná, nesmieme  zabúdať ani na maličkosti, bez kto-
rých v celkovom vzhľade obce nebude želateľný výsledok. Už som v jednom článku 
vyslovil tvrdenie: „Dobrá obec má slúžiť ľuďom, ktorí v nej žijú!“ O pravdivosti tej-
to myšlienky niet pochýb a preto tu ani nechcem o nej polemizovať, avšak ako každá 
palica má dva konce, tak aj pri tejto myšlienke platí, že keď povieme „A“, mali by sme 
povedať aj „B“. Ak teda občania požadujú od obce, presnejšie od miestnej samosprávy 
aby im slúžila, mali by si aj každý občan položiť otázku: „Čo som dal obci ja, aby som 
sa v nej cítil lepšie?“ No a tu je „kameň úrazu“. Že sa v obci nič nerobí, vykrikujú pre-
dovšetkým tí, ktorí vo svojom živote nikdy pre svoju obec nič neurobili. Raz sa pri mne 
pristavil nemenovaný občan-dôchodca a hovorí mi: „Pozri, aký je v tomto jarku nepo-
riadok. Mohli by ste to ako poslanci  vyzbierať.“ Ja mu na to: „Počuj, a nemohol by si to 
urobiť aj ty, veď bývaš neďaleko, času na to máš, si predsa na dôchodku.“  Hneď sa však 
ohradil: „Ja, a prečo práve ja?“ Nuž kritizovať a rady rozdávať vieme všetci, ale uro-
biť niečo prospešné, hoci by nás to nič nestálo, to už nie. Frfľať na to, že je niečo zlé, vie 
každý. A pritom je množstvo príležitostí, keď každý občan môže vo veľkej miere prilo-
žiť ruku k dielu. Zoberme si napríklad čistotu obce, teda oblasť, v ktorej naša obec ni-
jako nevyniká, skôr naopak. Na ňu sa občania sťažovali aj v dotazníkovom prieskume 
o našej obci. Stačí chodiť po obci s otvorenými očami a všade vidíme neporiadok, či už 
na okrajoch ciest alebo v jarkoch. Nachádzajú sa tu odhodené prázdne obaly z cukro-
viniek a cigariet, plastové fľaše a tašky, ... Na koľkých miestach vidieť malé skládky od-
padkov a nikoho to netrápi. Koľkí naši občania sa nestarajú o svoje záhrady a rastie im 
tam vysoká burina, ktorú vôbec nekosia. Nehovoriac o plochách pri ceste a jarkoch. 
Darmo je  vo všeobecne záväznom nariadení obce o životnom prostredí napísané, že o 
neobrábané pôdy sa má ich majiteľ, nájomca alebo správca starať a pravidelne ich kosiť 
alebo iným spôsobom likvidovať burinu.

Na záver mi nedá, aby som neuviedol túto udalosť: Na zastávke sme viacerí čakali na 
autobus do Nitry. Jedna žena v stredných rokoch pri vyberaní peňazí z peňaženky po-
znamenala: „Jééj, aký tu mám neporiadok!“ Po tomto suchom konštatovaní začala vy-
hadzovať z peňaženky staré cestovné lístky a iné drobné papiere. Ak si myslíte, že ich 
hádzala do neďalekého koša, tak ste úplne vedľa. Cieľovou stanicou týchto papierikov 
bola naša matička zem. Daná situácia ma natoľko zaskočila, že som zostal ako paraly-
zovaný. Nuž, takýto sme mi ľudia, na svojich dvoroch máme väčšinou poriadok, ale čo 
je pred  našou ohradou nás už akosi netrápi, čo je veľká škoda. Úplne ideálne by bolo, 
keby naša obec bola monitorovaná nie kamerovým systémom, ako to hlása tabuľa na 
začiatku obce, ale vlastným svedomím jej občanov. To by sa však muselo zmeniť naše 
zmýšľanie a to je zatiaľ „hudbou ďalekej budúcnosti“. O čo krajšie by predsa bolo žiť v 
čistom a upravenom prostredí, ako napríklad v susednom Rakúsku. Možno raz príde 
čas, keď sa  budeme riadiť heslom: „Ulica je krásny dom, upracme si v ňom!“ 
                                                        Jozef Szórad, predseda komisie pre verejný poriadok,...

naša hanba

3



Pred niekoľkými rokmi sa na verejnej schôdzi občanov niekoľkí naši občania bývajú-
ci na nemenovanej ulici dožadovali zavedenia kanalizácie aj na ich ulici. Keď sa však 
kanalizácia urobila aj tu, odrazu skoro polovica domácností  stratila záujem  o pripo-
jenie. Nepochopiteľné!!!
Zoberme si dve typické 4-členné rodiny: Rodina A využívajúca kanalizáciu: za stočné 
zaplatí za 1 rok spolu 4 x 10 = 40 eur, čo je neskutočne málo. Rodina B, ktorá nemá ka-
nalizáciu, čiže využíva žumpu: objem priemernej žumpy je cca. 20 m3, za 1 rok sa mi-
nimálne 2-krát zaplní. Jedno vynesenie, čo je 8 m3 stojí 30 eur. Keď teda tých 40 m3 
rátame ako obsah žumpy, tak nás vynesenie stojí: 40 : 8 = 5 vývozov, potom  5 x 30 = 
150 eur ročne. Keď to teda zhrnieme, tak 4-členná rodina využívajúca obecnú kana-
lizáciu zaplatí 40 eur za rok a taká istá rodina nevyužívajúca kanalizáciu, hoci by ju 
mohla využívať, zaplatí  za vývoz fekálií v priemere 150 eur za rok. Teda ten, kto tvrdí, 
že je výhodnejšie využívať žumpu alebo že mu stačí dať vyniesť obsah žumpy iba raz za 
rok, nehovorí pravdu, čiže na rovinu povedané klame. Iba ak do žumpy púšťa len vodu 
z WC a vodu z kúpeľne vypúšťa do jarku pred domom. (Priznám sa, aj ja som to tak 
robil, ale to bolo pred 25-30 rokmi dozadu, keď sme ešte ani nesnívali o kanalizácii.) 
V dnešných časoch je takéto konanie predsa neprípustné. Okrem toho určite nema-
jú naši občania certifikované žumpy, čiže ich obsah presakuje do spodných vôd v obci. 
O dôsledkoch znečisťovania spodných vôd radšej ani nehovorím. Dokonca sa nájdu aj 
takí občania, ktorí si obsah žumpy vypúšťajú do svojich záhrad!!!
Je teda najvyšší čas, aby sa daná situácia začala v našej obci riešiť. Samospráva obce 
dôrazne vyzýva tých občanov, ktorí majú pred domom kanalizáciu a aj tak ju nevyuží-
vajú, nech si danú situáciu prehodnotia a urobia to, čo káže zdravý rozum.

                                                                                              jsz 

Obecné dni sa začali v sobotu 5. septembra o 10.00 hod. 
na multifunkčnom ihrisku minifutbalovým turnajom, 
ktorý mal na starosti Ing. Mário Bencz, predseda kul-
túrnej a športovej komisie. Turnaja sa zúčastnilo 8 druž-
stiev (Pippi gril, Street team, Kripl team, Dream team, 
Gangstri, Nasrac, Klokočina a Juven). Medzitým sa o 
11.00 hod. konalo na začiatku obce slávnostné odovzdá-
vanie novopostavených nájomných bytov. Na slávnost-
nom obede v kultúrnom dome sa okrem hostí zúčastnili 
aj noví obyvatelia nájomných bytov. O 13.15 hod. sa ko-
nalo ďalšie slávnostné odovzdávanie zrekonštruovanej 
budovy základnej a materskej školy. Po 17.00 hod. bolo 
vyhodnotenie minifutbalového turnaja. Víťazmi boli už 
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neSporné výhody využívania kanaliZácie

obecné dni 2015 
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tradične družstvo z našej Klokočiny (Ulica pod briež-
kom). Občerstvenie zabezpečil miestny podnikateľ La-
dislav Bezáni, ktorý v tento deň oslavoval aj 62. naro-
deniny. K tomuto výročiu mu srdečne blahoželáme. Po 
týchto akciách sa mierne rozpršalo a preto mnohí ľudia 
odišli domov.
V nedeľu 6. septembra sa obecné dni začali slávnost-
nou svätou omšou v r. k. kostole sv. Mikuláša. Potom už 
všetky ostatné akcie prebiehali v centre voľného času. 
O 13.00 hod. bola zahájená súťaž vo varení guláša, kto-
rého sa zúčastnilo 7 družstiev. Obecný guláš v prípra-
ve Vojtecha Gála a Csabu Bencza sa súťaže nezúčast-
nil. O hodinu neskôr sa začali preložené oslavy dňa detí 
rôznymi atrakciami. Deti mali voľný vstup na nafukovací hrad a 
trampolíny, jazdu na koníkoch a na jazdu na koči ťahanom koň-
mi po obci. Od 15.30 hod. mali diváci možnosť vypočuť si príjem-
né country pesničky kapely Weekend. Občerstvenie bolo aj v tento 
deň v réžii podnikateľa Ladislava Bezániho. Po 17.30 hod. starosta 
obce a predseda kultúrnej komisie vyhodnotili súťaž vo varení gu-
láša. Hodnotné ceny si odniesol nielen víťaz (družstvo poľovníc-
keho združenia), ale aj ostatné zúčastnené družstvá. Potom sa ujal 
slova DJ Dodes. Hlavným bodom nedeľňajšieho programu bolo vy-
stúpenie populárnej speváčky z Maďarska Judit Szűcs. Diváci si mohli vypočuť jej zná-
me šlágre spred niekoľkých desaťročí. Na záver sa dostal k slovu KIKO BAND a roz-
prúdila sa tanečná zábava.

Text a foto: jsz

Po komunálnych voľbách v roku 2014 som položil staronovému starostovi aj túto 
otázku:
-Pán starosta, ako chcete zabezpečiť, aby najmä mladí ľudia neodchádzali za bývaním 
do iných obcí alebo do mesta?
„Pre rozvoj bývania a skvalitnenia vzhľadu obce sme v  roku 2014  rozbehli výstavbu 
nájomných bytov, najmä pre mladých obyvateľov, v počte 16 bytových jednotiek. Pev-
ne dúfam, že sa nám tým podarí uspokojiť dopyt po bývaní u našich občanov. Pri do-
končení nájomných bytov sa ráta aj s povrchovou úpravou ich okolia, vybudovaním 
chodníkov s parkovacími miestami a  vybudovaním  detského ihriska v hornej časti 
tohto pozemku. Je tu veľa rodín s malými deťmi, ktoré potrebujú priestor na hranie. 
Bohužiaľ, obecný úrad nedisponuje ďalšími pozemkami pre  bytovú výstavbu. Obená 

Z odovZdávania nájomných bytov
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samospráva však bude podporovať snahy našich občanov o zriadenie nových ulíc v in-
traviláne obce.“
Slávnostné odovzdávanie nájomných bytov sa uskutočnilo dňa 5. septembra na Obec-
ných dňoch 2015. V úvodnom prejave pán starosta privítal dvoch poslancov NR SR p. 
Z. Daniša a p. M. Kéryho, okresných predsedov strany Smer v Nitre a v Zlatých Mo-
ravciach, p. Ing. Dubaja, technického riaditeľa Vodohospodárskych stavieb, p. Jurča, 
stavbyvedúceho firmy Kanvood, ktorá stavbu realizovala a starostov z okolitých obcí. 
Stavbu požehnal vdp. dekan Jozef Macho. Obecná samospráva praje novým nájom-
com pohodové bývanie a dobré susedské vzťahy.

text a foto: jsz

Po ukončení letných prázdnin, chvíľ plných oddy-
chu a nezabudnuteľných zážitkov  opäť začíname 
nový školský rok,  vo vynovených priestoroch zá-
kladnej a materskej školy.  Školský  rok  2015/2016 
sme na našej škole slávnostne zahájili   srdečným 
privítaním všetkých žiakov, ich rodičov a prítom-
ných hostí. Obzvlášť srdečne sme uvítali našich pr-
váčikov, ktorí  po prvý krát zasadnú do školských 
lavíc. Na slávnostnom akte sa zúčastnili pozvaní 
hostia, pán starosta Ing. Jozef Zsebi a pán farár Jo-
zef Macho. Otvorenie nového školského roka bolo 
pre mnohých plné očakávaní. Počas prázdnin boli 
v  škole zrealizované potrebné opravy a rekonštruk-
cie  vnútorných priestorov. V rámci opráv  interié-
ru  budovy a kompletnej výmeny elektroinštalácie 
a svietidiel súčasne prebehli aj renovácie a vymaľo-
vanie jednotlivých  učební  a priestorov na prevád-
zkach  ZŠ, MŠ a ŠJ. V priebehu opráv boli  kompletne zrekonštruované  priestory soci-
álnych zariadení  a umyvárne  MŠ a školskej telocvične. Slávnostné odovzdanie opra-
vených  priestorov školy sa uskutočnilo dňa  5.9. 2015 pri príležitosti  obecných dní za 
prítomnosti pozvaných hostí, predstaviteľov školského úradu a VÚC Nitra.  V škol-
skom roku 2015/2016 bude našu  základnú školu navštevovať 38 žiakov prvého stup-

Začal Sa nový školSký rok
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ňa a 38 detí  materskej školy.  V škole budú žiakov vyučovať 4 učitelia, 1 pani vycho-
vávateľka. Vyučovací proces hodín náboženstva  bude prebiehať pod vedením pána 
farára Jozefa Machu. V popoludňajších hodinách bude výchovno- vzdelávací proces 
podľa záujmu prebiehať v školskom klube detí a v záujmových útvaroch. Želáme si, 
aby sa naša škola bola pre všetkých  miestom, kde sa budete cítiť príjemne . Prajeme 
si vytvoriť našim deťom a žiakom školy zdravé a bezpečné prostredie, miesto, kde čas 
ktorí prežijú  bude ich druhým domovom. Ďakujem   všetkým , ktorí  svojim úsilím a 
prácou boli nápomocní  pri opravách priestorov  a rekonštrukcii našej školy a obnove 
jej vnútorných priestorov do prevádzky.  Milí kolegovia, milí žiaci prajem vám úspeš-
ný školský rok, veľa elánu a tvorivosti.

H.Š.

Vyzývame našich občanov, aby na zberné miesto (bývalá železničná stanica) nosili do 
kontajnera iba nadrozmerný odpad a nie bežný komunálny odpad. 
Parkovanie osobných vozidiel na niektorých našich uliciach (najmä stredná časť Uli-
ce pod briežkom a Ulica pri božej studni) sa dostalo do neúnosných pomerov – veľmi 
veľa zaparkovaných automobilov zasahuje do cesty. Niektorí naši občania a ich rodin-
ní príslušníci vlastnia aj 2-3 autá (a potom že sa na Slovensku žije zle!) a z vlastnej po-
hodlnosti ich nechávajú parkovať na ceste, čo sa v žiadnom prípade už nedá tolerovať. 
Jednak sú tieto ulice úzke a preto v značnej miere tieto na cestu vyčnievajúce autá ob-
medzujú premávku, prechod sanitky, hasičov a smetiarskeho auta a sú problémy aj pri 
odhŕňaní snehu. Obecný úrad preto dôrazne vyzýva  tých občanov, ktorých sa to do-
týka, aby nenechávali svoje automobily na ceste. Zatiaľ to chceme riešiť iba upozorne-
ním. Ak to nepomôže, budeme musieť pristúpiť k radikálnejším opatreniam.
Upozorňujeme našich občanov, že firma ENVIGEOS bude v dohľadnej dobe prehod-
nocovať zber odpadkov z domácností a upraví frekvenciu odvozu odpadu (častejší od-
voz).

Obecná samospráva v Žiranoch

Komunálny odpad: 13. a 27. okt., 10. a 24. nov., 8. a 22. dec.
PET fľaše: 20. okt., 1. dec.

Papier: 27. okt., 1. dec.
Bio odpad: 13. okt., 10. nov., 15. dec.

Deň seniorov    11. októbra 2015 o 15.30 hod.

naliehavé výZvy obec. úradu

odvoZ odpadu Z domácnoStí

pripravované akcie
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Životné  jubileá:        
90 rokov:  Búšová Margita  č.d.64

80 rokov:  Szórád Jozef   336
    Kozlová Magdaléna   260  

70 rokov:  Ráczová Gizela    356

60 rokov:  Greguš Jozef, Ing., CSc.  160                   
    Dobrotinová Mária  383

 50 rokov:  Kováč Zoltán  476        
     Vanyo František  496
      Vanyo Milan, Ing  423
      Benko Vladimír 398
     Halás Jaroslav  336
     Tvrdoňová Magdaléna  437
     Dallošová Hedviga  272
     Hanusová Iveta  104

Oslávencom želáme veľa šťastia 
a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Marek Čepec, Topoľčianky a Veronika 
Béliková   57....18.07.2015
Valdemar Melicher, Nitra a Mgr. Libuša 

Tencerová  392 .... 8.8.2015
Ladislav Szórád   481 a Mgr. Marianna  
Dobiášová   457 .... 8.8.2015

Mladomanželom želáme veľa spoločne 
prežitých rokov v láske a porozumení!
                                                        
Prišli na svet:  Kováč Tomáš   247
                           Petríková Mia   397

Rodičom blahoželáme a bábätkám 
prajeme veľa zdravia! 

Opustili nás :  Kupeček Jozef   362
                           Szórádová Monika   420
      Miklová Alžbeta    212
      Mikle Erzsébet    212

Pozostalým vyslovujeme úprimnú 
sústrasť!

SpoločenSká rubrika


