
ŽIRIANSKY   
SPRAVODAJCA 

Č A S O P I S  O B Y V A T E Ľ O V  O B C E  Ž I R A N Y

 Číslo 2 – Jún 2016/ročník IX.
nepredajné

 Príjemný letný oddych a dovolenku plnú 
zážitkov praje redakčná rada a starosta obce.



V sobotu 2. apríla 2016 sa uskutočnil v sále kultúrne-
ho domu 8. reprezentačný ples obce Žirany, ktorý sa 
usporiada už tradične týždeň po Veľkonočných sviat-
koch. I tento rok váhu usporiadateľskej zodpovednos-
ti zobrali na svoje „plecia“ poslanci obecného zastu-
piteľstva, a členovia miestnych organizácii. Výzdoba 
očarila hostí vo farbách jarnej zelenej a krémovej.
Ples o 19:30 slávnostne otvoril aj teraz Ing. Jozef Zsebi. 
Pán starosta vo svojom príhovore vyzdvihol rekordný 
počet plesajúcich a úprimne poďakoval všetkým prí-
tomným hosťom za to, že prijali pozvanie a zaželal im 
krásny večer a príjemnú zábavu. Hostí programom 
sprevádzala mladá dvojica, Mária Nagyová a Ján Bez-
ányi. O neopakovateľný zážitok sa svojím vystúpením 
postarala skvelá tanečná dvojica z akadémie tanca, 
Lucia Bojtorjánová a Adam Bednár a veľmi príjemne 
prekvapil aj program skupiny Duo Frozen zo štúdia 
Chiqui Pole Dance, ktorá hosťom predstavila strhujú-
cu tanečno-akrobatickú show na vertikálnej tyči.
Počas celého slávnostného večera hrala všetkým  hos-
ťom  hudobná skupina KIKO BAND, ktorá sa posta-
rala o výbornú atmosféru a dobrú zábavu všetkých plesajúcich.
Ani tento rok nechýbala tombola, v ktorej mohli hostia vyhrať bezmála 50 hodnotných cien od 
37 sponzorov, za ktoré im patrí obrovské ďakujem.
 V sále kultúrneho domu bol tak naozaj vydarený večer, noc aj skoré ráno a organizátori plesu 
sa už dnes tešia na ďalšie stretnutie o rok.
Zoznam sponzorov v abecednom poradí: Anna Nagyová, Autoservis Jozef Szonlajtner, Calmit 
spol. s r.o. závod Žirany, Carrier Slovakia s r.o. chladiaca technika, Coop Jednota, Červený kríž 
– miestna organizácia Žirany, DAN-Daniel Andel, Dezider Beda VOLT s r.o., Divadlo An-
dreja Bagara v Nitre, Dopravex, Economy Corporation s r.o. Ing. M. Bene, Ing. Anton Szórád 
– KONTECH, Iveta Szonlajtnerová, Jaga Pub, Jaroslav Szonlajtner spol. s r.o., Ing. Ladislav 
Bezányi, MAD Trans , autodoprava Marián Szórád, MASKA – Tibor Popluhár, Microcomp 
Nitra Ing. Jozef Gál, MIPA – Miloš 
Pajer elektroinštalačné práce, Obec Ži-
rany, Palivá a stavebniny Ernest Rácz, 
Pohostinstvo Pri studni V. Vendégho-
vá, Poľovnícky zväz Žirany, Pozemkové 
spoločenstvo Sira, RE/MAX Slovakia, 
Spoločnosť GRANVIA a.s., STAVEKO 
Ing. Marián Sahul, Stolný tenis Vawex 
OcÚ Žirany,  Šonkoľ Zoltán, Tlačiareň 
GARMOND Nitra, Vawex s r.o. Ing. 
Milan Vanyo, Večierka Yveta s.r.o., VPP 
SPU Koliňany, Waste Transport a.s, 
Woodsias.r.o. – Ladislav Jančovič, Žen-
ský spevácky zbor ZOBORALJA.

bj
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8. REPREZENTAČNÝ PLES



Dňa 13. apríla 2016 bola v Leviciach v Dome Re-
viczkých prezentácia knihy Dr. Viktora Simeka s 
názvom Kroje Podzoboria, ktorá bol spojená aj s 
výstavou výtvarných diel autora. 
V programe vystúpila aj Spevácka skupina zo Šti-
tár. 

jsz 

Dlhé dni som rozmýšľal, čo k tejto téme vlastne do obecného spravodajcu napísať. Ľudia pro-
blematiku už dobre poznajú, nakoľko sa o téme hovorilo medzi obyvateľmi, či už na ceste do 
kostola, do práce, v autobuse alebo na rôznych fórach na internete. Nikdy som toľko ľudí nevi-
del v kultúrnej miestnosti, ako na schôdzach, kde sa hovorilo o tomto zámere. Až mi mráz po 
chrbte behal, keď som videl, že sa ľudia nezmestia do sály.  Tieto problémy miest a obcí väčšina 
z nás pozná len z médií. Bol to ale dobrý pocit, keď som videl, že ľudia jednohlasne vyjadrili 
svoj nesúhlas so zámerom, a nechceli dovoliť aby im na ceste do obľúbenej dedinky vyrástol 
monštrum, ktorý by istotne škodil ich zdraviu, znehodnocoval ich nehnuteľnosti a úplne zničil 
ich pocit žitia priamo pri krásnej prírode.
Pevne verím, že už je to za nami. Spaľovňa v Žiranoch nebude.  Pýtať sa prečo práve u nás, ako 
sa sem dostali, kto to vlastne celé vymyslel, je zbytočné. Pochybujem, že sa niekto teraz verejne 
prizná, ale dúfam, že sa raz a navždy poučil, že aj keď už dosť vecí obyvatelia obce strpia, aj oni 
majú svoje hranice. 
Obec Žirany ďakuje všetkým, ktorí svojou aktivitou alebo aj keď jedným podpisom, ale prispeli 
k tomu, aby sme mohli naďalej žiť svoj život v krásnom prostredí našej zelenej prírody.

Chronologický vývoj boja proti spaľovni:
19.4.2016 – Obec Žirany dostáva zámer na vybudovanie spaľovne
19.4.2016 – zasadnutie komisie, vyhodnotenie reprezentačného plesu, stavanie mája, avšak sa 
viac hovorilo o zámere vybudovať v obci spaľovňu
19.4.2016 – na web stránku obce a na informačnú tabuľu boli zavesené informácie pre obyva-
teľov
22.4.2016 – Mgr. Jozef Szórád, predseda komisie pre životné prostredie reaguje na ohlasy ne-
spokojných obyvateľov, a uisťuje ich, že zastupiteľstvo spaľovňu odmieta
23.4.2016 – spravodajský portál Nitra24.sk zverejnil článok, kde o spaľovni informuje širokú 
verejnosť
23.4.2016 – na stránke peticie.com bola založená neoficiálna petícia proti výstavbe spaľovne
24.4.2016 – plánované zasadnutie pozemkového spoločenstva SIRA. Na zasadnutí bolo prí-
tomných vyše 300 členov a obyvateľov obce, ktorí žiadali od vedenia vysvetlenie. Po rôznych 
pripomienkach sa vedenie vyjadrilo, že o zámere nevedeli, s nikým nejednali. Na tlaky členov 
všetkých uistili, že na MŽP pošlú vyjadrenie proti výstavbe na ich pozemkoch.
25.4.2016 – za účasti vysokého počtu obyvateľov obce bola zriadená občianska iniciatíva, kto-
rej cieľom je boj proti výstavbe spaľovne v našej obci.
26.4.2016 – dobrovoľníci začali v Žiranoch a v okolitých obciach zbierať podpisy na petíciu 
proti výstavbe spaľovne
27.4.2016 – fi. EKOMUNAL stiahol z Ministerstva životného prostredia SR zámer na výstav-
bu spaľovne odpadkov splyňovaním v Žiranoch
29.4.2016 – 4. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. V programe je len jeden hlav-
ný bod: Stanovisko k Zámeru činnosti „ Energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov 
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PREZENTÁCIA KNIHY S VÝSTAVOU OBRAZOV V LEVICIACH
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a ostatných odpadov splyňovaním.“ Obecné zastupiteľstvo je zásadne proti realizácii Zámeru 
navrhovanej činnosti „ Katastrálne územie Žirany „ Energetické zhodnocovanie komunálnych 
odpadov a ostatných odpadov splyňovaním“ navrhovateľa EKOMUNAL NITRA , s.r.o. so 
sídlom Inovecká 25, 949 01 Nitra 
Obecné zastupiteľstvo nebude podporovať budovanie nových zariadení na energetické zhod-
nocovanie odpadov a palív a tiež nebude podporovať budovanie kogeneračných zdrojov na 
výrobu elektriny a tepla na komerčné účely.
30.4.2016 – Na Obec bolo z MŽP SR doručené rozhodnutie o zastavení konania, ktoré sa 
začalo na základe predloženia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom EKOMUNAL 
NITRA s.r.o.
4.5.2016 – ukončenie internetovej petície s konečným počtom podpisov 858.
4.5.2016 - Ministerstvu životného prostredia SR bolo dňa 4. mája 2016 doručené stanovisko 
občianskej iniciatívy občanov obce Žirany proti zámeru výstavby a prevádzky. Doručená bola 
aj petícia s 649 podpismi.
3.6.2016 - z Ministerstva životného prostredia SR dostala obec definitívne rozhodnutie: Plaz-
mová spaľovňa sa v Žiranoch stavať nebude.

Tak ako k životu obce patria pekné a šťastné chvíle, tak k nemu patria aj tragédie a nešťastia. 
Práve takéto nešťastie sa stalo pred pár dňami počas jarnej búrky. Do rodinného domu Babko-
vých udrel blesk, ktorý pripravil päťčlennú rodinu o strechu nad hlavou.
Ako nás informovali rôzne spravodajské portály a televízie, plamene zachvátili nielen strechu, 
ako sa na prvý pohľad zdalo, ale aj celé podkrovie, kde sa nachádzali detské izby.  Pri požiari 
našťastie nikto nebol zranený, avšak materiálové škody boli vysoké. Požiarnikom sa podarilo v 
značnej miere zabrániť šíreniu plameňov a tak aj škodám vo väčšej miere.
Rodina sa ocitla v neľahkej situácii, nakoľko dom nebol poistený. Pomôcť bolo treba hneď, 
preto ľudia, obec a rôzny podnikatelia neváhali a ponúkli pomocné ruky k odstráneniu nepo-
riadku.
Starosta obce vyzval ľudí na pomoc prostredníctvom obecnej webovej stránky, na sociálnych 
sieťach sa tiež objavili podobné výzvy. Po dedine sa začala verejná zbierka na výpomoc. Obec-
né zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí odsúhlasilo finančnú výpomoc vo výške 4000€.
Aj keď vieme, že celoživotnú prácu rodine to nenahradí,  veríme, že sa prenesú čo najskoršie 
cez toto nepríjemné obdobie. 
Pani Babková sa verejne poďakovala všetkým prispievateľom a pomocníkom pred kultúrnym 
programom ku dňu matiek. 
Obecné zastupiteľstvo sa tiež pripája, a ďakuje všetkým ľuďom dobrej vôle.

bj

NEŠŤASTNÁ BÚRKA



Začiatok mája je spojený s vážnymi a dôležitými témami. Mier a práca. A práve slovo práca 
sa v prvý májový deň skloňuje najčastejšie. Tento rok vyšiel ale na nedeľu, preto práca na jej 
sviatok išla bokom.
V sobotu 30.apríla na námestí pred obecným úradom vyrástol máj. Ozdobiť ho prišli starosta 
obce a deti  v sprievode bohatej účasti obyvateľov obce. Po postavení  symbolu lásky a jari vy-
stúpili s pekným programom deti z MŠ a ZŠ Žirany a tradične tiež aj spevácky zbor Zoboralja.
Po vystúpeniach boli účinkujúci a hostia pozvaní na občerstvenie, o ktoré sa postaralo obecné 
zastupiteľstvo a pracovníčky obecného úradu.

bj

Deň matiek sa oslavuje vždy druhú nedeľu v máji. Tento rok sme u nás mohli oslavovať celý 
mesiac. V Maďarsku sa oslavujú prvú, na Slovensku druhú, v Žiranoch sme si pripomenuli 
tento významný deň až tretiu májovú nedeľu. Deti  MŠ a ZŠ aj tento rok pripravili krásny 
kultúrny program pre svoje mamičky, s ktorým sa im poďakovali za ich celoročnú lásku. Deti  
boli odmenené za vystúpenie a pekné darčeky úprimnými objatiami a bozkami od mamičiek 
a babičiek.

bj

Na svete je veľa krásnych a drahých vecí. Ukrýva v sebe obrovské poklady a skvosty, ale narode-
nie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto podujatie uvítanie detí do života je  jedným 
z najmilších, ktoré obec organizuje.

Dňa 16.05.2016 v zasadačke obecného úradu konala slávnosť „Uvítanie detí do života“. V obci  
za obdobie od apríla 2015 do januára 2016, pribudlo do radov našej obce 12 najmenších ob-
čanov a to: Čižmáriková Linda, Pinke Šimon, Elgyütt Róbert, Bezányiová Kimberley, Kováč 
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Filip, Petríková Mia, Kováč Tomáš, Hrabino-
vá Eliška, Sándor Olívia, Kianeková Natália, 
Geschwandtnerová Victoria, Godorová Meli-
sa. Starosta obce Jozef Zsebi všetkých srdečne 
privítal a poprial deťom a rodičom všetko len 
to najlepšie, hlavne zdravie. Následne sa rodičia 
zapísali do Pamätnej knihy obce a prevzali si od 
pána starostu darčeky. Kultúrnym programom 
spríjemnili posedenie deti z MŠ Žirany pod ve-
dením Márie Benczovej.

bj

Dňa 19.6.2016 sa  v rímskokatolickom kostole sv.
Mikuláša v Žiranoch konalo prvé sväté prijímanie. 
Tento rok prijalo túto sviatosť 6 detí: Boris Biháry, 
Dominik Billa, Scarlett Billová, Sofia Petríková, So-
fia Pintérová, Kristína Rošková.

bj, foto: Petrík

Po opakovaných pozitívnych skúsenostiach s tradičným upratovaním v Žiranoch obec zorga-
nizovala ďalšiu akciu pre milovníkov poriadku.
V sobotu 21.5.2016 v réžii miestnej samosprávy sa jej zúčastnilo cca 60 obyvateľov obce. Vy-
čistila sa časť cesty smerom na pasienky od cesty smerom do kameňolomu. Upratalo sa v oko-
lí kostola, dedinského múzea, základnej školy, v jarku za centrom voľného času a aj v hornom 
parku. O občerstvenie pre brigádnikov sa postaral Vojtech Gál chutným gulášom. Všetkým 

zúčastneným obyvateľom 
ďakujeme za ich pracovné 
nasadenie a dúfame, že o 
rok sa stretneme znova, 
vo väčšom počte. Tiež 
ďakujeme aj tým, ktorí si v 
budúcnosti lepšie rozmyslia 
ako sa zbaviť nechceného 
materiálu a odpadu.

bj, foto: jsz
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Ďalším úspešným športovcom, ktorý robí dobré meno našej 
obci je Viktor Piroš, ktorý na slovenskom šampionáte v natu-
rálnej kulturistike a fitness v Kolárove v kvalitnej konkurencii 
15 pretekárov obsadil prvé miesto v kategórii tzv. plážových 
chlapcov (mr. physique). Viktor sa 10.júna zúčastnil aj na MS 
v Budapešti, kde obsadil pekné 10.miesto. Za jeho výsledky mu 
gratulujeme a želáme veľa športových úspechov v budúcnosti.

bj, foto: net

Mr. PHYSIQUE ZO ŽIRIAN
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Životné jubileá:                                                        
80 rokov: Gálová Klára, č.d. 419
70 rokov: Bencz Jozef, 321
   Nagy Koloman, 147
   Pirošová Viktória, 94
   Szórádová Lucia, 390 
60 rokov: Kováč Ondrej, 460
   Palaky Ladislav, 28
   Bencz Tomáš, 451
   Maňúch Viliam, 318
   Elgyütt Jozef, 278 
   Gál Imrich, 23
   Kováčová Veronika, 373
   Ráczová Bernardína, 425
50 rokov: Polovic Tibor, 398
   Farkaš Miroslav, 435
   Cifrová Helena, 456
   Szórádová Monika, 465
   Szórádová Erika, 268  
                    

Oslávencom želáme veľa šťastia 
a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Juraj Bencz, Žirany 313 
Gabriela Gálová, Žirany 452, 9.12.2015
JUDr. Jozef Andrásko, Žirany 533 
Lucia Nemčeková, Žirany 533, 19.3.2016
Milan Bencz, Žirany 298 

Mária Babuščáková, Žirany 529  
15.4.2016
Ing. Patrik Andrásko, Žirany 472 
Mgr. Zuzana Civáňová, 
Nitra – Drážovce, Horeckého 692/15 
7.5.2016
Ing. Matej Bjalončík, Haligovce 61
Ing. Katarína Szórádová, Žirany 439  
21.5.2016
Jozef Bencz, Žirany 528
Ing. Zuzana Horváthová, Žirany 528  
18.6.2016

Mladomanželom želáme veľa spoločne 
prežitých rokov v láske a porozumení!

                                                                                                                   
Prišli na svet:  Búš Richard, 528  
Valsamidisová Melanie, 367 
Teo Vén, 223
                                                                                                 
Rodičom a bábätkám blahoželáme 

a prajeme pevné zdravie!

Opustili nás: Molnár Adam, 404
    Sórád Vojtech, 52
    Búsová Margita, 310

Pozostalým vyslovujeme úprimnú 
sústrasť!

SPOLOĆENSKÁ    RUBRIKA



Obecné dni, diskotéka: 15.júl 2016, Centrum voľného času
Obecné dni – kultúra, zábava: 16.júl 2016, Centrum voľného času

Koncert Petra Šrámeka na obecných dňoch:  16.júl 2016, Centrum voľného času
Športové dni - stolný tenis, tenis, minifutbal: august, september 2016, KD Žirany, multi-

funkčné ihrisko pri ZŠ Žirany
25. jubilejný koncert ženského speváckeho zboru Zoboralja: 25.sept. 2016, kostol sv. Mikulá-

ša v Žiranoch, KD Žirany

„Hlavným programom obecných dní bude veľkolepý koncert známeho speváka, 
Petra Šrámeka zo Šale, ktorý sa preslávil v Maďarsku v tv show Rising Star“

„A falunapok sztárvendége idén a vágsellyei Peter Šrámek lesz, aki a Magyarországi Rising 
Star énekes tehetségkutató showműsor egyik felfedezettje“
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