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POSEDENIE PRE SENIOROV
Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou
vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života,
ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré
v ich živote nepopierateľne a zaslúžene patrí rodičom, starým či prastarým rodičom.
V októbri – mesiaci úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, obec Žirany opäť
zorganizovala stretnutie seniorov v kultúrnom dome. V úvode programu sa starším
spoluobčanom prihovoril pán starosta Jozef Zsebi. S krásnymi pesničkami, básničkami a veselými scénkami našich seniorov pobavili deti z MŠ a ZŠ, za čo patrí vďaka
všetkým pedagógom. Pán starosta odmenil všetkých seniorov, ktorí v roku 2018 oslávili jubileum. V programe vystúpili aj známy umelci na čele so speváčkou Marikou
Goda, ktorí spríjemnili nedeľné popoludnie svojimi pesničkami a humornými bonbónikmi. Na posedení nechýbala ani chutná večera, občerstvenie a dobré vínko.
Milí seniori, prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti
zo života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých.
Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne
prežité obdobie Vášho života.
Všetko dobré Vám zo srdca želá obec Žirany.
bj

KU SKVALITNENIU KULTÚRNEHO ŽIVOTA V OBCI
V tesnej blízkosti obecného úradu sa nachádza jedna nenápadná budova, pozostávajúca z dvoch častí. Vľavo je bývalá požiarna zbrojnica, ktorá slúži ako sklad obecného
úradu a v pravej časti je bývalá zasadačka miestneho národného výboru spred roku
1989, ktorá má iba predsieň a jednu väčšiu miestnosť. Ak sa pýtate, ako táto miestnosť
súvisí s kultúrnym životom v našej obci, tak by ste mali vedieť, že náš spevácky zbor
aj folklórny súbor práve tu pravidelne nacvičujú svoje programy na rôzne kultúrne
vystúpenia. Pre ich pôsobenie je teda táto miestnosť veľmi dôležitá. Okrem toho sú tu
uložené aj ceny a diplomy, ktoré tieto súbory počas svojho veľmi úspešného pôsobenia
získali. A našťastie, je ich požehnane. Za to by sa nemuseli hanbiť ani profesionálne
kultúrne súbory. Patrí im za tieto úspechy a odhodlanie naša hlboká vďaka a obdiv.
Preto obecný úrad aj obecná samospráva v plnej miere podporujú ich činnosť a sú na
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nich hrdí pri reprezentovaní našej obce nielen doma, ale aj v širokom okolí a v zahraničí.
Pred niekoľkými rokmi prebehla čiastočná modernizácia tejto miestnosti. Vymenili sa
okná aj vchodové dvere za plastové, nakúpili sa sklenené vitríny, nábytok a urobilo sa
vonkajšie zateplenie budovy. A práve teraz - na jeseň, sa previedla ďalšia rekonštrukcia.
Nakúpilo sa 30 ks čalúnených stoličiek, 2 ks interiérových dverí, rozkladací stôl, vešiaková stena so skriňou, vešiak, 3 svietidlá, vymenila sa dlažba v predsieni a miestnosť sa
vymaľovala. Týmto sa táto miestnosť stala dôstojným miestom na podporu kultúrnej
činnosti v obci. Celý tento projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu NSK.
jsz

AKO SME VOLILI?
10. novembra 2018 sa aj v našej dedine konali voľby do samosprávy obce. Rozhodovali
sme o tom, kto bude starostom obce a ktorí kandidáti dostanú možnosť zasadnúť si na
poslaneckú stoličku na najbližšie štyri roky.
Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Žirany:
Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku: 1145
Počet odovzdaných obálok: 718
Účasť voličov: 62,96% (SR: 48,67%)
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu: 705
Výsledky volieb starostu obce:
1. Jozef Zsebi, Ing., 58 r., Most-Híd, Smer-SD, SNS: 365 hlasov (51,77%)
2. Zoltán Šonkoľ, Mgr., 37 r., SMK-MKP: 340 hlasov (48,22%)
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľbu poslancov OZ: 697
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva:
1. Štefan Nagy, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát, 388 hlasov
2. Rastislav Ochotnický, 46 r., vedúci logistiky, nezávislý kandidát, 369 hlasov
3. Zlatica Benczová, 47 r., predavačka, nezávislá kandidátka, 366 hlasov
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

František Szórád, 52 r., riaditeľ, Smer-SD, 363 hlasov
Ján Bezányi, Ing., 27 r., sales manager, nezávislý kandidát, 338 hlasov
Zoltán Šonkoľ, Mgr., 37 r., pedagóg, SMK-MKP, 338 hlasov
Miloš Pajer, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát, 329 hlasov
Alexandra Bezányiová, Ing., 25 r., ekonómka, SMK-MKP, 321 hlasov
Jozef Bencz, 38 r., vedúci skupiny, nezávislý kandidát, 316 hlasov

10. Juraj Andraško, Ing., 56 r., kontrolór, Smer-SD, 314 hlasov
11. Regína Klimeková, Mgr., 24 r., administratívna pracovníčka, SMK-MKP, 295 hlasov
12. Csaba Gál, 35 r., podnikateľ, SMK-MKP, 290 hlasov
13. Katalin Maga, Bc., 24 r., študentka, SMK-MKP, 288 hlasov
14. Miroslava Babková, 43 r., kuchárka, nezávislá kandidátka, 214 hlasov
Novej samospráve prajeme, aby počas práce medzi nimi panovala
atmosféra vzájomnej dôvery, otvorenej komunikácie a vzájomného pochopenia, empatie, spravodlivosti a poriadku ako aj atmosféra tímovosti. Želáme im veľa trpezlivosti a správnych rozhodnutí
v prospech obce a občanov.
bj
KATARÍNSKY PLES
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V roku 2018 v našej obci sa už druhý krát usporiadal
Katarínsky ples.
Skupina mladých s
veľkým nadšením
začali organizačné
práce, prostredníctvom ktorých ples
mal veľký úspech.
Vďaka za to patrí
skupine Flamingo
a
predovšetkým
Vám, lebo svojou
účasťou ste túto
udalosť spravili miestom nezabudnuteľnej zábavy. Samozrejme na plese nemohla chýbať chutná večera, tanec s názvom „Palotás“ vo vystúpení levických žiakov, a huslistky
taktiež dostali obrovský potlesk. Dúfame, že aj tento rok nás uctíte svojou účasťou, aby
sme spolu získali nové, krásne zážitky.
Vďaka patrí skupine mladých: Alexandra Bezányiová, Regina Klimeková, Katalin
Maga, Diana Szórádová
Foto: Maga Rita

USTANOVUJÚCA SCHÔDZA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva, zvoleného v komunálnych voľbách 10.novembra 2018, sa
konala v kultúrnom dome obce Žirany dňa 3.12.2018.
Okrem starostu, zvolených poslancov a volebnej komisie, sa jej zúčastnilo aj niekoľko obyvateľov obce. Po
otvorení zasadnutia starostom obce a určení zapisovateľa, oznámila predsedkyňa volebnej komisie oficiálne
výsledky komunálnych volieb v obci Žirany a nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Pokračovalo sa podľa programu rokovania. Starosta vymenoval
svojho zástupcu. Túto funkciu bude vykonávať v nasledujúcom volebnom období František Szórád . V osobe
Štefana Nagya starosta poveril aj poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Do dvoch
komisií boli vybratí nasledujúci poslanci:
Komisia kultúry, školstva, telovýchovy, sociálnych vecí a financií:
Predseda: Mgr. Zoltán Šonkoľ
Podpredseda: Zlatica Benczová
Členovia: Ing. Alexandra Bezányiová, Rastislav Ochotnícky
Komisia výstavby, plánovania, životného prostredia a za ochranu verejného poriadku:
Predseda: Štefan Nagy
Podpredseda: Jozef Bencz
Členovia: Ing. Ján Bezányi, Miloš Pajer
Pred ukončením slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
poslanci určili, resp. odsúhlasili plat starostu obce.
bj
ĎAKUJEME
V zozname novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva chýbajú tri veľmi známe mená. Sú to bývalí poslanci, ktorý za posledné tri a viac volebných období reprezentovali našich občanov na vysokej úrovni a pomáhali zveľaďovať našu obec.
Adriana Bezányiová, poslankyňa OZ od 2002, členka redakčnej rady.
Mgr. Jozef Szórád, poslanec OZ počas 16 rokov, člen redakčnej rady, bývalý kronikár,
správca obecnej internetovej stránky.
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Ing. Juraj Andraško, poslanec OZ od 1990,
člen redakčnej rady, zástupca starostu obce od
2002.
Ing. Jozef Zsebi, starosta obce, na ustanovujúcej
schôdzi okrem nich poďakoval všetkým poslancom, ktorí skončili svoje pôsobenie v OZ, za vykonanú prácu v prospech obce.
My občania sa tiež pripájame: Ďakujeme! bj
VIANOCE V OBCI
V sobotu, 15. decembra vďaka obetavej práci miestnej organizácie Červeného kríža
boli pozvaní najmenší obyvatelia našej obce na Mikulášsku oslavu do miestnej kultúrnej sály. Na veselej slávnosti dostalo hlavnú úlohu premietanie obľúbených rozprávok. Deti dostali aj darček od samotného Mikuláša a organizátori ponúkli zúčastneným aj horúci čaj so zákuskami, medovníkmi.

V nedeľu poobede sa konal vianočný koncert, kde vystupovali: ženský spevácky zbor
zo Štitár, zmiešaný spevácky zbor Ghymes z Jelenca, ženský spevácky zbor Zoboralja
zo Žirian a zmiešaný spevácky zbor Gaudium z Komárna. Tento koncert je mnohými každoročne očakávaná udalosť, keďže nám priblíži samotné sviatky, pomôže nám
zabudnúť na zhon a vzbudí v nás spomienky na minulé Vianoce, ktoré sme prežili
ako deti. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Odzneli tu prekrásne a známe vianočné
melódie, pesničky, ale aj diela vážnej hudby. Zbor Gaudium z Komárna začal svoj program pomalou skladbou od Zorána, ktorým si zaspomínali na bývalých členov zboru,
ktorí už nemôžu byť medzi nami, a samozrejme aj obecenstvo pochytila nostalgická
nálada. Všetci si so slzami v očiach zaspomínali na zosnulých členov rodiny, príbuzných, priateľov , ktorí v našich spomienkach na malú chvíľku opäť ožili. Slzy však vy6

striedali široké úsmevy, keď
zbor pokračoval nevšedným programom, ktorý
všetkých prítomných priam
učaroval.
Na konci programu si spevácke zbory zaspievali aj
spoločne, pod vedením
PaeDr. Viktora Šimeka.
Touto skladbou popriali
každému príjemné prežitie
vianočných sviatkov.
Preklad: bzs
Foto: bj
VÝZVA
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu energie v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. § 11, ods. 1,3 o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné a podzemné
elektrické vedenia, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky. Požadovaný termín ukončenia prác je
15.3.2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s.
vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona a podľa potreby.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V období od 1.10.2018 až 31.12.2018 v našej obci sme sa nemohli tešiť na nový prírastok do žiadnej rodiny.
Žiaľ, zosnulých občanov bolo až 6 (tri ženy, traja muži).
Koniec roka neprial ani zaľúbeným, zosobášený pár za posledné tri mesiace sa tiež
nenašiel. Veríme, že sa rok 2019 bude vyvíjať v pozitívnejšom smere.
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