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SIRE - ŽIRANY
Zoborské listiny sú dva najstaršie zachované listinné originály z územia Slovenska. Vznikli v rokoch
1111 a 1113 z poverenia kráľa Kolomana v benediktínskom kláštore pri Nitre.
Prvá písomná zmienka o obci Žirany pochádza z roku 1113, kedy sa v tzv. Zoborskej listine uvádza medzi majetkami benediktínskeho opátstva svätého Hypolita na Zobore.
Dedinské oslavy v tomto roku sa konali z príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci v
zoborskej listine z roku 1113.
PIATOK
Obecné dni sa začali v piatok 2. augusta v centre voľného času sadením duba zimného a osadením kameňa
aj s pamätnou tabuľou. Poobedňajšie workshopy dopadli
naozaj výborne. Priznám sa, aj sme sa trošku obávali, ale
všetkých päť workshopov prebehlo na veľmi dobrej úrovni, čo ocenili aj hostia z Maďarska a z Čiech. Taký krásny novozriadený ľudový dom nám môžu iba závidieť. Tu
treba vyzdvihnúť obetavú prácu nielen Vojtecha Vanya,
Jána Molnára a Heleny Benczovej, ale aj celej folklórnej
skupiny. V rekordne krátkom čase zo starého sedliackeho
domu „vyčarovali“ dôstojný stánok pre vzácne historické
exponáty ako v interiéry, tak aj v exteriéry, na čo môžeme
byť právom hrdí.
Aj výstava obrazov Viktora Šimeka, historických fotografií v úprave Juraja Magu a krojovaných bábik v kultúrnej miestnosti vápenky bola na vysokej profesionálnej
úrovni. Okrem toho hneď pri vchode si návštevníci mohli pozrieť na dvoch paneloch fotodokumentáciu
„História a súčasnosť vápenky“. Návštevnosť ľudového domu a výstavy bola vysoká. Na úspešnom večernom koncerte speváčky Évy Csepregi v centre voľného času sa zišlo okolo 800 ľudí.
SOBOTA
Sobota patrila predovšetkým športu, konkrétne stolnotenisovému turnaju v kultúrnom dome, ako
aj futbalovému turnaju a ukážkam silového trojboja čerstvého
majstra Európy Petra Lincmaiera na multifunkčnom ihrisku.
Návštevnosť bola pomerne
vysoká aj napriek obrovským
horúčavám. Turnaj v tenise
prebehol v predstihu – v utorok a stredu a víťazom sa stal
Jozef Zsebi, starosta obce.
Víťazom stolnotenisového
turnaja bol hosť z Papkeszi a
futbalového turnaja mužstvo
zo žiranskej „Klokočiny“.
Veľmi vydarený bol aj doobedňajší výlet našich hostí
nielen do kameňolomu vápenky, ale tentoraz aj do závodu v sprievode samotného
riaditeľa Františka Szóráda.
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Účastníci si odniesli na pamiatku nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj veľké množstvo krásneho
kameňa, ktorý si povyberali na okraji kameňolomu. Hlavným bodom sobotňajšieho programu bol
koncert štyroch speváckych zborov (Branč, Komárno, Zábřeh a Žirany) v kostole svätého Mikuláša.
Prevedenie skladieb bolo na veľmi vysokej úrovni.
Manželka pána starostu z Papkeszi, sediaca vedľa
mňa, bola tak dojatá, že si párkrát musela utrieť aj
slzy. A nielen ona. Konečne sa tohto nádherného
koncertu zúčastnil aj väčší počet domáceho obyvateľstva.
Vo večernom programe sa v centre voľného času predstavili Kiko band (František Szórád so synom Kristiánom) a Duo
TIP TOP Mário a Eva. Medzitým vystúpila naša folklórna
skupina Žibrica s pásmom Svätojánske ohne. Najvtipnejšia
scénka sa odohrala na záver ich vystúpenia. Ženy obkolesili dohárajúci oheň, pričom boli   otočené chrbtami k ohňu a
nadvihli zadnú časť svojich sukien, aby im vysoká teplota zničila vši pod sukňami.Vyvrcholením večera bol úspešný koncert Dušana Grúňa.
NEDEĽA
Nedeľa mala názov „slávnostný deň“ . Po svätej omši,
ktorú celebroval Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár
bol slávnostný program pri Pomníku nádeje.
Po zaznení slovenskej, maďarskej, českej a európskej
hymny a príhovoroch starostu Jozefa Zsebiho a podpredsedu NSK Juraja Horvátha sa odovzdávali pamätné listy
a „cena obce Žirany“ tým občanom a subjektom, ktorí sa
najviac pričinili o rozvoj našej obce .
„Cenu obce Žirany“ dostali: Helena Benczová, Adam
Andraško, Vojtech Szórád, Gabriel Bencz a Ladislav
Rácz, starosta mesta Dorog ( János Tittman),starosta
obce Papkeszi (Lajos Ráczkevi)
Pamätné listy slávnostne boli odovzdané:  
Calmit, spol. s r.o., VAWEX, spol. s r.o. , Ernest Rácz – PALIVÁ A STAVEBNINY, VPP SPU, s.r.o.,
´REVOS, s.r.o., Ing. Marián Sahul - STAVEKO, Krajské osvetové stredisko – Mgr. Daniela Gundová,
MICROCOMP – Computersystém, s.r.o.,
PaedDr. Zuzana Kunová, Peter Nagy, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žirany, Valent
Licsko, ďalej dlhoročným zamestnacom
obecného úradu: Mária Szórádová, Miloslava Nádašiová, Alžbeta Kováčová im memoriam.
Na záver slávnosti k pomníku položili vence
mesto Dorog, obec Papkeszi, prítomní starostovia Regionálneho združenia Podzoborských obcí a obec Žirany.
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Poobede boli v centre voľného času súťaže vo varení gulášu, ktorého
sa zúčastnilo až 10 družstiev a v príprave netradičných jedál. Atrakciou
bolo pečenie býka (presnejšie jalovice). Každý občan Žirian s trvalým
pobytom okrem upomienkových predmetov obdržal zadarmo od obecného úradu lístok na jednu porciu aj s občerstvením. Niet divu, že kvôli
obrovskej horúčave nebolo na slávnostnom programe až toľko divákov,
ako obvykle po iné roky. Víťazkou v príprave netradičných jedál  v skupine sladkých sa stala Helena Benczová , v skupine slaných jedál sa stala
so svojimi kapustnými pagáčikmi Zlatica Benczová a vo varení gulášu
Kamil Billa s manželkou.
Po vyhodnotení súťaží sa na pódiu vystriedali domáce hudobné skupiny Flamengo a Steps.
Je to síce otrepaná fráza, ale veľmi často používaná: „Koniec dobrý,
všetko dobré!“ Bohužiaľ, o našich Obecných dňoch 2013 sa to povedať
nedá. Pritom mohlo to byť takmer dokonalé, až na ten záver. A práve
ten mal byť tzv. povestnou „čerešničkou na torte“. Všetko tomu aj nasvedčovalo. Veď v centre voľného času sa zišiel obrovský dav ľudí nielen z
blízkeho, ale aj zo vzdialenejšieho okolia. Stretol som sa s obdivovateľmi
Petra Nagya až z Bratislavy. Tá pani mi prezradila, že sa na tento koncert tešila odvtedy, ako sa to dozvedela z našej webovej stránky. Aj členky speváckeho zboru z družobného českého mesta Zábřeh si nechceli
nechať újsť túto mimoriadne vzácnu udalosť. Veď koncert Petra Nagya so skupinou Indigo je v súčasnosti
veľkou vzácnosťou. Všetko bolo pripravené, koncert sa mohol začať a tu (akoby na objednávku neprajníkov) odrazu o 22.05 hodine zosilnel vietor, začalo sa blýskať a spustil sa dážď. Naposledy v Žiranoch
pršalo ešte voľakedy začiatkom júna a práve teraz, keď sme to najmenej očakávali, nečakaný dážď urobil
všetkému koniec. Ľudia sa rozutekali na všetky strany a bolo po koncerte. Ešte šťastie, že sa v tom obrovskom dave nikomu nič nestalo. Nuž aj takéto môže byť počasie kruté a my to zatiaľ nevieme ovplyvniť.
Lenže ako to už v živote chodí, nič nie je len čierne alebo len biele. Aj táto veľmi nepríjemná udalosť má
svoju pozitívnu stránku. Peter Nagy prisľúbil starostovi, že sa ešte raz do našej obce vráti, treba len doladiť
termín. Najlepšie by to bolo na žiranské hody, ktoré prvý krát nebudú tradične na Katarínu, ale už 14. a
15. septembra. Vtedy sa plánuje aj vysviacka ľudového domu a zrekonštruovaného kostola sv. Mikuláša.
Ešte by som rád parafrázoval slová nášho starostu: Ak by sa to podarilo, tak by sme mali v našej obci nielen dva parky a dva kultúrne domy, ale by sme sa mohli pochváliť aj tým, že ani jednu obec na Slovensku
nenavštívil Peter Nagy v tak krátkom čase dva razy.
J.Sz.

Opäť do školy...
S príchodom jesene sa brány našej základnej a materskej školy otvorili opäť 2. septembra
2013. Slávnostné otvorenie školského roku 2013/2014 zahájila Mgr. Henrieta Šimeková. V
úvodnom príhovore privítala všetkých prítomných , najmä žiakov školy a ich rodičov. Príchod
nového školského roka bol pre mnohých plní očakávaní. Najmä naši noví žiaci, prváčikovia
sa už nevedeli dočkať, kedy sa pre nich otvorí brána školy po prvý krát. Aj naši starší žiaci už
netrpezlivo očakávali príchod nového školského roka. Mgr. Šimeková predstavila žiakom a
ich rodičom zamestnancov školy a triednych učiteľov príslušných ročníkov. V školskom roku
2013/2014 je do MŠ zapísaných 35 detí. O deti navštevujúce MŠ sa budú starať pani učiteľky
z MŠ – M. Szalayová, M. Benczová a L. Némethová v dvoch oddeleniach s celodennou a poldennou starostlivosťou. V školskom roku 2013/2014 bude našu základnú školu navštevovať 34
žiakov. Výchovno – vzdelávací proces žiakov 1.-4. ročníka základnej školy budú realizovať triedni učitelia a vyučujúci predmetov podľa rozvrhu školy. PaedDr. Z. Kunová , triedna učiteľka
žiakov 1. a 4. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským, Mgr. J. Benczová, triedna učiteľka 1.
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až 4. ročníka s vyučovacím jazykom maďarským, Mgr. H. Šimeková, triedna učiteľka 2.ročníka
s vyučovacím jazykom slovenským,  Mgr. M. Zubčák, triedny učiteľ 3. ročníka s vyučovacím
jazykom slovenským. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pani učiteľky Paedr. Z. Kunovej, od 1. októbra 2013 triednou učiteľkou žiakov 1. a 4. ročníka s vyučovacím jazykom
slovenským je Mgr. M. Dobiašová. Žiaci našej školy majú možnosť navštevovať školský klub
pod vedením pani vychovávateľky M. Foldesiovej. Počas školského roka ponúkame žiakom
možnosť účasti v záujmových útvaroch. Krúžky budú prebiehať v určené dni, v popoludní
pod vedením učiteľov. Žiakom bude sprístupnená školská knižnica, kde im ponúkame možnosť vypožičania si kníh. Touto cestou ďakujeme v mene školy zriaďovateľovi obce , členom
rady školy zastupujúcich obec a zamestnancom obce za pomoc pri doplnení knižných titulov a
skultúrneniu priestorov školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať najmä v priestoroch určených na vyučovanie. Škola disponuje moderne vybavenou počítačovou miestnosťou,
ktorej súčasťou je interaktívna tabuľa. Areál školy ponúka možnosti oddychu a športového
vyžitia na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku. Vynasnažíme sa deťom v MŠ a žiakom
školy počas celého roka zabezpečiť nielen priebeh kvalitného vzdelávania ale aj možností ich
sebarealizácie . Je potrebné mať na zreteli ,že rozvoj školy je výrazne ovplyvnený aj finančnými
možnosti školy. Podpora rozvoja školy je významným prínosom zvyšovania jej kvality. Vďaka
združeniu rodičov a sponzorskej pomoci spoločnosti Calmit s.r.o. sa budú môcť žiaci našej
školy už v tomto roku vzdelávať v učebniach s novými bezprašnými tabuľami. V mene školy
vyslovujeme Združeniu rodičov a spoločnosti Calmit s.r.o. srdečné poďakovanie . Do nového
školského roka prajeme deťom a žiakom našej školy radosť zo vzdelávania a veľa úspechov pri
dosahovaní kvalitných výsledkov a ich rodičom veľa , trpezlivosti a osobnej spokojnosti .

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
JUBILANTI:
90 ročná:
Szórádová Mária, nar. 12.07.1923, č.d. 7
70 roční:
Vanyová Agneša,  nar.  13.08.1943, č.d. 14
Kupečeková Mária,  nar. 06.09.1943, č.d. 32
60 roční:
Szombath Ladislav, nar. 05.08.1953, č.d. 106
Piroš Ján, nar. 28.08.1953, č.d. 304
Bencz Anton, nar.  30.08.1953, č.d. 240
Bezáni Ladislav, Ing. , nar. 05.09.1953, č.d. 430
Balko Tibor, nar.  05.09.1953, č.d. 369
Andrašková Rozália,  nar.  04.08.1953, č.d. 345
Jubilantom gratulujeme a prajeme veľa zdravia
a lásky.
Prišli na svet:
Lucas Zúzik, nar. 07.05.2013, č.d.
Piroš Kevin, nar.  02.07.2013, č.d. 304
Piroš Lukas, nar.  02.07.2013, č.d. 304
Szakács Aliz, nar.  16.07.2013, č.d. 310
Benczová Rebeka, nar.  11.08.2013, č.d. 313
Gratulujeme a prajeme veľa zdravia.

Uzavreli manželstvo:
1. Ing. Štefan Vendégh , Žirany  467 a Bc. Erika
Brocká, Žirany 440 - dátum sobáša 05.07.2013
2. Tomáš Gál, Žirany 478 a Anežka Krausová,
Zlaté Moravce – Prílepy , Hlavná 132/2 – dátum
sobáša 20.07.2013
3. Jozef Búš, Žirany 37  a  Nikola Kapustová, Rumanová 194 - dátum sobáša 07.09.2013  
4. Vladimír Kozla , Žirany 396   a Iveta Péliová,
Štitáre, Nagyova 2 - dátum sobáša 21.09.2013          
5. Tibor Beda, Žirany 371 a Jana Dallošová, Žirany 398 - dátum sobáša 28.09.2013     
Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa úspechov.
Opustili nás:
Szonlajtnerová Alžbeta,   č.d.  21
Kupečeková Elena,   č.d.  30
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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ODVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU
OKTÓBER
08.10.2013 Odvoz kom. odpadu
22.10.2013 Odvoz kom. odpadu
                    

utorok
utorok

NOVEMBER
05.11.2013 Odvoz kom. odpadu
19.11.2013 Odvoz kom. odpadu
                

utorok
utorok

DECEMBER
03.12.2013 Odvoz kom. odpadu
17.12.2013 Odvoz kom. odpadu
31.12.2013 Odvoz kom. odpadu

utorok
utorok
utorok

ZBER PET FLIAŠ PRE OBEC ŽIRANY
11.10.2013
PET piatok
15.11.2013
PET piatok
13.12.2012
PET piatok
ZBER PAPIERA PRE OBEC ŽIRANY
22.11.2013
Papier (noviny, časopisy, kartóny
kancel. papier)
piatok

Perfektný koncert Petra Nagya
a veľkolepý ohňostroj
Pri vyhodnotení Obecných dní 2013 som sa posťažoval, že tieto obecné dni, ktoré sa niesli v znamení 900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci mohli byť takmer dokonalé, až na ten záver. A
práve ten mal byť tzv. povestnou „čerešničkou na torte“ týchto trojdňových osláv, nebyť zásahu z vyšších
miest, tentoraz až z oblakov. Prudký vietor a dážď, ktorý v našich končinách nebol ďaleko predtým a
ani potom, nám všetko prekazil. Nič na tomto svete však nie je čiernobiele, veď čo sa nevydarilo v strede
leta, perfektne vyšlo na jeho
konci. Peter Nagy splnil svoj
sľub a opäť zavítal do našej
obce 22. septembra. Na
jeho koncert sa zišlo v
centre voľného času
opäť obrovské množstvo jeho fanúšikov
zo širokého okolia.
Pred koncertom  
mal ešte vystúpenie Kikoband  
Františka
Szóráda (bratranec Petra
Nagya) so
synom
Kristiánom.
Peter
Nagy mal
počas 90
minútového
koncertu,
ktorý sa začal o
20.00 hodine
výbornú náladu,
čo sa mu podarilo preniesť aj na
divákov. Tí spolu
s ním spievali jeho
veľké hity a vytvorila
sa vynikajúca nálada, k
čomu prispel aj mladý
bubeník kapely Ladislav
Kováč z Galanty. Peter
Nagy nezabudol spomenúť,
že z tejto obce pochádza jeho
otec a má tu početnú rodinu. Nebyť jeho záľuby – rýchlej jazdy na aute (však bol letcom), mohol teraz
byť na koncerte aj on spolu so svojimi súrodencami. Otcovi venoval aj pesničku Len pomaly. S určitosťou
môžem prehlásiť, že každý, kto na koncert  prišiel, mal hlboký umelecký zážitok.
Po koncerte mohli ešte prítomní diváci obdivovať aj 15 minút trvajúci veľkolepý ohňostroj v réžii
naslovovzatého odborníka – vedúceho kameňolomu vápenky Marcela Tencera.
J.Sz.
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PLÁNOVANÉ PODUJATIA
STRETNUTIE DÔCHODCOV – 20. októbra 2013 o 15.00 hod. v kultúrnej miestnosti
PRÍCHOD MIKULÁŠA – 08. decembra 2013 o 15.00 hod. v kultúrnej miestnosti
(pre deti do 10 rokov)

Obetaví darcovia krvi
Zoznam darcov krvi, ktorí darovali krv z príležitosti 900 výročia prvej písomnej zmienky názvu našej
obce SHIRE:
Báreková Sylvia, Bezániová Agneša, Bezányi Ján, Bezányi Tomáš, Bezányiová Júlia ml., Bezányiová Lea,  
Bezányiová Linda, Chládek Viliam, Liszy Alexander, Molnárová Veronika,Szórád Adrián,Szórádová
Mária Ing. , Šonkoľ Zoltán Mgr., Tvrdoň Kristián,  Tvrdoň Marek.
Miestny spolok SČK v Žiranoch ďakuje všetkým darcom za ich obetavosť.
Helena Magová

Stolný tenis
OSST Nitra - 5. liga, muži 2013/2014
Číslo Kolo Dátum		 Mužstvá
3
11
14
24
25
36
38
47
51
58
64
69
77
80
90
91
102
104
113
117
124
130

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pá 27.9.2013
Pá 4.10.2013
Pá 11.10.2013
Pá 18.10.2013
Pá 25.10.2013
Pá 8.11.2013
Pá 15.11.2013
Pá 22.11.2013
Pá 29.11.2013
Pá 6.12.2013
Pá 13.12.2013
Pá 10.1.2014
Pá 17.1.2014
Pá 24.1.2014
Pá 31.1.2014
Pá 7.2.2014
Pá 14.2.2014
Pá 21.2.2014
Pá 28.2.2014
Pá 7.3.2014
Pá 14.3.2014
Pá 21.3.2014

Žirany C Kolíňany B
Čab C Žirany C
Žirany C Klasov B
Vráble D Žirany C
Žirany C Domino ŠOG B
Žirany C Nitra 08 A
Čeľadice A Žirany C
Žirany C ŠOG Nitra F
Mojmírovce B Žirany C
Žirany C Vráble E
Nitra 08 B Žirany C
Kolíňany B Žirany C
Žirany C Čab C
Klasov B Žirany C
Žirany C Vráble D
Domino ŠOG B Žirany C
Nitra 08 A Žirany C
Žirany C Čeľadice A
ŠOG Nitra F Žirany C
Žirany C Mojmírovce B
Vráble E Žirany C
Žirany C Nitra 08 B

KSST Nitra - 4. liga A, muži 2013/2014
Číslo Kolo Dátum		 Mužstvá
187
191
198
204
209
217
220

1
2
3
4
5
6
7

So 21.9.2013
So 28.9.2013
So 5.10.2013
Út 17.9.2013
So 19.10.2013
So 26.10.2013
So 9.11.2013

230
231
242
244
253
257
264
270
275
283
286

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

So 16.11.2013
So 23.11.2013
So 30.11.2013
So 7.12.2013
So 18.1.2014
So 25.1.2014
So 1.2.2014
Čt 19.9.2013
So 15.2.2014
So 22.2.2014
So 1.3.2014

296
297
308
310

19
20
21
22

So 8.3.2014
So 15.3.2014
So 22.3.2014
So 29.3.2014

Žirany A Jacovce A
Mojmírovce A Žirany A
Žirany A Nitra E
Žirany B Žirany A
Žirany A Topoľčany B
Klasov A Žirany A
Žirany A Dom.
ŠOG Nitra A
Vráble C Žirany A
Žirany A NR-Kynek A
Žirany A Lehota A
Čab B Žirany A
Jacovce A Žirany A
Žirany A Mojmírovce A
Nitra E Žirany A
Žirany A Žirany B
Topoľčany B Žirany A
Žirany A Klasov A
Dom. ŠOG Nitra A
Žirany A
Žirany A Vráble C
NR-Kynek A Žirany A
Lehota A Žirany A
Žirany A Čab B
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Najnovšie správy
Najnovšie správy
Peter Lincmaier - Majster sveta
Majstrovstvá sveta v silovom trojboji a tlaku na lavičke sa
uskutočnili dňa 24-28.9.2013 v Nemecku – Elienburg.
Náš rodák- Peter Lincmaier vyhral 1. miesto v kategórii do
90 kíl , čiže stal sa majstrom sveta.

Spevácky zbor ZOBORALJA zo Žirian
sa zúčastnil 23. júna na festivale speváckych zborov v Diakovciach, ktorý organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre.
18. – 20. júla absolvoval trojdňové sústredenie v Starej Ľubovni.
Po večernej sv. omši 18. júla uskutočnil sakrálny koncert v obci Hniezdne a nasledujúci večer
Podobne v Novej Ľubovni. Zaspieval si na Ľubovnianskom hrade ako aj v kaplnke Červeného kláštora.
Vo voľnom čase medzi iným bravúrne splavil Dunajec.
Počas obecných dní 3. augusta usporiadal sakrálny koncert za účasti ďalších troch zborov z Komárna,
Branču a Záběhu /ČR/.
24. augusta účinkoval, už tradične, na slávnostnom koncerte v obci Neded.
Veronika Simeková
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