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ŠŤASTLIVÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2014!

Prezentácia knihy a výstava výtvarných diel
Viktora Šimeka
Nitriansky samosprávny kraj a Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovali dňa 26. septembra
2013 prezentáciu knihy Dr. Viktora Šimeka Ľudový odev Podzoboria – Zoboralja népviselete pod záštitou predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Zároveň sa uskutočnilo otvorenie výstavy výtvarných
diel Dr. Viktora Šimeka v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre. V programe vystúpila Ženská
spevácka skupina zo Štitár a Vranky z Nitry. Výstava bola otvorená do 11. októbra 2013.

Rada školy volila nového riaditeľa
   Obecný úrad v Žiranoch v októbri vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda. Výberové konanie sa uskutočnilo 25. novembra
2013 v priestoroch školy. Keďže sa do konkurzu prihlásila iba Mgr. Henrieta Šimeková, stala sa aj novou
riaditeľkou školy. Redakčná rada časopisu praje novej riaditeľke pevné zdravie a veľa úspechov v tejto
zodpovednej a náročnej funkcii.
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Deň seniorov v našej obci
,,Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.˝   ( John Stuart Mill)
V našej obci sme si Deň seniorov tento rok pripomenuli 20.októbra. V úvodnom vystúpení starosta
obce Ing. Jozef Zsebi zdôraznil, že úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku alebo v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený
človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a
príkladom. Staroba je obdobie, kedy by sme nemali byť lakomí na pekné slovo, objatie či pohladenie a to
nielen v mesiaci október, ale po celý rok. Jedno múdre príslovie to vystihuje úplne presne: ,,Láska nepozná
starobu a srdce nepozná vrásky.˝ V kultúrnom programe vystúpili naši škôlkari a žiaci miestnej základnej
školy. Po ňom už tradične starosta odmenil tých dôchodcov, ktorí
v roku 2013 slávili svoje okrúhle životné jubileá. Boli odmenení aj
najstarší prítomní chlap a žena. Tak ako vlani, aj tento rok to boli
Ľudovít Cilling ( 83 ročný) a Emma Cifrová (91 ročná). Na záver
starosta obce nezabudol poďakovať všetkým hosťom, hlavne našim milým dôchodcom, ktorí prijali pozvanie, všetkým účinkujúcim žiačikom a ich učiteľom, ktorí si našli čas, aby svojim vystúpením spríjemnili tento významný deň. No a úplne na záver bolo
krátke posedenie spojené s večerou pre našich milých dôchodcov.
jsz

Vynikajúce úspechy našich stolných tenistov
Krajská 4. liga A, muži 2013/2014
1. Topolcany B 11 11 0 0 0 146:52 44
2. Klasov A
11 10 0 1 0 144:54 41
3. Vráble C
11 7 1 3 0 120:78 33
4. Žirany A
11 7 0 4 0 99:99 32
5. Mojmírovce A 11 6 1 4 0 100:98 30
6. Nitra E
11 6 1 4 0 100:98 30
7. NR-Kynek A 11 4 2 5 0 96:102 25
8. Žirany B
11 4 1 6 0 97:101 24
9. ŠOG Nitra A 11 4 0 7 0 99:99 23
10. Cab B
11 2 1 8 0 83:115 18
11. Lehota A 11 1 1 9 0 55:143 15
12. Jacovce A 11 0 0 11 0 49:149 11

Okresná 5. liga, muži 2013/2014
1. Nitra 08 A
11 11 0 0 0 155:43
2. Domino ŠOG B 11 10 0 1 0 148:50
3. Cab C
11 7 0 4 0 116:82
4. Mojmírovce B 11 7 0 4 0 112:86
5. Nitra 08 B
11 7 0 4 0 105:93
6. Celadice A
11 6 0 5 0 100:98
7. Klasov B
11 6 0 5 0 104:94
8. ŠOG Nitra F
11 4 0 7 0 82:116
9. Vráble E
11 3 0 8 0 85:113
10. Žirany C
11 3 0 8 0 80:118
11. Vráble D
11 2 0 9 0 87:111
12. Kolínany B
11 0 0 11 0 14:184

44
41
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32
29
29
23
20
20
17
11
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1. a 2. november

   Návštevy cintorína, zapaľovanie sviečok na hroboch blízkych
a ich vyzdobovanie kvetmi, modlitby a   spomienky na tých,
ktorí už nie sú medzi nami, charakterizujú každoročne dni na
prelome októbra a novembra. Inak to nebolo ani v roku 2013.
Dôkazom toho, že si naši občania hlboko ctia svojich mŕtvych
príbuzných, boli aj krásne vyzdobené hroby na miestnom cintoríne. Svedčia o tom aj tieto fotografie.

Milan Bencz zamenil Avellino za Miláno
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Slovenský volejbalový reprezentant, Milan Bencz, rodák zo Žirian, zmenil klub po štyroch kolách druhej najvyššej talianskej súťaže Serie A2. Zlá finančná situácia v
Avelline donútila  26-ročného univerzála konať. Z viacero
ponúk sa mu najviac pozdávala tá z Milána, a tak 15. novembra 2013 sa oficiálne stal posilou tímu Itely Miláno,
ktorý hrá takisto v Serie A2.
Výbornú formu z majstrovstiev Európy v poľskom
Gdansku priniesol aj do Talianska a v úvodných štyroch
dueloch za Avellino nazbieral 88 bodov.  So svojimi novými spoluhráčmi z Milána už stihol odohrať aj prípravný
zápas v Monze. Náhoda chcela, že vo svojej premiére dňa
17. novembra  hral hneď proti Avellinu. Určite to musel
byť pre neho zvláštny pocit, ale vyhrali 3:0.
Po Ríme a Avelline bude Miláno jeho treťou talianskou
zastávkou. Na život vo veľkomeste bol zvyknutý z Ríma,
za klub Roma Wolley hral v rokoch 2010/2012. Potom
hral jednu sezónu za francúzsky klub Arago de Sete a odtiaľ
prešiel do Sidigas HS Avellino. (viac foto na www.zirany.
eu)

REGIONÁLNE VOĽBY 2013
Výsledky volieb do VÚC v Žiranoch:
Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
počet voličov, ktorým boli vydané obálky
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

1147
148
145
146    

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu NSK :
1. Tomáš Galbavý, Mgr. - MOST-HÍD, Nová väčšina-Dohoda,OKS,SaS,SDKÚ- DS,SMK 93
2. Milan Belica, doc.Ing.PhD., - SMER - sociálna demokracia
38
3. Peter Oremus, Ing.PhD.,  nezávislý kandidát
11
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK:
1. Róbert Balkó, Ing.,  SMK
85
2. Mária Jaleczová, MOST- HÍD, NOvá väčšina- Dohoda, OKS, SaS, SDKÚ-DS
51
3. Ján Greššo, Mgr. MOST- HÍD, Nová väčšina- Dohoda, OKS,SaS, SDKÚ-DS
47
Niekoľko postrehov z výsledkov volieb do VÚC v Žiranoch:
V Žiranoch prišlo voliť iba 12,9 % voličov, čo je veľmi nízka účasť. Až 999 našich
voličov na tieto voľby nereagovalo. V celokrajskom meradle sa volieb zúčastnilo iba
17,9 % voličov.
Malým prekvapením pre voľby predsedu NSK je aj suverénne víťazstvo Tomáša
Galbavého pred súčasným predsedom Milanom Belicom. Možno zavážil aj ten fakt,
že dlhoročný predseda NSK, Milan Belica, si za tých dlhých 12 rokov nenašiel ani
raz čas ukázať sa našim občanom-voličom. Keďže ani jeden z nich nezískal v celokrajskom meradle nadpolovičnú väčšinu, stretli sa ešte raz v druhom kole volieb 23.
novembra 2013. Novým predsedom NSK sa opäť stal Milan Belica.
Pri voľbe do zastupiteľstva NSK najviac hlasov dostali známe tváre z pohľadu našich občanov:
Róbert Balkó – starosta Kolínian, Mária Jaleczová – starostka Hosťovej a Ján Greššo – riaditeľ
DAB v Nitre. Z nich bol zvolený iba Ján Greššo.
Výsledky volieb spracovala: M. Szóradová , OcÚ

Mládežnícky ľudový tanečný
súbor Kincső zo Želiezoviec
Kedy: 21. novembra 2013
Kde: Kultúrny dom v Žiranoch
Pozitívny postreh: 80 minútový veľmi kvalitný
kultúrny program plný tanca a rozprávok
Negatívny postreh:  veľmi málo divákov – tak ako vždy
( teraz vraj preto, že trošku pršalo!)
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MODERNIZÁCIA PARKU B. BARTÓKA
Nakoľko sa park nachádza v najfrekventovanejšej časti obce
(medzi kostolom a cintorínom) a bol už značne zničený, vedenie
obce na čele so starostom vyhlásili konkurz na jeho obnovu. Víťazom
sa stala firma pána Andela z našej obce. Práce sa začali začiatkom
novembra. Projekt s názvom „Spojme svoje sily, omlaďme park“ je
spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Postup prác dokumentujú aj fotografie. Vynovený park bude
po dokončení určite   veľmi
pekný a môžu sem chodiť
nielen mamičky s deťmi, ale aj
staršie deti zo širokého okolia.

VIANOČNÝ KONCERT 2013
Spevácky zbor Zoboralja a miestna organizácia Csemadoku
zorganizovali 15. decembra 2013 už tradičný Vianočný koncert v spoločenskej sále kultúrneho domu. V úvode programu
vystúpil spevácky zbor s vianočne ladenými skladbami. Po
nich sa predstavili deti  maďarského oddelenia jeleneckej základnej školy so svojim naštudovaným programom, ktorý sa
tiež niesol v duchu vianoc. Predvedený program sa obecenstvu
veľmi páčil. Výbor Csemadoku aj tentoraz
pripravil
pre
účinkujúcich a
pre obecenstvo
veľmi chutnú
kapustnicu.
jsz     
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Uvítanie sa s Mikulášom
Vitaj, vitaj, Mikuláš,
vitaj medzi nami,
prišli sme ťa pozdraviť
veselými hrami.
Ty nám zato ukážeš,
čo v tom koši máš.
Vitaj, vitaj zďaleka,
milý Mikuláš.
Obec Žirany pozvala všetky deti vo veku
od 1 roku do 10 rokov na uvítanie sa s Mikulášom, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome
v Žiranoch dňa 8.12.2013. Túto udalosť pre deti pripravila obec,
základná organizácia Csemadoku a folklórny súbor Žibrica.

novoročný vinš
V novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody.
To vám všetko praje
Ing. Jozef Zsebi, starosta
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SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá:
80 rokov:
Mária Kušniarová 386
Helena Földesiová 296    
Helena Szórádová 348
70 rokov:
Alžbeta Kauseková 238
Ida Vanyová 242
Monika Szórádová 420
Magdaléna Ráczová
136
Justína Gálová 395
60 rokov:
Jaroslav Benďák
56
Jozef Vaňo 389
Helena Fleishchackerová 414
Marta Balková 369
Júlia Barčová 347
Helena Benczová 421
50 rokov:
Viliam Mikla 212
Anna Nagyová 501
Barbora Ráczová 227
Darina Horníková 436
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Dušan Horník, č.d. 436 a Ada Kecskésová, Patince   
, 4. októbra 2013
Richard Blaho, Močenok a Klaudia Liszyová, č.d.
459, 26. októbra 2013
Mladomanželom želáme veľa spoločne prežitých
rokov v láske a porozumení!
                                                        
Prišli na svet: Marek Stanek  č.d. 464
Lea Farkašová    435
Emily Zuzíková   78    
Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme veľa
zdravia!
Opustili nás: Róbert Elgyütt    č.d. 54
Vojtech Dallos   360
Matej Vanyo   287
Zoltán Andraško   12
Emília Gálová   305
Juraj Dalloš   398
Viliam Kausek   238       
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

VYHODNOTENIE ROKA 2013
Na začiatok niekoľko štatistických údajov:
Počet narodených detí 13 (5 chlapcov a 8 dievčat)
Počet sobášov
7 (z toho  9 žirancov)
Počet úmrtí
17 (8 chlapov a 9 žien)
Rok 2013 je už minulosťou. V tomto magickom roku sme oslávili 900. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Obecné dni sa začali 2. augusta v centre voľného času sadením duba zimného a osadením
obrovského kameňa z miestneho kameňolomu aj s pamätnou tabuľou. Vyvrcholením týchto trojdňových
osláv mali byť koncert Petra Nagya so skupinou Indigo a ohňostroj. Bohužiaľ, pre nepriazeň počasia sa
tieto akcie neuskutočnili. Všetko sa však vynahradilo 22. septembra. V centre voľného času sa zišiel veľký
dav  ľudí aj zo širokého okolia. Koncert mal obrovský úspech a 900 sekúnd trvajúci ohňostroj bol tiež
veľkolepý.
Čo nás čaká v roku 2014? To zatiaľ nevie nikto, ale musíme urobiť všetko pre to, aby tento rok bol
lepší a krajší, ako ten predchádzajúci. Snáď len jeden postreh: na konci roka budú komunálne voľby, čiže
voľba starostu obce a miestnej samosprávy.
jsz

Komunálny odpad
Domový odpad:
7. a 21. januára
4. a 18. februára
PET fľaše: 27. januára
24. februára
24. marca
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4. a 18. marca

1. apríla

