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6. REPREZENTAČNÝ PLES

 Dňa 26. apríla sa opätovne naplnila kultúrna sála obec-
ného úradu . Obecné zastupiteľstvo ako aj aktívne pôso-
biace spoločenské organizácie aj v tomto roku usporiadali 
reprezentačný ples, už šiesty krát. Ples otvoril predseda 
kultúrnej komisie Juraj Maga, spolu s predsedníčkou ZO 
Csemadoku – Zlaticou Benczovou. Po príhovore p. sta-
rostu v rámci programu vystúpil tanečný pár Oskar Ivan 
a Paulína Vykročová, ako aj tanečná skupina z kultúrneho 
strediska Domino v Nitre. 110 početní plesajúci ich obda-
rovali s veľkým potleskom. Do tanca hrala skupina – bratia 
Kantovci. O dobrej nálade svedčia aj nižšie uvedené foto-
grafie.

Našimi sponzormi boli:
ARAVER - Autorizovaný predaj a servis áut značiek Ško-
da, Volkswagen, VW úžitkové, Audi, Seat, KIA, BMW
MARIANTRANS s.r.o. - Autodoprava Marián Szórád
AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner
Calmit spol. s.r.o. závod Žirany
Carrier Slovakia s.r.o. -  výroba, predaj a montáž chladiacej 
techniky
Csemadok, miestna organizácia Žirany
Červený kríž – miestna organizácie Žirany
DAN - Daniel Andel, rekonštrukčné práce
Economy Corporation s.r.o., Ing. Marián Bene
Folklórny súbor Zsibrice
Iveta a Imrich Szonlajtner
Jaroslav Szonlajtner spol. s.r.o.
Microcomp Computersystém s.r.o. Nitra - Jozef Gál
MIPA - Miloš Pajer, elektroinštalačné práce
Obec Žirany
Palivá a stavebniny Ernest Rácz
Pohostinstvo Pri studni, Veronika Vendéghová
Poľovnícky zväz Žirany
Staveko, stavebno montážna činnosť, Rišňovce, Ing. Ma-
rián Sahul
SITA Slovensko a.s. Žirany
ŠPORT PRESSO, Csaba Štanc
SIRA – pozemkové spoločenstvo
VeraCamicia Nitra, štýlové talianske pánske a dámske ko-
šele 
VOLT s.r.o. Dezider Beda
VPP SPU  s.r.o. - Kolíňany
Ženský spevácky zbor ZOBORALJA
Naši sponzori prispeli s 30 cenami do tomboly. Výhercovia 
si odniesli veľa užitočných vecí. Hlavnou cenou  bola umý-
vačka riadu od obecného úradu.  Zisk z predaja tombolo-
vých lístkov  bude investovaných na vnútorné vybavenie 
našej základnej školy. 
Nevyhrali ste? Nevadí, aj na budúci rok bude ples.....
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 Už po tretíkrát sa podarilo ZO Csemadoku zorganizovať stavanie mája. Dňa 30.apríla pred obecným 
úradom sa zhromaždilo obecenstvo. Predsedníčka organizácie srdečne privítala prítomných a povedala pár 
slov o význame a tradície mája. Pestrofarebný a vysoký máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života 
a samozrejme lás- ky, vyrástol pod 
oknami dievčiny súcej na výdaj. 
Dnes sa tradícia stavania májov 
presunula skôr na námestia a verejné 
plochy.
Musíme povedať, že po predchád-
zajúcich dvoch rokoch stavania 
mája v obci, aj naši mládenci dostali 
inšpiráciu, a v de- dine pribudli ešte 
dva máje pred domami dievčat. 
V programe vy- stúpili detí z 
materskej škôlky, ženský spevácky 
zbor Zoboralja, folklórny súbor 
Zsibrica a hostia z Maďarska. Potom nasledovala zábava spojená s občerstvením.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili, aby sa toto podujatie mohlo uskutočniť.

Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky ma-
mičky. Byť matkou je životným poslaním. Deň matiek patrí medzi 
najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka na-
jdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chví-
le pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný 
a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, 
odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu 
na to, aké ono je. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, ma-
minkám možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, 
darčeka, návštevou či spomienkou.

STAVANIE MÁJA

DEŇ MATIEK
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JÚN – MESIAC POĽOVNÍCTVA
 Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Jeho úlohou je pripomenúť vytváranie 
kladného vzťahu k prírode. Úroveň slovenského poľovníctva je  veľmi vysoká a je uznávaná aj z medzi-
národného pohľadu. Zo spoločenského hľadiska je  dôležité, že poľovníctvo ako dobrovoľná voľnočasová 
aktivita širokého okruhu ľudí sa po dlhé desaťročia vyvíja ako spolková činnosť, počas ktorej sa získavajú a 
rozširujú poznatky o prírode, kultivujú sa tradície, zvyky, obyčaje. Poľovníctvo to sú aj desiatky až stovky 
streleckých a kynologických podujatí, chovateľských prehliadok trofejí, odborných seminárov, poľovníc-
kych slávností, akcií pre deti a mládež. Vybudovaná poľovnícka štruktúra dokáže dnes bez, alebo len za 
minimálnej podpory štátu, zabezpečiť všetky rozhodujúce úlohy dotýkajúce sa poľovníckej štatistiky a 
informatiky, odborov poľovníckej kynológie, strelectva či sokoliarstva, výchovno-vzdelávacej a kultúrno-
-osvetovej činnosti.
Slovenskí poľovníci každoročne budujú a udržiavajú tisíce poľovníckych zariadení, kŕmidiel a soľníkov, 
obhospodarujú tisícky hektárov lesných lúk a políčok pre zver, s čím všetkým súvisia ročne milióny bri-
gádnických hodín poľovníckych dobrovoľníkov. V tejto svojej podobe tvorí dnes slovenské poľovníctvo 
neodmysliteľnú súčasť koloritu vidieckeho života a je neoddiskutovateľnou súčasťou národného kultúr-
neho bohatstva. Málokto si uvedomuje, že poľovníci vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady pomá-
hajú udržiavať rovnováhu a rozmanitosť v našich ekosystémoch. Poľovníctvo je teda voľnočasovou akti-
vitou desaťtisícov ľudí, zameranou na starostlivosť o voľne žijúcu zver,  jej chov a ochranu,  ako i ochranu 
a často i záchranu jej životného prostredia. Ide o dobrovoľnú, ale pritom zanietenú a najmä odbornú 

starostlivosť o prírodu a zver. Jeho prirodzenou súčas-
ťou je i selektívny odstrel zveri, ktorý má však svoj 
presne stanovený rozsah v závislosti od stavu v prírode 
a prísne pravidlá dané zákonom. Ide o úplne logické 
chovateľské zásahy do stavov zveri s cieľom regulovať 
ich početnosť, vekovú a pohlavnú štruktúru, vyraďo-
vať z chovu prestarnuté alebo zdravotne či geneticky 
nevyhovujúce jedince. Manažment zveri sa vykonáva 
v súlade s ekologickými zásadami a rešpektovaním 
prírodných zákonitostí. Pri zodpovednom vykonávaní 
poľovníctva je garantované zachovanie všetkých dru-

V našej obci dňa 4.mája – v nedeľu darovali mamičkám 
kyticu pekného programu naše detí zo základnej ako aj z 
materskej školy. Ako prví vystúpili škôlkari, ktorí úprim-
nou vďakou recitovali svoje básničky a spievali pesnič-
ky. Každý to cítil, že tie naše najmenšie to robia veľkou 
láskou, veď vystúpiť a recitovať pred obecenstvom nie je 
pre nich zanedbateľná vec. Pripravovali sa, a na javisku 
to perfektne zvládli. Potom nasledovali žiaci 1.-4 ročníka 
maďarskej triedy, ako aj zo slovenských tried.  

 Na tvárach všetkých prítomných rodičov bolo vidieť  
prekvapenie, úžas, milú radosť a za obdivuhodné výko-
ny boli deti ocenené vďačným potleskom. Mamičky si zo 
slávnostných besiedok a programov odnášali nezabudnu-
teľné zážitky a radosť v srdiečku .

B.A.



hov zveri a ich optimálny rozvoj v súlade s prírodnými podm-
ienkami a záujmami  ľudskej spoločnosti. Dôkazom toho je aj 
stála druhová pestrosť a bohatosť fauny na Slovensku. Z toho 
jasne vyplýva že poľovníctvo je naše kultúrne dedičstvo a preto 
je potrebné k nemu pristupovať zodpovedne, s úctou a
odbornosťou. 
Kultúrno-spoločenský význam poľovníctva treba vidieť aj v 
tom, že poľovníctvo
 rozvíja a prehlbuje vzťah človeka k prírode, podporuje pria-
teľstvo medzi občanmi. Pomáha zachovávať a zveľaďovať stavy 
divo žijúcej zveri pre ďalšie generácie.
Poľovníctvo má aj rekreačný význam. Samotný pohyb v prírode a pozorovanie zveri umožňuje nenahra-
diteľný oddych a rekreáciu.
 V súčasnej dobe je v našej spoločnosti veľmi moderné rozmýšľať a správať sa „ekologicky a environ-
mentálne“, často krát však ľudia s podobným zmýšľaním nemajú potuchy o kolobehu života v prírode a 
pravdepodobne si ani neuvedomujú následky svojich výrokov 
a činov. Senzácie chtivé televízie dávajú priestor na vyjadre-
nie amatérom a ekoteroristom a ľudia sa potom dozvedajú, že 
poľovníci vlastne nerobia nič iné, iba strieľajú zver. Ale každý 
zanietený poľovník je prvom rade ochranca zveri a prírody a až 
potom lovec. Bez dennodennej tvrdej práce a stáročnej snahy 
generácií slovenských lesníkov a poľovníkov by dnes nebolo čo 
chrániť, nebolo čo obdivovať, nebolo kde oddychovať a určite 
by nebol dostatok pitnej vody a čistého vzduchu. Boli to práve 
poľovníci ktorí sa postarali o zachovanie ohrozených druhov 
zveri, ktoré už v súčasnej dobe ani zďaleka nepatria medzi 
ohrozené a je potrebné ich regulovať. Pri nedávnom sčítaní medveďov na Poľane spoločne lesníci a ochra-
nári pozorovaním na 26 lokalitách v jeden deň v čase od 17. do 21. hodiny dospeli k výsledku, ktorý 
akceptujú obidve strany, že na území 40 000 hektárov je 100 medveďov! O tom, že na Slovensku a hlavne 
v podhorských a horských obciach, kde patrí aj horehronie sú medvede premnožené a je potrebná ich 
regulácia už snáď nikto nepochybuje.
Je potrebné zdôrazniť spätosť človeka s lesom a prírodou a upriamiť pozornosť na potrebu starostlivosti o 
naše zelené bohatstvo. Nielen v júni, ale po celý rok je nutné budovať si pozitívny vzťah k aby sme k našej 
prírode, faune a flóre pristupovali s veľkou zodpovednosťou.
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 Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný 
deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších kraji-
nách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.
MO Červeného kríža je tá spoločenská organizácia, ktorá má každý rok vo svojom pláne činnosti oslavu 

dňa detí. Nebolo to inak ani tento rok. 7. júna futbalové ihris-
ko bolo hlučné od detí. Rôzne programy čakali deti aj rodičov, 
ktoré boli usporiadané miestnou organizáciou Červeného krí-
ža. Ani veľká horúčava neodradila detičky zúčastniť sa na pre 
nich pripravených programoch.  Bol balónový tanec, skákanie 
vo vreci, rôzne loptové hry, hľadanie pokladu, maľovanie na tvár 
a samozrejme nemohlo sa vynechať ani opekanie. 
Touto cestou radi by sme sa poďakovali organizátorom za uspo-
riadanie programu, za obetovanie voľného času, a tiež Kristiá-
novi Maňuchovi za zabezpečenie dreva.

Alexandra

1. JÚN  -  DEŇ DETÍ



ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
 S prísľubom blížiacich sa prázdnin žiaci našej školy túžobne očakávali ukončenie  školského roka.  27. 
júna  sa rozdávali   vysvedčenia  a aj na Základnej škole s materskou školou  v Žiranoch. Slávnostne sa v 
tento deň lúčili so škôlkou aj  predškoláci v materskej škole. Žiaci netrpezlivo, no  s radosťou i obavami 
preberali svoje vysvedčenia, v ktorých učitelia zhodnotili ich usilovnosť a vedomosti. Predškoláci ukonči-
li predprimárne vzdelávanie osvedčením o jeho úspešnom absolvovaní. Žiaci našej školy úspešne zvládli 
tento školský rok a postupujú do vyšších ročníkov. K slovu sa dostali aj    štvrtáci, ktorí sa tento rok lúčia 
s našou školou a odchádzajú na Základnú  školu v Jelenci, kde si budú  ďalej na druhom stupni plniť po-
vinnú školskú dochádzku. Odchádzajúci žiaci sa poďakovali všetkým, ktorí sa počas štúdia na našej škole 
o nich starali a po- máhali im vzdelávať sa. 
So školou sa rozlúčili piesňou a srdečným po-
ďakovaním. Na rozl- účku so škôlkou budú s 
radosťou určite spo- mínať aj naši škôlkari 
– predškoláci, ktorí sa krásnou rozlúčkovou 
slávnosťou rozlúčili so škôlkou. V peknom 
rozlúčkovom progra- me pripravenom s pani 
učiteľkami vyjadrili svoje poďakovanie pro-
stredníctvom krás- nych básni a piesni. Pre 
deti a všetkých po- zvaných hostí , rodičov, 
pána starostu a pe- dagógov bol tento deň 
nezabudnuteľným zážitkom. O tento krás-
ny zážitok sa postara- li prípravou pohostenia 
a výzdobou triedy ro- dičia detí, začo im patrí 
srdečné poďakova- nie.                                                                                    
 Školský rok uplynul a tak ako pedagógovia zhodnotili výsledky svojich žiakov aj my zamestnanci 
školy hodnotíme naše dosiahnuté úspechy, či splnené predsavzatia. Našou snahou bolo ponúknuť žiakom 
nielen kvalitné vzdelávanie ale aj atmosféru domova. Ponúknuť im prostredie, ktoré budú navštevovať 
s radosťou. Potešujúce je, že vďaka vzájomnej spolupráci s obcou a s podporou rodičov sa nám podarilo 
dosiahnuť ciele, ktoré zvýšia nielen kvalitu vzdelávania detí ale zároveň budujú aj dobré meno školy a 
obce. Medzi tieto úspechy patrí obnova školského zariadenia v materskej škôlke, obnova školských lavíc 
a stoličiek, zariadenie tried interaktívnymi tabuľami,  učebňa v školskom altánku v areáli  školy.
 Počas školského roka sme sa snažili našim žiakom vytvárať priestor a dobré podmienky aj k podpore 
mimoškolskej záujmovej činnosti .  Žiaci sa zúčastňovali školských akcií, aktivít a programov. Prezento-
vali svoju šikovnosť, usilovnosť a tvorivosť. Absolvovali besedy, súťaže a výlety. Počas roka získali množ-
stvo zážitkov a cenných skúseností.
 V závere prajeme všetkým žiakom a škôlkarom našej školy príjemné prežitie prázdninových dní. 
Leto plné príjemných zážitkov !

Mgr.  Henrieta Šimeková

ODVOZ  KOMUNÁLNEHO ODPADU PRE OBEC ŽIRANY
JÚL    AUGUST
08.07.2014 Odvoz kom. odpadu  utorok 05.08.2014 Odvoz kom. odpadu   utorok
22.07.2014 Odvoz kom. odpadu  utorok 19.08.2014 Odvoz kom. odpadu  utorok
                
SEPTEMBER ZBER PET FLIAŠ PRE OBEC ŽIRANY
02.09.2014 Odvoz kom. odpadu  utorok 21.07.2014 PET pondelok
16.09.2014 Odvoz kom. odpadu  utorok  25.08.2014 PET pondelok
30.09.2014 Odvoz kom. odpadu  utorok 22.09.2014 PET pondelok

ZBER PAPIERA PRE OBEC ŽIRANY
05.08.2014 Papier (noviny, časopisy, kartóny, kancel.papier) piatok
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PREČO JE VLASTNE NEVYHNUTNÉ TRIEDIŤ ODPAD? 
 Vážení občania, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktorého 
členom je aj Obec Žirany, zavádza od 1. 7. 2014 projekt separácie skla, papiera plastov a biologicky - roz-
ložiteľných odpadov v zmysle platnej legislatívy, ktorá je pre všetkých obyvateľov záväzná.
Prečo je vlastne nevyhnutné triediť odpad?
 Dôvodov skutočne nie je málo. Správ- ne triedenie, teda separovanie odpadov 
okrem iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín 
a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa 
takto eliminujú a umožňuje sa opätovné využitie odpadov recykláciou.
Existuje však aj ďalší dôvod: Skládkovanie bude v budúcnosti stále drahšie, nakoľko 
skládky enormne zaťažujú životné prostre- die a verejnosť ich výstavbu na svojom území 
odmieta. Separovanie nie je lacná záležitosť, bude však lacnejšie ako skládkovanie.
 Od 1. januára tohto roku pribudli obciam a mestám viaceré povinnosti vyplývajúce z novely zákona 
o odpadoch. Okrem iného budú musieť zohľadňovať novú hierarchiu odpadového hospodárstva a mať 
prehľad o celom materiálovom toku až po konečné zhodnotenie odpadu. Okrem toho zákon ukladá kaž-
dej obci povinnosť zaviesť a vykonávať triedený zber komunálnych odpadov a to papiera, plastov, kovov, 
skla a biologicky rozložiteľných odpadov!
 Na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo prirodzenou činnosťou, mali by sme si osvojiť 
jeho jednoduché pravidlá, ktoré Vám boli ,alebo budú distribuované cestou príslušného obecného úradu. 
Naše združenia prichádza s projektom separovania odpadov, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Zapoje-
ných je do neho 24 000 domácností troch okresov s počtom 72 000 obyvateľov. Aj preto Vás, vážení ob-
čania žiadame o trpezlivosť pri jeho zavádzaní do praxe, dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 
a pokynov vedenia Vašej obce.
 Pevne veríme, že tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u Vás pozitívnu odozvu a spolu sa 
nám podarí vniesť poriadok do odpadového hospodárstva na celom území združenia, zbaviť sa čier-
nych skládok a ozdraviť životné prostredie s ohľadom na budúce generácie.
 
 Predstavenstvo Ponitrianskeho združenia obcí
 pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi
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AKO SEPAROVAŤ ? 
PAPIER

ÁNO – noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, 
pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, viacvrstvo-
vé (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, tetrapak atď.
NIE – znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, ...), kopírovací papier, faxový papier, celofán a 
voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky, ...), vata, obaly od sladkostí a slaností, zne-
čistené tetrapaky potravinami, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do 
pečiva, práškového cukru, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek atď.

PLAST
ÁNO – plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostried-
kov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, preprav-
ky atď. 
NIE – znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, ...), obaly od sladkostí a slaností, celo-
fán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov

BIOODPAD
ÁNO – zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zele-
ninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, 
usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy atď. 
NIE – kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia, časopisy, tuky, chemicky ošetrené materiály, rastliny napad-
nuté chorobami, plasty, kovy, sklo, mäsité zbytky (šunka, saláma, hydina, paštéta), cigaretový ohorok 
a popol atď.



Prvé sväté prijímanie:

Deň prvého svätého prijímanie 
je vo farnosti veľkou udalosťou. 
Sväté prijímanie udržiava naše 
spojenie s Ježišom, bez ktorého 

niet spásy.

Dňa 25. mája pristúpilo k prvému 
svätému prijímaniu 11 detí:

Andrea Babková, Leonard Balko,  
Tomáš Billa, Romana Billová,  
Filip Fleischhacker, Aurel Gál, 
Nikola Gaťárová, Tamara 
Kováčová, Vivien Kováčová, 
Laura Kupečeková,  Dušan 
Nádaši.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá
70 rokov: Elgyüttová Elena  č.d. 37
60 rokov: Bezányi Michal  č.d. 477
   Adamčík Stanislav  č.d. 16
   Bencová Alžbeta  č.d. 244

50 rokov: Kusala Jozef  č.d. 54
   Bencová Edita  č.d. 380
   Bedová Mária  č.d. 187
   Šimonová Helena  č.d. 95
   Béliková Veronika  č.d. 57
   Fábelová Viera, Ing. č.d. 410
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

Prišli na svet: Sonlajtner Sebastian  č.d. 119
    Kollárová Karolína  č.d. 128
Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme veľa 
zdravia!

Opustili nás: Cvetanová Barbora  č.d. 51
    Tomanová Anna  č.d. 83
    Kováč Ján  č.d. 283
    Terézia Gálová  č.d. 241
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Uzavreli manželstvo: 
Norbert Zsebi , Žirany 100 a Michaela Michnovi-
čová, Sereď, Nám. Slobody 30/8 - 31.05.2014 
Ján Kianek, Marcelová- Krátke Kesy, Záhradnícka 
1242/2 a Mgr. Helena Béliková, Žirany 57   - 14. 
06.2014
Mladomanželom želáme veľa spoločne preži-
tých rokov v láske a porozumení!


