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Vynovený vstup do Žirian

Vyhodnotenie roka 2014
Stáva sa už tradíciou, že na začiatku nového roka uvádzame niekoľko štatistických údajov o našej
obci z predošlého roka, takže:
Počet narodených detí 6 (!) z toho 2 chlapci a 4 dievčatá
Počet sobášov 7
Zmeny v trvalom pobyte občanov: počet prihlásených 22, počet odhlásených 16
Počet úmrtí 15 z toho 7 mužov a 8 žien

Slúžiť občanom, hájiť záujmy obce
(rozhovor so starostom obce o volebnom období 2015-2018)
Staronový starosta Žirian, 54-ročný Ing. Jozef Zsebi, pôsobí vo funkcii od
roku 1998. Po šestnástich rokoch „starostovania“ sa mu v posledných komunálnych voľbách opäť podarilo získať si dôveru voličov. Na začiatku nového volebného obdobia odpovedal na niekoľko otázok ohľadom ďalšieho rozvoja našej obce.
-Pán starosta, obyvatelia Žirian vám vyjadrili dôveru už piatykrát po
sebe. Ako to vnímate?
Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a vyjadriť vďaku tým občanom, ktorí mi dali svoj hlas. Víťazstvo aj v týchto voľbách je pre mňa cťou, výzvou a záväzkom zároveň. Pevne
dúfam, že sa mi podarí nájsť spoločnú reč s novým omladeným obecným zastupiteľstvom, a že spolu dokážeme potreby obce a požiadavky našich občanov počas nasledujúcich štyroch rokov pretaviť do zrealizovaných plánov a nesklamať tak ich prejavenú dôveru. Našim spoločným
mottom je: Slúžiť všetkým občanom - chrániť záujmy obce!
-Do akých oblastí bude podľa vás potrebné v nasledujúcom volebnom období nasmerovať najviac
obecných investícií a kde na tieto investície plánujete hľadať finančné zdroje?
Vo svojej práci chcem pokračovať v rozpracovaných aktivitách. Za najdôležitejšie v prvej etape považujem vytvorenie stratégie na nasledujúce štyri roky aj v nadväznosti na pripravovaný program EÚ na roky
2014 až 2020. V dôsledku rozvoja obce v posledných rokoch potrebujeme vykonať zmeny v územnom
pláne obce. Predmetom zmien je zmena značenia začiatku a konca obce, zmena polohy autobusových zastávok a vymedzenie nového obchvatu v obci.
V nedávno realizovanom dotazníkovom prieskume občania (hoci ich bolo iba 38) dosť kriticky hodnotili celkový vzhľad našej obce, ako aj dostupnosť služieb či bezpečnosť v obci. Ich pripomienky najviac
smerovali k nevyhovujúcemu stavu miestnych komunikácií, chýbajúcim chodníkom a k prejazdu veľkotonážnych nákladných áut cez obec do kameňolomu a miestnej vápenky. V oblasti životného prostredia
opýtaní respondenti kriticky vnímajú najmä existenciu čiernych skládok v obci, znečistenie životného
prostredia rôznymi činnosťami a nelegálne vypúšťanie žúmp občanov. Našim občanom veľmi prekáža aj
zvýšená prašnosť, čiže kvalita ovzdušia v obci. Som pripravený vypočuť si názory a pripomienky občanov
a podporiť každú dobrú myšlienku v prospech našej obce.
Medzi naše priority v novom volebnom období patrí dokončenie odkanalizovania určitých častí obce,
najmä pri hlavnej ceste, zlepšenie kvality miestnych komunikácií so začatím budovania chodníkov a dokončenie výstavby nájomných bytov. Uvidíme, ako sa nám podarí na tieto veľké akcie dávať dohromady
peniaze, ktorých dôležitou súčasťou bude aj získavanie finančných prostriedkov z Európskych zdrojov.
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-Občania sa dosť kriticky vyjadrujú k stavu miestnych komunikácií. Ako chcete riešiť danú situáciu aj v súvislosti s narastajúcou intenzitou dopravy v obci a parkovaním v niektorých častiach obce?
V rámci technickej infraštruktúry je v obci dôležité zamerať sa najmä na postupnú rekonštrukciu miestnych komunikácií a dobudovanie chodníkov pre chodcov. Je to však dlhodobá a finančne veľmi náročná
investícia a preto tieto práce rozvrhneme do viacerých etáp. Nesmieme pritom zabudnúť ani na tak potrebné pomenovanie ulíc v obci.
Hoci sme nepriechodnou obcou, intenzita dopravy má neustále stúpajúcu tendenciu. Narastá počet automobilov v domácnostiach a väčšina našich obyvateľov cestuje do roboty vlastným autom. Najväčšia
hustota premávky je teda ráno a poobede, keď sa naši občania vracajú z práce domov. Existencia lomu a
vápenky v obci predstavuje veľkú záťaž na komunikácie v obci. Frekventovaná nákladná doprava nielen
zaťažuje komunikácie, ale zároveň prináša prvok zvýšenej hlučnosti a prašnosti pre obyvateľov. Preto je
nanajvýš potrebné sa intenzívne venovať otázke vybudovania obchvatu v obci, ktorý by odhlučnil a odťažil životné prostredie obce. Máme v pláne pokračovať v asfaltovaní ďalších ulíc, spevnenie Tichej ulice a
prepojenia Úzkej ulice s Prednými lúkami, Treba sa začať zaoberať aj prepchatosťou ulíc, konkrétne na
našej „Klokočine“ a Pri božej studni autami tam bývajúcich obyvateľov. Občania si nechávajú svoje autá
pri ceste, ktorá je však dosť úzka. Pomaly to už začína byť neúnosné.
-Ako chcete zabezpečiť, aby najmä mladí ľudia neodchádzali za bývaním do iných obcí alebo do mesta?
Pre rozvoj bývania a skvalitnenia vzhľadu obce sme v roku 2014 rozbehli výstavbu nájomných bytov, najmä pre mladých obyvateľov, v počte 16 bytových jednotiek. Pevne dúfam, že sa nám tým podarí uspokojiť dopyt po bývaní u našich občanov. Pri dokončení nájomných bytov sa ráta aj s povrchovou úpravou ich
okolia, vybudovaním chodníkov s parkovacími miestami a vybudovaním detského ihriska v hornej časti tohto pozemku. Je tu veľa rodín s malými deťmi, ktoré potrebujú priestor na hranie. Bohužiaľ, obecný
úrad nedisponuje ďalšími pozemkami pre individuálnu bytovú výstavbu. Obecná samospráva však bude
podporovať snahy našich občanov o zriadenie nových ulíc v intraviláne obce.
-Ako chcete zlepšiť úroveň materskej a základnej školy v obci? Ako by ste riešili kapacitné problémy v materskej škole?
V minulých rokoch prebehla rozsiahla modernizácia exteriéru budovy školy a v súčasnosti prebieha postupná modernizácia vnútorných priestorov a vybavenia školy (moderné tabule, nábytok, počítače,...).
Kapacita aj úroveň školského zariadenia je postačujúca a pokiaľ nejaké miesta v materskej škole chýbajú,
snažíme sa na to v rámci našich možností reagovať. Je treba neustále prispôsobovať chod školy a škôlky
potrebám našich občanov. V novom volebnom období chceme ešte zrekonštruovať vnútornú elektroinštaláciu v budove školy, aby vyhovovala súčasným podmienkam.
-Čím chcete upútať pozornosť turistov? Aké by mali byť priority obce v oblasti rozvoja turistiky?
Naša obec je známa tým, že má nádhernú okolitú prírodu, ktorú treba už konečne aj patrične využiť. Turistika a cykloturistika sú rozšíreným spôsobom trávenia voľného času. Obcou prechádza turistická trasa
Ponitrianskej magistrály, ktorá si vyžaduje revitalizáciu (oživenie). Táto časť magistrály spája vrch Zobor
s rekreačnou oblasťou Remitáž a so zrúcaninami hradu Gýmeš. Cykloturistika je v súčasnosti aktuálnou
problematikou a v našej obci sú dobré podmienky na vytvorenie cyklotrás s napojením na okolité obce.
Čo sa týka zachovania historických prvkov v obci - v centre obce sa nachádzajú historické domy a historické prvky (studne), ktorých revitalizácia so sebou prinesie zvýraznenie koloritu obce a podporí jej ráz.
V obci sa nachádza dom ľudových tradícií, ktorý bol vytvorený za účelom prezentácie kultúrneho bohatstva obce ako pripomienku života predchádzajúcich generácií. Je vzácnym kultúrnym kúskom z ktorého
sa skladajú spomienky na život v obci. Jeho zveľaďovanie je prirodzenou súčasťou rozvoja obce.
-Ako konkrétne chcete zatraktívniť obec pre jej obyvateľov?
Obec má rozvinuté športové a kultúrne zázemie, organizuje rôzne kultúrne a športové podujatia. V obci
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veľmi aktívne pôsobí ženský spevácky zbor Zoboralja, folklórny súbor Žibrica a až tri družstvá stolných
tenistov, ktorých činnosť treba naďalej podporovať. Veď stolní tenisti hrajú v krajskej a okresnej lige a
kultúrne súbory úspešne reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí. Spoluprácou v rámci regiónu, ale aj medzinárodnou spoluprácou sa neustále zvyšuje úroveň športových a kultúrnych podujatí v
obci. Práve kultúrne podujatia v obci hodnotia obyvatelia veľmi pozitívne. Jediným negatívom je pomerne malá účasť domácich obyvateľov na rôznych obecných oslavách.
V novom volebnom období chceme zmodernizovať centrum voľného času, hlavne dopravné ihrisko a
tým dosiahnuť zlepšenie využiteľnosti tejto dôležitej časti obce pre občanov. Treba to však robiť veľmi citlivo a uvážene. Takisto máme v pláne modernizáciu verejného osvetlenia, výsadbu stromčekov na cintoríne, v okolí školy a v parkoch. Je veľmi potrebné venovať sa úprave priestorov pri vstupe do obce a na
mieste bývalého obecného múzea. Na oboch miestach sa kvôli bezpečnosti posunú zastávky autobusu a
budú vykonané rozsiahle terénne úpravy, ktoré prispejú ku skrášleniu okolia. Okrem toho pri vstupe do
obce sa pre skvalitnenie elektrickej siete v obci vybuduje nová trafostanica a na mieste asanovaného múzea sa zriadi obecné trhovisko. Chceme prepojiť doteraz slepú ulicu za cintorínom s hlavnou ulicou, čím
výrazne prispejeme ku skvalitneniu dopravy v danej lokalite. Máme v pláne modernizáciu sociálnych zariadení obecného úradu a zriadenie sociálnej miestnosti v dome smútku pre potreby návštevníkov cintorína, kostola a Parku B. Bartóka. V rámci skvalitnenia životného prostredia v obci vybudujeme v priestoroch bývalej železničnej stanice zberné miesta na staré pneumatiky, orezané konáre a pre nadrozmerný odpad. Našou dlhodobou srdcovou záležitosťou je vykúpenie pozemkov od majiteľov medzi Námestím sv. Mikuláša a poštou. Tieto pozemky sú dosť zanedbané a len špatia celkový vzhľad centra, ktoré je
zároveň aj najstaršou časťou obce. Nakoľko sa na týchto pozemkoch zo známych príčin stavať nemôže a
nemôžu sa tam zriadiť ani záhradky, tak prečo by na tomto mieste nemohla byť vybudovaná nádherná
oáza zelene a oddychu? Závisí to len od ochoty majiteľov daných pozemkov.
-Ako vnímate prehlbovanie regionálnej a cezhraničnej spolupráce?
Regionálna spolupráca Podzoborských obcí nie je v súčasnosti plne rozvinutá. Investície do fungovania
miestnej akčnej skupiny, prehlbovanie spolupráce s jednotlivými obcami sú dôležitou súčasťou rozvoja
obce. Obec má nadviazané vynikajúce vzťahy s maďarským mestom Dorog a balatonskou obcou Papkeszi. Spolupráca s českým mestom Zábřeh sa začala iba v roku 2013. Je treba pokračovať v týchto tradíciách a treba ich prehlbovať.
														
Rozhovor pripravil: Jozef Szórad

Kontrola hydrantov v obci
Z poverenia obce firma Dan-Andel vykonávala v decembri 2014 a v januári 2015 kontrolu hydrantov
v obci. Týchto hydrantov je vyše 50w a keďže niektoré už boli aj pozakrývané vrstvou štrku alebo zeminy, museli ich zamestnanci firmy najprv nájsť a obkopať. Potom ich skontrolovali a opravili, u niektorých
bolo treba aj nadvihnúť oválny poklop. Nakoniec hydranty ešte aj označili, aby boli v prípade potreby (napríklad požiar v obci) viditeľné a schopné prevádzky.
jsz
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Šikovné ruky Alexandra Liszyho
To, že náš občan Alexander Liszy má šikovné ruky, vedia predovšetkým tí, ktorým pomáhal ako murár pri stavbe rodinných domov. Okrem toho však má aj jednu veľkú záľubu – vo svojom voľnom čase
zhotovuje rôzne makety, hlavne kostolov, ako sú náš kostol sv. Mikuláša s kaplnkou Panny Márie Lurdskej, kostol zo susedných Štitár a z rodných Čechyniec. Vytvoril aj modely rôznych automobilov, garáží,
svojho rodinného domu a podobne. Sú to veľmi vydarené dielka, ktoré si už pozrelo veľa obdivovateľov,
a to nielen zo Žirian. Jeho nezvyčajnú zbierku si možno pozrieť aj osobne na dvore Alexandra Liszyho.

Nájomné byty pred dokončením
Čo nevidieť, nájomné byty v realizácii Vodohospodárskych stavieb a.s. Bratislava, budú dokončené. Bytový dom so 16 bytovými jednotkami, ktorý začali stavať v lete minulého roka, bude teda o niekoľko týždňov skolaudovaný a odovzdaný novým nájomníkom do užívania.

Rozprávkový zápis prvákov
Zápis detí do 1.ročníka je pre budúcich školákov významnou udalosťou. Vytvára priestor prvého kontaktu detí so školským prostredím. V tomto školskom roku sa zápis prvákov na Základnej škole s materskou v Žiranoch uskutočnil 5. februára 2015 pod vedením pána učiteľa Mgr. Zubčáka. Budúci prváci prišli k zápisu plní očakávaní spoznať školu v sprievode svojich rodičov a triednej pani učiteľky M.
Benczovej. Zápis prvákov sa konal v rozprávkovom prostredí triedy najstarších žiakov našej školy, ktorí
boli pri zápise budúcich prváčikov spoľahlivými pomocníkmi. Slávnostného zápisu sa zúčastnili deti,
ktoré nastúpia do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016. O tom, že bol rozprávkový vypovedalo príjemné prostredie, spolupráca medzi deťmi a pánom učiteľom . Čarovnú atmosféru pri zápise dotvárali svojimi hereckými výkonmi žiaci 4. ročníka. Pred vstupom do triedy privítal hostí pán učiteľ. Úvodné privítanie sa konalo pri hrade so živým rytierom. Rozprávkový hrad bol vstupnou bránou k zápisu budúcich
prvákov. Rozprávka O Snehulienke sprevádzala deti celým zápisom. Na hrade spala zakliata Snehulienka. Nebojácne deti Hanka, Lukas, Mário, Miriamka, Nikolas, Penélope, Sandrika a Simonka svojou šikovnosťou na ceste k záchrane Snehulienky plnili úlohy, a tak spoločne Snehulienku zachránili. Budúci
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školáci boli šikovní a ukázali, že spoznajú aj písmená, čísla, či geometrické tvary. Pri zápise zvládli aj úlohy v pracovnom liste. Deti pri zápise splnili všetky zadané úlohy, a tak sa Snehulienka zo spánku šťastná prebrala a budúcim prvákom za svoju záchranu poďakovala. Na záver zápisu rytier všetky deti pasoval mečom za budúcich prvákov. Snehulienka sa za svoju záchranu deťom poďakovala a odvďačila sa
im malými darčekmi a pamätným listom, ktoré si budúci prváčikovia odniesli ako spomienku na svoje prvé stretnutie so školou.

Zhromaždenie občanov 2015
Už tradičné zhromaždenie občanov sa tento rok konalo 22. februára 2015 o 15.00 hodine. Starosta obce
Jozef Zsebi vo svojom vyše 30 minútovom vystúpení hovoril o aktivitách, ktoré sú naplánované na toto
volebné obdobie 2015-2018. Je ich naozaj dosť a sú podrobne uvedené v rozhovore so starostom obce na
začiatku tohto čísla.
V diskusii sa hovorilo o tých problémoch, ktoré našich občanov trápia najviac, ako sú potreba pomenovania ulíc v obci, vybudovanie chodníkov, zlý stav ulíc, vybetónovanie okolia vodovodných kohútikov na
cintoríne, problémoch pri odhŕňaní snehu a podobne.
Na konci zhromaždenia sa hovorilo o nájomných bytoch. Zišla sa tu viac ako polovica zo zatiaľ 33 záujemcov. V úvode starosta pripomenul, že hodnota samotného bytového domu bude po dokončení vyše
850 000 € a celková hodnota aj s okolím a parkoviskom vyše 1 milióna €. V dome bude jeden 1-izbový a
pätnásť 2-izbových bytov. Pripomienky záujemcov sa týkali v prevažnej miere výšky nájomného (okolo 150 €), veľkosti bytov (57 m2), balkónoch, pivniciach, parkovnom mieste a o vybavení bytov. Na tieto
otázky odpovedal starosta obce a predseda komisie výstavby Jozef Szórad. Posledná informácia sa týkala dátumu prideľovania bytov: byty bude prideľovať obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce v mesiacoch máj-jún. Môžeme záujemcom o byty sľúbiť, že k danej téme budeme pristupovať nanajvýš zodpovedne a nezaujato.
																
text a foto: jsz

6

Detský maškarný ples
Dňa 1. februára zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža už tradičný fašiangový karneval pre naše detičky. Urobiť deťom
radosť a naplniť ich sen byť aspoň na chvíľu krásnou princeznou, obávaným pirátom či supermanom bol pre organizátorov plesu dostatočnou
odmenou. Tento rok bolo menej detí ako inokedy. Všetky masky boli
krásne a originálne a preto každý účastník karnevalu dostal sladkú odmenu. Podobné karnevaly boli aj v škole a v materskej škôlke..
Foto:
Marianna Balková a škola

Spoločenská rubrika
Životné jubileá:
			 90 rokov: Macskaiová Helena č.d.29
			 80 rokov: Pajerová Monika č.d.330
			 70 rokov: Szonlajtner Viktor č.d.22
Kozlová Marta č.d.255
Magová Alžbeta č.d.76
Vanyová Elena č.d.287
Andrašková Valéria
			
60 rokov: Gál Jaroslav č.d.241
Szórádová Elvíra č.d.68
Michalovičová Anna č.d.79
Benďáková Eva č.d.56
			 50 rokov: Benczová Alžbeta č.d.487
Šubová Iveta č.d.281
Gálová Mária č.d.422
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš: Andrej Hrabina, Myjava a Ing.
Miriam Búšová, č.d.428 ... 28.2.2015
Mladomanželom želáme veľa spoločne prežitých
rokov v láske a porozumení!
Opustili nás : Szórádová Mária č.d.7
Dallos Štefan č.d.135
Andrašková Terézia č.d.105
Režová Barbora č.d.63
Kauseková Alžbeta č.d.238
Murka Karol č.d.339
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

To tu ešte nebolo
Reč je o pozitívnych vyjadreniach na snehové sochy Vladimíra Chovanca. Takýto obrovský ohlas zrejme nečakal ani samotný autor týchto nádherných výtvorov: sochu veľmoža, starého baču, kráľovnej so
šašom,... Hlboké uznanie vyjadrovali nielen naši občania, ale aj úplne neznámi ľudia.

Odvoz odpadkov
Komunálny odpad:
Plasty:
			
Papier: 				

14. a 28. apríl 12. a 26. máj
7. apríl 19. máj 16. jún
5. máj 16. jún

9. a 23. jún
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Pripravované podujatia
-

Riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva v KD dňa 19.apríla 2015
Oslava Dňa matiek v KD dňa 10.mája 2015

Noc v knižnici
Kde bolo, tam bolo v Základnej škole s materskou školou v Žiranoch sa 6.2. 2015 v podvečer, v priestoroch školskej knižnice uskutočnil večer čitateľov školákov. Stretnutie pod názvom Noc v knižnici pripravili naši pedagógovia pre všetkých školákov, mladých čitateľov školy. Potešilo nás, že o účasť žiakov na podujatí prejavilo záujem 23 čitateľov. Našou snahou bolo vytvoriť netradične a pútavo priestor v prostredí školy zameraného k podpore záujmu o čítanie a rozvoja vzťahu mladých čitateľov k čítaniu a knihám.
Prostredníctvom aktivít, súťaží a večerného čítania rozprávok sme chceli poukázať, na to, že knihy rozdávajú čitateľom radosť, poznanie, poučenie aj zábavu.
Počas večera žiaci spoznávali prostredníctvom kníh a čítania mnoho zaujímavostí. S kamarátmi zažili s
čítaním príjemné chvíle, plné zábavy. Vďaka čítaniu vznikli nové priateľstvá. Žiaci spoznali, že s knihou sa
cítia príjemne a čítanie je zábavou. Veríme, že naši žiaci budú aj naďalej radi navštevovať školskú knižnicu. Budú jej častými hosťami a spolu kamarátmi, čitateľmi sa naučia mať rady knihy a čítanie.
Mnohé deti dnes čítajú pomenej. Ich voľný čas vyplňuje počítač, mobil, internet a množstvo iných aktivít. Nemajú čas otvoriť knihu a začať čítať. Nevedia sa ponoriť na také miesto, ktoré by vytváralo pohodu

na pokojné čítanie. Vzťah ku knihám a čítaniu je dôležité utvárať už od útleho detstva Ak si nená-

jdeme cestu ku knihám ako deti, nenájdete si k nej cestu ani ako dospelí.
Naučme deti spoznávať význam kníh a krásu čítania, ponúknime im dobrodružstvo, poznanie aj zábavu.
Ponúknime im múdrosť písaného slova a naučme ich , že kniha je ich verným priateľom.
			

H.Š.
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