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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Číslo 4 – December 2015/Ročník VIII.
nepredajné

8. Repre
zentacný

ples

SAMOSPRÁVA OBCE ŽIRANY
A MIESTNE ORGANIZÁCIE
Vás srdečne pozývajú
dňa 2. apríla 2016 o 19.30 hod.
do kultúrneho domu v Žiranoch
- večera, víno, občerstvenie, káva
- POLE DANCE SHOW, tombola
- hudba: kapela KIKO BAND
- cena: 12 EUR

PRAJEME PRÍJEMNÚ ZÁBAVU !
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Predaj vstupeniek na Obecnom úrade,
alebo u Zuzany Benczovej č.d. 313
(tel. č.: 0903833480)

DEŇ SENIOROV
Október je výnimočný mesiac, ktorý patrí starším ľuďom. Mal by nám pripomínať ako si uctiť
seniorov v našom okolí, pretože oni si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť a úctu ako sa nám zdá,
pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré
odovzdávajú mladšej generácii.
Obec Žirany sa v rámci možností snaží pomáhať
svojim seniorom počas celého roka. Za pripomenutie stojí rozvoz obedov v pracovných dňoch, letné
zájazdy na termálne kúpaliská v Štúrove, vo Veľkom
Mederi, alebo autobusová doprava na púť do obce
Marianka.
Dňa 18.októbra prijali naši seniori pozvanie obecného zastupiteľstva do kultúrneho domu na malé spoločenské posedenie. Prihovoril sa im starosta obce.
Kultúrny program pripravovali pedagógovia a žiaci
MŠ a ZŠ Žirany. Po vystúpení detí boli jubilantom
a najstarším obyvateľom obce odovzdané hodnotné darčeky. O občerstvenie sa postarali pracovníčky
obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva.
Pri tejto príležitosti chceme všetkým našim starkým
vyjadriť úprimné poďakovanie a nech sú ich dni
pekného veku preplatené vďačnosťou a úsmevom
mladšej generácie.
Text a foto: bj

PÚŠŤANIE ŠARKANOV
S príchodom jesene sa príroda zaodieva do pestrých farieb a školákom prináša povinnosti
spojené so začiatkom nového školského roku. Jesenné obdobie je však aj obdobím príležitostí
stráviť v prírode čas oddychu a zábavy so svojimi najbližšími. Jedinečnou udalosťou jesenného
obdobia na našej škole bol 12.november. Celkom obyčajný a predsa tak nevšedne zaujímavý
deň pre všetkých, ktorí prijali pozvanie školy, stráviť príjemné jesenné popoludnie so svojimi
ratolesťami v areáli ZŠ s MŠ v Žiranoch. Organizáciu podujatia školy Púšťanie šarkanov, zabezpečovali učitelia Mgr. H. Šimeková Mgr. M. Szórádová a Mgr. L. Némethová v spolupráci
so zamestnancami školy. Snažili sme sa vytvoriť atmosféru rodinnej pohody a zábavného popoludnia. Využili sme príjemné prostredie školského areálu s multifunkčným ihriskom. Na
podujatí sa zúčastnili deti z materskej školy a žiaci základnej školy v sprievode svojich najbližších. Potešila nás bohatá účasť prítomných na podujatí. Veríme, že všetci sa cítili príjemne. Atmosféru spríjemňovala aj hudobná produkcia. Zásluhou
rodičov a školy bolo pre účastníkov podujatia pripravené
občerstvenie. Teplý čaj, káva, pagáčiky, koláče, či iné dobroty príjemne všetkých občerstvili. Počasie zúčastneným
vytváralo výborné podmienky na púšťanie šarkanov. Pestrosť poletujúcich šarkanov nad areálom školy bola obdivuhodná. Snaha rodičov potešiť svoje ratolesti pri púšťaní
šarkanov bola pre tých najmenších najväčšou radosťou. S
príjemne stráveným popoludním sme sa všetci rozlúčili
spoločným púšťaním balónov šťastia. Veríme, že sa všetci
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zúčastnení cítili príjemne a na jesenné podujatie školy Púšťanie šarkanov budú príjemne spomínať.

Mgr. Henrieta Šimeková
Foto: jsz

ROZHOVOR S PANI RIADITEĽKOU ZŠ A MŠ ŽIRANY
Pre mnohých našich obyvateľov je meno Mgr. Henrieta Šimeková menej známa, patrí však
dáme, ktorá je už 2 roky riaditeľkou ZŠ a MŠ Žirany. Mgr. Šimeková pochádza z Košíc , už 20
rokov ale žije v Nitre. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa,
kde vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ. Pani riaditeľka je matkou už dospelého syna a stará
sa aj o výchovu našich detí na ZŠ a MŠ Žirany.
Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľkou?
Už od detstva som si vytvárala k profesii učiteľa kladný vzťah. Formovanie môjho vzťahu učiť,
vzdelávať a odovzdávať poznanie k pedagogickej profesii výrazne ovplyvnilo moje rodinné
prostredie. Pochádzam z rodiny, kde sa učiteľské povolanie stalo tradíciou i poslaním.
Bývate v Nitre, kde je viac škôl, čím Vás oslovila možnosť pracovať práve u nás?
Ak človek nájde v práci druhý domov, prostredie, v ktorom sa cíti príjemne a ľudí, ktorí ho obklopujú vníma osobne ako rodinou je na správnom mieste, kde má zmysel pracovať. Pre mňa
osobne je naša škola takýmto miestom.
Už 2 roky ste riaditeľkou ZŠ a MŠ, v lete aj vďaka Vám prešla budova školy rekonštrukciou, ste spokojná s výsledkom?
Výsledok splnil naše očakávania nakoľko došlo ku kompletnej výmene elektroinštalácie, vymaľovaniu priestorov školy a úplnej rekonštrukcii telocvične. Rekonštrukcia mohla byť zrealizovaná najmä vďaka pánovi starostovi obce, ktorý spolu s obecným zastupiteľstvom zabezpečil
finančné prostriedky na jej realizáciu z prostriedkov ministerstva školstva a obce. Vďaka podpore rodičov, verejnosti a zamestnancov školy sa nám podarilo umiestniť na 1.mieste v celoslovenskej súťaži Domestos, kde sme získali za víťazstvo sumu 4 800 eur, ktorá bola použitá na
obnovu toaliet v MŠ.
Ako by ste charakterizovali Váš vzťah so zriaďovateľom školy, kolegami a s rodičmi detí?
Vzájomnú spoluprácu so zriaďovateľom školy, obecným zastupiteľstvom hodnotím na veľmi
dobrej úrovni nakoľko nám všetkým záleží na rozvoji školy a na tom, aby sa v nej naše deti cítili
príjemne.
Aké máte plány s rozvojom školy a škôlky, ktoré sú pod Vašim patronátom?
So zriaďovateľom sa neustále snažíme využívať možnosti rozvoja školy. Vďaka spolupráci so
zriaďovateľom školy a s podporou obecného zastupiteľstva a verejnosti sa nám darí napredovať
v modernizácii priestorov školy. V spolupráci so zriaďovateľom plánujeme z prostriedkov ministerstva školstva zrealizovať vybudovanie šatne pre žiakov školy a ozdravno-relaxačné centrum pre deti a žiakov školy z nevyužitých priestorov pôvodnej kotolne.
V mene obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce chcem touto cestou pani riaditeľke, jej kole-
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gyniam a kolegom a ostatným dobrovoľníkom vyjadriť svoju vďaku za ich pracovné nasadenie
počas celého roka a letných prázdnin, za skrášlenie budovy a okolia školy a za výchovu našich
detí.
bj

PRACOVNÉ STRETNUTIE
Obecné zastupiteľstvo na základe sťažností občanov zvolalo dňa 17.12.2015 pracovné stretnutie, kde sa riešila dopravná situácia na ceste z obce smerom na cestu 2.triedy (65). Na stretnutí
sa zúčastnili zástupca Regionálnej správy a údržby ciest, zástupca odboru cestnej dopravy a
pozemných komunikácií z okresného úradu, spoločnosť SIRA, prevádzkovateľ kameňolomu firma Dopravex a obecné zastupiteľstvo. Na stretnutí sa prerokovala dopravná situácia, príčiny
vzniku kolón a znečistenia cesty. Po výmene názorov sa všetky strany dohodli na zmiernení
zlej situácie v nasledovných bodoch:
- Osadenie dopravných značiek, ktoré upozornia vodičov na prekážky na ceste a spomalenie
jazdy.
- Firma Dopravex na vlastné náklady vyčistí
priekopu vedľa cesty.
- cesta a autá budú podľa možnosti čistené vo
väčšej miere
- nákladné autá budú parkovať v objekte
lomu a nie na ceste vedúcej do obce
Je nám jasné, že vďaka týmto sľubom autá z cesty úplne nezmiznú, že cesta nebude úplne čistá,
ale veríme, že dopravná situácia sa zlepší, a príchodom prvého snehu sa z a do obce dostaneme
bez ohrozenia nášho zdravia a majetku.
Text a foto: bj

NOVINKY V OBCI
Centrálne trhovisko: ako sme už v poslednom čísle spravodajcu písali, na mieste bývalej krčmy
a klubu mladých sa od leta budovalo trhovisko a výbočisko pre autobusovú zastávku, ktoré sú
už dokončené. Na ich dokončení sa podieľali firma Calmit, stavebná firma Daniela Andela a
stavebniny Ernesta Rácza. Obecný úrad získal na túto akciu dotácie, ktoré musela doplniť z
vlastných zdrojov. Veríme, že sa s projektom zvýšila bezpečnosť cestujúcich a komfort predajcov a občanov.
Kamerový systém: naša obec získala dotácie vo výške 153.361,98 EUR na dobudovanie a skvalitnenie kamerového systému. Tieto financie sa nemôžu použiť na žiadne iné úkony, správnosť
ich využitia preverujú prísne kontroly. Práce na kamerovom systéme boli ukončené. Obec sa
teda môže popýšiť získaným majetkom vo výške 150.000 EUR.
Sociálne zariadenia v KD: dotácie sme získali aj na obnovu sociálnych zariadení v kultúrnom
dome. Tieto dotácie boli tiež doplnené zo zdrojov obecného úradu. Vymenila sa sanita na ženských a mužských toaletách.
Výsledky práce Vám prinášame na fotografiách.
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Text a foto: bj
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá:
80 rokov: Kováčová Anna, č.d.337
			
70 rokov: Pirošová Magdaléna, 334
			 Szórádová Anna, 302
			 Szórád Valent, 448
			
60 rokov: Balková Mária, 446
			 Krížová Mária, 391
			 Kupečeková Alžbeta, 26
			 Korunka Dušan, 163
50 rokov:
			
			
			

Elgyüttová Mária, 364
Kňažovičová Barbora, 386
Pajerová Mária, 122
Lyžičiar Stanislav, 104
Szórád Ján, 409

Prišli na svet: Sándor Olívia, 442
Kianeková Natália, 350
				 Geschwandtnerová
				 Victoria, 375
Rodičom blahoželáme a bábätkám
prajeme veľa zdravia!
Opustili nás : Hačková Helena, 241
				 Búšová Magdaléna, 385
				
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť!

Oslávencom želáme veľa šťastia
a pevné zdravie!
PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
9.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva: 22.jan.2016
Kampaňové podujatie MOST – HÍD: 23.jan.2016 KD Žirany
Zhromaždenie občanov: 24.jan.2016 KD Žirany
Kampaňové podujatie Smer SD: 27.jan.2016
Voľby do NR SR: 5.marec 2016
8.reprezentačný ples: 2.apríl 2016
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ZMENY V TRIEDENÍ ODPADOV
Vážení občania!
Od 1.1.2016 máme nový harmonogram na vývoz odpadov, v ktorom
je zapracovaných aj niekoľko dôležitých zmien, čo sa týka ich zberu a triedeniu:
1. TKO – komunálny odpad: POZOR ZMENA! Od 1.1.2016 bude vynášaný namiesto utorka každú druhú stredu. Prvý zber komunálneho odpadu bude v stredu 13.1.2016.
2. PLASTY + KOVOVÉ OBALY: spolu s plastom (žltá nádoba) sa od 1.1.2016 budú zbierať
aj kovy. (po novom aj umyté konzervy, iné drobné kovové obaly, viacvrstvové krabicové obaly
od mlieka, smotany, džúsov atď.)
3. BIOODPAD: bude sa zbierať od začiatku marca do konca novembra. Bude sa zbierať iba
odpad z hnedých nádob. Vrecia položené vedľa nádoby nebudú vyvážané.
4. Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu: z bezpečnostných dôvodov sa ruší zber „od
domu k domu“. Tento odpad sa bude zbierať 2x do roka (v sobotu) a to tak, že na obcou určené
miesto príde posádka, ktorá priamo od občanov preberie nebezpečný odpad. Občania budú
informovaní obecným rozhlasom
5. TUKY A OLEJE: Nový zákon o odpadoch ukladá mestám a obciam zbierať už aj jedlé
tuky a oleje. Obec zabezpečí nádoby, do ktorých môžu občania doniesť tuky a oleje naliate v
PET fľašiach. Odpad bude odvážaný operatívne – podľa potreby. Umiestnenie a farbu nádob
oznámime občanom dodatočne.
bj
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september

1
8
15
27
29
október

Streda
Streda Pond. 13
Streda Štvrtok 16
Pond.
Streda

jún

máj

Streda

1 Pond.
10 Streda
11 Štvrtok
24 Streda
26 Piatok

február

Pond.
Streda

2 Pond. Streda 4
5 Štvrtok Pond. 16
18 Streda
19 Štvrtok
28 Sobota Pond. 30

4
13
20
27

január

11
13
25
27

november

Pond. Utorok 12
Streda Štvrtok 14
Pond.
Streda

júl

7 Pond.
9 Streda
21 Pond. Utorok 22
23 Streda
24 Štvrtok

marec

august

Pond. Streda
Pond.
Streda
Piatok

december

8 Pond. Pond.
10 Streda
18 Štvrtok
22 Pond.
24 Streda

4
18
20
22

apríl

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016
Obec Žirany
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