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ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

DEŇ SENIOROV
Každý z nás bol raz dieťaťom, každý z nás prechádzal v živote šťastným aj menej šťastným obdobím. Aká len bola vtedy mäkká starkej náruč! Aké len múdre boli vtedy
starkého rady! Starí rodičia vedia pochopiť často lepšie ako rodičia. Starí rodičia už
nie sú zaťažení každodennou potrebou starostlivosti o svoje deti, a preto si môžu dovoliť vnúčatká hýčkať a rozmaznávať.
Koľkokrát sme bežali s „boľačkou“, či
ponosou práve za starkou! A jej nežné
oči nás nikdy neodmietli. Rozdávala
pokoj, múdrosť a ešte niečo, čo možno ani nevieme pomenovať, niečo, čo
sme cítili len pri nej. Nevyberme si iba
jeden mesiac v roku, prejavujme starkým úctu po celý rok. Oni si to zaslúžia!
V nedeľu 16. októbra 2016 Obec Žirany pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizoval stretnutie dôchodcov a jubilantov. Október - Mesiac
úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto
stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa
zastavíme, zaspomíname, vyjadríme
poďakovanie. Pripomenieme, že na
seniorov obec nezabúda, že si vážime
prácu, ktorú vykonali.
Aj keď sú už na zaslúženom odpočinku, predsa naďalej pomáhajú. Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci. Stále sú
plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce roky.
Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a veselej atmosfére v kultúrnej miestnosti. Po príhovore starostu obce spestrili atmosféru deti z MŠ a ZŠ Žirany svojimi pesničkami,
tancami a básničkami. Dôchodcovia jubilanti obdržali pri príležitosti svojho sviatku
malú pozornosť. Nechýbal pohár dobrého vína a chutná večera, o ktorú sa postarali
pracovníčky obecného úradu a obecné zastupiteľstvo. A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za ich celoživotnú prácu.
Text a foto: bj
PÚŠŤANIE ŠARKANOV
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Jeseň je ročné obdobie v ktorom nemôžu chýbať rozprávky, šarkany, draky.
Naša ZŠ a MŠ po vlaňajšej podarenej akcii zorganizovala púšťanie šarkanov aj v
tomto roku. Do chladného počasia vybehli deti dňa 10.11.2016 so svojimi šarkanmi

v areáli ZŠ a MŠ Žirany. Pani riaditeľka
srdečne privítala starostu obce a všetkých
prítomných. Aj keď jesenný vietor nebol
priaznivý, deti radostne behali po dvore,
šarkany leteli aj padali. Deti a aj dospelí mali vďaka pani učiteľkám a ostatným
zamestnancom školy pripravený teplý čaj,
detský punč a rôzne maškrty. Po zotmení
boli žiaci odmenení za kreativitu a výdrž. Príjemné a chladné popoludnie bolo ukončené lampiónovým sprievodom a veselým spevom detí.
Text a foto: bj
LIST OD MIKULÁŠA
Milé deti! Na ceste po celom svete s mojimi
pomocníkmi sme v decembri našli čas zavítať aj do Vašej škôlky a školy v Žiranoch.
Privítali ste nás aj s pani učiteľkami krásnymi básničkami a pesničkami. Anjel, čert
a ja od vtedy stále spomíname, ako dobre
sme sa u Vás cítili, a ako veľmi sa nám u
Vás páčilo. Dohodli sme sa, a už sme aj naplánovali na december ďalšiu návštevu u Vás, preto
sme už včera začali pre Vás pripravovať aj darčeky.
Nezabúdajte, že ste nám sľúbili, že sa budete dobre
učiť a budete poslúchať rodičov a učiteľky. Tešíme
sa na decembrové stretnutie s Vami!
Váš Mikuláš a jeho pomocníci :)
VÝMENA A CIACHOVANIE VODOMEROV
Ako si to už obyvatelia určite všimli, počas decembra a počas januára prebieha v našej
obci výmena a ciachovanie vodomerov starších ako 6 rokov. Aj touto cestou vyzývame
našich občanov, aby svoje vodomery sprístupnili. Tiež sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti spojené s prácami. Ukončenie hromadnej výmeny a ciachovania je
naplánované na koniec januára 2017, v závislosti samozrejme od počasia. Ciachovanie
ostatných vodomerov bude prebiehať postupne v menšom rozsahu.
HAVARIJNÝ STAV NA CESTE III/1663
Na podnet občanov a samosprávy obce sa v priestoroch zasadačky obecného úradu konalo viacero krízových zasadnutí ohľadne havarijného stavu (zosuvu) jedinej
3

prístupovej cesty do našej obce. Na zasadnutiach boli prítomný starosta obce,
Ing. Jozef Zsebi, zástupcovia RSCÚ, Ing.
Andrašík, a Ing. Gabaj, zástupca spoločnosti Dopravex, pán Brzák, zástupca spoločnosti Lignum + Axureal, pán Šulík, a
zástupcovia Okresného úradu, odboru
CDPK, pán Halla a pán Slávik. Po viacerých rokovaniach sa strany dohodli na
týchto podmienkach:
- Okamžitý odvoz kameniva,
minimálne 50m od vozovky
- Zabezpečenia dopravného značenia
- Oprava vozovky
- Vybudovanie prípadnej núdzovej
náhradnej cesty
Vozovka bola pred zimou opravená len provizórne, firmy prisľúbili kompletnú opravu
cesty od základov po nový asfaltový koberec v danom úseku až po zimných mesiacoch, teda na jar – leto 2017. Dopravné značenie bolo osadené, kamenivo bolo z blízkosti cesty odvezené a náhradná cesta vybudovaná. Ostáva nám teda už len dúfať, že
oprava komunikácie bude v roku 2017 vykonaná podľa dohody.
bj
MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 2016
Dňa 3.12.2016 sa uskutočnil ďalší ročník minifutbalového turnaja o putovný pohár obce
a podnikateľov na multifunkčnom ihrisku
pri ZŠ a MŠ Žirany. Uvedeného turnaja sa
zúčastnilo 8 mužstiev, vyše 70 futbalistov z
našej obce a z okolitých dedín. Aj napriek
mrazivému počasiu sme sledovali kvalitné
zápasy a tradičnú rivalitu medzi jednotlivými štartujúcimi mužstvami. Hráči aj fanúšikovia mali pripravené občerstvenie vo forme
teplých nápojov a chutnej pečenej klobásky,
ktoré pripravili zamestnanci školy a poslanci
obecného zastupiteľstva.
Na 1.mieste už tradične skončilo mužstvo
miestnej Klokočiny, ktoré vo finále porazilo
mužstvo Old Boys Nitrianske Hrnčiarovce o
jediný gól. Na 3.mieste skončil výber tvrdých
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chlapov z okolia pod názvom Bacharis.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným športovcom a usporiadateľom a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník turnaja.								
bj
PREČO PRÁVE ŽIRANY?
Obecné zastupiteľstvo na Mikuláša dostalo nepríjemný darček v podobe ďalšieho zámeru. Na Obec zaklopal ďalší investor, ktorý nás došiel potešiť svojim zámerom, vybudovať kameňolom v našej obci, len pár metrov nad obecným vodojemom. Investor
bol teda pozvaný na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby predniesol svoje
plány. Na zasadnutie prišli traja páni, ktorí začali svoj optimistický príhovor o plánoch, na mape a obrázkoch ukazovali miesta, kde by chceli začať ťažiť a spracovávať
kamenivo. Poslanci, ale aj občania prítomní na zasadnutí im položili viacero nepríjemných otázok. Ak aj na niektoré dokázali odpovedať, všetkým nám bolo hneď jasné,
že aj v tomto prípade ide o investíciu, ktorá občanom ani obci neprinesie nič pozitívneho. Pánom bolo vysvetlené, že občanom sa ku koncu roka 2016 podarilo vybojovať
ukončenie ťažbu v lome, ktorá patrí urbárnikom, pred pár mesiacmi sa im podarilo
z obce vyhnať investora, ktorý tu plánoval postaviť modernú „zdravotne prospešnú“
spaľovňu odpadov. S vedomím, že cesta k peniazom cez Žirany viezť nebude, opustili
priestory zasadačky. Následne poslanci jednohlasne odmietli tento zámer. Nateraz je
teda kľud, ale ako čas plynie, znova sa vynárajú na povrch stále tie isté otázky:
Prečo zase v Žiranoch? Ako sa o nás dozvedeli? Koho záujem je dotiahnuť sem týchto
investorov? Prečo chce v Žiranoch každý investovať len za cenu poškodzovania životného prostredia a prírody?
bj
VYHLIADKOVÁ VEŽA NA ŽIBRICI
Obec Žirany a Štitáre v spolupráci s maďarským partnerským
mestom Dorog podali koncom októbra 2016 spoločnú žiadosť na
projekt s názvom RIABORD – Rising above borders (Preniesť sa
ponad hranice) v rámci Programu Slovensko – Maďarskej spolupráce s názvom INTERREG V-A SR – MR. Cieľom programu je
napomáhať spoločnému rozvoju slovensko – maďarských pohraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie. Miestna samospráva odsúhlasila 5% spoluúčasť (4442 EUR) z celkovej
ceny projektu. Z pohľadu Žirian sa jedná o vybudovanie vyhliadkovej veže na vrchole Žibrice. Pôdorys veže by mal mať rozmery 4,5m x 4,5m a celková výška veže by nemala presiahnuť 17m.
Vyhliadková terasa by mala byť vo výške 12m, tesne nad úrovňou
korún okolitých stromov. Realizácia rozhľadne by prispela k zatraktívneniu turistiky daného okolia a bol by predpoklad nárastu
turistov počas celého roka. 									

bj
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OSEMSMEROVKA

HORA, JANUÁR, JAR, LYŽE, LÁSKA, MIER, OBEC, OSLAVA,
PENIAZE, PES, PIL, POHODA, REZ, ROVNO,SANE, SILVESTER, SNEH,
VÍNO, ZIMA, ÚSPECH, ĽAD, ŠŤASTIE, ŽIRANY, ŽITO
Pravidlá sú nenáročné. V osemsmerovke je potrebné nájsť všetky slová zo zoznamu.
Slová môžu byť v osemsmerovke umiestnené: zľava-doprava, sprava-doľava, zhora-nadol, zdola-nahor, alebo diagonálne všetkými 4 smermi.
Po vyškrtaní všetkých slov ostane 14 písmen v osemsmerovke nepreškrtnutých a tieto
písmená pri čítaní po riadkoch zľava doprava tvoria tajničku osmesmerovky.
VÝZVA
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu energie v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. § 11, ods. 1,3 o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájom6

cov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné a podzemné
elektrické vedenia, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky. Požadovaný termín ukončenia prác je
15.3.2017. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s.
vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona a podľa potreby.
SPOLOĆENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá:
80 rokov: Elgyütt Ladislav, č.d. 37
			 Piroš Imrich, 289
			 Pirošová Alžbeta, 78
			 Elgyüttová Margita, 364
			 Vanyová Alžbeta, 351
70 rokov: Kováč Ján, 454
			 Búš Viktor, 320
60 rokov: Vanyo Michal, 441
Rácz Vojtech, 227
Kňažovičová Barbora, 386
Pajerová Mária, 122
			 Lyžičiar Stanislav, 104
			 Szórád Ján, 409
50 rokov: Minárik Ondrej, 458
Vanyo Barnabáš, 493
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			 Chudá Ružena, 215
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Oslávencom želáme veľa šťastia
a pevné zdravie!
Opustili nás:
				Vanyová Rozália, 107			
				Jamrichová Veronika, 36
Gálová Katarína, 292
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť!

Jozef Bencz, PaedDr. Klaudia Szakács,
Mgr. Jozef Szórad. Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijímame
na hociktorom pamäťovom médiu a taktiež mailovou poštou
na adrese: info@zirany.eu
Uzávierka ďalšieho čísla bude:
31. 3. 2017
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