
ŽIRIANSKY   
SPRAVODAJCA 

Č A S O P I S  O B Y V A T E Ľ O V  O B C E  Ž I R A N Y

 Číslo 1 – Apríl  2017/ročník X.
nepredajné

VESELÚ VEĽKÚ NOC!



ROK 2016 V ČÍSLACH

ŽIRIANSKY SPRAVODAJ MÁ 10 ROKOV

HÁDANKA

Aby sme neporušili dlhoročnú tradíciu, uvádzame aj tentoraz niekoľko štatistických údajov 
o našej obci za uplynulý rok, takže nech sa páči:

 - Počet narodených detí.......... 4  ( 2 chlapci a 2 dievčatá)                                     
 Aktuálna pripomienka: Toho lenivého bociana by bolo treba vymeniť!
- Počet sobášov..........11  (iba 1 sobáš s čisto žirianskym 
„obsadením“)
- Počet úmrtí..........13 ( 6 mužov a 7 žien)
- Počet prihlásených na trvalý pobyt..........31

        - Počet odhlásených z trvalého pobytu..........42
        - Najstarší obyvatelia obce: 
      Szórád František narodený  v roku 1928
     a Cifrová Emma  narodená v roku 1922 
        - Počet obyvateľov obce k 1.1.2017..........1370
                       Spracoval: jsz 

Ani sa nám nechce veriť, ale už 10 rokov uplynulo odvtedy, ako sme sa uzhodli vydávať 
v našej obci obecný časopis. Zmyslom tohto časopisu bolo a stále je informovať našich 

občanov o dianí v obci. Išlo nám vtedy o to, aby boli naši ob-
čania včas informovaní o zámeroch obecných orgánov v otáz-
kach rozvoja a zveľaďovania obce, zlepšovania životných pod-
mienok našich občanov, o zámeroch v oblasti kultúry, športu  
a spoločenského života obce. Časopis vychádza štvrťročne, čiže 
nemôže poskytovať čerstvé informácie, ale  prehľad udalostí za 
uplynulý štvrťrok. Najprv vychádzal 5 rokov v čierno-bielom 
prevedení a od roku 2012 už vo farbe. Najaktívnejšími člen-
mi redakčnej rady spravodajcu boli a sú Adriána Bezányiová,  
Jozef Bencz, Juraj Maga a Jozef Szórad. 
Na tomto mieste by sme radi vyzvali našish občanov, aby aj oni 
boli prispievateľmi do časopisu, nakoľko sa to doteraz uskutoč-
ňuje iba veľmi sporadicky.

redakčná rada
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BLAHOŽELANIE 
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NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR
Detský maškarný ples - karneval 18.2.2017 kultúrny dom ČK, Obec
Fašiangy 26.2.2017 obec FSZ
Zhromaždenie členov spolku Červeného kríža 12.3.2017 kultúrny dom ČK
Podujatie k výročiu marcovej revolúcie 19.3.2017 obec CS
Vítanie jari 9.4.2017 obec CS
9. Reprezentačný ples 21.4.2017 kultúrny dom Obec, SZZ, ČK
Zdravotná prednáška 28.4.2017 kultúrny dom ČK
Stavanie mája 30.4.2017 kultúrny dom Obec, SZZ, MŠ+ZŠ
Deň matiek 14.5.2017 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Stretnutie u Sv. Urbana 21.5.2017 vinohrady ČK
Deň detí - turistika 3.6.2017 obec/okolie ČK
Tradičné upratovanie pre zvelaďovanie
obce a okolia

17.6.2017 obec/okolie Obec, SZZ, ČK, ST, 
SIRA

Športový deň - tenisový, stolnotenisový turnaj 1.9.2017 MiZŠ/kultúrny dom ST
Športový deň - minifutbal, disko-zábava 2.9.2017 MiZŠ Obec, MŠ+ZŠ, ČK
Koncert speváckych zborov september kostol/kultúrny dom SZZ
Posedenie: Október mesiac úcty k starším 15.10.2017 kultúrny dom Obec, MŠ+ZŠ
Púšťanie šarkanov november MiZŠ ZŠ+MŠ
Katarínsky ples - zábava 18.11.2017 kultúrny dom Obec+Mládež
Vianočný koncert 10.12.2017 kultúrny dom SZZ
Betlehemská hra 16.12.2017 obec CS
Vianočné posedenie 17.12.2017 kultúrny dom ČK
Silvester 31.12.2017 kultúrny dom Obec

Multifunkčné ihrisko pri základnej škole = MiZŠ

Červený kríž = ČK
Csemadok = CS

Spevácky zbor Zoboralja = SZZ
Folklórny súbor Zsibrica = FSZ

SIRA, pozemkové spoločenstvo = SIRA

Kalendár plánovaných podujatí Žirany - 2017

VYSVETLIVKY, SKRATKY:
Samospráva obce = Obec

Základná škola s materskou školou Žirany = ZŠ+MŠ
Stolný tenis - Vawex OCÚ Žirany = ST

SK_12.02.17

V januári oslávila naša dlhoročná pracovníčka obecného úra-
du, Helena Szórádová, okrúhle životné jubileum. Na obecnom 
úrade má na starosti ekonomický úsek, mzdovú a školskú agen-
du. Svoju prácu vykonáva veľmi zodpovedne, je spoľahlivá a vždy 
ochotná pomôcť. Obecná samospráva a redakcia časopisu jej  
k tomuto významnému výročiu želajú veľa zdravia, pracovných  
a osobných úspechov, šťastný život bez starostí, dobrú náladu, spo-
kojnosť a veľa lásky v kruhu svojich najbližších.
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KTO JE ZO ZÁKONA POVINNÝ PRIPOJIŤ SA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

V prípade, že ste obyvateľom obce, v ktorej v súčasnosti ukončujeme výstavbu verejnej 
kanalizácie, už vám bola doručená zásielka, v ktorej Vás vyzývame k pripojeniu sa, ale  
z akéhokoľvek dôvodu sa na verejnú kanalizáciu pripojiť nechcete, Vás musíme upozorniť 
na nasledovné.
Ako vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci, kde je vybudovaná kanalizácia máte 
povinnosť pripojiť sa, a to v zmysle § 23 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sie-
ťových odvetviach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, t.j. nepripojenia sa na verejnú 
kanalizáciu, Vám pritom hrozí uloženie aj opakovanej pokuty do výšky 331,- Eur.
Vo vlastnom záujme preto prosím neodkladajte vybudovanie domovej časti prípojky  
a dbajte na čo najskorší termín pripojenia Vašej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Naši 
pracovníci sú pripravení Vám v tom poradiť a pomôcť.
Je potrebné uvedomiť si, že mnohé žumpy sú netesné a odpadová voda presakuje do pod-
ložia a znečisťuje zdroje pitnej vody. Pripojenie sa na verejnú kanalizáciu je oveľa bez-
pečnejšie a ekologickejšie, účinné čistenie v čistiarňach odpadových vôd je jednoznačne 
najefektívnejším spôsobom likvidácie odpadových vôd, ktoré potom môžeme vypustiť 
späť do prírody. Pripojením sa na verejnú kanalizáciu sami prispejete k tomu, aby voda, 
ktorú pijete a využívate v domácnosti bola kvalitná a zdravá, spoločne s nami tak chránite 
naše vodné zdroje i celé životné prostredie.

OZNÁMENIE

Pre Obec Žirany koncom roka 2016 zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol priznaný úver 
vo výške 511 550 eur pri úrokovej 
miere 1% pre stavbu Bytový dom 
Žirany, súpisné číslo 528 s počtom 
bytov 16.
Tento nájomný bytový dom bol 
podporený aj dotáciou v sume 275 
450 eur z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky v rámci Pro-
gramu rozvoja bývania.

Príde chlapík do krčmy a pýta sa vrchného: 
- „Bol som tu včera večer?“ 

- „Áno, bol.“ 
- „A prepil som celú výplatu?“ 

- „Úplne celú.“ 
- „Chvála Bohu, už som si myslel, že som ju stratil...“

ZASMEJTE SA
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

Už niekoľko rokov, spolu s manželom a dcérkou, žije v našej obci sympatická mladá pani 
Michaela Galambošová, rodáčka z Oravy. Je autorkou štyroch románov: Manipulátor 
(2015), Vyveští vám Šimona (2016), Dve ženy (2016) a Lov na nevestu (2017). Prináša-
me vám krátky rozhovor:

Kedy ste začali písať? A čo vás k tomu viedlo? 
Začala som písať na základnej škole. Najprv som prispievala do 
školského časopisu, neskôr do regionálnych periodík. Bola to 
moja najväčšia záľuba. 

Prečo ste sa rozhodli žiť pri Nitre? Predsa, pochádzate z Oravy. 
Do Nitry som išla na vysokú školu, kde som vyštudovala bioló-
giu. Počas doktorandského štúdia som spoznala môjho manžela 
a ako to už býva, ostala som tam, kde je moje srdce. Žirany sa mi 
páčili kvôli kopcom a okolitej prírode. Keďže som z Oravy, chý-
bali mi hory. Žirany sú však celkom dobrý kompromis. Aj voľný čas najradšej trávime v lese. 

Ako ste sa dostali k vydaniu prvej knihy?
Prvé tehotenstvo som mala rizikové, takže som musela byť doma. Aby mi rýchlejšie prešiel 
čas, začala som písať rukopis Manipulátor. Inšpirovala som sa jedným chlapíkom, ktorý 
bol príliš zaujímavý na to, aby sa naňho dalo zabudnúť. Oslovila som vydavateľstvo a kniha 
bola na svete. 

Zvyknete dodržiavať nejaké rituály? 
Potrebujem mať ticho a ruší ma neporiadok. Spravím si kávu a píšem. Každý deň sa sna-
žím napísať aspoň stranu. 

A čo inšpirácia?
 Rada pozorujem ľudí. Vždy sa snažím vybrať si nejakú zaujímavú postavu, ktorú potom 
prenesiem na papier. Sme rôzni a to je pekné. A inšpiratívne. Ktovie, možno v mojich kni-
hách nájdete aj suseda.. 

V marci vám vyšla novinka Lov na nevestu. O čom to je?
O mužovi Jozefovi, ktorý má svoj svet. Pre neho nemá žena žiadnu hodnotu. Je panovačný 
a manipulatívny. Očarí ho bohatstvo podnikateľky Helgy, ktorú sa rozhodne stoj čo stoj 
dostať pred oltár. To, či sa mu podarí obalamutiť naozaj inteligentnú ženu, už nebudem 
prezrádzať. 

Pripravujete niečo? 
Na jeseň by mi mal vyjsť piaty román z mamičkovského prostredia. Okrem toho mám 
rozpísaný román s mystickým pozadím, tak dúfam, že ho dokončím.

Ďakujeme Vám za rozhovor a želáme veľa dobrých nápadov.
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FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY

Zo zvykov počas fašiangového obdobia v Žiranoch v roku 2017, ktoré je spojené  
so smiechom,  s radosťou a veselosťou. 

Z MAŠKARNÉHO PLESU DETÍ 
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Hovorí sa, že medzi najväčšie zázraky v našom živote patrí príchod nového človiečika na 
svet. V nás dospelých to vytvára úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti v rodine. 
Pred piatimi rokmi prežívali najšťastnejšie chvíle života aj naša mladá občianka Kristína 
Arpášová so svojim priateľom, keď sa im narodila dcérka Kristínka. Na jej narodení bolo 
zvláštne to, že tak rekordne skoro sa v novom roku ešte nenarodilo ani jedno žirianske 
bábätko. Bolo to presne v piatej minúte prvého 
dňa roka 2012. 
24 dní po narodení Kristínky Dombaiovej bola 
radosť aj u mladomanželov Hetešových, tá však 
bola až dvojnásobná, nakoľko po vyše 25 rokoch 
sa v našej obci narodili opäť dvojičky – Viktória 
a Patrik.
Za tých päť rokov sa z Kristínky a Viktórie  sta-
li hotové slečny a z Patrika švárny mládenec. 
Redakcia spravodajcu praje oslávencom veľa 
zdravia a lásky v kruhu svojich najbližších. Želáme im, aby mali krásne a šťastné detstvo. 

PO PIATICH ROKOCH

VÝSTAVA OBRAZOV V. ŠIMEKA V CENTRO NITRA

1.-31.marca 2017 sa uskutočnila autorská výstava výtvarných diel 
PaedDr. Viktora Šimeka v CENTRO Nitra, na Chrenovej. Výstava  
s názvom „KRÁSA V KROJI“ sa uskutočnila v spolupráci s Krajským 
osvetovým strediskom v Nitre.
„Viktora Šimeka kroje očarili. 
Fascinuje ho ich ozdobný zmy-
sel. Motivujú ho tvary, farby  
a detaily,  ktoré sú závislé od úče-
lu textilného predmetu a zároveň 

odrážajú mnohoročné tradície rozšírené v určitom re-
gióne. V dielach, ktoré autor predstavuje na tejto výsta-
ve, reprezentuje ľudový odev z Tekova, Čajkova, Žirian 
a Ladíc. Dominujú postavy žien, ako matky s dieťaťom, 
mladé ženy, nevesty, speváčky a tanečnice. Pozornosť 
venuje najmä ženskej hlave a čepcom, ktoré považuje 
za korunu krásy každej ženy.“

 szi

,,Keď som bol malý, mamička mi vravela, že kľúčom života je šťastie. V škole sa ma 
učiteľka spýtala, čím chcem byť v dospelosti. Povedal som „šťastný“. Povedala mi, 
že som nerozumel otázke.  Ja som však povedal, že ona nerozumie životu.“ 



SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

30. VÝROČIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU

Životné  jubileá:  
80 rokov: 
Gálová Veronika  24
Nagyová Apolónia   412
 Rentková Veronika   307
70 rokov: 
Búsová Monika   176
Dallosová Rozália   272
Nagyová Františka   279
Slováková Valéria    246
60 rokov: 
Zsebi Tibor   324
Zúzik Ladislav   78
Bencová Mária   400
Szórádová Helena   216
Kollárová Věra   127
Pirošová Margita   461
 Balkóová Júlia   375
50 rokov: 
Andrásko Jozef  JUDr.   533
Kováčová Zlatica   476
Pirošová Zdena    334
Andelová Iveta   249
Billa Boris    343
Kozla Jozef   266
Piroš Róbert   289
Oslávencom želáme veľa šťastia  
a pevné zdravie!

Prišli na svet:                               
Jašíček Miloš    248
 Biháryová Laura   344
Rodičom a bábätkám blahoželáme a prajeme 
pevné zdravie!

Uzavreli sobáš: 
Revel Shinn Atkinson, USA  a  MDDr. Mar-
garéta Frtúsová   č.d. 359
Juraj Holúbek, Hrabovka a  Nikoleta Bezá-
nyiová  č.d. 8
Mladomanželom želáme veľa spoločne preži-
tých rokov v láske a porozumení!

Opustili nás:    
Piroš  Imrich   
Szórádová Veronika
Čík Alexander   
Bedová Karolína
Bezányiová Elena
Cifra Marian
Kušniarová Mária
Macskaiová Helena
Szonlajtner Viktor
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Tento rok oslavu-
je Folklórny súbor 
Zsibrice 30. výro-
čie založenia. Za 
tie roky absolvova-
li nespočetne veľa 
úspešných vystúpe-
ní nielen na domá-
cej pôde, ale aj za 
hranicami Slovenska 
(Maďarsko, Rak-
úsko, Rumunsko, 
Francúzsko,...) a za 
svoju obetavú prácu 
získali veľa ocenení. 


