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OBECNÉ DNI
Piatok
Ako prvý program tohtoročných dedinských dní sa konal stolnotenisový turnaj v miestnom kultúrnom dome. V prvej časti súťažili proti sebe deti do 15 rokov. Zápasy boli na
vysokej úrovni, čo veľmi potešilo aj rodičov, starých rodičov, priateľov a iných fanúšikov.
V tejto vekovej skupine nastúpilo 13 hráčov. Neskôr nasledovali osoby staršie ako 15 rokov. V tejto kategórií ukázalo 8 hráčov svoje schopnosti pri stoloch. Víťazi oboch vekových
skupín súťažili o záverečného majstra tohto turnaja. Fanúšikovia, ktorí zostali až do konca
podujatia, boli svedkami výnimočného zápasu. Ďakujem všetkým za účasť! Športu zdar!

Nedeľa
Nedeľu sme začali slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša, počas ktorej sme spomínali
na 80. výročie vysvätenia nášho kostola. Ďalej nasledovala spomienková slávnosť 25. výročia odhalenia pomníka
Nádeje. V rámci tohtoročných obecných dní sme oslavovali aj tretie jubileum a to 50. výročie odovzdania novej
budovy ZŠ v Žiranoch. Preto po slávnostnom obede sme
sa vybrali aj do miestnej základnej školy. V poobedných
hodinách aj ľudový dom mal otvorené dvere pre návštevníkov. Deti mali možnosť vyskúšať trampolíny, nafukovací
hrad a ďalšie atrakcie v centre voľného času. Kultúrny program bol taktiež veľmi bohatý – mohli sme vidieť vystúpenie detí miestnej základnej a materskej školy, ako aj rôzne
folklórne a tanečné skupiny. Ďalej nasledovalo udelenie
Ceny obce Žirany naším úspešným rodákom, ktorí v tomto roku dosiahli významné výsledky minimálne na celoštátnej úrovni v rôznych oblastiach
a tým reprezentovali našu obec doma i v zahraničí. Cena obce bola udelená Viktorovi Pirošovi, Emanuelovi Maňúchovi, Štefanovi Mészárosovi a Filipovi Fleischhackerovi. Každému
ocenenému srdečne blahoželáme a tešíme sa z ďalších úspechov v budúcnosti Vo večerných
hodinách o zábavu sa postarala skupina LEN TAK, po ktorej nasledovala diskotéka, s ktorou
sme uzavreli tento bohatý víkend.
Písal: JB, RO, AB

Sobota
V rámci obecných dní sa taktiež uskutočnil už tradičný minifutbalový turnaj. Zúčastnilo
sa 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Po zápasoch v skupinách turnaj pokračoval vo vyraďovacích stretnutiach najlepších tímov. Víťaz môže byť len jeden a hoci sa
ostatní hráči snažili a bojovali zo všetkých síl, potvrdila sa kvalita a dominancia družstva
Klokočina. Vyhrali všetky zápasy a predviedli okulahodiacu hru. Turnaj mal svoju kvalitu
a potvrdil stúpajúcu úroveň v jednotlivých zápasoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za
účasť a tešíme sa na ďalšie pokračovanie. Sláva víťazom, česť porazeným!
V centre voľného času v podvečerných hodinách o zaujímavý program sa postaral dobový
spolok Satyros, ktorý nám priblížili ranný stredovek a taktiež svojím predstavením zabavili aj detičky. Neskôr nasledovalo vystúpenie Nikolasa Takácsa a kapela Maduar s Ivannou
Bagovou, ktorí sa postarali o fantastickú atmosféru tohto večera. Naši občania ich vítali
v hojnom počte a s veľkým nadšením. Následne skupina KIKO BAND sa postarala o tanečnú zábavu a roztancovala všetkých prítomných.
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V októbri sme oslavovali mesiac úcty k starším aj v našej obci, kde sme privítali našich
dôchodcov a jubilantov. Po úvodnom príhovore pána starostu obce vystúpili deti miestnej MŠ a žiaci ZŠ, ktorí pripravili pekný program pre seniorov. Občania, ktorí oslavovali
okrúhle jubileum v roku 2019, dostali aj darčeky od obce. Program ukončilo pohostenie
obecenstva. 
Písal: ZŠ

ČINORODÁ JESEŇ A ZIMA
ŽENSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU ZOBORALJA
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Produktívna činnosť ženského speváckeho zboru pokračovala aj po letných prázdninách.
14. septembra sme sa zúčastnili Pamätného pietneho dňa Jánosa Esterházyho v Dolných
Obdokovciach. Vo veľmi peknom prostredí pútnického centra Jánosa Esterházyho sme sa
spolu s ostatnými speváckymi zbormi z okolia predstavili ako súčasť sakrálneho programu
speváckych zborov Podzoboria. Pre nás bolo toto vystúpenie zaujímavé aj z toho dôvodu,
že dve naše speváčky pochádzajú práve z Dolných Obdokoviec.
V rámci obecných dní sme tento rok opäť spievali na nedeľnej svätej omši a svojím vystúpením sme prispeli k slávnostnému aktu ukladania vencov pri Pamätníku nádeje.
V mesiaci október sme mali dve vystúpenia.
5. októbra sme spolu s pánom starostom a niekoľkými poslancami obecného zastupiteľstva
úspešne reprezentovali našu obec v maďarskom meste Dorog pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby. Po vrúcnom privítaní tamojším p. starostom Dr. János Tittmannom
nasledovala krátka prezentácia o histórii mesta s dôrazom na dôležitosť udržiavania partnerských, ale hlavne priateľských vzťahov medzi usadlosťami. V konkurencii speváckych
zborov z Nemecka a Maďarska sme veľmi dobre obstáli a prítomní diváci ocenili pestrosť
nášho programu od klasických diel, úprav ľudových piesní až po moderné skladby. Obzvlášť veľký potlesk zožala pieseň Trommellied, podaná v nemčine.
Druhé októbrové vystúpenie sa konalo 25.
októbra v koncertnej sále Župného domu
v Nitre. Ako stáli účastníci podujatia Festival Cantate sme reprezentovali našu obec
opäť presvedčivým výkonom ako po iné
roky. Návštevníci festivalu a milovníci zborového spevu si prišli na svoje vďaka našim
skladbám a aj vďaka piesňam, ktoré zazneli
na festivale v podaní speváckych zborov

z Močenka, Nitry a Veľkého Kýra. Po ukončení prehliadky zborov nasledovalo vyhodnotenie odbornou porotou, ktorá nešetrila
slovami chvály na adresu zboru a práce
nášho zbormajstra Dr. Viktora Šimeka.
Plodná jeseň plynule prešla do ešte aktívnejšej zimy.
1. decembra sme na svätej omši spievali pri
príležitosti jubilujúcich šesťdesiatnikov a
tromi skladbami sme prispeli k dôstojnému programu požehnania adventného venca , ktorý
sa v našej obci konal prvýkrát.
6. decembra sme prijali pozvanie komárňanského speváckeho zboru Gaudium a komornej
inštrumentálnej skupiny Komora na Adventný koncert, ktorý sa konal v Dôstojníckom pavilóne. O úspechu tohto koncertu ste si mohli už prečítať aj na obecnej stránke. V preplnenej
sále vystupovalo niekoľko speváckych skupín a zborov od malých škôlkarov až po dospelých
účastníkov. V závere povznášajúceho koncertu odzneli spoločné skladby spriatelených spevákov. Po koncerte si každý účastník odnášal čarovný pocit prichádzajúcich sviatkov, ktorý
sme utužili ďalším adventným koncertom v obci Hosťová 8. decembra.
Vyvrcholením príprav na najkrajšie sviatky roka bol už každoročný Vianočný koncert
nášho zboru na domácej pôde dňa 15. decembra. Po privítaní všetkých prítomných hostí
sme v dvoch blokoch predniesli známe vianočné skladby ako Pieseň malého bubeníka, Tichá noc a iné. Účinkujúcim hosťom bol tento rok mladý spevácky zbor Castanea z Veľkého Kýru pod vedením Ing. Andrey Bolfovej. Na záver zaznela spoločná pieseň Sláva Bohu
na výsosti. Diváci, ale aj účinkujúci speváci si po koncerte do svojich príbytkov odniesli
radosť z prichádzajúcich Vianoc.
Možno sa Vám zdá tento článok rozsiahly, ale taká je aj činnosť nášho zboru. Pravidelne
odchádzame od rodín, aby sme spevom potešili iných, spomalili uponáhľaný svet a zastavili večné naháňanie sa. Vážime si každého, kto si nájde čas a svojou prítomnosťou na
našich koncertoch nám fandí a podporuje nás.
Ďakujeme a do nového roka 2020 prajeme šťastie, zdravie, vzájomnú lásku a porozumenie.
Písal: JO
ROZSVIETENIE ADVENTNÉHO VENCA A VIANOČNÉ TRHY

Dňa 1.12.2019 sa po prvýkrát v našej obci
uskutočnil akt zapálenia sviece na adventnom venci umiestnenom pred našim kostolom. Po náboženských obradoch a posvätením venca, ktoré viedol náš duchovný otec Jozef Macho, zaspieval niekoľko piesní Ženský
spevácky zbor Zoboralja, ktoré nenútene navodili atmosféru Vianoc.
Pred kostolom už rozvoniaval punč, varené víno, medovina, podpecníky, pagáče, štrúdle,
lokše a vianočné oblátky. V stánkoch predávajúci ponúkali rôzne vianočné ozdoby, výrobky
z medu, voňavé prekvapenia a ďalšie darčeky, ktoré naši spoluobčania s radosťou nakupovali
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pre svojich blízkych a priateľov. Celú túto veľmi vydarenú akciu sprevádzala hudba, ktorá
vytvárala čaro blížiacich sa sviatkov.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a podieľali sa na prípravách
tejto milej udalosti. Veríme, že zapálenie prvej sviečky na adventnom venci a vianočné trhy
sa v našej obci udomácnia a stanú sa tradíciou. 
Písal: RO

VIANOČNÝ PROGRAM
Miestny spolok Červeného Kríža organizoval vianočný program 12. decembra 2019
v kultúrnom dome. O sviatočný program sa postarali deti z miestnej MŠ a ZŠ, ako aj žiaci maďarského oddelenia ZŠ v Jelenci. Po vystúpeniach prišiel aj Mikuláš a organizátori
ponúkali hosťom pravú vianočnú kapustnicu. Veľká vďaka vystupujúcim, učiteľom, ktorí
ich pripravovali, ale aj organizátorom, že sme mohli zažiť veľmi príjemnú predvianočnú
atmosféru.
Písal: ZŠ

SILVESTER
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Samospráva Obce Žirany usporiadala v kultúrnej miestnosti
rozlúčku so starým rokom a príchod Nového roku 2020. Stoly sa prehýnali bohato naloženými dobrotami. Pri výbornej
hudbe a dobrej zábave tancovala mladšia aj staršia generácia.
Každý netrpezlivo očakával polnoc, a veru čochvíľa aj prišla.
Pri buchote šampanského, štrngnutia jeden druhému prial to najcennejšie zdravie, šťastie
a lásku. Deti netrpezlivo utekali na ohňostroj, nieže im niečo ujde. Boli takí, ktorí prskavkami
vítali Nový rok, boli takí, ktorí si spievali, a veru boli aj takí, ktorým kvapky sĺz stekali po líci.
Po návrate do sály už rozvoniavala kapustnica, ktorú každý nesmierne chválil. Zábava gradovala až do svitania.
Písal: ZB

ŽIJÚ MEDZI NAMI
Arnold Palaky – Majster Slovenska
Mnohí ste už počuli o našom rodákovi, Arnoldovi Plakyho, ktorý už dlhšiu dobu dosahuje
významné výsledky v atletike, a to v oblasti 60800 metrového behu a v štafetovom behu.
Ako to vlastne začalo? – Ako žiaka Základnej
školy v Jelenci ma pán učiteľ telocviku zobral na
súťaž v behu do Nových Zámkov, kde som dosiahol pekné umiestnenie. Môj dobrý výkon si
všimol aj vedúci a tréner miestneho atletického
klubu. Následne ma oslovili cez moju školu, že
sa môžem stať členom Atletického klubu Nové
Zámky. Túto ponuku som prijal a odvtedy (čiže
už viac ako rok) trénujem tu a s veľkým nadšením športujem v tejto oblasti.
Aké si mal doterajšie úspechy? – Na mojej prvej súťaži v Dudinciach s klubom sme dosiahli zlatú medailu a prišli sme domov ako majstri Slovenska v behu. Následne v Bratislave na súťaži Vyšehradská Štvorka som znovu vyhral prvé miesto v 60
metrovom behu. Moja ročná ťažká práca a táto výhra ma
dostala do zahraničia. V Česku som sa zúčastnil na preteky
Európske týždne, kde som zápasil s atlétmi z 12 štátov. Môj
najnovší úspech som dosiahol v novembri tohto roku, kedy
v Košiciach na Majstrovstvách Slovenska v atletike som sa
znovu stal majstrom Slovenska v 4x300 metrovom štafetovom behu.
Ako ďalej? – V prvom rade by som chcel dokončiť strednú
školu, následne pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Popri
tom chcem pokračovať v tomto športe, a chcel by som sa
zdokonaliť ako najviac je to možné. V marci sa znovu začínajú slovenské majstrovstvá, takže mám na čo trénovať!
Touto cestou by som sa chcel poďakovať môjmu učiteľovi telocviku, že mi pomohol spraviť prvý krok k úspechu, ako aj
ostatným učiteľom. Ďalej veľká vďaka patrí môjmu trénerovi, ktorý mi venoval veľa času, peňazí, energia a trpezlivosti, a
do dnes to so mnou nevzdal. V neposlednom rade sa chcem
poďakovať svojim rodičom a príbuzným za povzbudzovanie
a podporu.
Viktor Piroš – Majster Európy v naturálnej kulturistike
a fitnes
„Máme koniec sezóny. Touto cestou by som sa chcel poďakovať za celý tento rok hlavne svojej rodine že ma podporovala najviac ako to bolo možné, svojim kamarátom a známym. Vďaka patrí aj mojim sponzorom za ich veľkú podporu
– Deziderovi Bedovi (Volt s.r.o.) a Mariánovi Čanakymu
(ZEERTZ s.r.o.). Ďakujem!“
Písal: VP
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VIANČNÝ
PROGRAM
ZA ZMESOVÝ ODPAD
SI OD
NOVÉHO ROKA BUDEME
MUSIEŤ PRIPLATIŤ.
Aký je trend v oblasti komunálnych odpadov? Je odpadu viac alebo menej?
Žijeme domu konzumu čo sa dramaticky prejavuje aj na množstve komunálneho odpadu.
Uvediem konkrétny príklad – kým v roku 2000 každý Slovák vyprodukoval približne 250
kg odpadu za rok tak v roku 2018 to bolo už viac ako 350
kg. Pre porovnanie priemer Európskej únie je 480 kg na občana a priemer obcí združených v Ponitrianskom združení
je 390kg. Dá sa preto očakávať že nárast odpadu bude pokračovať aj v ďalších rokoch čo sa samozrejme odzrkadlí aj
na výške poplatku za odpad pre občanov.
Od čoho sa odvíja výška poplatku za komunálny odpad?
– Najdôležitejším faktorom je to, aké množstvo odpadu
občania vyprodukujú a koľko % z neho dokážu vytriediť.
Za separovaný odpad ako je sklo, plasty, kovy a papier obce
neplatia. To však neplatí pri bio odpade, nebezpečných
odpadoch, objemnom odpade, stavebnom odpade a samozrejme pri zmesovom odpade.
Hlavne zmesový odpad a objemný odpad bude pre obce a ich občanov predstavovať do
budúcnosti čoraz väčšiu finančnú záťaž. Túto skutočnosť pocítime všetci už od začiatku
nového roka 2020.
Hovoríte teda, že za zmesový odpad ktorý občania ukladajú do čiernych nádob budeme platiť viac. Prečo je tomu tak?
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je skutočnosť že na Slovensku sa už nemôžu otvárať
nové skládky odpadov, môžu sa iba rozširovať tie jestvujúce. Každému je však jasné, že
žiadna skládka sa nedá rozširovať do nekonečna. To znamená, že skládky ktoré v súčasnosti máme sa postupne napĺňajú a zatvárajú. Skládok je teda čoraz menej ale zmesového
odpadu je stále veľa. Majitelia skládok preto ťažia z tejto situácie a dvíhajú cenu odpadu
smerom hore.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že skládkovanie je považované za najmenej ekologické
nakladanie s odpadom. Slovenská republika preto za odpad ktorý končí na skládke odpadov vyberá tzv. zákonný poplatok obci – čo je akási ,,ekologická daň“. Cieľom tohto opatrenia je teda tlačiť na mestá a obce aby vytvorili také podmienky pre zber komunálnych
odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo najmenej. Výška tohto poplatku každým rokom
rastie.
Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28% odpadu (údaje sa
rôznia). V Ponitrianskom združení je to 46% (rok 2018).
Slovenská republika sa zaviazala, že do roku 2020 vytriedime 50% odpadu. Verím, že Ponitrianske združenie na rozdiel od Slovenska tento cieľ splní. Avšak zloženie zmesového
odpadu v našich obciach pre nás zostáva stále veľkou výzvou.
Tento rok sme robili analýzy zmesového odpadu produkovaného z obcí združených
v PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov ako aj priamo na obciach pri zbere nádob.
Výsledky boli zdrvujúce – viac ako 50% odpadu by sa ešte dalo vytriediť. V praxi to teda
vyzerá asi takto: bežná domácnosť by mala mať čiernu nádobu poloprázdnu. No keďže
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ju má poloprázdnu tak ju musí ,,silou mocou“ niečím doplniť. Tak ju doplní aj odpadom
ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bio odpad (viac ako 30%) ale aj sklo, papier, atď.
Od našich občanov často zaznieva otázka prečo neplatia za odpad menej keď ho triedia, prípadne prečo obec nedostáva za separovaný odpad peniaze ?
Obce za separovaný odpad nedostávajú žiadne financie z dôvodu, že separovaný zber komunálnych odpadov nie je ziskový, ale je tomu presne naopak. Triedenie odpadu dnes
musí byť dotované. Ak by tomu tak nebolo tak obce by si museli priplatiť aj za tieto odpady.
Čo teda majú robiť občania pre to, aby za odpad nemuseli v budúcnosti platiť stále
viac?
Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu. To znamená, že si spotrebiteľ trikrát rozmyslí či danú vec, ktorú si chce kúpiť vôbec potrebuje. A ak si už niečo kúpi
tak si bude oveľa viac všímať z čoho je daný tovar vyrobený a do čoho je zabalený. Ďalším
krokom je dôkladné triedenie odpadu. 
Článok je spracovaný na základe rozhovoru

s projektovým manažérom PZO - Mgr. Michal Bakyta

ROK 2019 V ČÍSLACH
-

Počet narodených detí......................................................... 6 (3 dievčatá a 3 chlapci)
Počet zosnulých..................................................................... 11 (5 žien a 6 mužov)
Počet sobášov.......................................................................... 15
Počet prihlásených na trvalý pobyt................................. 35
Počet odhlásených z trvalého pobytu............................ 21
Počet obyvateľov obce k 1.1.2020.................................... 1 359
Spracoval: AB

GRATULUJEME PÁNOVI STAROSTOVI K 60. JUBILEU

r

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
K 60-ročnému jubileu chceme Vám zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá:
70 rokov:
Elena Macskaiová
Anna Číková
Ing. Ján Benďák
Oľga Benczová

60 rokov:
Michal Krajči
Agnesa Bezániová
Tibor Piroš
Ing. Jozef Zsebi
Rudolf Elgyütt
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50 rokov:
Eva Fúsková
Iveta Kozlová
Katarína Szórádová
Miroslav Krajčovič
Róbert Vaňo
Slavomír Krés
Zuzana Szóradová
Jozef Horník
Vavrinec Czakó
Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov!

NAŠE CELOROČNÉ AKTIVITY
Nové detské ihrisko pri MŠ
Új játszótér az óvoda számára

Prišli na svet:
Oliver Vén
Rodičom a bábätkám prajeme pevné zdravie!
Uzavreli sobáš:
Róbert Mokos, Hosťová a Mgr. Gabriela Benczová, Žirany
Ján Csuba, Žirany a Mária Töröková, Branč-Veľká Ves
Mário Kríž, Žirany a Martina Kluková, Žirany
Kristián Tvrdoň, Žirany a Monika Hranková, Považany
Mladomanželom blahoželáme, a prajeme veľa spoločne prežitých rokov!
Opustili nás:
Ladislav Molnár
Magdaléna Benczová
Alžbeta Pirosová
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!
(Pomenované osoby, resp. rodinní príslušníci dali písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.)
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Oprava mosta na Hlavnej ulici
A fő utcai híd javítása
Oprava pódia a sedadiel v dolnom parku
A szabadtéri színpad és a padok javítás

október

24

3
10
11
14
24

7
8
20
21
21
november

25
26

22

december

august

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové

NIE:

guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),

prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

NIE:

ELEKTRO + NO

odpad bez možnosti vytriedenia

ÁNO:

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

NIE:

ÁNO:

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

alebo plastové časti papierových výrobkov

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

ÁNO:

PAPIER

apríl

9
9
22 utorok

4
5
18
18
19

1
1
14
15
28

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

13
14
20
27
28

9
10
16
23
23

júl

31

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny

30
30

27
27

jún

3
4
17
18
25

marec

NIE:

BIO ODPAD

september

máj

5
19
25
26

február

ÁNO:

2
15
16
22
29

12
13
14
23
26

2
8
21
22
28

január

obec Žirany

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2020

26
31

28
29

Ďalšie aktivity v centre voľného času
Egyéb tevékenységek a szabadidőközpontban

Obecný úrad v novom šate
Új ruhába öltözött a községhivatal

