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OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V septembri 2021 v Budapešti sa uskutočnil 52. Medzinárodný eucharistický kongres, z vďakyvzdania organizačný výbor
vyhlásil celosvetovú adoráciu na deň 20.
novembra, v predvečer nedele Krista Kráľa.
V mnohých krajinách, a na početných
miestach sa zapojili do tejto udalosti, ktorá
bola vyhlásená už 9. krát, a tak aj cca 20
členná komunita našich veriacich od 17.
hod. v rímskokatolíckom kostole Sv. Mikuláša.
Počas hodinovej adorácie skupina veriacich
pomodlili ruženec pred Ježišom v Najsvätejšej sviatosti, z vďaky za nespočetné milosti, a potom nasledovali tichá adorácia a iné

modlitby. Desiatky sv.ruženca boli sprevádzané spevom.
Sekretariát Medzinárodného eucharistického kongresu zo srdca bol vďačný za to, že aj hŕstka veriacich našej komunity sa zapojila do tejto celosvetovej adorácie. Poďakoval organizátorom za úspešné
vytvorenie modlitebného spoločenstva a pozvanie aj iných skupín.
								
Spracoval: MSz, AB

FOLKLÓRNY SÚBOR ZSIBRICA NA BEERFESTE
Folklórny súbor Zsibrica dostalo 2. októbra pozvanie do susednej obce Koliňany, kde sa v prírodnom amfiteátri Bóroš konala akcia s názvom Beerfest. Bola to akcia organizovaná pre celé rodiny. Na
začiatku boli bohaté programy pre deti - rôzne súťaže, maľovanie tvárí, jazda na koni. V neskorších
poobedných hodinách sa začal folklórny program.
Náš súbor sa predstavil zvykom žatvy a odovzdávaním žatevného venca gazdovcom. Mali sme
veľký úspech, čo bolo cítiť na obrovskom potlesku.
Vedúca nášho súboru Elena Benczová dostala pozvanie
do Budapesti od Györgya Agócsa, významného ľudového hudobníka, a známeho z Duna TV, ktorý bol v porote
v súťaži „Felszállott a páva“. Pozvanie bolo do štúdia, kde
sa konalo nahrávanie ľudových piesní zo Žirian v prednese pani Eleny, doprevádzal ju pán Agócs na gajdách.
Nahrávka bude dostupná aj na sociálnych sieťach, kde si
ju budete môcť vypočuť aj Vy.
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Písal: ZB
Zdroj: Archív, Folklórny súbor Zsibrica

No čo – keď nám chátra telo ?

Postarší vek

Do budúcna hľaďme smelo

Na to odpovede nieto

Netopme sa v svojich žiaľoch

Pravda je tá, že sme starí

Precvičujme mozog stále

Máme pre to plakať vari

Neplačme večne – mám na mále

Do budúcna? Koľko je to ?

Hlavná vec že duch je svieži !

Desať rokov, mesiac, dva dni ?

Aj keď vlasy pokryl sniežik

Hodím kocku – šestka padni !

Hlavne že je mladá duša

Telá máme pokrútené

Čo na tom, že telo starne
Nežili sme život márne

Hoci nás dosť ťažko skúšal

Od jari až do jesene ?

Každý vek má svoje čaro

Nehádžme flintu do žita
Užime život do sýta !

Aj keď krásy tela miznú

Držme si v duši silu optimizmu !!!

Zdroj: www.miroblaha.sk

ROZSVIETENIE ADVENTNÉHO VENCA
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, žiaľ ani tento rok sme nemohli zorganizovať akciu rozsvietenia adventného venca
a vianočné trhy. Avšak aj napriek tomu sme
vyzdobili veniec do „nového rúcha“ a duchovný otec posvätil symbol viery, nádeje,
lásky a pokoja. Ďakujeme každému za pomoc pri zdobení venca, ako aj nášmu duchovnému otcovi za posvätenie.
Spracovala: AB
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ONLINE VIANOČNÉ TRHY
Žiaľ ani tento rok sa nám
v našej obci nepodarilo
zorganizovať
vianočné
trhy, a to hlavne z dôvodu
pandemických opatrení.
Mnoho
kreatívnych
ľudí sa na týchto trhoch
chystalo ukázať verejnosti
svoje záľuby. Vo svojom
voľnom čase vyrobili
veľa krásnych a jedinečných výrobkov, ktoré sú výsledkom ich duševnej tvorivej činnosti.
V dnešnom uponáhľanom svete je naozaj obdivuhodné nájsť si čas na vlastnoručnú tvorbu.
Tento rok pod organizáciou Alexandry Bezányiovej sa konali „online vianočné trhy“, kde
sme propagovali a ponúkali na predaj tieto výrobky miestnych remeselníkov. Mnohí ľudia si
zakúpili nádherné vianočné darčeky a ozdoby. Na vianočných trhoch sa zúčastnili: Mária
Földesiová, Denisa Piterková, Laura Vanyo, Diana Szórádová, Včelárstvo Klimek, Gabriela
Hetešová, Claudia Lendelová. Ďalej Irena Szaboová obdarovala niektorých starších občanov
našej obce so svojimi vlastnoručne maľovanými obrazmi, a tak im spravila radosť na tento
sviatok lásky.
Písal: AB

PASTIERSKY LIST NITRIANSKEJ DIECÉZY NA SVIATOK
SVÄTEJ RODINY
Drahí bratia a sestry, milé rodiny!
Prežívame Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, ktoré nám sprítomňujú Božiu lásku objímajúcu
všetkých ľudí a ktorá sa prejavila v príchode Božieho syna na svet. On v plnosti času zostúpil
z neba na zem prostredníctvom rodiny. Preto Vianoce boli a sú aj sviatkami rodiny, čo prejavuje
tým, že sa radi vraciame k svojim drahým, snažíme sa byť spolu so svojimi blízkymi. Je preto prirodzené, že vo Vianočnej oktáve slávime sviatok Svätej nazaretskej rodiny, ktorý chce byť sviatkom všetkých našich rodín. Tento sviatok v nás má prehĺbiť zmysel pre rodinné hodnoty. Pomôcť

4

nám v tom môže ja pohľad na Svätú nazaretskú rodinu – Ježiša, Máriu a Jozefa, ktorá je vzorom
a ideálom každej rodiny – domácej, farskej, diecéznej, aj celej rodiny Cirkvi.
V dnešný sviatok chceme pozdraviť prostredníctvom tohto listu zvlášť všetky rodiny našej diecézy,
s vedomím, že „Cirkev je rodina rodín, neustále obohacovaná životom všetkých domácich cirkví“
(Amorislaetítia 87). Dovoľte preto, aby sme sa spolu s Vami zamysleli nad tajomstvom rodiny.
Biblia hovorí, že rodina je súčasťou veľkého Božieho plánu spásy, že rodina je tak stará ako ľudstvo samé a objavuje sa hneď na počiatku histórie ľudskej spoločnosti. Rodina je v Biblii od začiatku považovaná za prejav Božieho požehnania a nezničil ju ani prvotný hriech. Bolo prirodzenou
túžbou mať rodinu, manželku, potomstvo. Dosvedčujú nám to napr. starozákonné dejiny patriarchov. Skutočnosť, že rodina je veľká v Božích očiach, dosvedčuje aj fakt, že Boží Syn sa narodil
v rodine. Život v manželstve a v rodine je jedno zo životných povolaní, ktoré prijímame od Boha
a v ktorom sa usilujeme pomôcť sebe aj druhým dosiahnuť Nebeské kráľovstvo. Je preto prirodzené, že Cirkev má rodinu v centre svojej pozornosti a háji jej hodnoty.
Pri pohľade na Svätú rodinu si uvedomujeme, že každá naša rodina nie je ani ideálna ani svätá ani
dokonalá. Veď každá má svoje radosti, úspechy a obdobia spokojnosti, za ktoré treba byť vďační
Pánu Bohu, ale aj problémy, ťažkosti a limity. Zvlášť dnes v dobe pandémie prechádzajú naše rodiny, ako aj rodina Cirkvi, mnohými ťažkosťami. Niektorí sa ocitajú na prahu chudoby a boria sa
až s existenčnými problémami. Iným tak veľmi chýbajú sociálne kontakty, až pociťujú osamelosť.
Ďalší z psychického vypätia, frustrácie či straty svojich blízkych už nenachádzajú slová a zostávajú im len slzy. Mnohí sa cítia unavení a znechutení zmenami, ktoré prinášajú opatrenia rôzneho
druhu v snahe chrániť naše životy a zdravie.
Milí bratia a sestry, milé rodiny, ako Vaši pastieri Vám dnes chceme vyjadriť svoju podporu a spolucítenie vo všetkých ťažkých okolnostiach života. Tak veľmi Vám v dnešný deň chceme odovzdať svetlo nádeje, mysliac na Vás v modlitbe. Toto svetielko nádeje nám žiari aj z Betlehemskej
maštaľky. Aj keď sa nám môže zdať, že okolo nás je veľa tmy, predsa len je pravda, že človek vidí
najďalej práve v noci. Vtedy môžeme obdivovať hviezdy na vzdialenej oblohe, ktoré nám Pán Boh
dáva ako svetielka nádeje v tme, ktorá tu nebude nastálo.
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Cez Vianoce si mnohí iste nájdete čas pozrieť rozprávku, kde obyčajne zvíťazí dobre nad zlom,
láska nad nenávisťou. Kresťanské hodnoty, ktoré nám prinieslo novonarodený Mesiáš však nepatria do rozprávkového sveta, ale ponúkajú nám riešenie formou ktorého chceme v našich rodinách a farnostiach denne cez naše slová a dobré skutky obohatiť a ozdraviť naše vzťahy a eliminovať z našich rodín zlo, hnev a podráždenosť.
Svätý Otec František exhortáciu Amorislaetitia (2016), začína slovami: „Radosť lásky, ktorá sa žije
v rodinách, je aj potešením Cirkvi“ (AL 1). Z týchto slov môžeme vnímať, že láska žitá v rodinách
prináša radosť samotnej rodine a takéto rodiny vytvárajú radostnú Cirkev. Cirkev ako rodina rodín má povolanie a zodpovednosť prinášať do tohto sveta, zvlášť dnes, radosť a nádej. Toto je dnes
aj Vaša misia, drahé rodiny. Pápež František pripomína, že Vy ste dnes tým nástrojom, cez ktorý
Cirkev evanjelizuje a slúži okolitému svetu. Každé vytvorené rodinné spoločenstvo totiž môže byť
veľkým obohatením pre farnosť, nesmie byť však uzatvorené, ale otvorené pre službu druhým.
Známy český herec Rudolf Hrušínský na otázku, nad čím rozmýšľa počas Vianoc, odpovedal:
„Vždy znovu si s radosťou uvedomujem, že mám dobrú ženu, dobré deti, dobré vnúčatá a niekoľko dobrých priateľov. A to je veľa!“ Najväčším je bohatstvom – a najväčším bohatstvom každého
človeka je, keď máme dobrú rodinu, kde sa všetci majú radi. Zvykneme povedať, ako je pekné, keď
rodina je na Vianoce spolu. Ale aby to bolo v rodine harmonické na Vianoce, musí to byť také aj
mimo nich. Záleží na tom, ako spoločne žijeme, či sme k sebe navzájom ohľaduplní, či sa vieme
jeden pre druhého obetovať po celý rok. Učme sa to od nášho Pána, ktorý prišiel ako Emanuel –
Boh s nami (porov. Mt 1, 23), a ktorý je „Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6).
Milé rodiny, drahí bratia a sestry, vyprosujeme Vám požehnané Vianočné sviatky a spojení v modlitbe
Vás všetkých zo srdca pozdravujeme a žehnáme!
						
Mons. Peter Beňo, pomocný biskup
a Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

ÚPRAVA DETSKÉHO IHRISKA
Prvotným zámerom bolo
a je, vybudovanie rovnej zatrávnenej plochy, kde by sa
mohli vykonávať športové
aktivity pre deti, mládež, ale
aj pre dospelých. A samozrejme nezabudneme ani
na najmenších - priestor
vedľa ihriska sa doplnil
o nové detské hojdačky.
Celý tento priestor potom
dostane úplne nový náboj. Z nevzhľadného miesta sa stane miesto pre oddychové a športové
aktivity na ihrisku a vedľa neho. Deti sa už nebudú musieť hrať na miestnej komunikácií a nebudú ohrozované dopravnou premávkou.
Úpravu sme začali realizovať 23 júla, keď sa urobil prvý výkop. Následne sa vykryštalizovala skupina ľudí, ktorí sa podieľali na prácach spojených s budovaním ihriska : Dušan Horník
s manželkou, Gregor Búš, Jozef Bencz, Jozef Lacika a Rastislav Ochotnický s manželkou. Ne-
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môžeme zabudnúť ani na 6 deti, ktoré nám pomáhali
s pomocnými prácami a rozvozom štrku.
Samozrejme bez sponzorov by to bolo veľmi náročne. Postupne sa zapájali tieto firmy a osoby: Calmit
a František Szórád, DAN Daniel Andel, MIPA Miloš Pajer, Jaroslav Szonlajtner, Zoltán Vaňo,
Kontech Group Anton Szórad, Marián Szórád - dovoz kameňa a podkladového materiálu
a Kristián Maňúch. Marián Tvrdoň nám pomohol s odbornými radami a podaroval geotextiliu a geomrežu na uchytenie gabionov. Roman Venglík nám daroval drenážnu rúru na odvedenie dažďovej vody, Dušan Horník nám daroval spojovacie plastové pásky a roxory.
K dnešnému dňu mame prakticky vybudované oporné múry - gabiony z kameňa a vyrovnanú
plochu. Na jar máme v pláne zabetónovať stĺpy, ktoré už mame pripravené a upraviť vchod.
Následne osadiť pletivo a bránu so vstupnou bráničkou. Nakoniec naviesť pripravenú zeminu
a zasiať trávu.
Prehľad doteraz vykonaných prác:
Zemné prace s úpravou terénu a zhutnením podkladu : firma DAN 12 hodín
Výkopové práce:
firma MIPA – 10 Mth
Kristián Maňúch – 3 Mth
firma Szonlajtner / Z. Vaňo / - 27 Mth.
firma Calmit Žirany – dovoz kameniva do gabiónov, dovoz materiálu na zhutnenie podložia a dovoz
frakcie 4- 8 na uloženie gabiónových sieti.
Poďakovanie za sponzorské finančné príspevky:
Kontech Group - Anton Szórad.
DAN - Daniel Andel
Komunita brigádnikov zatiaľ bezplatne odpracovala - 311 hodín práce!

Osobitné poďakovanie patrí p. riaditeľovi firmy Calmit Žirany Františkovi Szórádovi, ktorý
veľmi promptne a ústretovo reagoval na naše požiadavky ohľadom zabezpečenia a dovozu
podkladového materiálu a kameňa do gabiónov.
Čaká nás ešte veľa práce, ale cieľ je už na dohľad. Verím, že začiatkom leta môžeme otvoriť
ďalšie miesto pre šport a oddych v našej obci. Na záver ešte jedno veľké poďakovanie všetkým, ktorí nám pomáhajú na tomto projekte. A ďalší, ktorí sa chcú pridať , sú srdečne vítaní.
Písal: RO
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ŽIJÚ MEDZI NAMI
Krásne životné jubileum – PaedDr. Viktor Šimek
Náš významný rodák PaedDr. VIKTOR ŠIMEK, Rytier
maďarskej kultúry, sa koncom októbra dožil osemdesiatky. K tomuto okrúhlemu výročiu mu z celého srdca želáme
hlavne pevné zdravie, radosť zo života, aby mu neutíchajúce nadšenie a elán vydržali ešte veľa-veľa rokov a aby ho
práca na umeleckom poli stále naplňovala. Želáme mu takisto aj krásne spolužitie so svojou manželkou Veronikou
a radosť zo svojich najbližších.
Viktor Šimek sa narodil 28. októbra 1941 v Žiranoch.
I keď vyštudoval na Pedagogickej fakulte v Nitre prírodopis a základy poľnohospodárskej výroby, v roku 1975 ešte
rozšíril svoju pôsobnosť aj o odbor výtvarná výchova a získal aj dirigentské oprávnenie v Osvetovom ústave v Bratislave. K obdobiu rokov 1959 až 2003 sa viaže jeho pedagogické pôsobenie na
ZŠ v obciach Salka, Gbelce, Veľký Kýr a Jelenec. Súčasne bol osem rokov odborným asistentom
na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre -predmet dirigovanie, popri
tom bol umeleckým vedúcim speváckeho zboru. Tak ako plynuli roky, ako zbormajster speváckych zborov dosahuje pozoruhodné výsledky na rôznych súťažiach a prehliadkach celoštátneho,
ako aj medzinárodného charakteru. Očarený krásou ľudových piesní sa dostal k štúdiu ľudového
odevu a jeho umeleckému zobrazovaniu. Rozmanitá umelecká tvorba –venuje sa zborovému
spevu, maľovaniu a v posledných rokoch aj skladateľskej a publikačnej činnosti.
Šimek Viktor je aktívny aj ako usporiadateľ podujatí –bol hlavným organizátorom medzinárodného festivalu speváckych zborov v Žiranoch, Kolíňanoch a Jelenci.
I keď ťažiskom jeho výtvarnej tvorby sú folklórne námety, venuje sa aj ďalším klasickým maliarskym žánrom, krajinomaľbe a zátišiu. Pozoruhodné sú jeho kvetinové zátišia, v ktorých sa
usiluje o vystihnutie farebnej a tvarovej bohatosti prírodných útvarov. Markantnejšie sa tendencie tvarovej štylizácie uplatňujú v jeho tvorbe v krajinárskych motívoch, v ktorých sa vecnosť, prozaickosť a disciplinovaný lineárny rukopis autora mení na lyrickú abstrakciu.
Evidentne jeho najväčšou inšpiráciou je jeho rodná obec Žirany. Krása ľudových piesní zo Žirian,
ktoré pred sto rokmi zozbierali Zoltán Kodály, Béla Bartók a neskôr aj Eugen Szíjjártó mu dali
podnet k štúdiu žirianskeho ľudového odevu a jeho umeleckému stvárňovaniu. Jeho obrazy boli
vystavované s veľkým úspechom doma aj v zahraničí. K úprave ľudových piesní aj skladateľskej
činnosti: v roku 2012 vyšla jeho autorská kniha Farby Podzoboria a o rok neskôr aj druhá kniha
Ľudový odev z Podzoboria. 80 rokov zo života Viktora Šimeka: Jeho elán a nadšenie mu môžeme
iba závidieť. Rok 2002: za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry bol
PaedDr. Viktor Šimek v Budapešti slávnostne pasovaný za Rytiera maďarskej kultúry.
O dvanásť rokov neskôr v žirianskom kostole sv. Mikuláša si náš zbormajster prevzal cenu za
celoživotné úspechy -za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti maďarského vzdelávania a kultúry.
Čas v živote Viktora Šimeka hrá dôležitú úlohu. Veď stále má pred sebou smelé plány, ktoré
chce ešte zrealizovať.
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Na záver sa nedá nespomenúť jeho prácu s vedením vynikajúceho Ženského speváckeho zboru
Zoboralja zo Žirian, s ktorým dosiahol vynikajúce úspechy nielen doma, ale i v zahraničí. Tento
rok vyšla ďalšia publikácia Spievajúce Podzoborie o polstoročí zborového spevu v Žiranoch, na
ktorej spolupracoval so svojou manželkou.
Ýes (v preklade áno, veru tak)… členky speváckeho zboru Zoboralja v posledne spomínanej publikácii vypovedajú, že sú šťastné a vďačné za roky prežité v tomto umeleckom telese.
Čo dodať na záver? Veď o naozaj plodnej činnosti nášho úspešného rodáka už bolo popísaných
veľmi veľa informácií. Snáď predsa ešte toto: 19. augusta 2021 v Budapešti na úrade vlády prevzal
Viktor Šimek cenu Zoltána Kallósa za šírenie maďarskej kultúry v zahraničí.
Spracoval: JSZ
Zdroj: Archív, Viktor Šimek

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 – ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY
Sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2021 (SODB 2021) bolo prvýkrát v histórii plne
elektronické a integrované. Vďaka novému konceptu sčítania štatistický úrad prináša údaje,
ktoré sú kvalitnejšie a presnejšie.
V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 5 449 270 obyvateľov. Z celkového počtu
obyvateľov je 49 % mužov a 51 % žien. Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú
štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom, najmenej v Trenčianskom kraji. Podľa rodinného stavu je slobodných občanov 44,4 %, v manželstve žije
40 % občanov, rozvedených občanov je 8,2 %, ovdovelých 7 % a nezistených 0,4 % občanov.
O niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %). Podiel obyvateľov
v predproduktívnom veku (od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom veku (od 15 do 64
rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %.
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SILVESTER

Výsledky sčítania potvrdil trend starnutia obyvateľstva – na 100 detí pripadá 107 seniorov.
Oproti roku 2011 výrazne narástol podiel obyvateľov nad 65 rokov -až o 4 % a to vo všetkých
krajoch, najviac v Trenčianskom kraji.
Jedným z pozitívnych trendov, ktoré ukázali výsledky SODB 2021 je, že vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (18,4 %). Naďalej však najviac obyvateľov má dosiahnuté
úplne stredné vzdelanie s maturitou. Výrazne najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským
vzdelaním (31,7 %) žije v Bratislavskom kraji. Zároveň má Bratislavský kraj najnižší podiel
obyvateľov so základným vzdelaním (11,6 %).
V rámci SODB 2021 bolo sčítaných 1 234 592 domov a 2 235 586 bytov.
Takmer 30 % domov bolo postavených v období medzi rokmi 1961 až 1980, pričom krajom,
ktorý mal najviac domov/obydlí vystavaných v tomto období, bol Nitriansky kraj. V posledných desiatich rokoch bolo postavených 9,9 % domov, z toho najviac v Bratislavskom kraji. 72
%domov je z murovanej konštrukcie. Skoro 47 % domov má jedno podlažie a 36 % domov je
dvojpodlažných. 48,86 % domov má prípojku na kanalizačnú sieť a 41,09 % domov má septik
alebo žumpu. Vyše 77% domov prípojku na verejnú sieť vodovodu, viac ako 17 % má vlastný vodovod, avšak takmer 4 % domácností stále nemajú vodovodnú prípojku. 67,9 % domov
má plynovú prípojku. Obdobím s najvyšším počtom rekonštrukcií domov boli podľa SODB
roky 2010 až 2015, keď prešlo rekonštrukciou 23,2 % domov. Stále však máme na Slovensku
takmer 39 % domov, ktoré neboli rekonštruované vôbec.
Na Slovensku prevažujú byty v rodinných domoch, je ich až
49,2 %, a v bytových domoch (45,9 %). Najväčší podiel bytov je
v Bratislavskom kraji, 16,1 % všetkých bytov. Krajom s najnižším
podielom bytov je Trnavský kraj s 10,8 % bytov. V prevahe sú
byty s 3 obytnými miestnosťami (35,89 %). Ďalej 66,22 % bytov
je vykurovaných plynom, a 21,32 % pevným palivom. 95,91%
bytov má vodovod v byte, avšak 2,03 % bytov je ešte stále bez
vodovodu.
Podrobnejšie štatistické údaje sú dostupné na stránke www.scitanie.sk.
Spracovala: AB
Zdroj: www.scitanie.sk
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Posledný decembrový deň je v rímskej liturgii zasvätený pamiatke pápeža Silvestra I. a má
aj symbolický význam: vládol v čase, kedy skončil vek divokého prenasledovania kresťanov
a začal sa zlatý vek cirkvi. Silvestrovské radovánky, neskrotné jedenie a pitie boli charakteristické už v období starovekého Ríma na oslavách saturálie. Bezstarostná konzumácia sa potom pomaly stala celosvetovou novoročnou tradíciou. So Silvestrom a prvým dňom v roku
sa spája množstvo ľudových zvykov, povier, zákazov. Na Silvestra sa ľudia lúčia so starým
rokom, so všetkým jeho smútkom a nešťastím. Táto rozlúčka sa zvyčajne spája s hlasitosťou,
krikom, ohňostrojom. V dávnych dobách chceli naši predkovia týmto hlukom tiež držať
zlých duchov ďaleko od domu. Cieľom silvestrovskej zábavy je aj to, aby všetci vstúpili do
nového roka so zábavou, nádejou a šťastím.
Tento filmový citát veľmi pekne vystihuje podstatu Silvestra:
„Zastavme sa a pripomeňme si uplynulý rok! Pamätajme na naše úspechy a neúspechy, naše
porušené a dodržané sľuby. Na to, keď sme zažili najlepšie dobrodružstvá a keď sme sa uzavreli
do seba, aby sme sa vyhli sklamaniu. O tom je naozaj Silvester. Dostávame ďalšiu šancu odpustiť, byť lepší, dávať viac, milovať viac a žiť. Nerozmýšľajme nad tým, čo by bolo, keby..., ale
radujme sa z toho, čo príde. Sľúbme si, že si budeme viac všímať jeden druhého, rozdávať dobro,
a to nielen dnes večer, ale po celý rok. Na svete je veľa vecí, nad ktorými nemáme moc: zemetrasenia, záplavy, reality show. Rozhodnutie je však často v našich rukách, či už ide o odpustenie,
nezištnosť alebo nový začiatok. Pretože len jedna vec môže vyhnať osamelosť z našich životov,
a to je láska, všetky formy lásky. Dáva nám nádej dôverovať novému roku. O tom je silvestrovská noc, o nádeji, no a samozrejme o zábave.“ (Šťastný Nový rok, film, 2011)
Touto cestou by sme chceli popriať našim milým obyvateľom šťastný nový rok, plný úspechov, lásky, pokoja, nádeje a Božieho požehnania!
Písal: AB
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PARKOVANIE – VÝZVA PRE OBČANOV!

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov obce Žirany, aby svoje vozidlá parkovali vo svojich dvoroch,
alebo pred svojimi domami, resp. bránami a pri
parkovaní svojich vozidiel neobmedzovali plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Často sa stáva,
že kvôli nevhodnému parkovaniu niektoré cestné
komunikácie v obci sú nepriechodné pre každý
smer jazdy. V zimnom období pri odhŕňaní snehu
a často sa stáva, že kvôli parkujúcim autám sneh sa
môže odhrnúť len v šírke 3 - 4 m.
Upozorňujeme občanov, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí
zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Taktiež Všeobecné záväzné nariadenie obce Žirany č. 1/2011 o vytváraní životného prostredia a ochrane
verejného poriadku v obci, odsek g. zakazuje: poškodzovanie verejnej zelene akýmkoľvek
dopravným prostriedkom, parkovať vozidlá na priestoroch verejnej zelene, parkovanie na
chodníkoch a poškodzovanie a ničenie stromov.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ:
80 rokov:
Viktor Šimek, PaedDr.
Veronika Vanyová
Žofia Andrasková
70 rokov:
Ladislav Rácz
Helena Žebyová
Veronika Szonlajtnerová
Dominik Kováč

Počet narodených detí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Počet zosnulých .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Počet sobášov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Počet prihlásených na trvalý pobyt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Počet odhlásených z trvalého pobytu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Počet obyvateľov obce k 1.1.2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

60 rokov:
Kamil Billa
Jozef Gál
Ladislav Bencz
Karel Dvořák
Jozef Szórád
Štefan Szórad
Taťána Szonlajtnerová
Miroslav Režo
50 rokov:
Gabriela Czakóová
Eva Oscitá
František Vaňo
Iveta Karasová
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a úspechov!

Vážení občania,
veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim správaním aj Vy prispejete k zvýšeniu bezpečnosti
a plynulosti premávky na cestách našej obce.

ROK 2021 V ČÍSLACH

PRIŠLI NA SVET:
Petra Jančová
Samuel Sisák
Richard Kóša
Maxim Zátopek
Tereza Čanaky
Aria Szonlajtnerová
Jozef Baláž
Rodičom a bábätkám
prajeme pevné zdravie!

OPUSTILI NÁS:
Jozef Szórád
Juliana Nagyová
Marcel Tencer
František Rentka
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Písal: AB

11 detí (6 dievčat, 5 chlapcov)
16 osôb (7 žien, 9 mužov)
7
24
23
1 359

UZAVRELI SOBÁŠ:
Ing. Monika Banincová, Nitrianske Hrnčiarovce a Bc. Martin Kusala, Žirany
Silvia Nejedlíková, Selice a Dalibor Dvořák, Žirany
Mladomanželom blahoželáme a prajeme veľa spoločne prežitých rokov!
(Pomenované osoby, resp. rodinní príslušníci dali súhlas so spracovaním osobných údajov.)
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Hlavolamy – Fejtörők
1. Do obrazca vpíšte čísla od 1 do 11 tak, aby súčet čísel vo všetkých kosoštvorcoch aj na obvode kružnice bol 25.
Az ábrába úgy írja be 1-től 11-ig a számokat, hogy a számok összege az összes rombuszban és a körvonal kerületén is
25 legyen!
2. Nakreslite obrázok jedným ťahom. Rajzolja meg az ábrát egyetlen tollvonással!

3. Koľko štvorcov rôznych veľkostí môžete nakresliť na šachovnici rozmerov 8 x 8?
Hány különböző nagyságú négyzet rajzolható meg a 8 x 8 méretű sakktáblán?
4. SUDOKU

5. KAKURO *

* Do prázdnych políčok vpíšte čísla 1 až 9 tak, aby platil súčet číslic v riadku, ktorý je určený číslom nad uhlopriečkou
a súčet číslic v stĺpci, ktorý je určený pod uhlopriečkou. V jednom súčte sa nesmú opakovať rovnaké číslice.
* Játék célja: 1-től 9-ig beírni a számokat úgy, hogy minden különálló sorban és oszlopban kijöjjön a sor bal oldalán és
az oszlop felett lévő összeg. Minden szám csak egyszer használható az egybefüggő oszlopok és sorok esetén.
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