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Editorial
Vážení spoluobčania a čitatelia,
ubehli prvé mesiace nového roka a za nami sú novoročné
plány, predsavzatia a určenie si nových cieľov, ktoré by
sme počas nastávajúceho roka 2017 chceli uskutočniť.
Denne sa utvrdzujem v tom, že všetko podstatné v živote
je o maličkostiach a vzťahoch. Medzi rodičmi a deťmi,
manželmi, medzi priateľmi, susedmi, spolupracovníkmi,
občanmi a obcou, ale aj o vzťahoch medzi ľuďmi navzájom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo naša obec spolu
s miestnymi organizáciami sa snažia v priebehu roka pripraviť aspoň niekoľko rôznorodých kultúrnych či športových podujatí, ktoré sú aj pre mňa výbornou možnosťou
na stretnutia, neformálne rozhovory s občanmi, ale hlavne
príležitosťou pre utužovanie vzťahov. Teší ma záujem zo
strany starších spoluobčanov, ktorí sú stále aktívni a záleží
im na ich dedine, keďže si pamätajú, ako sa v našej obci
žilo kedysi.
Ďalšou možnosťou na stretnutia sú aj zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Netešia sa, žiaľ, takej obľube ako športové
či kultúrne akcie. Stále však platí, že sú verejné a občania
sú na nich vítaní. Budeme radi, ak nám dáte priamo najavo svoje nápady, názory a pripomienky. Na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva môžeme spolu diskutovať o problémoch a hľadať možné riešenia.
Ako starosta sa snažím počúvať váš hlas a rozhodovať
spoločne s poslancami, ktorí sú vašimi zástupcami. S optimizmom sa pozeráme na začiatok nového roka, ktorý by
mal byť pokojný a šťastný a ktorý by mal naplniť to, čo sa
nepodarilo v uplynulom roku, aby sme mohli pokračovať
v rozvoji našej obce. Plne sa sústreďujeme na dokončenie
už začatých projektov, ktoré majú pre našu obec význam.
To však neznamená, že nebudeme hľadať možnosti a spôsoby ako začať nové osožné projekty. Postupným zlepšovaním vybavenosti našej obce a skvalitňovaním služieb
chceme Veľké Zálužie zmeniť na príjemné miesto pre život. Rozsah prác i projektov bude limitovaný financiami,
ktoré sa nám popri splácaní úveru podaria

ušetriť. Aby však obec napredovala, je potrebný aj aktívny
prístup občanov, či už na báze dobrovoľníctva, prípadne
v organizáciách, ktoré sa podieľajú na rozvoji obce.
Chcem sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým,
ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce a aj všetkým, ktorí
dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.
Milan Bíro,
starosta obce
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STRANA 3

Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 23. januára 2017
————————————————————
UZNESENIE č. 247/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Hollú a
členov Ing. Jána Murína, Ing. Andreja
Moravčíka.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 248/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 249/2017
k bodu č. 5/ Prerokovanie protestu prokurátora o
voľbe hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre č.
Pd 180/16/4403,
b)vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre č.
Pd 180/16/4403,
c)ruší
uznesenie č. 170/2016 prijaté Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží dňa 13.05.2016.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 250/2017
k bodu č. 6/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh cien za vývoz fekálií fekálovou cisternou,
b)schvaľuje
ceny za vývoz fekálií fekálovou cisternou odo dňa
účinnosti uznesenia nasledovne:
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1. plná cisterna (10 m3)
25,00 Eur
2. polovičná cisterna (5 m3) 13,00 Eur.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 251/2017
k bodu č. 6/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh na veliteľa DHZ Veľké Zálužie a členov zásahovej jednotky
b)schvaľuje
veliteľa zásahovej jednotky DZH pána Miroslava
Bíra
c)schvaľuje
členov zásahovej jednotky DHZ Veľké Zálužie v
zložení Marek Pintér, Miroslav Bíro, Dáša Danášová, Tomáš Košťál, Jakub Hochman, Ivan Komarňanský ml., Simona Patúcová, Pavel Kalis.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 252/2017
k bodu č. 6/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
text kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Veľké
Zálužie ako kupujúcim a Damiánom Bírom a Evou
Bírovou ako predávajúcimi.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 253/2017
k bodu č. 6/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017:
20.03.2017 o 17.30 hodine,
19.06.2017 o 17.30 hodine,
04.09.2017 o 17.30 hodine,
27.11.2017 o 17.30 hodine.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

U Z N E S EN I A
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 27. februára 2017
————————————————————
UZNESENIE č. 254/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Martinu Vavríkovú
a členov Jaroslava Bozáňa a Bc. Michala Halvelanda.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 255/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 256/2017
k bodu č. 4/ Schválenie úveru na finančné zabezpečenie prístavby Základnej školy vo Veľkom Záluží
vo výške 1.000.000,- eur
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)schvaľuje
prijatie úveru vo výške 1.000.000,- eur na prístavbu
Základnej školy vo Veľkom Záluží,
b)odporúča
starostovi obce vyrokovať v banke podmienky poskytnutia úveru vo výške 1.000.000,- eur na prístavbu Základnej školy vo Veľkom Záluží a pripraviť
na schválenie text zmluvy o úvere medzi bankou a
obcou Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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Stránka 1

Obecný úrad informuje
Zoznam daňových dlžníkov
Por.
číslo

Priezvisko a meno
daňového dlžníka
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Bango Jaroslav
Bangová Erika
Bangová Mária
Barantal František
Blaško Patrik
Bodišová Dušana
Borotová Eva
Daniš Štefan
Draškovič František (1945)
Draškovič František (1981)
Fašang Pavel
Galová Iveta
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Hozák Dušan
Hrnko Karol
Hrnko Vladimír
Hulala Marián
Kečkéš Marek
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Július
Kmeťo Radko
Komarňanský Emil
Kotlár František
Kováčik Michal
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Krišková Zuzana
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kudryová Mariana
Kudryová Patrícia
Kutaková Simona
Lahučká Erika
Lahučký Marián
Leššová Janka
neb. Lukáč Alojz
Macho Miloš, Ing.
Machúčová Katarína
Macková Martina
Mego Filip
Mezey Vladimír
neb.Novomeský Ján (1962)
Novomeská Mária
Pillér Jozef
Pillér Peter
Pillérová Mária
Pillérová Viera
Pötzl Karol
Rác Ivan
Rigo Aladár (1963)
Rigo Ladislav (1964)
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Zuzana
Salay František
Segéňová Anna
Segéňová Jana
Segéňová Monika
Slovák Juraj
Slováková Anna
Statečný Peter
Stojka Ladislav (1969)
Stojková Helena
Šipoš Ivan
Šípoš Juraj
Šipoš Kamil
Šípoš Peter (1984)
Šipošová Iveta
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tkáčiková Erika
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej
Zabák Milan

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Malináreň 520
Veľké Zálužie, Budín 978
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Veľké Zálužie, Za humnami 127/42
Veľké Zálužie, Pažiť 205
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Družstevná 22/41
Veľké Zálužie, Hlavná 718
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344/55
Veľké Zálužie, Hlavná 715

Výška nedoplatku
v€

Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Veľké Zálužie, Jarocká 1299/30
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Veľké Zálužie, Piesková 1085
Čakajovce 436
Lehota 219
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Titváň 38
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Veľké Zálužie, Cintorínska 1388/20
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Žatevná 1150/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Veľké Zálužie, Budín 966/13
Veľké Zálužie, Družstevná 62/28
Nitra, Tr. A. Hlinku 28
Veľké Zálužie, Jarocká 1294
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Tichá 449
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Piesková 1016
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Veľké Zálužie, Okružná 457
Veľké Zálužie, Okružná 418
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Hlavná 368
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295/27
Veľké Zálužie, Obecná 949/14
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Veľké Zálužie, Budín 1131/8
Veľké Zálužie, Hlavná 1240
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Kúty 216/7
Veľké Zálužie, Malináreň 525
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304,62
465,45
302,20
314,25
196,77
222,54
546,17
189,35
613,03
208,42
187,29
684,09
182,92
241,35
593,46
709,04
293,64
361,10
297,39
1773,74
637,22
326,57
185,98
233,33
342,09
242,94
263,18
552,45
188,54
633,97
431,65
687,80
322,91
180,81
885,09
277,52
309,81
262,29
940,80
297,96
289,64
236,55
225,61
760,44
287,36
734,61
194,48
175,44
217,15
372,81
171,19
821,51
708,56
564,10
1058,07
231,81
744,56
193,52
225,30
177,21
188,54
914,62
313,41
341,72
573,88
186,24
336,39
312,77
531,88
180,81
833,13
654,29
241,04
1336,26
160,80
446,70
713,81
326,08
460,62
308,85

Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec zverejniť
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru
predchádzajúceho roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej osoby 1600 €.		
			
Vypracovala : Veronika Kolaříková
Aktualizovaný stav k 28.02.2017.
				
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého
mesiaca.			

Nové uvítacie tabule
Pred vstupom a výstupom do našej obce máme nové
uvítacie tabule s nápisom a erbom obce. Tieto erbové uvítacie tabule poukazujú na symboliku obce vo forme erbu
a zároveň privítajú každého kto obec navštívi.

Na základe § 52 zá
a doplnení niektorý
zoznam daňových
ak u fyzickej osoby
Vypracovala : Vero
Aktualizovaný stav
Zoznam bude aktu

STRANA 5

Obecný úrad informuje
Aby pamäť neklamala...
Životné tempo naberá priam závratnú rýchlosť. Sotva sa objaví
niečo nové, už to odkladáme do priečinkov našej pamäti, pričom
z nej logicky iné veci vypadávajú a čoraz viac zapadajú prachom
zabudnutia. Spomienky starých odchádzajú do hrobov a časy
minulé so všetkým ich čarom sa rozplývajú ako jesenné hmly.
Jednou z možností, ako zabrániť tomu, aby pamäť neklamala,
je projekt, ktorý trochu honosne nazvem múzeum. Prvý - zatiaľ
administratívny krok - urobilo Obecné zastupiteľstvo, keď odsúhlasilo návrh na vytvorenie obecného depozitára úžitkových
a umeleckých predmetov, ktoré sú úzko spojené s minulosťou
obce a každodenným životom jej obyvateľov.
Som presvedčený, že ak obec dokáže dostatočne informovať
obyvateľov o ušľachtilosti zapožičania či darovania takýchto
predmetov a obecný depozitár bude dostatočne zásobený, tak
malé obecné múzeum ako výchovný a poučný prostriedok na
cibrenie ducha a kultúrne povznesenie mladých i starých môže

byť realitou do dvoch rokov.
Svojim deťom sa usilujeme dať to najlepšie a ony si to skutočne zaslúžia. Pokúsme sme teda dať im aj tento dar, ktorý síce
nebude príliš drahý, ale bude to spoločné dielo našich rúk, našej
dobrej vôle a ochoty nenechať zapadnúť prachom to, čo vytvorili
naši predkovia a čo ovplyvňovalo ich život v dávnej či nedávnej
minulosti. Máme šancu prispieť k tomu, aby nás a naše deti pamäť v budúcnosti neklamala. A to je, myslím, múdra investícia.
Úžitkové a umelecké predmety môžete priniesť od 1.4. 2017
do Obecnej knižnice, každý štvrtok od 14.00 do 17.00 hod.
Informácie na tel.čísle 0911/883 184
Štefan Kováčik / Cyprián Bíro

Upozornenie pre chovateľov psov
Na základe neustálych podnetov a sťažností od občanov Obecný
úrad Veľké Zálužie upozorňuje chovateľov psov na sústavné porušovanie zákona o voľnom pohybe psov po obci bez majiteľa,
ktorým sa dopúšťa priestupku. Tieto voľne sa pohybujúce psy
ohrozujú všetkých občanov, ale najmä malé deti. Zároveň ohrozujú ostatné zvieratá, poškodzujú ploty a iné veci na cudzích
pozemkoch, znečisťujú detské ihriská a verejné priestranstvá.
Preto dôrazne žiadame občanov, aby si dôkladne zabezpečili
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svojich psov a tak zamedzili ich voľnému pohybu po obci. V prípade, že pohyb psov v obci bude aj naďalej narastať, obec
bude nútená podstúpiť opatrenia, ako upovedomenie policajnej
hliadky, odchyt túlajúcich sa psov a následné pokutovanie ich
majiteľov. Zároveň upozorňujeme občanov - majiteľov psov, že
každý pes musí byť zaevidovaný na obecnom úrade v evidencii psov, kde mu bude pridelené číslo a toto číslo musí mať pes
na obojku.
(ocú)
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Čo sa deje za dverami
Novinky zo Školskej jedálne pri Materskej škole
Mesiac január sa niesol v znamení vynovenia našej školskej jedálne. Finančné prostriedky z režijných nákladov sme použili na zakúpenie nového inventárneho vybavenia. Vymenili sme skriňu na chlieb a pečivo, dali vyhotoviť novú kuchynskú linku spolu
s odkladacími regálmi na šálky a poháre. Spracúvanie vedľajšieho živočíšneho produktu, t.j. kuchynského odpadu aktuálne zabezpečujeme novým elektronickým kompostérom.
Do budúcnosti plánujeme vymeniť a dopĺňať drobné kuchynské pomôcky. 					
(šj mš)
				
		

Nová opona v spoločenskom dome
Kultúrno-spoločenský život v obci je zabezpečovaný predovšetkým v objekte spoločenského domu, ktorý sa začal stavať približne
v roku 1957. SD s kapacitou pre cca 250 ľudí v súčasnosti zabezpečuje realizáciu požiadaviek rôznych skupín obyvateľstva a vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrno-spoločenskej aktivity najširších vrstiev obyvateľstva.
V spoločenskom dome sa nachádza kuchyňa, bar, sociálne zariadenie, tanečná sála, malá sála a veľká sála s javiskom, ktoré do
nedávna zakrývala stará opona.
Po asi 50-tich rokoch sme zvesili starú, opotrebovanú, zaplátanú oponu z javiska. Nová bordová divadelná opona zo zamatu začala
slúžiť už začiatkom tohto roka. Do podhľadu javiska sa namontovali nové čierne sufity a po boku pribudli ďalšie výkryty. Horizont
z čierneho zamatu, bordové portálove veže a nová drapérka vytvárajú ucelený pohľad na javisko. Celé „oblečenie javiska“ je zo
zamatu s úpravou permanentného uhasínania, ktoré nám na mieru ušil a namontoval „majster“ divadelných opôn Zlatko Kopčok.
Práca bola rýchla, profesionálna, tak ako jeho poradenstvo a jednanie. Výsledok jeho skvelej práce môžeme vidieť nielen vo
Veľkom Záluží, ale i v Divadle Andera Bagara, Slovenskom národnom divadle či na Novej scéne. Nové „ oblečenie javiska“ pomohlo nielen k lepšej akustike spoločenského domu, ale tiež urobilo veľkú sálu krajšou a útulnejšou.
											
Mgr. Jana Nevínová
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Čo sa deje za dverami
Škola bude po prázdninách opäť krajšia
Žiaci našej základnej školy sa po skončení jarných prázdnin vrátia do vynovených tried. Podarilo sa nám získať dotáciu na riešenie havarijného stavu podláh. Pôvodné parkety si už niečo
pamätajú, ich vek môžeme len odhadovať. Na mnohých miestach sú značne poškodené. Ohraňovacie lišty chýbajú, alebo
už boli rokmi používania zničené. V minulosti boli vymenené
podlahy iba v troch triedach, keď prišlo k ich vytopeniu zatekaním poškodených radiátorov. Finančné prostriedky zo spomínanej dotácie sme použili na výmenu podláh v desiatich triedach,
v riaditeľni a kancelárii školy. Vybrali sme kvalitný materiál,
ktorý je určený do zvlášť namáhaných priestorov, ako sú nemocnice, lekárske ambulancie, škôlky, školy a pod. Je hygienický,
oteru odolný a spĺňa aj estetické požiadavky na moderný vzhľad
školského prostredia. Za pomoci obecného úradu budú riaditeľňa, kancelária, dve triedy na prízemí školy a dve na druhom
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poschodí okrem nových podláh aj nanovo vymaľované. Jedna
prvácka a jedna druhácka trieda budú mať aj nové umývadlá, obklady a nové skrine. Za dva a pol roka väčšina našich tried úplne
zmenila svoj vzhľad. Okrem piatich tried sú všetky vymaľované.
Vo všetkých sú vymenené radiátory, obklady, umývadlá a biele
bezprašné tabule. Nová podlaha je tou čerešničkou na torte. Len
škoda, že suma nevystačila aj na posledných päť tried. Veríme,
že sa ešte v budúcnosti nájdu prostriedky a celá stará škola bude
žiariť novotou. Touto cestou chceme poďakovať p. starostovi
Milanovi Bírovi a všetkým pracovníkom obecného úradu, ktorí
sú nám pri akýchkoľvek prácach v škole vždy veľmi nápomocní. Bez ich podpory by tieto zmeny nebolo možné zrealizovať.
Veľmi si to vážime a ďakujeme!
Mgr.D.Lahučká, riaditeľka ZŠ
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Duchovné slovo
Hľa, tvoja Matka
Drahí farníci,
milí čitatelia,
prežívame chvíle bezprostredne spojené s Veľkou Nocou. Príprava
na túto veľkú udalosť našej viery sa odvíja v štyridsaťdennom období
pôstu. O tejto dobe sv. Lev Veľký píše: „Čo má teda, milovaní, robiť
kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní naplnila pôstom,
a to nielen striedmosťou v jedle, ale a predovšetkým, že sa zbavujeme
nerestí“ (Sermo 6 de Quadragesima).
Tohoročná príprava na Veľkú noc sa spája s práve prebiehajúcim
rokom, v ktorom si pripomenieme 100 rokov od zjavení Panny Márie
vo Fatime. Práve malí pastierikovia z Fatimy – Lucia, bl. Hyacinta
a bl. František – nám môžu byť veľmi užitočnými sprievodcami pri
vysvetlení si mnohých otázok spojených so správnym prežívaním viery a s tým súvisiacimi životnými postojmi. Keď spomínané deti zo zjavení v r. 1917 viac pochopili, ako hriechy veľmi urážajú Spasiteľa a že
mnohí hriešnici idú kvôli tomu do zatratenia, rozhodli sa niekedy až pre dojímavé spôsoby, ako konali pokánie za hriešnikov. Okrem toho zažívali veľa nepochopenia, výsluchov, vyhrážok a iných ťažkostí. Lucia vo
svojich spomienkach píše: „Spomínala som na minulé časy a pýtala som sa: ´Kde je tá nežnosť, ktorú mi ešte
nedávno moja rodina prejavovala?´ Mojím jediným uľahčením boli slzy, ktoré som prelievala pred Bohom,
keď som mu ponúkala svoju obetu. Toho dňa... Najsvätejšia Panna mi povedala, akoby uhádla, čo sa stalo:
„Trpíš veľa? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom
a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu“ (Spomienky, s. 82). Lucia neskôr spomínala, že si v srdci opakovala takúto
obvyklú modlitbu: „Z lásky k tebe, môj Bože, za odpustenie hriechov proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, za obrátenie hriešnikov a za Svätého Otca!“ (Spomienky, s. 95).
Niekomu sa môže zdať, že naozajstné pokánie je také ťažké vykonať... Vypočujme si preto, ako sa k otázke pokánia postavila spomínaná maličká Hyacinta. V októbri v r. 1918 ochorela Hyacinta na zápal pľúc.
Onedlho po nej ochorel aj jej brat František. Keď raz Lucia počas choroby navštívila Hyacintu, tá jej povedala:
„Počuj! Povedz skrytému Ježišovi, že ho mám rada a že ho veľmi milujem“. Inokedy jej povedala: „Povedz
Ježišovi, že mu posielam veľa milých pozdravov“. Raz priniesla matka Hyacinte hrnček mlieka, aby ho vypila. „Nechcem, mamička,“ odpovedala Hyacinta a odsunula hrnček rukou. Keď mama odišla, Lucia sa jej
spýtala: „Prečo neposlúchneš mamičku a neprinesieš to ako obetu nášmu Pánovi?“ Keď to Hyacinta počula,
vyronila niekoľko sĺz a povedala: „Nenapadlo ma to“. Zavolala mamičku naspäť, poprosila ju o odpustenie
a povedala jej, že vypije všetko, čo si bude priať. Matka jej priniesla hrnček mlieka. Vypila ho bez najmenšieho odporu. Potom povedala Lucii: „Keby si len vedela, koľko ma to stálo, vypiť ho“ (Spomienky, s. 57).
V nadpise tohto článku sú slová, ktoré počul apoštol Ján, keď stál pri kríži, na ktorom zomieral jeho milovaný Pán Ježiš. Ján vtedy ochotne poslúchol a Pannu Máriu vzal z Kalvárie k sebe domov. Urobil ju trvalou
a najcennejšou súčasťou svojho života. Dovolil, aby ona viedla jeho srdce a jeho kroky v službe Ježišovi.
A nepomýlil sa!
Vzor apoštola Jána a tiež vzor malých fatimských pastierikov nám budú vynikajúcou formou pomáhať na našej vlastnej ceste k osobnej Veľkej noci.
Drahí farníci, milí čitatelia, spolu s veľadôstojnými pánmi Vladimírom Paulinim a Ľubošom Močárym Vám
všetkým želáme a vyprosujeme požehnané a pokojné prežitie tohoročných sviatkov Veľkej noci. Nech Vzkriesený Pán Ježiš naplní Váš život radosťou a milosťou.
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Anton Ižold
Duchovný otec farnosti
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Zo života v obci
Miestna kultúra a osvetová činnosť v obci
Konštatovanie, že kultúra sama o sebe patrí medzi základné formotvorné činitele dedinského prostredia a že ľudová kultúra je, či
mala by byť samozrejmou súčasťou miestnej kultúry, vari nikto nepoprie. Aj v našej obci sa zachovávajú niektoré formy ľudovej
kultúry, je udržiavaná zanietencami ktorí udržujú kultúrny život obce.
Využitie ľudovej a umeleckej kultúry v rámci miestnej kultúry má praktické využitie. Vzhľadom na mnohoraké okolnosti, ľudské
a materiálne faktory sa ľudová kultúra (zvykoslovie, hudba, spev, tanec, ľudová slovesnosť, remeslá, architektúra) uchováva aj vo
Veľkom Záluží. Ponúka sa nám možnosť prezentovať zachované, zabudnuté, jedinečné, niečo originálne, čo sme zdedili po predkoch. Základom miestnej kultúry je podpora občana a tvorivosť na amatérskej báze realizovať jeho vlastné záujmy. Vznikajú aj
nové odvetvia kultúrnych a športových aktivít mladých, ktoré treba vyzdvihovať, podporovať a pomáhať im prežiť. V našej obci
pôsobia spoločenské organizácie i základné a občianske združenia, ktoré podporujú kultúrny a spoločenský život obce. Patria sem
DH Zálužanka, FSk Ujlačanka, DFS Slniečko, FS Drienka, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestna organizácia Slovenského červeného
kríža, Materské centrum Blšky, Občianske združenie MRAVEC, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, Lovecký
spolok, Slovenský skauting 45. zbor Posledného spojenectva, Športový klub, Lukostrelecký klub, workoutový klub HONEST
ULAK MUSCLES, Miestna organizácia Matice Slovenskej, R.A ZÁCHRANNÁ - dobrovoľná záchranná služba, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Centrum voľného času Slniečko.
Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti plnia poznávaciu, komunikatívnu a oddychovo - rekreačnú funkciu. Ale predovšetkým umožňujú tvorivú činnosť s cieľom sebarealizácie a humanizácie človeka. Miestna kultúra sa spája so záujmovo-umeleckou
činnosťou a organizovaním kultúrnych podujatí na lokálnej úrovni. Príprava a realizácia kultúrnych podujatí vychádza zo základnej
premisy chápania kultúrnej činnosti ako cieľavedomej ľudskej činnosti, ktorú charakterizujú základné štrukturálne prvky. Bez kvalitného neprofesionálneho umenia by nemohlo existovať ani kvalitné umenie profesionálne.
Obyvatelia majú záujem čoraz častejšie tráviť voľný čas zmysluplne, čo považujeme za veľmi pozitívny jav. Hľadajú korene svojich predkov, nové formy prezentácie tradičnej ľudovej kultúry, identifikujú sa formou kodifikovania obecnej symboliky, oživujú
zvyky a tradície, ochraňujú kultúrne dedičstvo čo posilňuje ich lokálpatriotizmus a pozitívne to vplýva na obnovu tanečných kolektívov, hudobných a speváckych telies. Osvetová činnosť tvorí vysoko významnú zložku kultivácie človeka pôsobiacu na jeho
duševný i fyzický vývin a ako nezastupiteľná zložka kultúry vznikla a vyvíja sa prostredníctvom umeleckej tvorivosti ľudu spojenej
s tradíciami. Bez záujmovej umeleckej činnosti a tvorivosti by miestna kultúra bola iba hmotným kultúrnym artefaktom odumierajúcich tradícií vytláčaných novodobými životnými štýlmi.
				
Mgr. Jana Nevínová
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Zo života v obci

Fašiangy sme zachovali a basu pochovali
Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari, sú
najveselšími zvykmi počas roka. Fašiangy v dnešnom chápaní
sú taktiež spájané s obdobím zábav na vidieku, plesov v mestách a zároveň sú príležitosťou pre tradičné kultúrno - spoločenské stretnutia. A tak ako každý rok, aj tento rok sa v našej
obci konali tradičné Fašiangové slávnosti, ktorých súčasťou je
fašiangový sprievod obcou spojený s pochovávaním basy. Pred
spoločenským domom sa v nedeľu 26.2. 2017 stretli obyvatelia
obce a masky, ktoré tvorili fašiangový sprievod. Za hudobného doprovodu Folklórnej skupiny Jaročan, sprievod rezko a tanečnými krokmi šiel ulicami na ktorých ich vítali s pohostením
obyvatelia, za čo im ďakujeme. Sprievod ukončil svoju cestu
v spoločenskom dome, kde ich svojimi piesňami vítala Dychová hudba Zálužanka. V úvode si zatancovali nielen dospelí ale
i deti, ktoré boli počas tanca odmenené sladkosťami. Pozvanie
na Fašiangové slávnosti prijal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD., ktorý sa po úvodných slovách pána starostu Milana Bíra prihovoril občanom

Veľkého Zálužia. Pozvanie prijali aj starostovia z okolitých
obcí a podpredsedníčka KO Jednoty dôchodcov Slovenska
Mgr. Anna Oťapková. Nielen deti, ale i dospelí si pochutili
na zabíjačkových špecialitách, ktoré k fašiangom od nepamäti
patria. Záver patril obľúbenej tradícii – ľudovej hre „Pochovávanie basy, ktorú symbolicky za hudobného doprovodu DH
Zálužanka pochovala Folklórna skupina Ujlačanka, členky
MS SČK a členovia DHZ. Poďakovanie patrí nielen pracovíkom OcÚ a CVČ Slniečko, ale i organizáciám, ktoré priamo
pomáhali na fašiangových slávnostiach a to členkám MO JDS
za obsluhu a prípravu občerstvenia, členom ZO SZZ, ktorí nás
ponúkli vínom a členom workoutového klubu HONEST ULAK
MUSCLES, ktorí sa zapojili nielen do sprievodu, ale pomáhali
pri organizačných úlohách. Všetkým patrí veľké poďakovanie
za udržiavanie týchto tradícií, ktoré opäť získavajú na obľúbenosti, o čom svedčila i zaplnená veľká sála.		
				
Mgr. Jana Nevínová

Zimné radovánky v našej obci
Z tohtoročnej zimy sa radovali malí aj veľkí. Po dlhom čase
napadol sneh a udreli riadne mrazy. A tak nielen deti, ale i dospelí sa mohli do sýtosti vyšantiť. Miestny kopec bol ideálnym
miestom na poriadnu sánkovačku a zamrznutý rybník s hrubou
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vrstvou číreho ľadu sa stal „rajom“ pre hokejistov a korčuliarov.
Športové vyžitie tu našli všetky vekové kategórie a ľudia sem
prichádzali zo širokého okolia.
				
Mgr. Jana Nevínová
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Materská škola
Benefičný ples
Tradičný ples, ktorý sa konal pod záštitou MŠ Veľké Zálužie
a organizovala ho Rada rodičovského združenia, pod vedením
podpredsedníčky Ing. Silvie Tkáčovej, priniesol aj tento rok
pozitívne odozvy zo strany zúčastnených hostí. Ples sa konal
v poradí už 12-ty a okrem organizačného tímu, ktorý tvoria členky Zuzana Bidelnicová, Lucia Kopecká, Mgr. Lucia Bilíková,

Ing. Ľudmila Komarňanská a už spomínaná Ing.Silvia Tkáčová,
sa vo veľkej miere o uskutočnenie tohto významného podujatia
zaslúžilo široké spektrum aj miestnych sponzorov a mnohých
iných sponzorov, ktorý prispeli vecnými alebo finančnými darmi

s cieľom podporiť MŠ vo Veľkom Záluží.
Hlavnou myšlienkou bola podpora MŠ v rámci zveľadenia
a skvalitnenia prostredia pre malých škôlkarov a aj toto plesové
podujatie sa mohlo v značnej miere pričiniť o tieto aspekty.
Na plese, ktorý sa konal 28.1. 2017 v spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží, sa zúčastnilo 129 hostí. V rámci bohatého programu sa o zábavu postarali aj malí predškoláci, ktorých vystúpenie pod vedením pani učiteľky Mgr. Mirky Tehlárovej, vyvolalo búrlivý pozitívny ohlas. V rámci programu vystúpila aj
známa speváčka Brigita a vynikajúci mág Jozef Talostan.
Do taktu hrala celú noc skupina Čibuk a o zábavu bolo postarané do skorých ranných hodín. Bohatá tombola bola prínosom
pre získané prostriedky, ktoré budú poukázané MŠ vo Veľkom
Záluží.
Výťažok z plesu v sume 2200 eur poputuje pre potreby MŠ
a malých škôlkarov.
				
Ing. Silvia Tkáčová
podpredsedníčka Rady rodičovského združenia

Planetárium v MŠ
Pre malých škôlkarov tajomné slovíčko. Do telocvične vstupovali s veľkým očakávaním a asi s tisíckou otázok. Úvodné slová pani
lektorky im otvorili priestor pre nové vedomosti a zážitky z oblasti astrológie. Až potom nastala tá správna chvíľa a mohli vstúpiť do
mobilného planetária v tvare nafukovacej kupole. Zvláštnosťou bolo, že vo vnútri planetária si deti mohli ľahnúť a sledovať sférickú
rozprávku, ktorá bežala v celom priestore kupoly. Pani lektorka deťom zrozumiteľnou formou vysvetlila základné javy astronómie.
Napríklad, prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa volajú fázy mesiaca alebo mená najznámejších súhvezdí. Deťom sa toto astronomické pásmo veľmi páčilo a bolo témou ich rozhovorov niekoľko dní.
								
Za kolektív MŠ: Barantalová Martina
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Materská škola

FAŠIANGY - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších
a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek.
V období od Troch kráľov do Popolcovej stredy si aj naša materská škola naplánovala pre deti fašiangový karneval, na ktorý sa
každoročne veľmi tešia.
V deň karnevalu sa už od rána premieňame na rôzne rozprávkové bytosti, zvieratá, ale i udatných rytierov a bojovníkov. Predstavíme sa svojim kamarátom v triede a potom so spevom, hrou
na inštrumentálnych nástrojoch prechádzame jednotlivými triedami MŠ a predstavujeme sa navzájom.
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Nechýbajú ani súťaže, tanec a sladké občerstvenie. Každá maska
je odmenená medailou a sladkosťou. Tento rok prvenstvo v námetoch viedla maska inšpirovaná rozprávkou Ľadové kráľovstvo – Elza.
Ako poznáme deti, tak by chceli karneval každý deň. No stačilo
im uspokojenie, že si ho môžu zopakovať a masky znovu obliecť
do fašiangového sprievodu organizovaného obcou.
						
		
Za kolektív MŠ: Mgr. Zuzana Balážiová
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Základná škola
Úspechy našich žiakov v obvodnom a okresnom kole predmetných olympiád
Všetkým pedagógom našej školy veľmi záleží na tom, aby žiakom odovzdali
čo najviac vedomostí. Kvalitné základné
vzdelanie je podmienkou ich ďalšieho
úspešného štúdia na stredných školách
a predpokladom ich dobrého uplatnenia
v živote. Zvláštnu pozornosť venujeme
aj nadaným žiakom, snažíme sa rozvíjať
ich talent v jednotlivých predmetoch. Aj
v tomto roku sa nadaným žiakom vyučujúci zvlášť venovali a pripravovali ich na
predmetné olympiády.
V okresnom kole technickej olympiády, do ktorého žiakov pripravovala p. uč.
Mgr. Iveta Lisyová Ľuboš Galbavý zo
7.A obsadil 5. miesto. Deviataci Matúš
Jurík z 9.A a Braňo Ciglan z 9.B skončili
na 8. mieste.
V uplynulých dňoch sa uskutočnili obvodné kolá v ďalších olympiádach. Aj
v nich naši žiaci zaznamenali významné
úspechy.
P. uč. Mgr. Gabriela Ostertágová pripravovala žiaka 5.B Jakuba Ballu, ktorý je
víťazom obvodného kola matematickej
olympiády. P. uč. Mgr. Milada Čambalová pripravovala žiaka Martina Kubičku
z 5.A, ktorý obsadil pekné 27.miesto.
V geografickej olympiáde našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorých pripravovala p.uč. Mgr. Eva Hujerová. Veľmi
pekný úspech dosiahol Matúš Jánošík zo
6.A, ktorý skončil na 4. mieste. Pekne si
počínali Jakub Balla z 5.B, ktorý bol na 7.
mieste z 51. žiakov a Klára Harantová zo
6.A na 33. mieste spomedzi 69 žiakov.
Do tretice sme sa opäť tešili z 1. miesta
v obvodnom kole dejepisnej olympiády.
Získal ho Matúš Jánošík zo 6.A, ktorý
je naozaj multidisciplinárny talent. Žiaci
9.B triedy Braňo Ciglan a Ondrej Melo
obsadili v silnej konkurencii škôl 5. a 27.
miesto z celkového počtu 44 súťažiacich.
Žiakov na obvodné kolo pripravovala
Mgr. Janka Ballová.
Z týchto pekných úspechov našich žiakov
máme veľkú radosť a všetkým srdečne
blahoželáme. Zároveň ďakujeme všetkým
spomínaným p. učiteľkám, ktoré sa významnou mierou na pekných výsledkoch
našich žiakov podieľali.

Lyžiarsky výcvik
Žiaci 6.-8. ročníka našej základnej školy
prežili týždeň pred jarnými prázdninami
aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu
a na snehu. V dňoch 13.2.-17.2.2017 sa
zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredoslovenskej obci Hronec. Kurz takouto
formou sme organizovali prvýkrát. Náklady na ubytovanie, dopravu a skipasy
boli plne hradené z dotácie ministerstva
školstva.
35 žiakov spolu s pani učiteľkami a zdra
votníkom boli ubytovaní v rekreačnom
zariadení Poniklec. Počas kurzu sa pokročilejší lyžiari zdokonalili v technike
a úplní začiatočníci nadobudli zručnosti
v základoch lyžovania.
Celý týždeň im prialo krásne slnečné
počasie. Okrem lyžovania absolvovali
niekoľko turistických vychádzok do okolia a spoznali krásy okolitého kraja. Škoda

len, že niektoré deti i tu potrápila chrípka
a nedovolila im užívať si výcvik tak, ako
zdravým spolužiakom.
Napriek týmto nepríjemnostiam sa všetci
vrátili domov obohatení o nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budú určite radi spomínať.
Veľká vďaka patrí pani učiteľkám D.
Talárovej, Z. Sopúchovej, A. Bírovej,
inštruktorovi M. Medekovi a zdravotníkovi M. Števíkovi, ktorí sa o deti starali
ako o svoje vlastné a zvládli tento náročný týždeň aj napriek všetkým ťažkostiam
na výbornú. Veríme, že ich sťažené podmienky neodradili a pôjdu s deťmi na výcvik i na budúci rok.
Mgr. D.Lahučká, riaditeľka ZŠ

Mgr. M. Hrašková
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Základná škola
Školské kolo súťaže
Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo
matematickej olympiády

Okresné kolo 66. ročníka Matematickej olympiády sa uskutočnilo 24.1.2017
v Nitre. Našu školu reprezentovali dvaja
žiaci Jakub Balla a Martin Kubička .
Mimoriadny úspech dosiahol Jakub Balla
z V.B triedy. Z pomedzi všetkých 65
zúčastnených žiakov v kategórii M5 bol
najlepším riešiteľom. Umiestnil sa na 1.
mieste, za riešenie úloh získal 15 bodov.
Martin Kubička, žiak V.A triedy obsadil
27. miesto, za riešenie úloh získal 6 bodov. Z tohto krásneho výsledku sa veľmi
tešíme! Chlapcom ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy a víťazovi srdečne
blahoželáme.
Mgr. M. Čambalová,
vedúca predmetovej komisie Matematika
a práca s informáciami

8.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže „Všetkovedko“
Nezisková organizácia Talentída aj
v tomto školskom roku 2016/2017 organizovala už v poradí ôsmy rok vedomostnú súťaž „Všetkovedko“. Talentída
sa snaží nadchnúť čo najviac žiakov pre
„myslenie“ a je presvedčená, že úspech
v takejto súťaži bude pre nich veľkou
motiváciou v ďalšom vzdelávaní. Súťaž
žiakov naozaj baví, čo potvrdzujú aj počty
zapojených detí. Doteraz bojovalo o titul
„Všetkovedko“ viac ako 61 000 žiakov
z celého Slovenska. Aj naša základná škola patrí k tým, ktoré sa každoročne tejto

akcie zúčastňujú. Záujem o súťaž medzi
našimi žiakmi rastie, čo dokazuje rekordný počet prihlásených v tomto školskom
roku a to 46 žiakov z 2. až 5. ročníka.
Súťaž „Všetkovedko“ ponúka jedinečnú
šancu v celoslovenskom meradle žiakom
ukázať, čo všetko už o svete vedia. Popritom sa v hravej a súťažnej atmosfére
naučiť niečo nové. Je špecifická svojím
zameraním, pretože nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného
predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím
sa doteraz v škole alebo v rodine stretli
a čo sa naučili. Práve táto rôznorodosť zaujímavých úloh, ktoré vychádzajú z bežného života je plusom tejto súťaže. Žiaci
získavajú aj skúsenosti dôležité pre ďalšie
štúdium - prácu s testom, odpoveďovým
hárkom, podporuje čitateľskú gramotnosť
a logické myslenie. 30% najúspešnejších
riešiteľov z celého Slovenska v každej
kategórii získalo diplom titul „Všetkovedko“ a darček. Z našej školy to boli:
Samko Kriško, Stanka Majerová, Natália Pekarová a Martin Kubička. Všetci
zúčastnení bez ohľadu na umiestnenie
získali diplom s titulom „Všetkovedkov
učeň“. V tomto školskom roku bola zavedená novinka- titul „Všetkovedko školy“.
Získal ho súťažiaci, ktorý v rámci školy
dosiahol najlepší percentil. U nás to bol
druháčik Samko Kriško z 2.A triedy. Čo
nás pedagógov najviac teší je fakt, že každým rokom stúpa záujem o túto súťaž
medzi žiakmi, ale aj rodičmi, ktorí svoje
deti podporujú v tom, aby sa zviditeľnili
a ukázali, čo všetko už vedia.
Mgr. Eva Škodová,
koordinátorka súťaže
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V dňoch 7.2. a 8.2. 2017 sa uskutočnilo
školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Bol to už 63. ročník prehliadky najlepších
detských recitátorov základných škôl.
Žiaci 2.-9. ročníka súťažili v troch kategóriách. Tento rok sa predstavilo spolu
27 účinkujúcich. Umelecký prednes žiakov 5. – 9. ročníka hodnotila porota, ktorú
tvorili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry v zložení Mgr. J.Ballová, Mgr. E.
Ostertágová, Mgr. A. Pánska, Mgr. P.
Hujer a výkony žiakov 2. - 4.ročníka posudzovali vyučujúci I. stupňa – Mgr. E.
Števíková, Mgr. M. Hrašková, Mgr.Ľ.
Prepelicová, Mgr. A. Bírová, Mgr. E.
Škodová a Mgr. J.Výbošťoková. Porota
si všímala výber textu, umelecký prejav
a celkové vystupovanie pred publikom.
Hodnotné knižné odmeny pre víťazov zakúpila Rada rodičov a spolu s diplomom
ich odovzdala vedúca predmetovej komisie Mgr. Janka Ballová a p.zástupkyňa
Mgr. Mária Hrašková. Víťazi svojich
kategórií postupujú do obvodného kola
v Nitre, ktoré sa uskutoční 13.3.2017.
Želáme im veľa šťastia!
Výsledky školského kola:
I.kategória – poézia
1. miesto neudelené
2. miesto Natália Pekarová, IV.B
3. miesto Jakub Sika, IV.A
I. kategória – próza
1. miesto Viktória Valentová, IV.B
2. miesto Sofia Gulabová
a Paulína Šinkorová, III.B
3. miesto Milan Šinka, IV.A
II. kategória
1. miesto neudelené
2. miesto Samuel Bozáň, VI.B
3. miesto Alica Beneová, VI.A,
Daniel Figúr, V.A, Tibor Bíro V.A
III. kategória
1. miesto Ema Križanovičová, VII.A,
Slávka Tkáčová VIII.A
2. miesto
Barbora Balážiová, VII.A
3. miesto
Barbora Bírová, IX.B
Mgr. J. Ballová,
vedúca predmetovej komisie Slovenský
jazyk a literatúra
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CVČ Slniečko
Kto sú CATwalk?
Tanečná skupina CATwalk pôsobí vo Veľkom Záluží už 3 roky. Navštevujú ju dievčatá v prípravnom krúžku a staršie dievčatá, ktoré
súťažia vo vrcholových súťažiach v štýle disco, cheerleadingu, akrobatických tancov, moderných tancov a MTV style. Pod vedením
trénerky Bc. Klaudii Lendelovej DiS.art. zbierajú úspechy už od svojho začiatku. Za týmito úspechmi sú náročné tréningy, gymnastika, balet, akrobacia, ale aj prísna disciplína či obetavosť zo strany rodičov. Dievčatám sa tiež venujú rôzni odborníci a špeciálni
tréneri, musia si zvykať na množstvo mejkapu a účesov. Okrem nich sú v skupine dvaja chlapci, venujúci sa hip – hopu, B-boyingu
a free style. Reprezentujú nielen seba a svoju skupinu, ale tak isto aj našu obec a Centrum voľného času Slniečko.

Aj v tomto roku čaká dievčatá
a chlapcov množstvo súťaží, prehliadok a vystúpení. S tým sú spojené výdavky na kostýmy a doplnky, štartovné, cestovné a členské
poplatky. Najbližšie sa chystajú
na Majstrovstvá sveta v Chorvátsku a postupovú súťaž na Majstrovstvá Európy v Maďarsku. Ak
by ste chceli našich výborných tanečníkov finančne podporiť, môžete tak urobiť na podujatí „Deti
deťom,“ na ktoré Vás srdečne
pozývame, alebo prostredníctvom zaslania finančnej hotovosti
na bankový účet: IBAN: SK17
5600 0000 0008 0168 8001. Prosíme do správy pre prijímateľa
napísať: tscatwalk. Ďakujeme.
riaditeľka, Mgr. Eva Prekopová
Bc. Silvia Cocherová, CVČ Slniečko
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti DHZ Veľké Zálužie
Počas zimných mesiacov sme venovali zvýšenú pozornosť nebezpečenstva vzniku požiarov, hlavne z komínových telies.
V katastri obce bol vykonaný prieskum na úseku preventívnych
opatrení. Dňa 21.1.2017 sa konalo v obci Dyčka Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR, kde po schvaľovaní
programu, pracovného predsedníctva, rokovacieho a volebného
poriadku sa volili aj zástupca v Sneme DPO SR, zástupca v KV
DPO SR a delegát na Republikové valné zhromaždenie DPO
SR. Významnou častou zhromaždenia bolo ocenenie ,,ZA VERNOSŤ" nášho člena DHZ Veľké Zálužie pána Pavla Barantala,
ktorý 50 rokov aktívne vykonáva činnosť v DHZ Veľké Zálužie.
Dňa 11.2.2017 o 20,03 hod. sme boli zvolaní operačným strediskom HaZZ v Nitre na výjazd k požiaru rodinného domu v katastri obce Báb. Po vyhlásení a potvrdení zvolania, sme sa v krátkom čase dostavili do HZ a výjazdom vozidla CAS 15 IVECO
smerovali k miestu požiaru. Po príchode na miesto, kde už boli
rozmiestnené dve vozidlá CAS 32 Tatra 815 z HaZZ Nitra a zahlásení u veliteľa zásahu sme čakali na ďalšie pokyny. Požiar
bol lokalizovaný a následne uhasený. Príchod na základňu bol
o 21,40 hod. Zásahu sa zúčastnili nasledovní členovia DHZ
Veľké Zálužie: Pintér, Koštál, Komarnanský ml., Hochman,
Kalis, Patucová, Franová. Ďalej bola vykonaná zimná údržba
techniky, kontrola materiálno - technického vybavenia hasičskej
zbrojnice a v neposlednom rade aj cvičenie na rybníku. Dňa
18.2.2017 sa mladí členovia DHZ zúčastnili ,,SÚŤAŽE MLADÝCH HASIČOV" v Ivanke pri Nitre, na ktorej sa zúčastnilo
21 družstiev. Našu obec prezentovalo družstvo dievča a družstvo

chlapcov. Gratulujeme obom našim družstvám, ktoré sa umiestnili na peknom 4. mieste. V dňoch 25.-26.2. a 4.-5.3. 2017
prebiehalo školenie členov DHZ v priestoroch Základnej školy
vo Veľkom Záluží. Touto cestou sa chcem poďakovať pani riaditeľke Základnej školy Mgr. Darine Lahučkej, za vytvorenie
podmienok na školenie. Jednou z plánovaných úloh na rok 2017
je ďalej pokračovať v činnosti DHZ, aktívne sa zúčastňovať
školení, taktických cvičení, súťaží a zlepšovať akcieschopnosť
družstva.
				
			

Marek Pintér
predseda DHZ Veľké Zálužie

Malá kvapôčka s veľkým poslaním
Milí priatelia, chcela by som sa poďakovať darcom krvi, ktorí sa
dňa 24.2.2017 zúčastnili Valentínskej kvapky krvi. Celkovo sa
zúčastnilo 48 darcov, ktorí sú pravidelnými darcami, no tento
rok prišli darovať tuto vzácnu tekutinu aj obyvatelia z Bábu. Som
rada, že naším darcom nie je osud iných ľahostajný. Ďakujeme
pánovi starostovi Milanovi Bírovi. Poďakovanie patrí aj firme
HSH, reštaurácii SNAK BAR GLORIA a vinárstvu TERRA
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WYLAK, ktoré sa sponzorsky podieľali pri odbere krvi.
Za tento vysoko humánny čin patrí veľké poďakovanie všetkým,
ktorí darovali túto vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu. Chcela by
som Vám touto cestou pozvať na ďalší odber krvi, ktorý bude
30.6.2017 v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží. 			
Viera Škvareninová,
				
predsedníčka MS SČK
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ
Jeseň patrí k najkrajším chvíľam pre záhradkárov, ovocinárov
a vinárov. V tomto období zberajú plody celoročnej namáhavej
práce, tešia sa z dobrej úrody a robia zásoby na zimu. Za tieto
dary zeme sa mohli poďakovať v mesiaci október 2016 aj v miestnom kostole, ktorý bol na túto príležitosť veľmi pekne vyzdobený jesennými plodmi z vašich záhrad a sadov, kde miestny
pán farár vystavené plody posvätil.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k zdarnému
priebehu tejto tradície. Verím, že táto tradícia bude aj v budúcich rokoch pokračovať. Dňa 9.-10.12.2016 sa konali v našej
obci Vianočné trhy, 2. ročník na ktorom sa členovia ZO SZZ
podielali varením vianočného punču, ako pre dospelých tak
aj pre deti a pečením klobások. Po vianočných sviatkoch dňa
27.decembra už tradične organizujeme Svätojánske požehnanie
mladých vín, ktoré nám každoročne spríjemňujú vianočnými
piesňami a piesňami o víne Dychová hudba Zálužanka pod vedením Michala Vindiša

a Folklórna skupina Ujlačanka pod vedením Anny Bakovej,
za čo im patrí veľká vďaka. Každým rokom sa toto podujatie teší
veľkej obľube občanov Veľkého Zálužia. Po oficiálnom programe účastníci ochutnali chutný guláš a po ňom dobré požehnané
mladé vínko.
Na Výročnej členskej schôdzi 5. februára 2017 sme zhodnotili
činnosť našej ZO SZZ za rok 2016 a boli odovzdané diplomy
víťazom súťaže Jablko roka 2016, súťaže o najlepšie ovocie,
súťaže o najkrajšiu kolekciu zeleniny a súťaže o najkrajšie výpestky zo záhrad.
Na výročnej schôdzi boli odovzdané aj ocenenia našim členom
organizácie. Ocenenia Okresného výboru SZZ v Nitre boli
udelené Jaroslavovi Deákovi a Štefanovi Ternénymu. Ocenenie
ZO SZZ Veľké Zálužie boli udelené Gabrielovi Moravčíkovi,
Emilovi Moravčíkovi, Júliusovi Balážimu a Jozefovi Hozákovi.
Menovaným oceneným gratulujeme.

Na záver ďakujeme všetkým našim sponzorom, špeciálne
Ing. Jurajovi Valentovi a Ing. Petrovi Valentovi (TOPEC Topoľčany), ktorí počas roka 2016 zásobovali naše podujatia
chutnými pagáčmi a pečivami, ďalej hlavnému sponzorovi
obci Veľké Zálužie, starostovi obce Milanovi Bírovi, všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného
úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou Gecíkovou PhD., Farskému úradu a všetkým našim sympatizantom. V mene ZO SZZ
vo Veľkom Záluží im želáme v Novom roku 2017 hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a božského požehnania.
.
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Za ZO SZZ
Ing. Vladislav Omelina - predseda
Stanislav Pekar - tajomník
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť ZO JDS a FSk Ujlačanka
Členovia JDS začali rok 2017 návštevou krásne zasnežených Vysokých Tatier. Malá skupina dôchodcov sa vybrala navštíviť
ľadovú krásu, ktorú vytvorili ruky zručných majstrov a je umiestnená na Hrebienku. Boli sme si pozrieť aj Rainerovú chatu, kde
šikovný chatár vytesal do snehu veľmi pekný Betlehem. Zúčastnili sme sa aj veselého fašiangového sprievodu.
Naša folklórna skupina, spolu s dychovou hudbou Zálužanka a členmi dobrovoľného Hasičského zboru a Červeného kríža, pochovala basu a tak zahájili pôstne obdobie.
Vážení seniori, aj v roku 2017 Vám želám, veľa zdravia, spokojnosti a lásky od svojich najbližších.
Baková Anna
zastupujúca predsedníčka ZO-JDS
a vedúca Folklórnej skupiny Ujlačanka

Spevácky zbor Valaquenta
Keď sa obzriem do histórie, čo mi pamäť siaha, sme už štvrtým pokračovaním chrámového zboru vo Veľkom Záluží. Po začiatkoch rehoľných sestričiek (tu mi už moja pamäť nestačí)
a pokračovaní s našim rodákom kňazom Stanom Križanom prišiel môj prvý kontakt so spevom v zbore pod vedením Juraja
Moravčíka. Popri tom zdarne fungoval aj dievčenský spevácky
zbor, ktorý dirigovala Andrea Deáková (už Bédiová).
Po príchode kňaza Miloša Pikalu – Inkyho začal fungovať
(okrem skautingu) aj obnovený zbor pod vedením vdp. Andreja
Šottníka, vtedajšieho dekana v Šali, t.č. farára vo farnosti Svätej
rodiny v bratislavskej Petržalke. Zvolil si názov Valaquenta, čo
je pomenovanie z mytológie J.R.R. Tolkiena o Stredozemi. Znamená prvú veľpieseň, ktorú spievali Valar svojmu pánovi Eruovi. Pamätám sa ako mi často už po hlasovej rozcvičke, ktorá
trvala približne pol hodinu, odchádzal hlas a piesne som už ani
nevládal dospievať. Pod vedením profesionála narástla hlasová
zručnosť každého člena a myslím, že z nej čerpáme dodnes.
Neskôr sa sformoval zbor mladých pod vedením Andreja Moravčíka, jeho otca Juraja a Miloša Štreéra, ktorý funguje dodnes.
Podstatným obohatením chrámového zboru je sprevádzanie spevu zvukom hudobných nástrojov, z ktorých spomeniem basovú,
elektrickú a klasickú španielsku gitaru, kachon, klavír a perkusie. Tiež bolo postupne zabezpečené samostatné ozvučenie
kostola pre nástroje a spev.
Spievame piesne pre mládež, prevzaté od našich domácich aj
svetoznámych gospelových telies (Hillsong, Rieka života,
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komunita Taizé, komunita Emanuel,...) občasne doplnené
o vlastnú tvorbu. Našim cieľom je priniesť radosť všetkým, ktorí
prichádzajú na svätú omšu a spolu žiť kresťanský život nielen
vnútri kostolných múrov, ale aj v každodennom živote.
Tomáš Tkáč
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
MC Blšky
Nový rok 2017 priniesol nášmu Materskému centru hneď
niekoľko výrazných zmien. Jednou z nich bolo, že sme sa „rozlúčili“ s našou štatutárkou Ing. Martinou Vavríkovou. Martinka
sa venovala Blškám krásnych 7 rokov a jej práca je viditeľná,
stačí sa prísť pozrieť do centra. Vždy mala okolo seba tím ľudí

– mamičiek a oteckov, ktorý zmanažovala a nakopla k činnosti,
aby bol vždy perfektný výsledok. Rozlúčili sme sa s ňou v našich Blškách, kde sme jej pripravili pohostenie a darčeky, ktoré
jej budú pripomínať krásne roky strávené v centre so svojimi detičkami. Pri tejto udalosti nemohol chýbať ani pán starosta Milan Bíro, pani prednostka, zamestnanci obecného úradu a mnoho
mamičiek, s ktorými budovala centrum a aj s tými, ktoré sú stále
aktívne. My jej ĎAKUJEME za jej obetavú prácu a želáme jej
v pracovnom živote veľa úspechov. Veríme, že nám bude aj naďalej nápomocná. Novými štatutárkami sa stali Lucia Cibulová,
Jana Fazekašová a Adriana Barantalová.
I naďalej sa Blšky snažia poskytovať pekný a zaujímavý priestor pre všetky mamičky a oteckov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ich detičky a starých rodičov. Stále sa snažíme
rozvíjať a rozširovať naše aktivity aj vďaka novým mamičkám
a ich nápadom. Jeden pondelok v mesiaci patrí Podpornej skupine dojčenia a nosenia vedenou laktačnou poradkyňou Jankou
Fazekašovou, takže ak už máte, čakáte alebo ešte len plánujete
bábätko, neváhajte sa k nám pripojiť a dozviete sa plno praktických a užitočných informácií. V utorok doobeda o 10:00 hod
sa opätovne rozbehli Tvorivé dielničky, tentokrát vďaka našej
pracovníčke Márii Kurucovej. Ak neviete ako kreatívne zabaviť
nielen seba ale aj svoje detičky, prídite sa inšpirovať. Okrem
toho sa pravidelne v utorky v CVČ Slniečko konajú kurzy Robík
(pre deti od 3 mesiacov o 9:30 hod) a Prvé kročiky k hudbe (pre
deti od 18 mesiacov o 10:30 hod) v spolupráci s Hudobnou školou Yamaha Class. Stredy patria Tanečným krúžkom na ľudovú
nôtu vedenými Silviou Ivančíkovou, tiež v priestoroch CVČ Slniečko, či už pre deti od 2 rokov o 9:30 hod alebo staršie deti
od 3 rokov o 17:00 hod. Úspešne sa nám podarilo zaviesť Kurz
jogy pre mamičky a deti s Marcelou Dulajovou, ktoré sa konajú
každý štvrtok o 10:00 hod tiež v zrkadlovej sále CVČ Slniečko.
Hernička je Vám k dispozícii každý pracovný deň doobeda
od 9:00 hod do 13:00 hod a poobede od 14:30 hod do 18:30 hod.
Nemôžme zabudnúť spomenúť ani Kútik dočasnej starostlivosti pre deti, ktorý funguje od septembra minulého roku v čase
od 8:00 hod do 12:00 hod každý pracovný deň. Pani učiteľka
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Dagmara Omelinová denne pripravuje rôzne tvorivé a športové
aktivity a tým rozvíja ich vedomosti, zručnosti a tvorivé myslenie. V Kútiku je 11 detičiek, ktorých maminy sú na materskej
dovolenke s mladším súrodencom a neboli prijaté do škôlky
z kapacitných dôvodov. Keď pôjdete okolo nášho centra, všimnite si ako máme aj vďaka nim vždy krásne a veselo vyzdobené
okná. Okrem toho nás teší, že tieto deti dokázali aj v zimnom období naplno využiť okolie nášho materského centra (na stavanie

snehuliaka, sánkovanie, lopatovanie, atd.).
Tento rok už máme za sebou aj pár akcií. Jednou z nich bol aj
karneval, ktorý sa konal dňa 16. 2 2017 v zrkadlovej sále CVČ.
Zúčastnilo sa ho veľa detičiek, vrátane malých „škôlkarov“
z Kútika dočasnej starostlivosti. Na diskotéke tancovali poľovníci, spidermani, princezné, jahôdky, včeličky, Máša s medveďom, mačičky, víly, motýliky a rôzne iné masky. Detičky si to
užili a za masku dostali sladkú odmenu.
V piatok 17. 2. nám prišlo divadielko Svetielko zahrať divadelné predstavenie s názvom Zimná rozprávka, ktoré sa tiež
tešilo veľkému záujmu detí a rodičov. Detičky sa naučili, že sa
treba deliť o jedlo, zatancovali si spolu so zvieracími hrdinami,
„zasnežili“ si v spoločenskom dome. Veríme, že sa im páčilo. Už
teraz sa môžete tešiť na ďalšie predstavenie z ich produkcie, a to
31. 3., kedy k nám prídu s predstavením Vlk a kozliatka.
Aj v tomto roku sú naše Blšky prijímateľom 2% z daní, tak
na nás nezabudnite pri podávaní svojich daňových priznaní.
Presný postup ako na to nájdete na našich www. stránkach, prípadne sa môžete zastaviť pre tlačivo priamo u nás v materskom
centre.
Všetky aktuality ohľadom materského centra, udalostí, noviniek
a služieb si môžete pozrieť na našich stránkach http://blsky.webnode.sk/, prípadne sa k nám pripojte na facebooku.
		

Veronika Mistríková a Lucia Cibulová
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Športové okienko
Športový klub Veľké Zálužie
Zima je obdobím tvrdej prípravy na nasledujúcu druhú časť sezóny, v ktorej náš dorast a A-mužstvo čaká boj o záchranu. Amužstvo absolvovalo zimnú prípravu pod vedením staronového
trénera Mateja Gálu, ktorému bude do konca aktuálnej sezóny
vypomáhať kondičný tréner Daniel Dobiaš. Toto hluché obdobie
nám spestrili najmä tradičný futbalový ples, rekonštrukcia kabín
a okrúhle jubileá dlhoročnej opory A-mužstva Jakuba Kečkéša,
ktorý oslávil svoje tridsiate narodeniny a víťaza ankety Oblastného futbalového zväzu v Nitre o najlepšieho trénera prípravky

Pavla Bíra, ktorý oslávil šesťdesiatku. S Jakubom sme urobili
rozhovor:
Kto ťa priviedol k futbalu?

K futbalu ma priviedol ocino, ako 6-ročného ma začal vodiť
niekoľko krát do týždňa na štadión FC Nitra autobusom, čo
si teraz ani neviem predstaviť, z pohľadu času a vyťaženosti,
...začo mu veľmi ďakujem. Dnes má takmer každý rodič auto.
Ale viem, že nás niekedy po tréningu do Zálužia brával aj ocino Ľ. Gálu, bývali vtedy v Nitre. Vtedy sme spolu s "Galisom"
trénovali v prípravke, tak isto aj E. Šalát. Málokto to vie, ale oni
dvaja boli vtedy brankári.
Aké boli tvoje začiatky? Kto ťa najviac ovplyvnil?
Ako som spomínal, začínal som v prípravke v Nitre, kde som
potom z našej základnej školy prestúpil v 5. ročníku do futbaloČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 1/2017

vej triedy na ZŠ Tulipánova, pokračoval som na strednej priemyslovke stavebnej, taktiež vo futbalovej triede, takže projekty
odo mňa nikto nepýtajte :)
Z trénerov v Nitre ma najviac ovplyvnil asi O. Brunegraf, ktorý je momentálne asistent trénera Hapala v reprezentácii do 21
rokov. Trénoval ma v žiackych rokoch, ale aj v doraste. Veľmi
si vážim aj trénera Halása, ktorý ma trénoval na Chrenovej, kde
som vlastne začínal medzi mužmi.
Pamätáš si ešte na svoj najdôležitejší alebo najkrajší gól počas pôsobenia ako žiak alebo dorastenec?
Bol to zápas proti Leviciam, mali sme sľúbené od trénera, že
keď ich porazíme, ďalší domáci zápas hráme na hlavnom ihrisku, ...no rozhodol som v poslednej minúte gólom na 5:4, mali
sme sviatok.
Tvoj obľúbený futbalista, obľúbený tím...
Keď som bol menší, fandil som Milánskemu AC, tam hrali v 90.
rokoch veľké mená, nemal som konkrétne obľúbeného hráča.
Teraz nie som fanaticky fanúšik nikoho, rád mám Barcelonu,
fandím aj Sparte napríklad.
Čo vo svojej futbalovej kariére považuješ zatiaľ za najväčší
úspech?
Za môj naj úspech považujem, že sa v Záluží od roku 2010 vytvorila dobrá partia okolo futbalu a dostali sme klub z poslednej
súťaže do 5. ligy. Asi je to málo, čo som chcel dosiahnuť s futbalom, ale asi to tak malo všetko byť.
Čo ťa na futbale najviac baví? Čo ťa motivuje?
No mňa baví okolo futbalu prakticky všetko, žijem s ním od malička. Ja mám už najlepšie roky za sebou, preto rád pomôžem
mladším, strašne som rád že Sombatko nakukol do ligy, v mládeži máme veľké talenty, ktoré keď budú dobre nasmerované,
budú hrať najvyššiu súťaž.
Ako najradšej relaxuješ?
Najradšej chodím, keď je čas, na Liptov na chatu. Poprípade
idem s priateľkou a so psom von do prírody. Rád si so spoluhráčmi zahrám aj poker, to je veľká móda v kabíne posledné roky.
Aká bola zimná príprava A-tímu? Čo dala tebe osobne?
Tak, zimná príprava prebieha výborne, odmakali sme v dobrom
počte sústredenie, nové veci priniesol kondičný tréner Dobiáš,
ktorý sa nám venoval 2 krát do týždňa v telocvični, nikto z nás
takú prípravu ešte nemal, je to nové a doslova sa tešíme na každý tréning. Takéto možnosti nemajú ani vo väčších kluboch!
Samozrejme trénovali sme aj vonku s trénerom a v nedeľu hrávame zápasy. Teraz sa príprava presunie už iba na ihrisko, fyzicky budeme pripravený určite výborne. Ja osobne sa cítim veľmi
dobre, už len aby nás obchádzali zranenia.
Prípravné zápasy ste zatiaľ zvládli dobre. Aké sú tvoje ciele
a ciele tímu v jarnej časti?
V príprave sa nám výsledkovo darí, herne to ešte musíme doladiť. Aj tréner skúša rôzne varianty, máme aj nové tváre, ešte
si to všetko musí sadnúť, ani s loptami sa ešte toľko netrénuje.
Cieľ máme jednoznačný, zachrániť sa ale chceme hrať aj dobrý
futbal. Taký, aký nás zdobil 2 roky dozadu. V mužstve je výborná nálada, naozaj ten minulý rok bol hrozný, teraz je opäť cítiť
pohodu a odhodlanie. Ja verím, že sa nám podarí vrátiť sa, kde
patríme a naši fanúšikovia sa budú mať načo pozerať.
(autor rozhovoru Daniel Bene, www.skvelkezaluzie.eu)
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Športové okienko
Nábor nových členov
Ako ste si mohli všimnúť v posledných mesiacoch sa vybudovalo v našej obci v priestoroch malého ihriska za základnou školou
nové workoutové ihrisko, ktoré primárne slúži mládeži k zdokonaľovaniu ich fyzickej a morálnej stránky. Touto cestou zakladatelia klubu HONEST ULAK MUSCLES srdečne pozývajú mládež pridať sa k tomuto spolku mladých ambicióznych ľudí,
ktorí radi privítajú medzi sebou nových členov. Minulý rok v decembri sa klub zúčastnil podujatia WORKOUT COMPETITION
v Žiline, odkiaľ si priniesli cenné dve druhé miesta. Tréningy sa v zimnom období konajú v telocvični základnej školy, kde sa klub
zameriava na vytrvalostné, silové, dynamické skupinové tréningy, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najlepšiu prípravu na jarnú sezónu, ktorá začne už čoskoro. Viac aktuálnych informácii o klube, vrátane tréningového rozpisu nájdete na oficiálnej facebookovej
stránke /Honest ULAK Muscles/. 				
						
												
Karol Hunka

Lukostrelecký klub Veľké Zálužie

Umiestnenia našich členov:

Dňa 14.1.2017 na Pohári Karola Noskoviča - 1. kolo Slovenského pohára obsadila pekné 2. miesto naša juniorka Michaela
Garabíková. Členovia LK a CVČ Slniečko sa dňa 11.2.2017
zúčastnili preteku Cena Slávie Právnik Bratislava a 2. kola Slovenského pohára v halovej lukostreľbe.

Dorota Zeleňáková
Michal Velčic
Michaela Garabíková
Cyril Fučík
František Velčic

mladší žiak
mladší žiak
junior
muž
veterán

2. miesto
2. miesto
1. miesto
1. miesto
1. miesto		

František Velčic, predseda klubu

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Damián Banás
Ellis Ondra
Emma Pekarová
Marko Ternény
Tomáš Viskup
Adam Bíro
Barbora Vindišová
Dorothy Novotná
Jakub Michňa
Laura Achimská
Laura Fialová

december 2016 - marec 2017
Opustili nás:
Emília Audyová r. Zabáková
Ján Bédy		
Ewa Zabáková r. Kuliková
Gabriela Súkenniková r. Šinkorová
Vilma Kratochvílová r. Páleníková
Miroslav Čifáry 		
Milan Andrášik 		
Rozália Vavríková
Irena Bírová. r. Berešíková
Karol Bíro 		
Katarína Molnárová r. Andrášiková
Štefan Rigo		

48 r.
62 r.
92 r.
88 r.
87 r.
54 r.
64 r.
83 r.
81 r.
62 r.
38 r.
66 r.

Zosobášili sa:
Ján Lahučký a Lucia Marikovičová
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Vitajte na svete!

Adam Bíro

Barbora Vindišová

Ellis Ondra

Emma Pekarová

Laura Fialová
Marko Ternény
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Damián Banás			

Jakub Michňa

Dorothy Novotná

Laura Achimská

Tomáš Viskup
STRANA 23

DH Zálužanka - Vianočný koncert, 25.12.2016

Svätojánske požehnanie mladých vín, 27.12.2016

Rozlúčka so starým rokom JDS, 28.12.2016

