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EDITORIAL

Milí Zálužania,
leto už skončilo a je tu pani jeseň. Mnohí
z nás nastupujú po letných dovolenkách
do práce či do školy. V septembri sa otvorili pre všetky deti brány stredných, základných i materských škôl. V školskom
roku 2021/22 bude Základnú školu vo Veľkom Záluží navštevovať 368 žiakov. Situácia z minulého roka by sa už opakovať nemala. Začiatok školského roka poznačili aj
prísne hygienické opatrenia, ktoré majú
zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Aj
v prípade ochorenia na COVID 19 verím,
že to bude tak, ako povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Branislav Gröhling „v novom školskom roku 2021/2022 sa
školy nebudú zatvárať plošne, vyžadovať sa nebude ani
test na nový koronavírus.“ Preto aj touto cestou prosím
všetkých, aby boli zodpovední voči sebe, ale aj iným.
Aj napriek daným opatreniam sme v našej obci usporiadali Zálužské vinobranie, ktoré bolo spojené s oslavou
760. výročia prvej písomnej zmienky o obci. K tomuto
výročiu plánujeme dňa 1. 10. 2021 otvorenie výstavy pod
názvom “OBEC V PREMENÁCH ČASU“. V tomto čase už
prebieha príprava a realizácia výstavy, na ktorej sa podieľajú nielen pracovníci obce, ale i takmer všetky spolky
a organizácie, ktoré pôsobia v našej obci.

Tretie číslo časopisu obyvateľov obce
Veľké Zálužie prináša ďalšie informácie
o tom, čo sa počas horúcich letných mesiacov udialo v našej obci. Menšie opravy
- rekonštrukcie sa urobili aj v materskej
škole, na futbalovom ihrisku a zmodernizovali sme interiér a vybavenie v Dome
smútku.
Blížia sa dni, kedy si každý z nás pripomenie niekoho blízkeho, ktorý už nie je
medzi nami. V tento sychravý čas navštevujeme miesta, kde si spomíname na
tých, ktorých sme mali radi a ktorí mali
radi nás. Zapaľujeme sviečky na znak toho, že na nich
myslíme, s úctou a láskou spomíname na časy s nimi
prežité.
Prosím občanov, aby aj počas príprav a čistenia hrobových miest k sviatku Všetkých svätých dbali na čistotu
okolia a využili kontajner pristavený pri miestnom cintoríne, ktorý je určený výlučne na odpad z hrobových
miest. Nech je teda spomienka na našich blízkych naozaj
dôstojná.
Milan Bíro
starosta obce
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zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Veľké Zálužie zo dňa 29. júna 2021
UZNESENIE č. 170
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje predsedu návrhovej
komisie PhDr. Petra Cochera a členov:
Ing. Jána Bédiho a Mgr. Tomáša Tkáča.
Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Ján Murín, Ing.;
Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 171
K bodu 3/ Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje program sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Ján Murín, Ing.;
Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 172
K bodu 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informáciu
starostu o nedodaní Správy o plnení
uznesení hlavnej kontrolórky obce
Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 173
K bodu 6/ Schválenie návrhu Záverečného účtu obce Veľké Zálužie za
r. 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo Záverečný účet
Obce Veľké Zálužie za r. 2020, berie na
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce
Veľké Zálužie, schvaľuje Záverečný
účet Obce Veľké Zálužie za r. 2020
s výhradou uvedenou poslanom Mgr.
Tomášom Tkáčom.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 174
K bodu 7/ Schválenie návrhu VZN
č. 1/2021 o prevádzkovom poriadku
pohrebísk v obci Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2021 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk v obci Veľké Zálužie, uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v obci Veľké
Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:1 PhDr. Janka Moravčíková, PhD.
UZNESENIE č. 175
K bodu 8/ Schválenie návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu

č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie,
uznáša sa na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na
území Obce Veľké Zálužie so zapracovanou pripomienkou: vypúšťa sa
v bode 2 „Zber je zabezpečovaný PZO
podľa harmonogramu“.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 176
K bodu 9/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - manželia Habdákoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer priameho
predaja pozemku zapísanom na LV
2061 vo vlastníctve obce Veľké Zálužie s par.č. 2548/11 KNC k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 640 m2, schvaľuje
priamy predaj pozemku zapísanom
na LV 2061 vo vlastníctve obce Veľké
Zálužie s par.č. 2548/11 KNC k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 640 m2 záujemcom
p. Erike Habdákovej a p. Jurajovi Habdákovi bytom Jarocká 398/17, 951 35
Veľké Zálužie. schvaľuje cenu za 1 m2
vo výške 5,74 Eur, t.j. za 640 m2 spolu
3670,00 Eur (slovom: tritisíc šesťstosedemdesiat Eur), pričom cena bola
stanovená na základe Znaleckého posudku č.40/2021 zo dňa 26. 03. 2021
vypracovaným Ing. Jozefom Hrčkom,
Podhájska 3312/14A, 949 01 Nitra (IČO:
47352671) schvaľuje text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie a záujemcami p. Erikou Habdákovou a p.
Juraj Habdákom, obaja bytom Jarocká
398/17, 951 35 Veľké Zálužie s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Da-

strana 5

niela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 177
K bodu 10/ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve obce - manželia Bohátoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Mariána Boháta a manželky Viery Bohátovej, obaja bytom Hlavná 853/46, Veľké Zálužie
o odkúpenie časti obecného pozemku
reg. „C“ parc.č. 564/109 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 111 m2, berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
schvaľuje zámer odpredať žiadateľom pozemok reg. „C“ parc.č.564/109
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 111 m2,
ktorý bol geometrickým plánom č.
17/2021 zo dňa 24. 05. 2021 odčlenený
z obecného pozemku reg. „E“ 564/1
k.ú. Veľké Zálužie priamym predajom.
Cena pozemku bude určená na základe predloženého znaleckého posudku.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 178
K bodu 11/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - Jozef
Salay
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo opätovne žiadosť
Jozefa Salaya, bytom Okružná 434/2,
Veľké Zálužie o odkúpenie obecného pozemku reg. „C“ parc.č. 76/2 k.ú.
Veľké Zálužie, berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie, súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
schvaľuje zámer odpredať žiadateľovi: Jozefovi Salayovi, bytom Okružná
434/2 Veľké Zálužie, obecný pozemok
reg. „C“ par.č. 76/2 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 569 m2 priamym predajom.
Cena pozemku bude určená na základe predloženého znaleckého posudku.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
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PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 179
K bodu 12/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - Simona
Kutaková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo žiadosť Simony Kutakovej, bytom Kostolná 366/2,
Veľké Zálužie o odkúpenie obecného
pozemku reg. „C“ parc.č. 76/1 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 355 m2, berie na
vedomie stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej
komisie, schvaľuje zámer odpredať
žiadateľke Simone Kutakovej, bytom
Kostolná 366/2 Veľké Zálužie, obecný
pozemok reg. „C“ parc. č. 76/1 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 355 m2 priamym
predajom.
Cena pozemku bude určená na základe predloženého znaleckého posudku.
Hlasovanie:
za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:1 - Tomáš Tkáč, Mgr.
UZNESENIE č. 180
K bodu 13/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce - Daniel
Mrosko
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo žiadosť Daniela
Mroska, trvale bytom Pod zlatým brehom 779/5, Nitra o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 3120/8 k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 372 m2, berie na
vedomie stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej
komisie, neschvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 3420/8 k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 372 m2.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 181
K bodu 14/ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve obce - Marta
Mihoková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Marty Mihokovej, bytom Okružná 456/9, Veľké
Zálužie o odkúpenie časti obecného
pozemku reg. „C“ parc.č. 564/108 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 48 m2, berie na
vedomie stanovisko stavebnej komisie,
súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie, schvaľuje zámer odpredať Marte Mihokovej pozemok reg. „C“ parc.č.
564/108 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 48
m2, ktorý bol geometrickým plánom
č. 467/2020 zo dňa 14. 12. 2020 odčlenený z obecného pozemku E KN 564/1
k.ú. Veľké Zálužie dôvodom hodným
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že
pozemok je takto oplotený a využívaný
už niekoľko desiatok rokov ešte predchádzajúcimi majiteľmi a výmera prevádzanej plochy je menšia ako 100 m2.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:1 - Daniela Hollá, Ing.
UZNESENIE č. 182
K bodu 15/ Žiadosť o súhlas povolenie vjazdu na pozemok vo vlastníctve obce - manželia Bíroví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Antona Bíra
a manželky Eleny Bírovej, obaja bytom
Kostolná 1244/5, Veľké Zálužie o súhlas
povolenia vjazdu cez obecný pozemok
C KN 233/5 k.ú. Veľké Zálužie, berie na
vedomie stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej
komisie, odporúča starostovi obce
zvolať rokovanie medzi žiadateľmi Antonom Bírom a manželkou Elenou Bírovou a majiteľmi susedného pozemku
Mariánom Bohátom a manž. Vierou
Bohátovou a dohodnúť ďalší postup
riešenia.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UZNESENIE č. 183
K bodu 16/ Žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom pani Gromanová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť pani Jany
Gromanovej o odpustenie nedoplatku
na nájomnom, súhlasí s odpustením
nedoplatku na nájomnom vo výške
200,– EUR.
Hlasovanie: za: 3 - Ján Bédi, Ing.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 3 - Peter Cocher, PhDr.; Andrej
Práznovský, Ing.; Martina Vavríková,
Ing.; zdržal sa: 3 - Daniela Beličková,
Mgr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 184
K bodu 16/ Žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom pani Gromanová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť pani Jany
Gromanovej o odpustenie nedoplatku
na nájomnom, súhlasí s odpustením
nedoplatku na nájomnom vo výške
400,– EUR.
Hlasovanie: za: 3 - PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Andrej Práznovský,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
2 - Peter Cocher, PhDr.; Pavol Pekar,
Ing.; zdržal sa: 4 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 185
K bodu 17/ Žiadosť o zníženie nájomného za obdobie január –
19. 04. 2021 v prevádzke Salón Jasmín - pani Pekarová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť pani Ľudmily Pekarovej o zníženie nájomného
za obdobie 01. 01. 2021 – 19. 04. 2021
v prevádzke Salón Jasmín, súhlasí
so znížením nájomného za obdobie
01. 01. 2021 – 19. 04. 2021 v prevádzke
Salón Jasmín vo výške 50%.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 186
K bodu 18/ Žiadosť CVČ Slniečko
o zrušenie platby členských príspevkov v šk.r. 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží schvaľuje návrh riaditeľky
Centra voľného času Slniečko Mgr.
Evy Gergeľovej na zrušenie platby členských príspevkov v šk. roku
2020/2021.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 187
K bodu 19/ Nájomné byty vo vlastníctve obce (opakované nájmy, pridelenie bytov, poradovník)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo návrh poradovníka
žiadateľov o obecné nájomné byty,
presúva schválenie poradovníka
žiadateľov o obecné nájomné byty,
ktorí splnili podmienky a kritériá na
pridelenie nájomných bytov podľa
VZN č. 1/2015, Dodatku k VZN č. 1/2017
a Dodatku k VZN č. 2/2018 Obce Veľké Zálužie na nasledujúce rokovanie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 188
K bodu 19/ Nájomné byty vo vlastníctve obce (opakované nájmy, pridelenie bytov, poradovník)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informatívnu
správu k uzatvoreniu opakovaných
nájmov v nájomných bytoch v bytových domoch Cintorínska 1388/16
a Podvinohrady 1344/55,59.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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UZNESENIE č. 189
K bodu 19/ Nájomné byty vo vlastníctve obce (opakované nájmy, pridelenie bytov, poradovník)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informatívnu
správu k prideleniu uvoľneného 3-izbového obecného nájomného bytu č.
17, Podvinohrady 1344/55 Jurajovi Blahovi a prideleniu 2-izbového obecného nájomného bytu č. 10. ul. Podvinohrady 1344/57, Veľké Zálužie Kataríne
Bakovej.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 190
K bodu 20/ Zámer o prenájom obecného priestranstva na inštaláciu
samoobslužných boxov ZÁSIELKOVŇA – osobitný zreteľ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží schvaľuje zámer prenájmu
obecného pozemku ako alternatívnu
poštovú službu „Zásielkovňa“, dôvodom hodným osobitného zreteľa, odporúča starostovi obce nájsť vhodný
priestor – parcelu a odkomunikovať
so spoločnosťou zmluvu pre umiestnenie Z-BOXov v Obci Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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DOBRÝ GAZDA SA STARÁ O SVOJ DVOR
Starí ľudia často hovorievajú, že ak chcete spoznať, kto je aký
hospodár, treba mu pozrieť do dvora. Uprataný a čistý dvor, usmiati
pomocníci, spokojný statok a funkčné stroje boli zárukou, že takýto
gazda sa rovnako vzorne stará aj polia a krajinu, ktorú spravuje.

V modernej dobe už nemáme gazdov,
pomocníkov a aj statku je výrazne pomenej. Čo však pretrváva je starostlivosť o zverený majetok, zodpovednosť
za udržiavanie čistého prírodného
prostredia a krajinu, v ktorej žijeme.
Vizuálnu stránku starostlivosti vidí
snáď každý z nás aj u nás v obci. Pokosené ulice, čisté cesty, upravená
zeleň. Postavená škola, dostavaná
škôlka, vynovené školské dvory. Ale
starať sa treba aj o zariadenia a objekty, ktoré nevidieť, ale existenciu bez
nich by sme si viacerí už nevedeli ani
predstaviť. K takýmto objektom patrí
aj čistiareň odpadových vôd, ľudovo
„čistička“. Nebojte sa, milí čitatelia,
nebudem písať o peripetiách, ktoré ju
sprevádzajú od položenia prvej tehly.
O tom sa už písalo dosť.
Rád by som vám priblížil, čo sme počas tohto leta na našej čističke spravili. Lebo o tejto práci sa inak nemáte
odkiaľ dozvedieť.
Od prvého spustenia čistiaceho reaktora prebehli takmer dve dekády.
Na kanalizáciu, ktorá vyúsťuje do čis-

tiarne je napojených asi 30 % domácností obce. Okrem toho sa do čističky
vyvážajú aj žumpy, ktoré zberá náš
obecný fekál. Čistička v takomto stave
mala technickú odstávku s údržbou
len jeden krát. A to nestačí. Veď sami
viete, ako dlho vám v domácnosti vydrží práčka, čerpadlo či mixér. A tak
aj naša čistička sa dostala na hranicu životnosti. Od roku 2016 v pravidelných dvojmesačných intervaloch
síce monitorujeme kvalitu vypúšťanej
odpadovej vody, dopĺňame baktérie,
ktoré rozkladajú splašky, odpratávame vzniknuté kaly. Aj napriek maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prevádzkyschopného stavu, technológia
reaktora začala zlyhávať.
V objekte čističky bol však pripravený
druhý reaktor (čistiaca jama), ktorá
bola prázdna a nikdy nebola použitá.
Po konzultácii s odborníkmi na kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, sme
dospeli k záveru, že do tohto druhého
reaktora zabezpečíme technológiu
biologického čistenia a sprevádzkujeme ju. Práce sa začali na prelome
mesiacov máj a jún. Vyčistil sa druhý
reaktor, začali sa o neho montovať

jednotlivé komponenty čistiarenskej
technológie (čerpadlá, dúchadlá, siete, trubky, nádrže atď.). Všetky práce
sme priebežne dokumentovali. Fotogalériu vám predstavíme na našom
webovom sídle (https://www.velkezaluzie.eu/zivot-v-obci/fotogalerie/kulturno-spolocenske-podujatia/2021/).
V čase, keď píšem tento príspevok, už
budú prebiehať skúšky vodotesnosti
a funkčnosti druhého reaktora. Verím, že dopadnú na výbornú a reaktor
môžeme naplno spustiť do prevádzky.
Naša práca sa však týmto nekončí, po
sfunkčnení druhého reaktora, sa ten
prvý odstaví a podľa finančných možností obce sa bude postupne opravovať. Ideálne bude, ak sa sprevádzkujú
oba reaktory a budú pracovať súbežne. A okrem toho, v obci máme aj iné
objekty, ktoré si vyžadujú našu starostlivosť a treba v nich robiť pravidelnú údržbu.
Milan Bíro, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

HARMONOGRAM
VÝVOZU KOMUNÁLNEHO
A SEPAROVANÉHO ODPADU
V ZÁVERE ROKA 2021
SEVERNÁ ČASŤ

JUŽNÁ ČASŤ
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MODERNIZOVALI SME
VYBAVENIE DOMU SMÚTKU

Starý drevený katafalk v dome smútku, ktorý slúžil na pohrebných obradoch ešte v starej márnici, už doslúžil. Po dlhých
rokoch ho nahradil nový žulový katafalk a pri ňom stoja krásne nové kovové svietniky. Návrh projektu zrealizovala firma
NELORI a obci darovala pohrebná spoločnosť ASTRA.

HORIACE SVIEČKY A KAHANCE
MÔŽU SPÔSOBIŤ POŽIAR

Miesto pri hlavnom kríži na Novom
cintoríne je vyhradené a slúži výlučne
len na rozsvietenie kahancov a sviečok. V poslednom čase na toto miesto
začali občania klásť aj kvety, ktoré tam
nepatria. Roztopením plastových kahančekov v blízkosti položených kvetov môže prísť k nečakanému požiaru.
Preto prosíme návštevníkov miestnych cintorínov, aby pri hlavnom kríži z bezpečnostných dôvodov nekládli
kvety a kytice.
Za porozumenie ďakujeme.
OcÚ, správca miestneho cintorína

ČO SA DEJE ZA DVERAMI

KOSENIE A ÚDRŽBA
ZELENE V OBCI
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Vzhľadom na veľký počet pozemkov,
kde burina dorastá do značných výšok. Semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do
okolia. Veľkým rizikom zaburinenia
je aj šírenie semien alergénov, často
inváznych rastlín, ktoré najmä našim
najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Preto
sa obec snaží čo najčastejšie vo vlastnej réžii zabezpečiť kosenie zelených
plôch na verejných priestranstvách
v obci. Nie je to však len kvôli estetike,
ale ide aj o zmiernenie vplyvov z alergénov.

NOVÉ OSVETLENIE NA ULICI
JAROCKÁ A FABRICKÁ
Obec pokračuje v etapách osadenia
nového pouličného osvetlenia. Na jar
sme zmodernizovali osvetlenie na uliciach Jarocká a Fabrická, ktoré je nielen úsporné, ale zabezpečí aj potrebnú viditeľnosť. Na zníženie spotreby
vplýva použitie vysoko efektívnych
svietidiel, ktoré sú účinnejšie, dochádza v nich nielen k menším stratám,
ale sa s nimi dosahuje aj lepšie rozloženie svetelného toku.
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NOVÉ
ŽALÚZIE V SD
Staré a opotrebované vertikálne žalúzie sme vymenili v malej sále spoločenského domu za nové horizontálne, ktoré umožňujú prirodzenú
reguláciu svetla v miestnosti. Pomáhajú tieniť pred slnečným žiarením
a zároveň zabezpečujú aj súkromie.

ČO NOVÉHO
NA ZAVAŠI?

Milí obyvatelia, tí z vás, ktorí pravidelne využívate služby obce na zbernom dvore Číkoška, viete, že obec má
zriadenú a riadne schválenú lokalitu
pre ukladanie haluziny a drobného
stavebného odpadu. Tá sa nachádza
v časti Zavaš na pozemkoch súkromných vlastníkov. Tí dali tieto pozemky do užívania pre potreby obce ešte
v roku 2011. V minulosti bola na týchto pozemkoch stará skládka odpadov,
ktorá bola uzatvorená v roku 1998.
Nakoľko je táto lokalita dostupná z viacerých strán, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
ako povoľovací orgán štátnej správy
na úseku odpadového hospodárstva
uložil obci povinnosť tento priestor
aj oplotiť. Obec tak zakúpila pletivové
diely a túto lokalitu ohradila. Táto časť
zberného dvora je tiež monitorovaná
kamerovým systémom obce.
Súčasne žiadame obyvateľov, aby na
túto časť zberného dvora vozili výlučne
haluzinu, ukladali ju na určené miesto,
zbavili ju akýchkoľvek prepravných
obalov (igelitové vrecia, špagáty atď.).
Tieto obaly poškodzujú stroje našej
obce, ktoré sa musia dať potom zbytočne opravovať.

ZAHRAJME SI BASKETBAL
Aj v našej obci je veľa detí a mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú alebo si radi zahrajú basketbal. A tak sme sa na podnet občanov rozhodli podporiť tento šport
osadením ďalšej sady basketbalových košov na multifunkčnom ihrisku, ktoré
sa nachádza v areáli športového klubu. Dúfame, že nové basketbalové koše nebudú lákať vandalov, aby si na nich uvoľnili svoju negatívnu energiu. Šport je
tou najlepšou cestou k získaniu pozitívnej energie do života.

DUCHOVNÉ SLOVO
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Drahí farníci, milí čitatelia,
doznievajú v nás zážitky z tohtoročného leta. S nástupom do školy sa
opäť začína proces vyučovania. Žiaci
a študenti sa môžu znovu ponárať do
rozličných učebných tém, aby rástli
v múdrosti. Chcel by som preto najmä im, ale aj všetkým ostatným záujemcom, ponúknuť malé pokračovanie uvažovania o veľkom bohatstve
Cirkvi, ktorým je Eucharistia (slovo
Eucharistia je gréckeho pôvodu a znamená vzdávanie vďaky; toto slovo slúži aj ako pomenovanie pre sv. omšu, či
sv. prijímanie; Eucharistia je teda živý
Pán Ježiš - predrahé Telo a Krv Pána
Ježiša - pod spôsobom chleba a vína).

„Sine dominico non possumus“: čiže
bez zídenia sa na nedeľnom zhromaždení, kde sa slávi Eucharistia, my
nevieme žiť. Chýbali by nám sily na
prekonávanie každodenných ťažkostí a na nepodľahnutie im. Po krutých
mučeniach boli títo 49 mučeníci z Abitene zabití. Potvrdili takto, vyliatím
vlastnej krvi, svoju vieru. Umreli, ale
vyhrali: my si ich teraz pripomíname
v sláve zmŕtvychvstalého Krista.“
Benedikt XVI. sa potom prihovoril prítomným takto: „Nad týmto svedectvom mučeníkov z Abitene musíme
pouvažovať aj my, kresťania 21. storočia. Ani nám nieje ľahké žiť ako kresťania, aj keď tu nie sú takéto cisárske
zákazy. Ale z duchovného uhla pohľadu sa nám svet, v ktorom sa nachádzame, často poznačený bezuzdným
konzumizmom, náboženskou ľahostajnosťou, sekularizmom (zosvetštením)
uzavretým voči transcendencii (nadprirodzenu), môže zdať ako púšť…“. Aj
my preto podobne ako starozákonný
ľud nachádzajúci sa na púšti „potrebujeme tento Chlieb, ktorý nám pomôže
čeliť námahám a únave. Nedeľa, Deň

každý týždeň. Cestu, ktorá mimochodom nie je ľubovoľná: cesta, ktorú
nám Boh ukazuje vo svojom slove ide
smerom vpísaným v samotnej podstate človeka. Božie slovo a rozum
idú spoločne. Nasledovať Božie slovo,
ísť s Kristom, pre človeka znamená
realizovať sám seba. Stratiť toto slovo
sa rovná strate seba.“ Benedikt XVI.
pripomenul aj definíciu kresťanov,
ako ju predstavil sv. Ignác Antiochijský, ktorý o kresťanoch hovoril, že sú
tí, ktorí dospeli k novej nádeji a predstavoval ich ako osoby žijúce podľa
nedele (iuxta dominicam viventes).
Jeden z dôsledkov týchto skutočností je jasný: „nemôžeme komunikovať
s Pánom, ak nekomunikujeme medzi sebou. Ak sa chceme predstaviť
Jemu, musíme sa snažiť ísť v ústrety
jedni druhým. Preto sa musíme učiť
veľkému umeniu odpúšťať: nenechať
pôsobiť v duši červotoč výčitiek, ale
otvoriť srdce veľkodušnosti vypočutia druhého, otvoriť srdce pochopeniu druhého, prípadnému prijatiu
jeho ospravedlnení a ochotnému darovaniu svojich ospravedlnení“.

Počas 24. národného eucharistického
kongresu v talianskom meste Bari,
kde je pochovaný sv. Mikuláš, Pápež
Benedikt XVI. všetkým prítomným
na záverečnej sv. omši 29. mája 2005
vo svojej homílii priblížil známu historickú udalosť z r. 304, ktorá sa veľmi citlivo dotýka úprimného vzťahu
k Eucharistii.
V tom roku 304 rímsky „imperátor
Dioklecián zakázal kresťanom, pod
trestom smrti, vlastniť Bibliu, schádzať sa v nedeľu na slávenie Eucharistie, stavať si miesta pre svoje zhromaždenia. V Abitene, maličkej lokalite
v aktuálnom Tunisku, bolo 49 kresťanov, ktorí sa zhromaždili v dome Ottavia Feliceho, pristihnutých v nedeľu práve pri slávení Eucharistie, čím
prestupovali cisársky zákaz. Keď boli
uväznení, predviedli ich do Kartága,
aby boli vypočúvaní prokonzulom
Anulinom. Významnou je, okrem
iných, jedna odpoveď, ktorú dal istý
Emeritus prokonzulovi, keď sa ho tento pýtal, ako si mohli dovoliť prestúpiť
prísny cisársky zákaz. On odpovedal:

Pána, je vynikajúca príležitosť na načerpanie síl od Neho, ktorý je Pán života. Sviatočný príkaz nie je teda povinnosť uložená zvonku, bremeno na
našich pleciach. Naopak, zúčastniť sa
na nedeľnom slávení, sýtiť sa eucharistickým chlebom a zakúsiť spoločenstvo bratov a sestier v Kristovi je
potrebou kresťana, je to radosť; takto
môže kresťan nájsť energiu nevyhnutnú pre cestu, ktorú máme prejsť

Drahí farníci, milí čitatelia, prajem
nám všetkým, aby aj nádherné farby
jesene a chuť zrelého ovocia prebúdzali v nás túžbu po umení plnohodnotného a krásneho života.
Modlím sa za Vás všetkých, a tiež Vás
prosím, ktorí môžete, o jeden Zdravas’ za mňa.
Anton Ižold, duchovný otec farnosti
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760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZBIERKY

ZÁLUŽSKÉ VINOBRANIE A OSLAVY 760. VÝROČIA
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Naša obec má bohatú históriu tesne
spätú so stáročnými dejinami tohto
územia, tohto kraja a tohto miesta,
kde okolitú úrodnú pôdu odnepamäti
obrábali a zveľaďovali generácie našich predkov. Bohaté dejinné svedectvá o tom prinášajú historické štúdie,
kroniky a najmä literárne diela našich
rodákov. Verne zachytávajú neľahký
život obyvateľov, ich každodennú prácu, opisujú život obce a pospolitosti,
zvyky a folklór ľudu.

novi Vladislavovi Omelinovi. Na javisku
sa svojim spevom a tancom predstavili
aj FSk Jaročan, MSSK Lidovec so Solčian, Musicantica Slovaca a FS Devín
z Bratislavy. Návštevníci mali možnosť
sa priblížiť k vystavovaným dravcom
a zručnosť svojich rúk si nielen deti,
ale i dospelí vyskúšali v tvorivých dielňach. O skvelú zábavu sa postarala HS
JERRY BAND a HS ČIBUK, ktorá roztancovala takmer každého. S veselou
náladou a veríme, že aj s peknými zážitkami v polnočných hodinách návštevníci opúšťali areál ihriska.

Život v našej obci je od prvej písomnej
zmienky životom desiatok generácií, ktoré sa tu narodili, žili, pretvárali
a budovali našu obec.
Nemali by sme zabúdať na korene,
z ktorých sme vzišli, na veľké veci, ktoré naši predkovia urobili. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1261
a pri tejto príležitosti sa spolu so Zálužským vinobraním konali aj oslavy 760.
výročia prvej písomnej zmienky o obci
Veľké Zálužie. Nielen krásne slnečné

počasie, ale i kultúrny program plný
hudby, spevu i tanca navodil slávnostnú
atmosféru. V úvode kultúrneho programu zahrala domáca DH Zálužanka, po
ktorej FSk Ujlačanka odovzdala hroznový veniec pánovi starostovi - nášmu
gazdovi Milanovi Bírovi a predsedovi
základnej organizácie záhradkárov pá-

HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE
Územie obce Veľké Zálužie bolo osídlené už
v mladšej dobe kamennej asi 5000 rokov p.
n. l. Obec leží v Nitrianskej pahorkatine. Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z roku
1261, však už predtým sa v tejto lokalite nachádzala dovtedy nepomenovaná osada. Po
konfiškácii hlohoveckého panstva Abovcom,
ktorí sa kompromitovali spojenectvom s oligarchom Matúšom Čákom, daroval 19. novembra 1349 uhorský panovník Karol Róbert
z dynastie Anjouovcov Hlohovec, Ujlak (Wylok) magistrovi Mikulášovi / zvaného Kont/.
Ten získal majetkovou výmenou aj chorvátske mestečko s hradom Ilok, maďarsky nazývaného Újlak, čiže podobný názov ako Ujlak
pri Nitre. Historický názov Ujlak vznikol v 13.
storočí z maďarských slov új – nový a sídlo,
čo vyjadrovalo, že obec bola znovu založená
po spustošení tatárskymi nájazdami v prvej
polovice rovnakého storočia.
V tomto období sa obec stala súčasťou „magna via“ cesty, ktorá viedla z Nitry na Šintavu až Bratislavu a spájala sa s významnou
obchodnou cestou „Česká“. V 14. storočí boli
v okolí obce založené jedny z najrozsiahlejších vinohradov v okolí. Vinohradnícka tradícia sa preniesla aj do erbu obce. V polovici 15.

storočia sa pridávalo k názvu Ujlak aj adjektívum malý, ako odlíšenie panských majetkov
Ujlakyovcov na Slovensku a v Chorvátsku.
Tento názov sa neujal. Okrem toho sa pri
Nových Sadoch v panstve Topoľčany už nachádzala obec Újlak, ktorá sa už v 15. storočí nazývala malým Ujlakom (Ujlačka, Malé
Zálužie). Na konci stredoveku patril Ujlak
k najvýznamnejším a najľudnatejším obciam
medzi riekami Nitrou a Váhom, o čom svedčí udelenie jarmočných výsad a oslobodenie
jeho obyvateľov od platenia všetkých druhov
mimoriadnych daní a tridsiatku. Počas vývoja obce sa viac krát zmenili jej majitelia.
Medzi nich patrili členovia rodov Abovcov,
Ujlakyovcov, Turzovcov, Forgáčovcov, Esterházyovcov.
V 17. storočí sa k názvu Ujlak (nové bydlisko,
nová osada) začalo neoficiálne pridávať ešte
Abovský Ujlak. Najväčší hospodársky rozkvet
dosiahlo v 17. a 18. storočí, keď patrilo rodu
Forgáčovcom. V tomto období boli v obci
vybudované nové podniky: pivovar, likérka,
továreň na výrobu hodvábu. Prosperovali aj
remeslá, najmä hrnčiarstvo, kováčstvo, tkáči,
stavbári a vinohradníci. V tejto dobe si Ujlak
uchoval pozíciu trhového mestečka, avšak

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii
podujatí Zálužské vinobranie a osláv
760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Zálužie. Podujatie bolo
zrealizované s finančnou podporu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
(-jn-)

počet obyvateľov značne klesol. Rod Esterházyovcov bol posledným vlastníkom panstva,
pričom gróf J. Esterházy zomrel v Mírove
v roku 1957. Do vývoja obce zasiahla 1. a 2.
svetová vojna, v rámci ktorej zahynuli viacerí
obyvatelia obce, obyvatelia židovského pôvodu boli odvedení prevažne okolo roku 1942
do koncentračných táborov. Domy, ktoré boli
po nich uvoľnené, dostali do užívania miestni obyvatelia. Po druhej svetovej vojne sa
znovuožívajúce malé živnostníčenie zrušilo,
pôda sa začala zjednocovať a postupne sa vybudovalo poľnohospodárske družstvo (1957),
ku ktorému boli v 70-tych rokoch 20. storočia
pridružené aj družstvá v obciach Báb, Jarok
a Lehota. Neskôr pribudla aj pridružená výroba. V 50. a 60. -tych rokoch sa obec začala
postupne budovať a modernizovať. Po roku
1989 sa v obci začalo súkromne podnikať,
vznikla spoločnosť HSH, ktorá tento rok oslávila 27 rokov existencie.
Názov obce bol zaužívaný ako Ujlak, resp.
Nitraujlak. Obyvatelia obce sa už v roku 1933
pokúsili o zmenu úradného názvu obce Nitraujlak, avšak v roku 1940 bola táto iniciatíva
zamietnutá. Súčasný názov obce je novotvar
a bol zavedený v roku 1948.
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ŠKÔLKA SA PRIPRAVUJE
NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Keď utíchne džavot detí v priestoroch našej MŠ, nastane čas na práce,
ktoré nie je možné spraviť za plnej
prevádzky. A tak, ako po minulé roky,
aj tento rok nastal čas na generálne
upratovanie budovy. Neostalo iba pri
ňom, opäť sa podarilo vymaľovať ďalšiu triedu a dve spálne a priestory
v šk. kuchyni. V sklade bolo vymenené linoleum a nový šat má aj kancelária vedúcej jedálne. V jedálni nám
pribudla krásna nástenná maľba, za
ktorú vďačíme našej kolegyni Mgr.
Zuzane Balážiovej. Našim deťom
bude určite viacej chutiť v takomto
príjemnom prostredí…
Zmeny nastali aj na školskom dvore.
Pribudli nám dve schodiská na terasu, jedno z nich má aj bezbariérovú
plochu. Uskutočnila sa brigáda rodičov a dobrovoľníkov, ktorí pripravili
podklad pre dopadovú plochu okolo
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nového herného prvku. Ten by mal
byť inštalovaný v priebehu septembra. Na záver boli pokosené trávniky
v celom areáli MŠ a nový šk. rok sa
môže začať!
(-eo-)

Ďakujeme pánovi Pätnickému, za melóny, na ktorých si pochutili deti z MŠ.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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PRÍHOVOR RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ
ŠKOLY K NOVÉMU ŠKOLSKÉMU ROKU
Vážený pán starosta, pani riaditeľka
CVČ, dôstojný pán farár, milí
žiaci, vážení rodičia, kolegovia
a zamestnanci školy.
Srdečne Vás všetkých vítam, verím, že
po prázdninách oddýchnutých, plných
predsavzatí, čo najlepšie vstúpiť do nového školského roku, ktorý naplní vašu
snahu po získaní nových vedomostí,
u starších žiakov aj po hľadaní zmyslu
života. S odstupom rokov, milí žiaci, postupne dospejete určite k poznaniu, že
vzdelanie patrí k jednému z vašich najväčších bohatstiev. Môžeme iba dúfať,
že v tomto školskom roku nebudeme
musieť čeliť problémom spôsobeným
CORONOU. Dištančné vzdelávanie
všetkým nám učiteľom, rodičom aj žiakom spôsobilo nemalé problémy.

Milí rodičia, ubezpečujem vás, že
pedagógovia a zamestnanci školy
sa usilujú o to, aby sa vaše deti cítili v škole príjemne. Našou úlohou je
vytvoriť pre žiakov v škole príjemné
prostredie.

Úprimne vítam vás, naši prváčikovia.
Určite ste plní očakávania, ako to v tej
veľkej škole bude. Pre mnohých možno
trošku ťažšie, zvyknúť si na nové prostredie, ale nebojte sa, pani učiteľky vám
vo všetkom pomôžu a už sa na Vás veľmi tešia.

My učitelia máme na pamäti to, že
škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus, že v každej lavici sedí iný
žiak, ktorého osobnosť máme poznať,
rešpektovať a rozvíjať. V tejto náročnej práci potrebujeme pomoc a podporu Vás rodičov.

Milí deviataci! Želám Vám úspešné
zvládnutie náročných úloh a rozhodnutí, ktoré na vás čakajú v tomto
roku.

Organizácia školského vyučovania
V školskom roku 2021/22 bude základnú školu navštevovať 368 žiakov, na I. stupni 185, na II. stupni 183.
V škole bude pracovať 28 pedagogických pracovníkov, z toho 1 špeciálny
pedagóg, 4 vychovávateľky, 3 asistentky učiteľa.
Od 2. septembra 2021 do pedagogického kolektívu nastúpili nové zamestnankyne: Mgr. Tatiana Horská;
Mgr. Jana Oravcová; Mgr. Michaela
Megová. Zastupujú pani učiteľky na
materskej dovolenke. Pani učiteľka
Oravcová bude vykonávať funkciu
špeciálneho pedagóga na polovičný
úväzok.

Nepedagogických zamestnancov
(ekonómka, školník, kuchárky,
upratovačky) pracuje v škole 9.
V I. ročníku sa bude vyučovať v 3
triedach, v ostatných ročníkoch
budú 2 triedy.
V školskom klube budú pracovať
4 oddelenia, v rannej a popoludňajšej zmene. Prevádzka školského
klubu začína ráno 6.30 a po vyučovaní končí o 17. 00. Pod dohľadom 4
vychovávateliek v ňom bude tráviť
čas 99 detí.
Stravovať v školskej jedálni sa bude
222 žiakov.
(-mh-)

Tento školský rok bude náročný. Je
potrebné z dôvodu prerušenia vyučovania dobrať a zopakovať učivo predchádzajúceho ročníka. Toto bremeno
zodpovednosti je na vás, milí kolegovia. Nevieme, čo nás v tomto školskom roku čaká, buďme preto všetci
voči sebe ohľaduplní a tolerantní,
dodržiavajme nariadenia, ktoré majú
zabrániť šíreniu CORONA vírusu, aj
keď nám to niekedy možno spôsobuje
určité problémy aj obmedzenia.
Prajem nám všetkým do tejto náročnej práce pevné zdravie, radosť,
osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.
(-dl-)
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VÝLET DO TRENČÍNA
Prázdniny sa chýlia ku koncu a začali
sa prípravy tried k začiatku školského
roka. Dňa 25.augusta sa pedagogickí
aj nepedagogickí zamestnanci našej
školy vybrali na výlet do Trenčína, aby
spoznávali jeho krásu, históriu a zároveň utužili svoje vzájomné vzťahy.
Po príchode do mesta sa presunuli na
Trenčiansky hrad, kde zažili prehliadku s výkladom nezabudnuteľného
pána sprievodcu, ktorý viedol výklad
neformálne a vtipne. Dozvedeli sa veľa
zaujímavostí o jednotlivých majiteľoch
hradu, o kopaní hradnej studne Omarom, zablúdili až do praveku a všetky
informácie pán sprievodca doplnil nejakým vhodným vtipom alebo humornou príhodou. Po výstupe do hradnej
veže sa na jej vrchu otvoril výhľad do
širokého okolia. Z hradu sa presunuli
do mesta, kde si pochutili na dobrom
obede a prešli sa po pešej zóne, kde

si ešte vychutnali kávu. Tí, ktorí poznajú Trenčín ako mesto módy, využili
príležitosť a kúpili si pekné oblečenie.
Zamestnanci, ktorí mali so sebou aj
deti, sa vybrali do lanového parku, ale
pre krátkosť času tam nedorazili. Ale
deti smutné neboli – objavili obrovské
šmykľavky. Dokonca aj niektorí dospelí
z nás sa nechali nahovoriť, aby sa na
nich spustili dole. Niektorí sa previezli

turistickým vláčikom a spoznávali
blízke okolie mesta. Nakoniec sa všetci
stretli znova na pešej zóne v cukrárni,
kde si nevedeli vybrať z veľkého množstva rôznych druhov zmrzliny.
Spokojní a s úsmevom na perách sa
vrátili v podvečerných hodinách domov.
(-lb-)

LETNÝ TÁBOR V CVČ SLNIEČKO
Za sprísnených hygienických podmienok v termíne od 1. júla do 16. júla
2021 sa CVČ Slniečko podarilo zrealizovať tradičný letný tábor.

V dopoludňajších hodinách deti väčšinou trávili čas v exteriéri - na školskom dvore miestnej základnej školy a v areáli športového klubu. Tam
prebiehali športové súťaže a hry, deti
tiež trénovali na nových freestyle kolobežkách. Vyskúšali si stavanie stanu, videli ukážky vyhľadávania osôb
cvičenými psami na základe pachovej stopy, zaujala aj návšteva miestnej
hasičskej zbrojnice. Za nepriaznivého
počasia sme premietali rozprávky.
Popoludní boli realizované tvorivé
činnosti - deti si vyrobili rôzne hrač-

ky, upomienkové predmety, maľované kamene, darčeky a plátenné tašky.
Ale najviac sa všetkým deťom páčili
výlety autobusom. Prvý výlet klimatizovaným autobusom bol do ZOO
v Bratislave, kde sme strávili celý
horúci letný deň v príjemnom chládku starých košatých stromov, ktoré
lemujú chodníky ZOO. Miestami sme
sa tu osviežili aj vodnou hmlou a tak
nám tropický deň ubehol veľmi rýchlo. Druhý výlet bol pôvodne plánovaný na Zobor, no z dôvodu aktuálneho
výskytu medveďa v blízkom okolí sme
cieľ výletu premiestnili do Mestského parku v Nitre. Nakoniec sa výlet
tiež z dôvodu nepriaznivého počasia
nekonal. Výlet sa napriek prekážkam
ale nakoniec uskutočnil - navštívili sme v Nitre časť Staré mesto, pešiu zónu, ukázali si dôležité budovy
v meste a vyskúšali sme ako chutí
mestská zmrzlina. Posledný deň sme
zorganizovali súťaž na kolobežkách
v rámci projektu SÚŤAŽÍME HRAVOZDRAVO na pumptrackovej dráhe
v areáli športového klubu. Všetky sú-

ťažiace deti boli odmenené vecnými
cenami zakúpenými z financií získaných z projektu OÚ.
Teplé chutné obedy pre 16 prihlásených detí varila „ naša teta kuchárka
zo školskej jedálne“, ktorá dôverne
pozná obľúbené jedlá detí- pani J. Zabáková.
Pedagogický dozor počas letného tábora zabezpečila v dopoludňajších
hodinách Mgr. E. Gergeľová, v popoludňajších hodinách Bc. K. Lendelová,
DiS. art.
O hygienu, dezinfekciu a upratovanie
sa denne zodpovedne starali pani M.
Zajková a M. Kolařík Moravčíková.
Touto cestou ďakujeme za spoluprácu
a sponzorstvo pani riaditeľke ZŠ- pani
Mgr. D. Lahučkej, vedúcej školskej jedálne- pani K. Bernátekovej, DHS
a tiež Obecnému úradu vo Veľkom
Záluží.
(-eg-)
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HASIČSKÉ LETO
Aktivity členov Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Zálužie boli v letnom období zamerané predovšetkým
na prácu s deťmi. Po niekoľkých mesiacoch, kedy sme v rámci zachovania
bezpečnosti v súvislosti s pandémiou
pozastavili detský hasičský krúžok,
sme využili sobotné poobedia na obnovenie činnosti tohto obľúbeného krúžku, na ktorom si deti majú možnosť
vyskúšať prácu s hasičskou technikou.
V rámci tréningu sme sa venovali rozvíjaniu a správnemu navíjaniu hadíc,
ale aj aktivitám spojeným so zlepšením kondície. 9. augusta nás navštívili deti z tábora CVČ Slniečko, ktorým
sme spravili exkurziu do vynovenej
hasičskej zbrojnice. Intenzívne sa venujeme jej zveľadeniu.
Vďaka čerpaniu prostriedkov z finančných dotácií sme zabezpečili ďalšie
materiálno-technické vybavenie hasičskej zbrojnice, ochranné odevy
a pomôcky nevyhnutné k výkonu akti-

vít DHZ. Neustále tak dopĺňame vybavenie a všetka naša technika je v pravidelných intervaloch podrobená revízii
a kondičným jazdám.
V horúcich letných dňoch sme vykonávali aj preventívnu protipožiarnu kontrolu, a to hlavne v oblastiach, ktoré sú
v katastri obce považované za rizikové.
Piati naši členovia tiež prešli preškolením pilčíckeho kurzu. Zaškolením
prešli aj novoprijatí členovia DHZ,
ktorí boli prijatí na Výročnej členskej
schôdzi DHZ Veľké Zálužie v polovici
júla tohto roka. Dňa 28. a 29. augusta
sme vykonávali protipožiarnu hliadku
v Majstrovstvách Slovenska v cyklotriale 2021.
(-ltz-)
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Z ČINNOSTI ZO SZZ VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Vážení občania, záhradkári a vinári,
vzhľadom na pandémiu koronavírusu
sme sa prvýkrát v tomto roku stretli
až na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 4. 7. 2021. Na výročnej schôdzi predseda ZO SZZ Ing.
Vladislav Omelina prečítal správu
činnosti organizácie za rok 2020
a schválili sme si plán práce na zvyšok roka 2021. Zároveň sme odovzdali
ocenenia našim členom za účasti starostu obce Milana Bíru a Ing. Kataríny Kettmannovej, tajomníčky OV SZZ
a členky RV SZZ. Ocenenia ZO SZZ
si prevzali- Mária Balážiová, Martin
Bédi a Pavol Cocher. Ocenenia OV
SZZ si prevzali – Pavel Andrášik, Miroslav Andrášik a Peter Vindiš. Ocenenia k životnému jubileu od RV SZZ
boli udelené Alexandrovi Balážimu
a Jozefovi Tehlárovi, ocenia RV SZZ III.
st. si prevzali Zdenko Zaujec a Karol
Komárňanský. Všetkým oceneným
úprimne gratulujeme a prajeme veľa
zdravia do ďalších rokov. V areáli výstaviska AGROKOMPLEX sa v rámci
podujatia Tradície slovenského vidieka konali Regionálna výstava ovocie roka, zelenina roka a najkrajšia
kolekcia- rodinný záhradný stôl pod
záštitou RV SZZ a zároveň 2. ročník
Okresnej výstavy ovocia, zeleniny
a kvetov. V náročnej konkurencii sa
presadili aj vystavovatelia z našej základnej organizácie. V rámci celoslovenskej súťaže sa v kategórii kolekcia
ovocia a zeleniny umiestnil Stanislav
Pekar na 2. mieste. V rámci okresnej
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sa
naši členovia umiestnili nasledovne:
V kategórii ovocie získal Zdenek Zaujec 1. miesto za broskyne REDHAVEN,
v kategórii kvety získala Lýdia Zaujecová 1.miesto za dožinkovú kolekciu
a Mária Pekarová 3. miesto za kvety
hortenzie. V hodnotení kategórie najkrajší stôl ZO SZZ sa Veľké Zálužie
umiestnilo na 2. mieste za víťaznými
Lužiankami. Na 3.mieste sa umiestnila Lehota. Poďakovanie za vzorky
ovocia a zeleniny na uvedených výstavách si zaslúžia aj vystavovatelia
z našej obce, ktorí neboli ocenení, a to
Ing. Mária Barantalová, Lýdia Bédiová, Anna Deáková, Karol Komárňanský, Pavel Andrášik, Ing. Vladislav
Omelina, Anna Práznovská.

V dňoch 5 - 6.septembra sme organizovali 19. ročník miestnej Výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov.
V kategórii ovocie uspeli Zdenek Zaujec 1. miesto za hrozno Nero, Marek
Moravčík 2. miesto za pepino, Karol
Komárňanský 3 miesto za slivku Čačanská lepotica,
V kategórii zelenina uspeli Marta
Omelinová 1. miesto za kolekciu paprík, Marta Mesárošová 2.miesto za
papriku Piruet, Anna Mesárošová
3. miesto za kolekciu zeleniny.
V kategórii kvety uspeli Mária Balážiová 1.miesto za kvetinový stôl, Lýdia

Ceny budú vystavovateľom odovzdané na Výročnej členskej schôdzi.
Naša organizácia sa v dňoch 11. – 13.
septembra zúčastnila aj na 3. ročníku
Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny
a kvetov, ktorá sa uskutočnila v obci
Mojmírovce. Z našich členov uspeli
Stanislav Pekar na 3. mieste v kategórii zelenina za kolekciu rajčín, Mária
Balážiová na 3. mieste v kategórii kvety – Mandevila, V hodnotení najkrajší
stôl sa umiestnila naša ZO V. Zálužie
na 2. mieste. Veľká vďaka za úspechy
na regionálnej výstave patrí Márii Pe-

Regionálna výstava, Mojmírovce

Zaujecová 2. miesto za kvet Novaldes,
Marta Omelinová 3. miesto za kvet
Sundevilla.
V kategórii rodinný stôl uspeli Mária
a Stanislav Pekaroví 1.miesto, Daniel
Kesely 2.miesto, Ing. Mária Barantalová 3. miesto.
Zvláštnu cenu výstavy dostala Lýdia
Zaujecová za Dožinkový stôl.

karovej, Stanislavovi Pekarovi a Marte Omelinovej, ktorí výstavný stôl za
našu ZO pripravili. Na záver ešte raz
gratulujeme úspešným vystavovateľom a ďakujeme všetkým občanom,
ktorí sa na výstavách zúčastnili svojimi exponátmi.
(-vo-)
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DEŇ DARCOV KRVI
Vážení spoluobčania a červenokrížski
priatelia, rada by som Vám oznámila,
že aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa nám podarilo zorganizovať mobilný odber krvi. Bolo to
14. 6. 2021 pri príležitosti. Dňa darcov
krvi, na odbere sa zúčastnilo 39 darcov a z toho 4 prvodarci. Konečné čís-

la ukazujú, že ľudia napriek pandémii
nezostávajú ľahostajní voči tým, ktorí
sú na darovanú krv odkázaní. Touto
cestou by som chcela pozvať darcov
krvi 12. 11. 2021 na ďalší odber v našej obci. Tento rok našej organizácii
bola pridelená miestnosť v priestoroch suterénu pod knižnicou.

Za priestor ďakujeme obecnému zastupiteľstvu, obecnému úradu a pánovi starostovi Milanovi Bírovi. V tomto
roku sme sa tradične zúčasnili v obci
Pečeňady na súťaži vo varení guláša,
kde sme si posedeli s priateľmi pri
chutnom guláši a dobrej muzike.
(-vš-)

FS ULJAČANKA HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV
Vážení spoluobčania, pandémia COVID - 19 nepriaznivo ovplyvnila aj činnosť FSk UJLČANKA. Po čiastočnom
uvoľnení opatrení sme urobili brigádu
na vyčistení priestoru a oprave lavičky
pri kríži na Titváni na rozmedzí obce V.
Zálužie a Jarok, nad ktorým má patronát naša FSk. Občania, ktorí tadiaľ prechádzajú, si určite všimnú, že sa o to
niekto stará. Po skončení práce sme sa
po dlhom čase stretli v klube, kde sme
pripravili malé občerstvenie a pozvali
sme pána starostu Milana Bíru, prednostku obecného úradu a referentku
kultúry, ktorí naše pozvanie prijali. Boli
sme radi, že sme sa mohli po dlhšom
čase stretnúť a zaspievať si.
Dňa 31. 7. sa konala slávnosť "HODOVÉ
DNI v Lehote, kde bolo pozvaných 11
folklórnych skupín a medzi nimi aj UJLAČANKA, ktorá úspešne reprezentovala našu obec veselými piesňami.
Taktiež sme boli pozvaní na veľkú slávnosť, ktorá sa konala v obci Rumanová,
kde ZO JDS a FSk Čerdavanka oslavovali 20. - te výročie založenia. O výborné pohostenie sa postarala JDS s veľkou

pomocou OCÚ starostu p. Jankoviča
a poslancov obecného zastupiteľstva.
O výbornú zábavu sa postarala p. Vlasta Mudríková so svojou skupinou harmonikárov a veru bolo veselo.
Každoročne sa koná v našej obci Pietna spomienka pri príležitosti SNP. Aj
tento rok sme sa zúčastnili spomienkového aktu, aby sme sa poklonili pamiatke našich občanom, ktorí padli pri
oslobodzovaní našej vlasti v SNP.
Tak ako táto ťažká doba poznačila všetkých, nebolo to ináč ani v Ujlačanke,

vek, choroby a smrť neobišli ani nás.
Preto by sme radi privítali v našej skupine nových členov, aby sme mohli posunúť tie krásne kroje, aby aj naďalej
mohli reprezentovať našu obec a piesne našich starých otcov a materí, FSk
skupina už 29 rokov úspešne reprezentuje našu obec a nemali by sme my
občania dovoliť, aby zanikla.
Želám veľa zdravia, lásky, pokoja a tešíme sa na ďalšie vystúpenia a stretnutie s vami.
(-ab-)
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Z ČINNOSTI ZÁUJMOVÝCH A SPOLKOVÝCH ORGANIZÁCII

AKTIVITY ČINNOSTI
ZO JDS VO
VEĽKOM ZÁLUŽÍ
V priebehu mája sme sa dočkali
postupného uvolňovania karanténnych opatrení a návratu k životu, na
ktorý sme boli zvyknutí a preto sme
sa rozhodli zorganizovať púť na horu
Butkov. Obávali sme sa cesty na tento vrch, ale vďaka nášmu úsiliu sme
všetci takmer 2 km výstup zvládli
a čoskoro sme prechádzali Bránou
rodiny, kde sa začínala modlitba Krížovej cesty. Pri nej nám cesta ubehla
rýchlo. Dvere do skalnatého sanktuária nám otvorila zvonica, ktorá
bola vybudovaná pri príležitosti 100.
narodenín veľkého pápeža Sv. Jána
Pavla II. a nesie aj jeho meno. Kríž,
ktorý svieti už z diaľky do rozprestierajúcej sa krajiny, má v strede
relikvie tohto vzácneho človeka, ktorý miloval náš národ. Pookriali sme
a na duši nám zostal nezabudnuteľný

Nezabudneme
na teba, Marika!

zážitok na toto majestátne dielo pod
holým nebom.
Naši členovia okrem starostlivosti
o vnúčatá využívajú aj pobyty v kúpeľoch. Desať členov sa dňa 22. 6. 2021
zúčastnilo rekreačného pobytu v Sklených Tepliciach.
V dňoch od 27. 6. do 3. 7. sme sa zúčastnili týždňového rekreačného
pobytu v krásnom vysokohorskom
prostredí v Ždiari. Nakoľko nám počasie prialo, absolvovali sme mnoho
denných výletov. Vyhliadka na Štrbskom plese, kúpalisko vo Vrbovom,
kaštieľ Markušovce, kde si naša
členka pani Viera Belková zahrala
na organe v hudobnej sieni. Ďalším
cieľom výletu bolo navštíviť Levoču,
a to: chrám svätého Jakuba, Radni-

Žiaľ, život je krehký a osud neúprosný, prináša aj niečo nad
sily človeka, A tak prišla chvíľa,
keď sme sa dňa 23. 8. 2021 spolu s jej rodinou museli s ňou
navždy rozlúčiť. Každý odchod
dobrého človeka spôsobuje veľkú bolesť a napĺňa srdcia mnohých ľudí hlbokým zármutkom.
ca v Levoči, dom Majstra Pavla múzeum a Bazilika na Mariánskej hore.
Vo štvrtok sme sa vybrali na nákupy
do Poľska a do Zakopaného navštíviť
Baziliku pápeža Jána Pavla II. Ako vidieť, nebolo sa kedy nudiť a bolo sa na
čo pozerať a obdivovať. Vracali sme
sa domov s pocitom, že sme spoznali
krásy Slovenska a Poľska
21. 7. sme si boli vyhriať boľavé kĺby
v termálnom kúpalisku v Poľnom Kesove.
Čo dodať: 24. 9. 2021 plánujeme posedenie k 25. výročiu založenia JDS vo
Veľkom Záluží. Dúfam, že sa nám to
podarí a pandémia COVID-19 nás nezastaví.
Na záver vážené členky a členovia
JDS, želám vám do ďalších dní veľa,
veľa zdravia, ale aj dostatok ochoty
podieľať na riešení malých aj väčších
výziev, ktoré život okolo nás denne
prináša.
(-eá-)
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ŠPORTOVÝ KLUB VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Dňa 7. 8. sa uskutočnil mládežnícky
turnaj kategórie U13 a U9 na počesť
bývalého hráča FC Nitra a Zálužia
Františka Bíru, prezývaného „Focin“.
V kategórii U13 hrali tímy Zálužia, Močenku a Janíkoviec.
V prvom zápase naši chlapci remizovali s Janíkovcami 3:3 (Filip Horváth
2, Juraj Blaho). Druhý zápas hrali medzi sebou Močenok proti Janíkovciam,
ktorý taktiež skončil remízou s výsledkom 4:4. V poslednom zápase sme nastúpili proti Močenku a jednoznačne
sme vyhrali 9:3 (Roman Komárňanský
5, Filip Horváth 2, Juraj Blaho, Simon
Záhorák). Týmto zápasom sa rozhodlo
o tom, že sme sa stali víťazom turnaja.
Za najlepšieho strelca v kategórii U13
bol vyhlásený Roman Komárňanský.
V kategórii U9 hrali tímy Zálužie,
Močenok, Janíkovce a Jarok. V prvom zápase hrali proti sebe Močenok
a Janíkovce 9:1. V druhom zápase naši
chlapci porazili Jarok 4:0 (Samko Bíro
2, Timotej Novotný, Šimon Kovačič).
V ďalšom zápase porazil Jarok Močenok 3:0. Ďalej naši chlapci rozstrieľali
Janíkovce 13:0 (Šimon Kovačič 5, Timotej Novotný 3, Samko Bíro 3, Marián Bédi, Matej Kovačič). Jarok si poradil aj s Janíkovcami 4:1. V poslednom
zápase turnaja Zálužie nenechalo
nikoho na pochybách, že prvé miesto
patrí zaslúžene domácim a porazilo
Močenok 6:0 (Samko Bíro 3, Timotej
Novotný 2, Šimon Kovačič 1). Za najlepšieho strelca v kategórii U9 bol
vyhlásený Samko Bíro. Tento tradičný
turnaj, ktorý každoročne organizujeme v našej obci, je našou vizitkou, ako
pracujeme s mládežou.
Do novej sezóny 2021/2022 vstupujeme s piatimi mládežníckymi mužstvami a mužstvom dospelých.
Deti kategórie U9 a U11 hrávajú turnajovým spôsobom. Kategóriu U13
sme vytvorili už tretiu sezónu spolu
s futbalovým klubom z Rumanovej,
preto aj v novinách sme evidovaní pod
názvom ŠK Rumanová. V kategórii U15
sme spojili opäť sily už druhú sezónu
s Bábom (v novinách ŠK Báb). Zmyslom
spájania sa vo futbale je vzájomná pomoc klubov, aby čo najviac detí mohlo

hrať futb a l .
Okolité
dediny už
nedokážu
sami vytvárať
všetky
mládežnícke
kategórie,
preto sme tu
my, aby sme pomohli. Je to však
aj v našom záujme,
pretože aj taká veľká
dedina má problém
udržať deti pri športe. Budúcnosť futbalu
v našej obci je len o vzájomnom rešpekte a spolupráci. Dôležitá správa však
je, že aj keď naše deti hrajú
pod hlavičkou inej obce, všetky domáce zápasy odohrajú
na našom ihrisku, takže všetci
priaznivci futbalu, sú vítaní.
Chlapci s U19 (dorast) hrajú túto
sezónu znovu V.ligu, kde sú náročnejší súperi ako v okresnej súťaži. V úvodnom kole sme na našom
ihrisku privítali Močenok, s ktorým
sme tesne prehrali 1:2, následne sme
cestovali k vynikajúcemu súperovi
do Mojmíroviec, kde sme prehrali 6:2.
V treťom kole sme opäť tesne doma
prehrali so Zvončínom 2:3. V poslednom augustovom zápase sme získali
prvé víťazstvo na ihrisku v Nových
Sadoch 2:7.
Naši muži nám na začiatok sezóny
urobili radosť, keď v predkole Slovnaft cupu porazili mužstvo okresného mesta Hlohovec 3:1. V ďalšom kole
k nám pricestovalo mužstvo od jadrovej elektrárne z Jaslovských Bohuníc.
V tomto mužstve nastúpili aj hráči
z Nigérie, či z Namíbie. Zápas skončil v riadnom hracom čase 1:1, takže
o postupujúcom rozhodli penalty. Tie
opäť, tak ako pred rokom, rozhodli o tom, že naši chlapci zo Slovnaft
cupu vypadli.
V prvom kole súťaže V.liga stred sme
cestovali do Solčian. U kvalitného súpera sme prehrávali hneď v piatej mi-

núte 1:0.
V prvom
polčase
sme ešte
so
súperom držali
krok, ale pokračovali sme
zlým vstupom
do druhého polčasu, kde sme behom prvých štyroch minút dostali
dva góly. Do konca
zápasu domáci rozvlnili sieť ešte dvakrát.
V druhom kole sme
doma rozstrieľali Jacovce
6:1. Štyrmi gólmi sa zaskvel
Samuel Čentéš, ktorý momentálne stavia dom v Bábe.
Musíme robiť všetko preto,
aby sme tohto skvelého hráča
u nás udržali a nezlanárili nám
ho naši rivali z malej dedinky pod
kopcom.
V treťom kole sme cestovali do Volkoviec, kde sme hneď v úvode prehrávali po jedenástke domácich. Tesne pred polčasom vyrovnal Ondrej
Mego, ale v druhom polčase domáci
rozhodli o víťazstve 2:1.
Vo štvrtom kole sme doma privítali
Zbehy, ktoré sme doma po heroickom
výkone porazili 2:0.
Na záver chceme dúfať, že tretiu vlnu
Covidu zvládneme lepšie ako tú druhú
a situácia sa bude vyvíjať tak, aby sa
športové aktivity detí, ale aj dospelých
mohli bez závažnejších obmedzení
vykonávať.
Chcem taktiež tradične poďakovať
všetkým, ktorí sa o futbal vo Veľkom
Záluží starajú a pomáhajú mu – hráčom, trénerom, funkcionárom, rodičom, pánovi starostovi, poslancom
obecného zastupiteľstva, sponzorom
a najmä fanúšikom. Do novej sezóny v novovymaľovaných priestoroch
ŠK – „Zálužie dotoho!“
(-pp-)
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
TRIAL & PUMPTRACK
Počas posledného augustového víkendu sa vo Veľkom Záluží uskutočnili spoločné majstrovstvá Slovenska
(skr. M-SR) v Triale a Pumptracku.
Počasie nám prialo, výborná atmosféra a sprievodný program pre najmenšie deti príjemne dopĺňal tento
pekný cyklovíkend. Vo Veľkom Záluží
to boli už 3. majstrovstvá v Triale, a 1.
v pumptracku, ktoré sa u nás organizovali. Klub CTVZ spolu zorganizoval za posledných 15 rokov spolu
13 súťaží. M-SR v Pumptracku sa na
Slovensku konali oficiálne ešte len po
2. krát a sme radi, že sme ich mohli
realizovať práve my na novovybudovanej dráhe, na ktorých sa zúčastnilo
spolu 66 jazdcov licencovaných Slovenským zväzom cyklistiky a 12 detí
na odrážadlách. Obec a klub CTVZ
na týchto majstrovstvách reprezentovalo 15 jazdcov a deti na odrážadlách. Najlepší výsledok na M-SR

v Pumptracku získala Natália Bírová,
kat. ženy 17+, kde obsadila 2. miesto.
Kompletné výsledky je možné nájsť na
našej internetovej stránke alebo FB.
V rámci M-SR v Triale sa zúčastnilo 37
pretekárov so zastúpením V4. Tituly
majstrov Slovenska si v triale odniesli
jazdci z troch klubov. Sekcie boli postavené vo svetovom štýle, atmosféra
a počasie organizátorom prialo, čo
prilákalo aj vzácnu návštevu p. Petra Privaru - Prezidenta Slovenského
zväzu cyklistiky.
Na druhý deň v nedeľu podujatie pokračovalo 4. kolom Slovenských hier
mládeže v TRIALE. Je to seriál pretekov, ktorý sa organizuje po celom
Slovensku, je sústredené práve na
mládež. Tu sa taktiež zúčastnili pretekári zo všetkých slovenských klubov
a zbierali body do rebríčka SHM.

Kompletnú fotogalériu a videá
z podujatia budú zverejnené na našej
webovej alebo facebookovej stránke.

Cyklotréningy a účasť
na pretekoch
Naša cyklokomunita sa pomaly rozširuje a okrem tréningov sa zúčastňujeme aj súťaží. Za posledné obdobie
sme sa zúčastnili na pretekoch na
pumptracku v Bratislave, Zákamennom, v rámci trialu v Lučenci, Rudine,
Poprade a pripravujeme sa aj na ďalšie súťaže, ktoré sa budú organizovať.
Všetkých čo majú záujem trénovať
a zúčastňovať sa súťaží, radi privítame na našich tréningoch v stredu alebo nedeľu. (FB - Cyklotréningy Veľké
Zálužie)
(-ap-)
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NARODILI SA
Natália Bírová

OPUSTILI NÁS

Daniel Moravčík
Agáta Andrášiková

Beáta Rajtarová r. Blašková

vo veku 56 rokov

Dušan Súkeník

vo veku 67 rokov

Miroslav Vystavil

vo veku 69 rokov

Ignác Ratica

Magdaléna Špániková r. Dubeňová

vo veku 61 rokov

Leo Moravčík

Otília Andrášiková r. Cmarková

vo veku 82 rokov

Daniel Súkenik

vo veku 57 rokov

Jozef Jozek

vo veku 62 rokov

Mária Komárňanská r. Mikulová

vo veku 75 rokov

František Draškovič

vo veku 67 rokov

Mário Komárňanský

vo veku 33 rokov

Klement Barantal

vo veku 78 rokov

Anton Moravčík

vo veku 72 rokov

Mária Goňová r. Mikulová

vo veku 67 rokov

Miroslav Škápik

vo veku 65 rokov

Dana Hangurbadžová

vo veku 39 rokov

Irena Bédiová rod. Mikušová

vo veku 87 rokov

Branislav Kubjatko
Ondrej Terner

Martina Lakatošová

ZOSOBÁŠILI SA
Lucia Moravčíková
a Filip Kulifay
Valentína Moravčíková
a Michal Kováčik
Monika Moravčíková
a Michal Sásik
Jozef Gavura
a Barbora Karvašová

Uvítanie detí 18.júna 2021

Alojz Križan

Benjamin Kováč

Hana Kunová

Eliška Andrášiková

Ester Bednárová

Hana Andrášiková

Jakub Bédi

Naďa Ziburová

Zara Hrnková

FSk Ujlačanka, brigáda na Titváni

Letný tábor CVČ

Majstrovstvá Slovenska TRIAL & PUMPTRACK

Stanový tábor mládeže na Pohroní

Okresná Výstava

Lýdia Zaujecová, 1. miesto -kvety

Expozícia ZO SZZ

Zdenek Zaujec, 1.miesto ovocie

