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Galéria : Apríl - Jún 2015
UKONČENIE ŠKOL. ROKA V CVČ 18.6.2015

UKONČENIE ŠKOL. ROKA V ZŠ 30.6.2015

LETNÝ TÁBOR CVČ

SPOMIENKA NA VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA - 28.8.2015

ZAHÁJENIE ŠKOL. ROKA 2.9.2015
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Editorial
Vážení spoluobčania,

prešlo leto a život sa po dovolenkových radovánkach
a oddychu opäť dostáva do bežných koľají naplnených
pracovnými a rodinnými povinnosťami. Toto obdobie
je vždy sprevádzané viacerými zmenami.
Najväčšiu zmenu zrejme pocítili prváčikovia a ich rodičia. Bezstarostné hranie sa v materskej škole sa postupne mení na prácu v škole, v ktorej musia pozorne
počúvať pani učiteľku alebo pána učiteľa, písanie domácich úloh či spoznávanie písmen, slov a viet čítaním.
Veľká zmena nastala aj u maličkých škôlkárov, ktorí
od mamičky po prvýkrát odchádzajú na celý deň do
kolektívu svojich rovesníkov v materskej škole. Tu sa
stretávajú s deťmi v ich resp. podobnom veku a tetami
učiteľkami, ktoré sa s nimi nielen hrajú, ale dávajúim
aj rôzne úlohy. Stravu im podávajú tety kuchárky, ktoré
pozorným okom sledujú, či všetko zjedia.
Zmeny, aj keď nie z osobného života, nastávajú aj v
našej obci. Azda najvýraznejšou z nich je výstavba ďalšej etapy chodníka na Hlavnej ulici. Stavebné práce sa v
dôsledku horúčav posunuli o pár týždňov neskôr oproti pôvodnému zámeru, avšak v týchto dňoch sa výstavba
už ukončuje. Pokiaľ bude priať počasie, máme záujem potiahnuť aj poslednú etapu výstavby, a to od ulice
Lúčna až po Vodnú. Projekt je spracovaný, v súčasnosti sa pripravuje jeho rozpočet. Táto časť je síce z celej
dĺžky chodníka najkratšia, avšak z hľadiska nutnosti vybudovať oporný múr, najkomplikovanejšia. Chcem sa
touto cestou poďakovať obyvateľom, ktorí bývajú v časti, kde sa chodník budoval, za trpezlivosť a súčasne za
ústretovosť pri napájaní chodníka na existujúce vstupy do dvorov.
Tretie číslo časopisu obyvateľov obce Veľké Zálužie prináša ďalšie informácie o tom, čo sa počas horúcich
letných mesiacov udialo v našej obci. Okrem toho si môžete zaspomínať na niektoré udalosti, ktoré sa udiali aj
skôr, avšak sa do 2.čísla časopisu už nezmestili. Iné príspevky v časopise vás budú informovať, čo sa v našej
obci pripravuje a čo nás všetkých čaká nielen v oblasti spoločenského, kultúrneho a športového života, ale aj
pri poskytovaní nových služieb pre občanov v pokračujúcej reforme verejnej správy samosprávou.
Úprimne vám všetkým prajem, aby ste si v zdraví vychutnali jesennú náladu, ktorá je sprevádzaná zberom
úrody, dobrým burčiakom a prípravou na zimné mesiace.
											

Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 13. júla 2015
————————————————
UZNESENIE č. 90/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Martinu Vavríkovú, Ing. a členov Janu Chňapekovú,
Mgr. a Ivetu Ovčíkovú.
————————————————
UZNESENIE č. 91/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice siedmeho zasadnutia Danielu Beličkovú, Mgr. a Jána
Murína, Ing.
————————————————
UZNESENIE č. 92/2015
k bodu č. 3/ Schválenie programu siedmeho zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 93/2015
k bodu č. 5/ Schválenie prijatia úveru obcou
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)
schvaľuje
prijatie úveru zo Slovenskej záručnej a
rozvojovej banky vo výške 600.000,- eur
na dostavbu a modernizáciu Základnej
školy vo Veľkom Záluží,
b)
súhlasí
so zabezpečením úveru na dostavbu a
modernizáciu základnej školy blankozmenkou,
c)
súhlasí
so SEPA inkasom finančných prostriedkov z bankového účtu vedeného v Prima
banke SK17 5600 0000 0008 0168 8001.
Hlasovanie:
za: 4 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland;
Juraj Mego; Martina Vavríková, Ing.
proti: 5 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter
Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Ján Murín, Ing.;

zdržal sa: 2 - Iveta Ovčíková; Andrej Moravčík, Ing.;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————
UZNESENIE č. 94/2015
k bodu č. 5/ Schválenie prijatia úveru obcou
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)
schvaľuje
zámer prijatia úveru obcou vo výške
350.000,- euro, na dobu splácania maximálne 8 rokov, s tým, že finančné prostriedky z tohto úveru budú výlučne určené na realizáciu dostavby budovy ZŠ vo
Veľkom Záluží,
b)
ukladá
pripraviť ako samostatný bod programu
na najbližšie rokovanie OZ finančne tri
najvýhodnejšie indikatívne ponuky bánk
na schválenie úveru obcou, podľa vyššie
uvedených kritérií.
Úplné znenie zápisníc z OZ Veľké Zálužie
a znenie uznesení nájdete na
www.velkezaluzie.eu.

IOMO - Integrované obslužné miesto pre občana
CISMA - Centrálny informačný systém matrík
IOMO je miesto, kde môžu občania vybaviť rôzne úradné záležitosti napríklad výpis alebo odpis registra trestov, výpis z listu
vlastníctva a výpis z obchodného registra. V celom procese bude občanovi na mieste IOMO k dispozícii profesionálne vyškolenýpracovník.
Od konca roka 2015, tak ako je to už teraz možné vybaviť v rámci IOMO na pobočkách Slovenskej pošty, bude možné aj v obciach
a mestách získať Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z listu vlastníctva a Výpis z obchodného registra. Postupne sa bude ponuka
služieb rozširovať. Platby za služby IOMO sú rôzne a ich výška sa vyvíja od požadovanej aktivity. Vo všeobecnosti však platí, že
sa tieto poplatky pohybujú od 2 eur do 8 eur s DPH. Pre občana sú však poplatky cenovo výhodnejšie pri zohľadnení, koľko by
minul, ak by musel cestovať na jednotlivé úrady do najbližšieho okresného mesta (cestovné + poplatky na mieste). Okrem iného
ušetrí aj množstvo času, ktorý je mnohokrát na nezaplatenie. Tento projekt znamená koniec s neslávnou turistikou po úradoch, prináša komfort a šetrí čas aj peniaze. Je kvalitnejšou formou komunikácie ľudí s verejnou správou a predstavuje flexibilnejší prístup
k elektronickým službám verejnej správy. Keďže ide o asistovanú službu, pri ktorej bude ľuďom pomáhať špeciálne školený personál, IOMO automaticky odbúrava rôzne bariéry, či už komunikačné, alebo aj znalostné a technologické. Prostredníctvom IOMO si
môžete odniesť dokumenty v papierovej forme výstupu použiteľnej na právne úkony. Nezanedbateľnou výhodou je tiež ušetrenie
financií a času, keďže obyvatelia menších miest či obcí už nemusia cestovať do okresných miest kvôli úradom. Asistované miesta
pod značkou IOMO je možné nájsť v súčasnosti na viac ako 300 pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku, pričom IOMO
postupne vznikne v ďalších 973 mestách a obciach.
CISMA - ide o vytvorenie centrálnej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko previazanej s Registrom fyzických osôb,
ktoré umožní zabezpečiť získanie úradného potvrdenia matričných udalostí pre slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť
matričných úradov pri vydávaní úradných výpisov o matričných udalostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného
stavu osoby. V databáze budú evidované údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách
manželstiev, narodení a úmrtí. Podanie elektronickej žiadosti alebo dopytu bude občanovi umožnené prostredníctvom internetu aj
mimo pracovných dní.
Cieľom projektu je zavedenie elektronických služieb matriky, centralizácia informačného systému matriky a sprístupnenie elektronických služieb matriky a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony.
Prajeme týmto projektom splnené predsavzaté ciele, veľa úspechov a občanov vybavených k spokojnosti. Myslíme pozitívne a veríme, že žiadne väčšie komplikácie a výpadky systému nebudú a ak aj áno, tak nedostatky budú rýchlo odstránené. Tieto projekty sú
nové a aj my sa len učíme pracovať s nimi. Preto prosíme občanov o trpezlivosť a zhovievavosť.
										
Spracovala: Ing. Vladimíra Liptáková
STRANA 4

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2015

Stránka 1

Obecný úrad informuje
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Priezvisko a meno
daňového dlžníka

Baloghová Eva
Bango Jaroslav
Bangová Erika
Bangová Mária
Blaško Patrik
Borotová Eva
Daniš Štefan
Draškovič František
Galová Iveta
Greguš Miroslav
Hozák Dušan
Hrnko Karol
Kečkéš Marek
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kollátor Ľubomír
Kováčik Ladislav
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kutaková Simona
Lahučká Erika
Lukáč Alojz
Macková Martina
Martišková Jana
Mego Pavol
Megová Genovéva
Mezey Vladimír
Novomeský Ján (1962)
Pillérová Viera
Rác Ivan
Rajtar Peter
Rigo Vladimír
Rigová Zuzana
Segéňová Anna
Slovák Juraj
Slováková Anna
Stojka Ladislav (1969)
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej
Zabák Ľubomír
Zaujec Róbert

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Jozefa Petroviča 378
Veľké Zálužie, Malináreň 520
Veľké Zálužie, Budín 978
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Veľké Zálužie, Pažiť 205
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Družstevná 22
Veľké Zálužie, Hlavná 718
Veľké Zálužie, Hlavná 715
Veľké Zálužie, Sliváše 990
Veľké Zálužie, Jarocká 1299
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Lehota 219
Veľké Zálužie, Jarocká 1300
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Spojovacia 436
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Žatevná 1150
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Kostolná 366
Veľké Zálužie, Jarocká 398
Veľké Zálužie, Piesková 1043
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Družstevná 14
Veľké Zálužie, Vinohrady 647
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Tichá 449
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Veľké Zálužie, Okružná 455
Veľké Zálužie, Cintorínska 377
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Cintorínska 373
Veľké Zálužie, Kostolná 362
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Veľké Zálužie, Budín 1131
Veľké Zálužie, Rapatská 910
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Kúty 216
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344
Veľké Zálužie, Budín 1345

VYSPORIADAVANIE POZEMKOV
Výška nedoplatku
v€

470,42
719,05
259,42
216,31
411,85
515,87
249,15
520,63
484,93
261,17
220,74
640,29
297,39
993,02
448,99
255,38
267,93
388,19
484,93
414,31
297,13
637,90
213,27
187,28
427,82
236,55
378,39
479,67
174,69
638,00
743,15
252,21
668,30
197,36
735,49
1076,37
164,90
458,52
227,71
813,78
438,59
661,62
416,43
210,64
338,35
697,61
267,28
245,51
209,67
407,41

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

Obec Veľké Zálužie
zahájila ďalšie práce
na budovaní verejnej
kanalizácie. Medzi ne
patrí aj vysporiadavanie
pozemkov pod cestami na ulicach Agátova, Družstevná, Dubina
a Konopniská. Pre uskutočnenie zámeru je nevyhnutné, aby Obec Veľké
Zálužie bola vlastníkom
nehnuteľností, cez ktoré
kanalizácia povedie, nakoľko len v tom prípade môže obec požiadať
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z doplnkových fondov
EÚ. Preto má Obec záujem vysporiadať vlastnícke vzťahy na miestnych
komunikáciách spomínaných štyroch komunikáciách. Z hľadiska
efektívnosti, ekonomickosti a rýchlej realizácie
sa plánuje v jesenných
mesiacoch (termín bude
vopred oznámený a aj
vyhlásený) zvolať zhromaždenie vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
Tieto cestné komunikácie
budú zamerané geometrickými plánmi, ktoré
budú na zhromaždení
pripravené k nahliadnutiu. Na zhromaždení
sa rovnako zistí záujem
všetkých vlastníkov odpredať časť nehnuteľnosti určenej pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k cestnej komunikácii.
Pre realizáciu zámeru je
potrebný súhlas všetkých
vlastníkov s odpredajom
časti dotknutých nehnuteľností.

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 30.09.2015.
Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a na konci každého mesiaca.

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2015

STRANA 5

Za dverami

Oprava budovy Domu smútku
Dom smútku v obci si po rokoch tiež vyžadoval vymaľovanie, drobné opravy a opravu vonkajšej fasády. Z hľadiska svojej
funkcie – dôstojnej rozlúčky so zosnulým, si toto miesto vyžaduje dôstojnosť a vážnosť. V prvej etapy rekonštrukčných prác
sme opravili toalety - poškodené vodovodné potrubie. Opravili
sa obité steny a vnútorné okná dostali nový náter. Následne sa

všetky vnútorné steny vymaľovali. Druhá etapa rekonštrukcie
sa týkala opravy vonkajšej steny. Dala sa nová fasáda, doplnilo
sa oplechovanie sokla na fasáde. V tretej časti rekonštrukcie sa
natrie fasádnou farbou aj sokel budovy a opravia sa nevyhnutné
časti na streche.

Výstavba chodníka na Hlavnej ulici
V editoriáli sme Vás informovali o výstavbe ďalšej etapy
chodníka na Hlavnej ulici. Táto časť chodníka vedie od domu
č. 709 až po križovatku ulíc Hlavná a Lúčna. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov, sa táto časť chodníka odlišuje od predchádzajúcich etáp. Obrubníky chodníka boli kladené
zvislo, čím sú vyššie a dobudovala sa aj prídlažba. Takto posta-

vený chodník má z hľadiska bezpečnosti chodcov lepšie vlastnosti, lebo je vyšší a prechádzajúce vozidlo má vyššiu prekážku
vstupu na chodník. Časť chodníka kopíruje starý „betlahomský“
cintorín. V spodnej časti cintorína, bližšie k Lúčnej ulici, sa spravilo prístupové schodisko, ktoré bude návštevníkom uľahčovať
vstup na cintorín.

Oprava fasády na budove obecnej knižnice
V predchádzajúcich číslach sme Vás informovali o postupných
úpravách budovy obecnej knižnice, v ktorej pôsobí Materské
centrum Blšky a jej okolia. V posledných augustových dňoch
sa začalo aj s opravou fasády na tejto budove. Hlavným spúšťačom rekonštrukčných prác bolo, že ostalo dosť omietkovej farby
po oprave fasády na Dome smútku. Potom to už chcelo len chuť
STRANA 6

do práce. V týchto dňoch sa finalizujú práce na oprave fasády
budovy a oplotenia. Mamičky a oteckovia z MC Blšky by chceli
budovu doplniť peknými a veselými obrázkami, ktoré by poukazovali na účel využitia budovy. Veríme, že ich úmysel sa im
podarí, čo najskôr zrealizovať.
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Zo života v obci

Milí rodičia a občania!
Viac ako 40 rokov stálo na dvore našej školy lietadlo MIG-15,
ktoré nám zapožičala armáda Slovenskej republiky na žiadosť
pána Jozefa Jurenu, ktorý na ňom pôvodne lietal (foto vpravo
dole). Lietadlo skrášľovalo areál školy a rokmi sa stalo jej symbolom. Čas nikoho nešetrí, a tak aj na ňom sa zub času podpísal
veľmi výrazne. Už niekoľko rokov sa ho snažila získať armáda
SR späť z dôvodu možnej záchrany pre ďalšie generácie jeho
rekonštrukciou.
Keďže nám na osude nášho lietadla veľmi záleží a želáme si,
aby mohlo potešiť ešte veľa detí a ľudí, súhlasili sme.
Nezanedbateľným dôvodom vrátenia lietadla armáde SR, ktorá
je jeho vlastníkom, bola najmä bezpečnosť žiakov navštevujúcich ZŠ. Deti sa v jeho blízkosti často hrávali, dokonca naň
vyliezali, čo bolo zvlášť nebezpečné. Žiakom hrozilo poranenie,
nakoľko kabína lietadla bol vážne poškodená a trčali z nej ostré
úlomky.
Aby sa lietadlo zachovalo aj pre ďalšie generácie, považovali
sme za rozumné, aby bolo zrekonštruované, pokiaľ je to ešte
možné. Armáda SR toto lietadlo na vlastné náklady presunula
na letisko do Janíkoviec, kde bude zreštaurované a prevezené do
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do armádneho múzea v Piešťanoch. Zamestnanci janíkovského
letiska počas najväčších horúčav sa usilovali odnitovať lietadlo
tak, aby ho nepoškodili ešte viac, ako bolo. Buchotom veľkého kladiva a vŕtačky dávali najavo, že sa v škole niečo deje, čo
prilákalo obyvateľov obce. Mnohí sledovali so záujmom prácu
robotníkov a zároveň sa s lietadlom lúčili. Dňa 24.7.2015 bolo
lietadlo na trikrát odvezené do Janíkoviec.
Ako prvá bola naložená predná časť, potom krídla lietadla a nakoniec chvost.
Po dohode so starostom obce bude v budove školy nainštalovaná pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať dobu, keď lietadlo
bolo umiestnené v areáli školy.
Veríme, že v piešťanskom múzeu sa bude z neho tešiť veľa návštevníkov a dostane sa mu takej pocty, ktorá mu právom patrí.
Tešíme sa, že v rámci exkurzie sa pôjdeme naň po rekonštrukcii
pozrieť a uvidíme „naše lietadlo“ v novom šate.
								
			
Mgr. D. Lahučká, riaditeľka ZŠ
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí priatelia,

stačí jeden majstrovský dotyk a odlišnosti píšťal dokážu vytvoriť krásnu harmóniu. Áno, mladí sa medzi sebou častokrát líšia, ale to je len ďalšia pozvánka
pre tých, čo ich sprevádzajú, aby sami žili v harmónii
s Bohom, ľuďmi a so sebou samými. Tak majú nádej,
že toto umenie sa od nich naučia aj mladí. Nezabudnime: „Srdcom pokoja, je pokoj v srdci.“
Nezameniteľný vstupný portál. Často prekrásne
a bohato vyzdobený rôznymi motívmi. Človek tu
zblízka vidí náznak tej nádhery, ktorá ho čaká vo
vnútri. Dnes sa mnohí odborníci zamýšľajú nad výchovnými problémami mladých ľudí a detí. Iste môže
byť mnoho príčin. Na myseľ mi však prichádzajú slová Pána Ježiša: „Ja som brána k ovciam!“ Preventívny výchovný systém založený svätým kňazom Jánom
Boscom v 19. stor. to má jasné: pri výchove treba byť
rozumný, nábožný a láskavý.
Vzácne fresky. Slovo freska je z talianskeho slova
a-fresco a značí, že obraz vznikol nanášaním farieb
do čerstvej omietky. Pri tomto si predstavujem tú typickú spontánnosť, živosť a sviežosť, ktorú so sebou
prirodzene nesú mladí ľudia. Možno to chce niekedy
od starších len viacej dôvery - že podobne ako nevyzretá omietka dokáže uniesť a uchovávať vzácne
farby a obrazy, aj mladí raz dozrejú. Otázkou je, čo
aké posolstvá, po svojom dozretí budú reprezentovať.
Priznajme si, že zväčša len to, čo sa im vštepovalo
od malička.
A napokon duchovný stred celého vnútorného priestoru katedrály – živý Boh! To je poklad, ktorý poháňal
duchovných otcov, staviteľov, umelcov a ďalších. On
vtedy i dnes rozdáva svoje dary tým, čo ich hľadajú.
Rodičom, učiteľom, deťom a aj ostatným. Preto sa
nečudujme, keď sa napr. mama a otec modlia. Veď
ktože ich naučí lepšie umeniu výchovy, ak nie autor
ľudského srdca, nesmrteľnej duše? A nás ostatných to
kto naučí lepšie? Pane, komu pôjdeme - pýta sa apoštol Peter - veď ty máš slová večného života?!
Taký prístup k dieťaťu, ktorý dáva priestor a šancu
primeranej formácii jeho duše i tela je mu vlastný,
a tak i integrálny a potom harmonický.
Všetkým deťom, mladým ľuďom a všetkým, ktorým
bola daná úloha vychovávať, prajem a vyprosujem
v novom šk. roku 2015/2016 veľa radosti zo vzájomnej spolupráce na stavbe jedinečných katedrál.

so vstupom do nového školského roka sa spája viacero skutočností. V rodinách sa táto chvíľa vníma
ako čas, na ktorý sa treba pripraviť zadovážením potrebných vecí do školy. V školách sa pedagógovia
snažia zabezpečiť pokojný, múdry a tvorivý nástup
do vyučovacieho procesu. Svoje špecifické povinnosti majú v tomto čase tiež zriaďovatelia škôl, nepedagogickí zamestnanci škôl a mnohí iní.
Medzi tými mnohými inými sme my všetci. Celá
spoločnosť sa otvorením nového školského roka podujíma na akoby novú objavnú cestu, na ktorej tí starší budú odovzdávať mladším svoje cenné poznatky.
Mladší zasa budú čoraz dokonalejšie vyjadrovať to,
čo v sebe ukrývajú – novú nádej pre celú spoločnosť.
Na tieto ich hodnoty poukázal aj Sv. Otec Pápež František počas svojej návštevy v Turíne 21.6. 2015.
Prázdniny iste mnohým dovolili stráviť pekné chvíle
s rodinou, s dobrými priateľmi, na pekných nových
alebo už dávno obľúbených miestach. Po takomto telesnom a duchovnom osviežení sa teraz teda môžeme všetci pustiť do práce. Ide o také veľkolepé dielo,
ktoré sa niekedy zvykne odborne nazývať ako integrálna (celistvá) formácia dieťaťa a mladého človeka
a svoj vonkajší výraz by azda mohlo dostať v prirovnaní ku stavbe nádhernej gotickej katedrály. Určite
sme už viacerí mali možnosť takú vidieť aspoň z fotografií, alebo možno aj počas osobnej návštevy.
Vysoké veže, ktoré nás nadchnú už z diaľky. Odkazujú na výšku Božej múdrosti, veľkosti, lásky. Učia
nás dovidieť aj na súčasnú i budúcu veľkosť dieťaťa
či mladého človeka, čo stojí pri nás, či kráča po našom boku.
Mohutné základy katedrály. Bez nich by sa stavba
nedržala pohromade. Neprečkala by toľké storočia.
Ako len veľmi potrebujú dnešní mladí pevné základy! Každý, kto im ponúka stavbu rýchlo, lacno,
a teda na plytkých základoch, ten ich oberá o istotu,
stabilitu, budúcnosť a nádej.
Prekrásne gotické vitráže. Stačí pár slnečných lúčov
a oko návštevníka môže v jednom okamihu obdivovať aj um staviteľa chrámu, jeho presné výpočty,
ale aj dokonalý súlad farieb, priestoru a nadčasového odkazu. Naši mladí v sebe ukrývajú vzácne hodnoty. Každý z nich je jedinečný a neopakovateľný.
Spoznať, že je to tak, si pýta nepozerať na nich len 				
vlastnými očami, ale dovoliť Stvoriteľovi, aby nám
mohol poslúžiť svojím svetlom. V jeho svetle vidíme
mladých lepšie, zreteľnejšie, bez životných omylov
a v plnej kráse.
Majestátny hlas píšťalového organu. V jeho vnútri sa
síce ukrývajú niekedy tisíce rôznych píšťal, a predsa
STRANA 8

ThLic. Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Materská škola
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V NOVOM ŠATE
Po období horúcich prázdnin opäť sa otvorila brána materskej školy. Druhého septembra
sme privítali deti a ich rodičov. Začiatky boli a ešte asi aj chvíľu budú ťažké. Každé dieťa
je výnimočné a každé iné. Plač a slzičky vystrieda smiech a radosť, nové kamarátstva
a zážitky.
V tomto školskom roku prechádzame na nový Školský vzdelávací program „ Štvorlístok“. Detí budeme vychovávať a vzdelávať v oblastiach:
- Jazyk a komunikácia
- Matematika a práca s informáciami
- Umenie a kultúra ( hudobná a výtvarná výchova)
- Človek a príroda
- Človek a svet práce
- Človek a spoločnosť
- Zdravie a pohyb
Naša materská škola sa zameriava na rozvoj environmentálneho cítenia, zdravý životný
štýl a ochranu prírody. Chceme, aby naše detí dokázali pochopiť zákonitosti prírody, vedeli vnímať krásu, objavovať nové pre nich nepoznané javy. Chceme učiť detí a pripravovať ich na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie,
priateľstva medzi národmi, etnikami a náboženstvami.
Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby dieťa, ktoré získa základy výchovy
a vzdelávania poskytované našou materskou školou bolo čestné, morálne, charakterné,
vzdelané a múdre, samostatné, aktívne a hlavne šťastné. Naším cieľom je rozvíjať materskú školu tak, aby bola modernou a príťažlivou pre dieťa ale aj rodičov.
		
								
M. Baková

ZDRAVŠIE
A CHUTNEJŠIE
Už od septembra budú čakať
v školských jedálňach na naše deti
nové kulinárske zážitky. Niektoré
v súčasnosti používané recepty sú vytvorené už od roku 1965
a boli zmenené len minimálne.
Preto minister školstva Juraj Draxler oznámil verejnosti, že sa ku
klasickým receptúram pridá 68
nových, zdravších a výživnejších.
Na stôl by malo pribudnúť viac
čerstvej zeleniny. Deti si tak budú
môcť pochutnať na prívarku z tekvice hokkaido, rybe s bylinkovou
kôrkou, limonádach z rakytníka či
červenej repy. Medzi nové suroviny je zaradený aj syr tofu vo forme nátierky, ako súčasť polievok,
či závarka. Zo studených jedál je
novinkou aj lososový šalát.
Zmení sa aj samotná príprava
jedál. Fritovanie a vyprážanie nahradí pečenie s minimálnym podielom tuku. V kuchyniach by sa
malo používať aj viac byliniek,
orechov či syra na úkor soli a dochucovadiel.
Vďaka novým receptúram, budú
mať deti pestrejšiu a zdravšiu stravu. Veľmi dôležitý je aj fakt, že
deti si môžu od najútlejšieho veku
vytvoriť pozitívny vzťah k zdravým potravinám a životospráve.
Čas ukáže ako tieto jedlá budú našim deťom chutiť.
K zmenám však dôjde nielen
v receptúrach. V roku 2016 sa
chcú zamerať aj na vzdelávanie
odborníkov v školskom stravovaní a dodať školám nové a kvalitné technológie do kuchýň. Všetko
však bude závisieť od rozpočtu
na budúci rok.
		
D.Lipovská
Ved.Šj MŠ

VÝSTAVA V TULLNE
Medzinárodná výstava kvetov v rakúskom mestečku Tulln sa stala cieľom nášho výletu dňa 31.8.2015. Vyrazili sme v skorých
ranných hodinách z našej obce a prvou plánovanou zástavkou bola preslávená čokoládovňa v Kittse. Tu sme mali možnosť v dokumentárnom filme sledovať vznik rodinnej čokoládovne a jej vzrast na svetoznámy podnik. Zaujímavou prehliadkou výrobných
priestorov sme mohli priamo sledovať postup pri výrobe jednotlivých druhov čokoládových výrobkov. V podnikovej predajni sme
ochutnali a následne zakúpili množstvo sladkostí.
Naša cesta pokračovala až do mestečka Tulln. Je to starobylé historické mesto, ktoré ponúka veľa pamätihodností. Tu sa každoročne koná medzinárodná výstava kvetov, poľnohospodárskych strojov, záhradných dekorácií a doplnkov.
Výstava splnila naše očakávania. Privítali nás nádherné aranžmány v rôznych farebných variáciách, či už svadobného alebo japonského rázu. Kúpili sme si množstvo semienok i cibúľ, ktoré na jar obohatia záhrady u nás doma. Získali sme inšpiráciu pre úpravu
kvetinových záhonov, dvorov. Unavení, ale plní zážitkov sme sa večer radi vrátili domov.
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Za kolektív MŠ: Tehlárová, Mgr. Barantalová
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Základná škola
Zabezpečenie materiálno-technických podmienok vzdelávania v šk. roku 2015/16
Budova školy je z roku 1943 a nevyhovuje z priestorového hľadiska vysokému počtu žiakov. Začínajú sa objavovať havarijné stavy vo vykurovacom systéme. Rekonštrukcia elektroinštalácie nie je ukončená.
Pravidelne sa vyskytujú problémy s upchávaním kanalizácie.
Kapacita priestorov: veľkosť 3 tried je nepostačujúca, chýbajú kabinety, odborné učebne, jazyková učebňa, prezliekarne
na TEV, sprchy pre žiakov, náraďovňa pre náradie na TEV, skladové priestory, kapacitne nevyhovuje jedáleň a telocvičňa
Klasické učebne : 18 tried
Špeciálne / odborné učebne: 2 počítačové učebne, 1 jazyková
učebňa, učebňa pre deti so ŠVVP. Možnosť, resp. podmienky
vybudovania odborných učební: z kapacitných dôvodov nie je
priestor na vybudovanie samostatných odborných učební.
Priestory pre vyučovanie telesnej výchovy: 1 telocvičňa, multifunkčné ihrisko, vnútorný školský dvor, areál ihriska za budovou školy
Vybavenie IKT: Žiaci využívajú na hodinách informatiky 30
počítačov, ktoré už nespĺňajú požadované kritériá vzhľadom
na vek (8-10 rokov). Vyučujúci majú k dispozícii 5 notebookov
z fondov EU v projektovom vzdelávaní. V štyroch triedach sú
umiestnené interaktívne tabule a dataprojektory. Prostredníctvom projektov, alebo z vlastných zdrojov sa budeme snažiť vybaviť interaktívnymi tabuľami aj ďalšie triedy.
Priestorové a materiálne podmienky pre vyučovanie zložiek
technickej výchovy: Priestory na dielňu na vyučovanie technickej výchovy sa nachádzajú v suteréne školy. Je potrebné zabezpečiť ich vykurovanie a vybavenie náradím, keďže pôvodné je
v zlom technickom stave.
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Posúdenie celkového stavu školy pre budúci školský rok:
Škola je na školský rok z organizačného a personálneho hľadiska pripravená. Chýbajú nám prostriedky na zlepšenie materiálno-technického vybavenia.Triedy sú vybavené novými žiackymi lavicami a skriňami. Estetický vzhľad interiéru školy a tried
je zabezpečovaný výzdobou a nástenkami, o ktoré sa pravidelne
starajú vybraní pedagógovia školy. Na chodbách školy sú prezentované práce detí. Kabinety VYV, HUV, GEG, SJL a fyziky
boli presťahované a priestory boli využité na zriadenie dvoch
počítačových učební. Zborovňa je vybavená počítačom s tlačiarňou a kopírkou, novým nábytkom. Nevyhovuje však kapacitne
vysokému počtu pedagógov, ktorí nemajú dostatok pracovného
ani úložného priestoru. Škola má naďalej nedokončenú fasádu
a neukončenú rekonštrukciu elektrických rozvodov. Bolo by
veľmi potrebné vymeniť rozvody kúrenia a radiátory, ktoré sú
staré a niektoré aj nefunkčné. Veľmi vhodné by bolo upraviť
areál školy, ktorý je v hojnej miere využívaný okrem našich žiakov aj obyvateľmi obce a vytvoriť tak deťom, ale aj iným vhodné podmienky na zmysluplné trávenie voľného času.
Škole však najviac chýbajú priestory na 4 triedy I. stupňa, odborné a jazykové učebne, herne pre žiakov ŠKD. Tento problém
je v riešení. V spolupráci so zriaďovateľom by mala začať dostavba budovy školy, čím by sa priestorové vybavenie značne
zlepšilo. Škola by tak mohla plniť svoju výchovno-vzdelávaciu
funkciu bez obmedzení a v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu.
								
			
Mgr.D.Lahučká, riaditeľka ZŠ
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Základná škola
Personálne zabezpečenie vyučovania v školskom roku 2015/16
Pedagóg / zamestnanec

Funkcia

Tried
nictvo

Mgr. Darina Lahučká
Mgr. Mária Hrašková
Mgr. Janka Ballová
Mgr. Alena Bírová

riaditeľka
zástupkyňa
učiteľka
učiteľka

3.B
8.B
2.A

Mgr. Milada Čambalová

učiteľka

7.B

Ďalšie úlohy a kompetencie
drogová prevencia
vedúca PK SJL

učiteľka
Mgr. Eva Hujerová
učiteľka
Mgr. Dagmar Jankušíková
vychovávateľka
Mgr.Lucia Bilíková
Mgr.Radomíra Komárňanská špeciálny ped.

5.A
1.A

vedúca PK Matematika a práca s
informáciami
vedúca PK Človek a spoločnosť
vedenie kroniky

Ing., Mgr. Karin Ležatková

učiteľka

6.B

Zdravá škola

Mgr. Iveta Lisyová

učiteľka

9.B

správca kabinetu učebníc roč.5.-9.,
vedúca PK Človek a príroda

Mgr. Helena Michalková

učiteľka

9.A

Mgr. Eva Ostertágová

učiteľka

8.A

Mgr. Gabriela Ostertágová
Mgr. Alena Pánska
Mgr. Ľudmila Prepelicová
Mgr. Peter Roman
Mgr. Daniela Sokolová
Mgr. Zlata Sopúchová
Mgr. Eva Škodová
Mgr. Eva Števíková

učiteľka
učiteľka
učiteľka
učiteľ
vychovávateľka
učiteľka
učiteľka
učiteľka

6.A
5.B
3.A

Mgr. Denisa Talárová

učiteľka

Ing. Emília Tomanová
Mgr. Igor Vašš
Mgr. Edita Hambalková
Mgr. Zuzana Zabáková
Nepedagogickí zamestnanci

vychovávateľka
učiteľ
učiteľka
učiteľka

Kvetoslava Bernáteková
Karol Bíro
Elena Horská
Alena Procházková
Mária Bírová
Melánia Bírová
Jana Cesneková
Júlia Kyselová

1.B
2.B
4.B

4.A

vedúca PK Umenie a kultúra
Človek a svet práce
vedúca PK cudzie jazyky
správca kabinetu učebníc roč.1.-4.

vedúca školského parlamentu
vedúca MZ
vedúca PK Človek a hodnoty ,
Zdravie a pohyb
drogová prevencia
výchovný poradca

6.A

vedúca školskej
jedálne
školník- kurič
ekonómka
mzdová
účtovníčka
upratovačka
pomocná
kuchárka
hlavná kuchárka
upratovačka

SLÁVIK 2015
Dňa 7.5.2015 sa v CVČ
Domino v Nitre uskutočnilo okresné kolo speváckej
súťaže ľudových piesní
SLÁVIK. Súťaž oslávila
tento rok 25 rokov svojej
existencie. Organizátori
súťaže vydávajú každoročne spevník ľudových
piesní z celého Slovenska, z ktorého si účastník
vyberie povinnú pieseň
na interpretáciu. Okrem
nej ešte musí spievať ďalšiu ľubovoľnú ľudovú pieseň, porota oceňuje piesne
vlastného regiónu. Jednu
pieseň spieva bez hudobného sprievodu a druhú
so sprievodom. Pri speve
ľudovej piesne bez doprovodu najviac vyniknú intonačné schopnosti
spevákov. Našu školu reprezentovala
MONIKA
BÉDIOVÁ, žiačka 8.B
triedy, na klavíri ju sprevádzal Ady Lau z 8.A triedy, pripravovala ich p. uč.
Mgr. Eva Ostertágová.
Odborná porota bola zastúpená pedagógmi z UKF
Nitra, z odboru folkloristiky a ďalšími odborníkmi
z oblasti ľudového spevu.
Súťažilo sa v troch kategóriách, naša Monika
Bédiová bola v tretej kategórii s ďalšími deviatimi
spevákmi.
Výsledok súťaže bol, že
MONIKA BÉDIOVÁ získala 2.miesto.
Blahoželáme !
Mgr. E. Ostertágová

PRAVDA O DROGÁCH
V rámci protidrogovej prevencie sme zoorganizovali dňa 4.5.2015 prednášku s odborníkom pod názvom Pravda o drogách. Viedol
ju kvalifikovaný prednášateľ Mgr. Filip Vágner z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Zúčastnili sa jej všetci žiaci II. stupňa.
Hlavnou náplňou prednášky boli informácie o tom ako drogy fungujú, prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že
niekto začne brať drogy, ako drogy vplývajú na myseľ, ako menia emócie. Žiakom vysvetlil a diskutoval s nimi čo všetko môžu
drogy spôsobiť im a ich priateľom.
Naším prianím bolo, aby sa pravda o škodlivosti drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od šíriteľov
drog, ktoré môžu napáchať nezvratné škody na ich zdraví a psychike.
												
Mgr. D. Lahučká
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CVČ - Slniečko
SLNIEČKOVSKÉ UKONČENIE ROKA
V Slniečku sme aj tento rok pripravili pre deti veľkú letnú párty. Na ihrisku za školou sa ozývala hudba, smiech, výskanie a dobrá
nálada. Deti mali možnosť si zahrať rôzne hry, strieľať z luku, zašportovať si, vyšantiť sa na skákacom hrade a detskom jumpingu,
dozvedieť sa niečo nové prostredníctvom kvízov. Väčšinu úloh pripravili samotné deti na svojich krúžkoch, za čo im patrí veľká
pochvala. Tento pekný večer sme zakončili opekačkou a melónovou hostinou.
Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie vedúcim krúžkov za ich obetavú prácu počas celého roka, za pomoc starostovi obce
Milanovi Bírovi a pracovníkom obecného úradu, ktorí do neskorých hodín pomáhali pri upratovaní areálu ihriska. Sponzorsky sa
na akcii podieľali hudobná skupina Brilax a Snack bar Gloria – ďakujeme.

LETNÉ TÁBORY
V CVČ Slniečko sme počas letných prázdnin v júli,
organizovali 2 turnusy denných letných táborov, a to
jeden turnus s umeleckým zameraním – Umelec v akcii a so športovo – turistickým zameraním – Dobrodružná výprava zemeguľou. Letných aktivít sa zúčastnilo spolu 31 detí. Činnosť prebiehala od 8:00
hod. do 16:00 hod. v priestoroch CVČ Slniečko. Deti
mali každý deň zabezpečený pitný režim a teplý obed
v jedálni ZŠ vo Veľkom Záluží. Touto cestou by sme
radi poďakovali za spoluprácu miestnej ZŠ, konkrétne
p.riaditeľke Mgr. Darine Lahučkej, vedúcej ŠJ Kvetoslave Bernátekovej a pani kuchárke Janke Cesnekovej.
Umelec v akcii: v dopoludňajších hodinách sme
s deťmi pracovali na tvorivých aktivitách, po obede
sme dali priestor oddychu pri rozprávke a spoločenských hrách. Popoludní sme opäť tvorivo pracovali,
prípadne ak to počasie dovolilo, sme trávili čas vonku, v priestoroch pred SD. Na ploche pred SD sme
si zasúťažili aj v zručnosti skladania stanu, úspešnejšie bolo družstvo dievčat. Vo štvrtok sme mali výlet
do ZOO v Bratislave, kde sme náš pobyt zakončili
kreslením zvieratiek. V piatok sme pre deti pripravili
v spolupráci s bubnovou kapelou Campana Batucada
workshop, kde si mohli vyskúšať netradičné hudobné
nástroje a rytmy.
Dobrodružná výprava zemeguľou: venovali sme sa
športovým a hrovým aktivitám na ihrisku za školou
a v priestoroch pred SD. Deti mali možnosť vyžiť
sa prostredníctvom športového náradia, náčinia, kolobežiek a prekážok. Pripravili sme prednášky o najrôznejších kútoch sveta, kultúrach a prírode na našej
planéte. Vo štvrtok deti bez problémov zvládli turistickú prechádzku na hrad Tematín. Počas vychádzky
plnili rôzne úlohy a odpovedali na otázky, ktoré ich
doviedli k sladkému pokladu.
			
Mgr. Eva Prekopová
Bc. Silvia Cocherová

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR
SLNIEČKO
Dňa 7.6.2015 sa náš DFS Slniečko zúčastnil na II.
ročníku DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU z mikroregiónov RADOŠINKA a VITIS v Lužiankach. Patrí im a hlavne vedúcej záujmového združenia Aničke Očadlíkovej poďakovanie za úspešnú
reprezentáciu našej obce.
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AKTIVITY A PREZENTÁCIA CVČ NA
VEREJNOSTI V UPLYNULOM ŠKOLSKOM ROKU
CVČ Slniečko sa prezentovalo na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach obce, ale aj mimo nej.
Vystúpenia detí z tanečných krúžkov a DFS bolo možné vidieť na podujatiach v obciach regiónu. Reprezentovali obec aj na Detskom folklórnom festivale v Lužiankach.
Práce detí z Tvorivých dielní, Klubu mladých ekológov a Poznaj svet
dreva sme mali možnosť vidieť na výstavách v Spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží, tiež na tradičnej Zálužskej palete inštalovanej pre verejnosť v malej sále spoločenského domu v našej obci. Viaceré práce boli
ocenené a získali sme tiež zvláštnu cenu poroty za objekt a cenu starostu
obce.
Lukostrelecký krúžok sa zúčastnil dvoch kôl Slovenského pohára a Preteku o pohár starostu obce. Získali celkovo 7 umiestnení (1.-3. miesto).
Tanečný krúžok /HIP HOP a DISCO / sa zúčastnil na mnohých súťažiach v slovenských mestách a získal 40 ocenení /1.-3. miesto/. Za najväčší úspech možno považovať titul MAJSTER EURÓPY, ktorý získali
v Maďarsku . Celkové umiestnenie na ME : 5 prvých,1 druhé a 1 tretie
miesto. Na XXXV. stretnutí Lehôt, ktorý sa konal v susednej obci Lehota,
svojím vystúpením reprezentovali našu obec.
Darilo sa aj mladým nohejbalistom. Na Slovenskom pohári v Humennom skončili na 3. mieste a reprezentačný tréner Slovenska nominoval
troch našich nohejbalistov v kategórii junior a dvoch v kategórii mužov
do širšej reprezentácie.
Futbalisti mladšej prípravky skončili v Minilige Miňa Stocha na druhom mieste a futbalisti staršej prípravky v Lige benjamínkov na štvrtom
mieste. Dorastenci sa umiestnili v 5. lige STRED organizovanej ZSFZ
na peknom 3. mieste. Zo 4 družstiev súťažiacich O POHÁR STAROSTU
OBCE LEHOTA boli práve naši dorastenci najúspešnejší.
K dosiahnutým úspechom blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia
a šťastia aj v budúcom školskom roku.
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ÚSPECHY TANEČNÉHO ZÁUJMOVÉHO
ÚTVARU DISCO A HIP-HOP

MLADÍ ŠPORTOVCI

Na celoslovenskej súťaži SENECKÁ DÚHA v Senci, ktorá sa konala koncom mája, dievčatá získali s choreografiou Fantázia 2. miesto
a chlapci Spar King walk 3. miesto. Aj medzinárodná súťaž s názvom
DANCE STAR bola pre nás úspešná. Chlapci si vytancovali 1. miesto
s choreografiou Comix, tanečné duo CATwalk Veľké Zálužie Kristína
Meszárošová a Sofia Holková získalo 2. miesto s choreografiou Cloudy
a tanečná skupina CATwalk 3. miesto, choreografia má názov Fantasia.
Na súťaži v Topoľčanoch TOP DANCING získali dievčatá 2. miesto
s choreografiou Fantasia. Chlapci si zasúťažili aj v kategórii B-BOY junior a Adam Tirpák a Tóno Kotlár si priniesli domov finálové poháre.
SCHOW TIME – Majstrovstvá Slovenska v Bratislave nám priniesli
medaile a poháre za každú choreografiu a postúpili sme na majstrovstvá
EÚ, ktoré sa konali v Maďarsku pri Balatóne. Umiestnenia: chlapci
1. miesto-Comix, dievčatá CATwalk- 1. miesto- Fantasia, duo CATwalk Veľké Zálužie -2. miesto-Cloudy, Anton Kotlár 2. miesto- B-BOY
– Tony a Adam Tirpák 2. miesto –B-BOY-ENTER. Celkovo za tento
školský rok sa im podarilo získať vyše 40 umiestnení (1.-3. miesto).
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu obce a CVČ Slniečko. Blahoželáme
k úspechom malým tanečníkom i trénerke Bc. Klaudii Lendelovej.
			
Mgr. Eva Prekopová

V náhradnom termíne 16.6.2015 sa uskutočnila dlho
plánovaná exkurzia v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch. Zúčastnilo sa jej 39 detí z krúžkov MLADÝ
ŠPORTOVEC I., II., III. Mali možnosť obdivovať krásy prírody popri nenáročnej turistike v areáli arboréta.
Pred odchodom ešte pokúpili svojim mamičkám črepníkové kvety a priniesli tak kúsok zelene z Mlyňan aj
domov.
Touto exkurziou sa ukončila ich tohtoročná záujmová činnosť v CVČ Slniečko. Predchádzali jej kurzy
korčuľovania na Zimnom štadióne v Nitre a kurzy
plávania v krytej plavárni DUSLO v Šali. Vedúce záujmových útvarov Mgr. A. Bírová, Mgr. Ľ. Prepelicová a Mgr. E. Prekopová ďakujú Obecnému úradu vo
Veľkom Záluží za spoluprácu pri organizovaní kurzov.

DETI DEŤOM

Dňa 25.5. 2015 sa vo veľkej sále Spoločenského domu vo Veľkom
Záluží o 17. hodine konal II. ročník tanečnej akcie DETI DEŤOM. Tanečníci pod vedením trénerky Bc. Klaudie Lendelovej predviedli nové
tanečné choreografie, s ktorými nás tento rok reprezentujú na celoslovenských súťažiach, ako aj na Majstrovstvách Európy v Maďarsku.
Dobrovoľné vstupné bolo použité na pokrytie ubytovacích a stravovacích nákladov na ME v Maďarsku, ktorých sa tanečníci zúčastnili
v dňoch 25.6.- 29.6.2015. Touto cestou ďakujeme Obecnému úradu vo
Veľkom Záluží za financovanie dopravy a všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.
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DEKLARÁCIA O UZNÁVANÍ PRÍNOSU
NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA
V PRÁCI S MLÁDEŽOU
Obec Veľké Zálužie v zastúpení so starostom obce,
pánom Milanom Bírom sa pripojila k organizáciám
a inštitúciám Slovenska, ktoré vyjadrili podporu práci
s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Tento krok
neostal bez povšimnutia a priniesol obci možnosť
poslať 22 detí do letného tábora, ktorý organizovala
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a to úplne
zdarma. V tomto projekte bolo spropagované Centrum
voľného času Slniečko ako organizácia venujúca sa
neformálnemu vzdelávaniu. Intenzívnejšou sa stala aj
spolupráca s IUVENTOU a možnosť spolupráce v odbornom poradenstve a vzdelávaní.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR (DHZ) VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ
Dobrovoľní hasiči majú vo Veľkom Záluží dlhú históriu,
na ktorú sa snažíme od tohto roku opäť nadviazať postupnou
obnovou a dopĺňaním techniky a kolektívu, čo sa nám vďaka
podpore Obecného úradu vo Veľkom Záluží pána starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva darí, dôkazom čoho sú aj
skvelé výsledky zmiešaného družstva mužov a družstva žiakov
na súťažiach v Nitrianskom kraji.
31.mája 2015 sa kolektív mužov zúčastnil súťaže v obci Dyč-
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ka, kde svojim výsledkom príjemne prekvapil. Družstvo pretekalo v zložení: Ivan Komárňanský, Ivan Komárňanský ml., Marek Zabák, Marek Pintér, Tomáš Košťál, Juraj Kopecký, Miroslav Bíro, Štefan Daniš, Juraj Vindiš, Šimon Bíro.
V spolupráci s pani Mgr. Darinkou Lahučkou riaditeľkou ZŠ
vo Veľkom Záluží sa nám, podarilo zložiť kolektív žiakov v kategórii 8 - 16 rokov, ktorí sa 6.júna 2015 zúčastnili súťaže Plameň v Malom Lapáši. Aj keď mali na prípravu veľmi krátky
čas, predsa sa v okresnom kole umiestnili na 5. mieste. Družstvo
žiakov súťažilo v zložení: Terézia Sabová, Michal Lazar, Peter
Danáš, Tibor Barantal, Simona Honejseková, Samuel Buchlík,
Michal Barantal a Ján Bako. Počas leta sme poctivo trénovali,
čo sa nám vrátilo na výsledkoch v súťažiach, ktoré sme absolvovali:
- 22.augusta 2015 sme súťažili v Rišňovciach o Putovný pohár starostu obce v kategórií Klasika muži (zmiešané družstvo)
a obsadili sme 8. miesto. Bola to naša prvá súťaž v novom zložení pod vedením Tomáša Košťála. Družstvo bolo v zložení:
Dominika Fraňová, Dáša Danášová, Michaela Zabáková, Ivan
Komárňanský ml., Juraj Kopecký, Denis Zaujec, Ján Fiala, Marek Pintér, Simona Patúcová.
- 29.augusta 2015 sme sa zúčastnili na súťaži v Lužiankach, kde
sme sa dočkali nášho prvého pohára a obsadili sme pekné 2.
miesto. Družstvo bolo pod vedením Tomáša Košťála a Tomáša
Kopeckého v zložení: Dáša Danášová, Michaela Zabáková, Ivan
Komárňanský ml., Juraj Kopecký, Denis Zaujec, Ján Fiala, Marek Pintér, Simona Patúcová, Dominika Fraňová.
Nabudení prvými úspechmi sme sa ešte v ten večer zúčastnili
Nočnej súťaži o Pohár starostu obce v Topoľčiankach, kde sa
zišlo veľa kvalitných družstiev a my sme získali náš druhý pohár
a umiestnili sme sa na peknom 3. mieste.
- 5. septembra sa družstvo žiakov zúčastnilo 5. ročníka súťaže
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Mladých hasičov, Plameň v Dyčke, kde sa umiestnili v konkurencii 11 družstiev na 4. mieste v štafete a na 5.mieste v požiarnom útoku. Družstvo žiakov súťažilo v zložení: Michal Barantal, Tibor Barantal, Terézia Sabová, Samuel Buchlík, Nikola Kováčiková, Anton Kotlár, Ján Bako, Simona Honejseková, Frederika Honejseková.
- 6. septembra sme zúčastnili v Mojmírovciach na súťaži o Pohár starostu obce v kategórií Klasika. Súťažilo sa na jedno kolo,
ktoré nám nevyšlo celkom podľa našich predstáv. S časom 24,89
sme sa umiestnili na 5. mieste a zavŕšili sme tak našu prvú sezónu súťaží v požiarnom útoku. Družstvo bolo pod vedením Tomáša Koštála a Tomáša Kopeckého v zložení: Dáša Današová,
Michaela Zabáková, Ivan Komárňanský ml., Juraj Kopecký,
Denis Zaujec, Ján Fiala, Simona Patúcová, Dominika Fraňová.
Teší nás, že sme dosiahli takéto pekné výsledky a to nás ženie
ďalej vpred. Veríme, že trénovaním a pevnou voľou získame
ďalšie hodnotné ocenenia v súťažiach a zviditeľníme našu obec
aj v tomto smere. Preto veľmi radi privítame nových členov.
Chceli by sme vytvoriť samostatné ženské a mužské družstvo,
ale aj žiakov, žiačky a dorast.
Naším cieľom je dosiahnuť plnohodnotnú hasičskú stanicu
akú si naša obec zaslúži, rozvinúť hasičskú športovú základňu
na družstvá detí, dorastu, žien a mužov a obnoviť tak tradičné
kultúrne a spoločenské aktivity DHZ v obci, zapájať deti a mládež do aktivít spojených s protipožiarnou a civilnou ochranou.
V roku 2016 plánujeme zorganizovať prvý ročník hasičskej
súťaže vo Veľkom Záluží a každá finančná alebo materiálna
pomoc poskytnutá zo strany obyvateľov a podnikateľov obce
je vítaná a vopred za ňu ďakujeme. Zároveň pozývame do našich radov ženy, mužov a deti ktorí sa chcú stať členmi DHZ
vo Veľkom Záluží. (dhzvelkezaluzie@gmail.com facebook –
DHZ Veľké Zálužie)

Touto cestou chceme poprosiť občanov o pomoc pri hľadaní kroniky DHZ, ktorú spisovala zosnulá pani učiteľka Detvanová.
Ceníme si jej snahu, akou sa venovala kronike a veľmi radi by sme v jej spisovaní pokračovali, aby o DHZ a jeho činnosti vedeli aj
ďalšie generácie. Pevne veríme, že sa kronika nájde.
Na záver veľké ďakujem patrí pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za podporu a ústretovosť.
										
Tomáš Kopecký, Tomáš Košťál
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AKO SME POČAS LETA PRÁZDNINOVALI V MATERSKOM CENTRE BLŠKY
Leto v MC Blšky sme odštartovali týždenne prebiehajúcimi
Montessori dielničkami pod vedením Mgr. Janky Moravčíkovej.
Nasledoval Letný tábor pre deti od 4 do 7 rokov, ktorý sa niesol
v duchu rozprávok spojených s ukážkami a predvádzaním
jednotlivých dramatizácií, výtvarnými aktivitami a taktiež
ukážkami ich hudobného stvárnenia.
Pre najmenších sme pripravili Prípravu na škôlku. Táto
príprava bola určená pre deti od 2-3 rokov a slúžila hlavne
na to, aby sa deti pomaly odlúčili od svojich mám a zvykali si
na režim Materskej školy. O príjemné chvíle a odborný prístup
sa postarali Mgr. Janka Moravčíková, Bc. Katarína Tkáčová,
Bc. Anna Očadlíková a aktivačné pracovníčky Anna Nemečková
a Monika Lahučká. Nakoľko na Prípravu boli samé dobré ohlasy,
rozhodli sme sa jej venovať ešte posledný augustový týždeň.
Keďže sa MC Blšky presťahovalo do nových väčších priestorov,
vznikla taktiež príležitosť pre mamičky s batoľatami navštevovať
toto centrum. Mamičky sa stretávali v Klube lezúňov, ktorý sme
vytvorili v priestoroch Montessori učebne.
Počas letných prázdnin prebiehalo taktiež budovanie
detského ihriska v MC Blšky. Najskôr sa upravoval pozemok
za budovou, odviezlo sa veľa stavebnej sute, vybudoval sa
chodník a bezbariérový prístup do budovy Knižnice a MC,
taktiež bezbariérový vstup na ihrisko. Na rekonštrukčných
prácach sa podieľali pracovníci Obecného úradu a taktiež
oteckovia, mamičky a dobrovoľníci, ktorí tak nezištne
prispievajú k vytvoreniu príjemného prostredia pre deti. Zeminu
na výsadbu záhonov a trávnika nám venoval pán Peter Tomanka.
Zabetónovali sme hojdačky, domček so šmykľavkou, pružinovú
hojdačku a preliezku. Plánujeme doplniť pieskovisko, lavičky
a časom aj detský nízky kolotoč. Kamienky na ihrisko nám
sponzorsky priviezla firma FH autodoprava a spoločnými silami
oteckov spolu so deťmi zo ZŠ sme kamienky rozviezli po celom
ihrisku. Sme vďační všetkým, ktorí si napriek uponáhľanému
životu našli a nájdu čas na pomoc pri zútulňovaní priestorov MC
Blšky.
Chceme srdečne poďakovať pánovi starostovi obce Milanovi
Bírovi, ktorý nám je vždy nápomocný a intenzívne sa zaujíma
o chod a priestory MC. Veľkým prínosom pre MC bolo
i umiestnenie krásneho stromu Magnólie, ktorý sa vďaka pánovi
starostovi premiestnil zo záhrady Základnej školy na naše
ihrisko. Dúfame, že sa mu u nás bude dobre dariť a na jar nás
poteší svojimi krásnymi kvetmi.
Pravidelné otváracie hodiny, útulné, čisté a priateľské
prostredie nám zabezpečujú od 2. septembra aj dve nové
uchádzačky o zamestnanie (z Úradu práce – aktivačná činnosť
formou dobrovoľníckej služby §52a zákona č. 5/2004 Z.z.).
Sú to Dominika Lahučká a Denisa Bédiová. Veľmi sa tešíme
na nasledujúce obdobie a ich prínos pre naše centrum.
Zároveň sa lúčime s uchádzačkami, ktoré aktivačnú činnosť
v tomto období ukončili. Prežili sme spolu krásne polročné
obdobie a je nám ľúto, že sa dohoda s ÚPSVaR nemôže
predĺžiť. Monika Lahučká prinášala svojim úsmevom,
pozitivizmom a poznaním vzťahov do MC priateľskú atmosféru
a Anna Nemečková svojou šikovnosťou, skvelými nápadmi
a zručnosťou pomohla s nejedným problémom. Obe nám budú
chýbať a veríme, že zostanú s nami v spojení ako dobrovoľníčky
aj naďalej.
V septembri začíname novým školským rokom aj v Materskom
centre Blšky a pripravujeme nový program pre detičky
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a mamičky. Hernička býva otvorená denne od 9:00 do 13:00
a popoludní (okrem piatku) od 15:00 do 19:00.
Z ďalšieho programu predstavujeme:
Tvorivé dielne, kde sa môžu zapájať už malé deti od cca. 18tich
mesiacov. Budeme spolu maľovať, modelovať, vystrihovať a tak
trénovať ručičky a kreativitu. Klub lezúňov – to sú stretnutia
mamičiek s deťmi od 3 mesiacov do cca. 18 mesiacov. Spolu si
vymieňajú skúsenosti, deti sa učia na kolektív a ponúkame im
zaujímavé aktivity na rozvoj motoriky a zmyslov. Baby Salsa –
tanečný oddychový kurz pre mamičky, ktoré chcú urobiť niečo
pre seba a svoje telo a zároveň tráviť čas so svojim dieťatkom.
Prídite sa pozrieť aj s väčšími deťmi alebo aj tehuľky. Montessori
hernička - herňa pre deti s pripraveným prostredím podľa Márie
Montessori, kde si deti môžu slobodne vybrať činnosť, ktorá ich
zaujíma. Pomôcky sú pre deti veľmi lákavé a podporujú celkový
rozvoj dieťaťa a jeho sústredenosť. Hudobné programy Yamaha
Class – Hudobný kurz pre deti už od 3 mesiacov do 4 rokov.
Pre mladšie deti je určený kurz Robík a pre deti od 18 mesiacov
kurz Prvé krôčiky k hudbe, kde sa deti učia pesničky, básničky,
pohybové hry a časť hodiny sa venuje aj tvorivej činnosti v práci
s detskou knižkou (nalepovanie, strihanie, vyfarbovanie...).
Angličtina metódou Helen Doron – Kurz Fun with Flupe alebo
Didi the Dragon. Je to prepracovaná metóda výučby angličtiny
podľa anglickej lingvistky Helen Doron hravou formou určená
pre deti od 18 mesiacov do cca. 6 rokov. Celá hodina prebieha
v anglickom jazyku, rodičia sú prítomní na hodine.
Presný program sledujte vo FB skupine Materské centrum
BLŠKY, webovej stránke http://blsky.webnode.sk, v obecnom
rozhlas alebo osobne v MC.
Tešíme sa na všetkých návštevníkov :)
Autori: Bc. Anna Očadlíková a Ing. Martina Vavríková
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MALÁ KVAPÔČKA S VEĽKÝM POSLANÍM
Milí priatelia červeného kríža, teším sa, že sa stretávame na stránkach novín pre našich občanov.
Som rada, že aj touto cestou môžem poďakovať darcom, ktorým osud
iných nie je ľahostajný, a ktorým ľudskosť nie je cudzia. Sú takí, čo
sa pravidelne zúčastňujú na odberoch a často ani nevedia, že práve
ich krv niekomu zachránila život. Aj dňa 26.06.2015 sa na odbere
zúčastnilo 53 darcov. Odber hodnotíme ako úspešný. Môžeme sa pochváliť tým, že v Nitrianskom kraji patríme medzi prvých štyroch.
Do našej obce chodia darovať krv aj z okolitých obcí a to z Jarku
a Bábu.

Poďakovať by som chcela sponzorom, ktorí prispeli občerstvením
na odbere a to firme HSH, Pekáreň Delika Rišňovce, Pekáreň TOP.
Ďalej by som chcela pozvať všetkých na ďalší odber krvi, ktorý sa
uskutoční dňa 23.10.2015. Prajem všetkým veľa zdravia a teším sa
na odber krvi, ktorým bude starostovská kvapka krvi.
				
Viera Škvareninová
		
predsedníčka miestneho
spolku SČK

MEDOVINKA ROKA

ZO – SZZ INFORMUJE

Na Agrokomplexe v Nitre sa konala Celoslovenská výstava
Každoročne robíme 27. decembra Svätojanské požehnanie
a degustácia medoviny, ktorej sa zúčastnil aj náš spoluobčan pán mladých vín, preto aj v tomto roku Vás na podujatie srdečne
Štefan Ternény. Celkovo bolo hodnotených 85 vzoriek medovín. pozývame. Pri dobrom víne a guláši nám sviatočné chvíle spríV kategórii ochutená medovina získal prvé miesto s počtom bo- jemnia folkórna skupina Ujlačanka a dychová hudba Zálužanka.
dov 91,75 a získal zlatú medailu. Gratulujeme!
Tešíme sa na stretnutie
		
Ing. Vladislav Omelina
				
predseda výboru
				
ZO SZZ
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ĎALŠÍ TÁBOR ZA NAMI
Ako každé leto, i toto, sme my skauti strávili v nádhernej, ničím nerušenej prírode na skautskom tábore. Trval vyše tri a pol
týždňa a nachádzal sa neďaleko Turčianskych Teplíc za dedinkou Rakša. Skautský turnus trval dva a pol týždňa spolu so
stavaním tábora. Za ním nasledoval vlčiacki tábor, ktorý trval
týždeň. Zúčastnilo sa ho 50 detí z Veľkého Zálužia, Banskej
Štiavnice a Vrábel. Ústrednou témou oboch turnusov bola Cesta
okolo sveta. Na vlčiackom turnuse sa deti snažili získať všetky
časti z denníka bádateľa, pomocou ktorého prišli k pokladu. Deti
sa každé ráno prebudili do inej krajiny. Od Atén, cez Anglicko,
Portugalsko a Rumunsko až do Egypta. Staffáci boli preoblečení
do rôznych kostýmov, ktoré boli charakteristické pre danú krajinu, taktiež sme sa medzi sebou zdravili v danom jazyku. V nedeľu, v prvý hrací deň, sme deti rozdelili do 8 tímov. Dostali sme
sa do Grécka a tam nám oznámil Kápo z kúpeľov, že ak chceme
získať prvú časť denníka, musíme mu nejako pomôcť s chodom
kúpeľov. A tak sme staffákom robili rôzne služby, napr. masáže,
pripravovanie nápojov a podobné príjemnosti. Večer sme získali prvé body a začalo sa skutočné súperenie medzi skupinkami.
V pondelok nás hneď po raňajkách vyrušil anglický kráľ, ktorý
nás potreboval do boja. A tak sme si pripravili zbrane ako fustibaly a meče a poobede sme absolvovali rôzne disciplíny. Večer
deti z jednej strany zápisníka zistili, že ďalšia časť denníka sa
nachádza v Portugalsku. Na druhý deň sme hrali hru Safari, kde
deti hľadali v lese zvieratá (preoblečených staffákov) a získa-
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vali od nich body. To však nebolo jednoduché, keďže zvieratá
vydávali zvuky a popritom sa premiestňovali. Poobede sme prenášali delfíny do bezpečia. Bola to vodná hra, ktorá nás príjemne
schladila. Streda sa niesla v znamení Rumunského vidieka. Boli
sme na menšej túre a popoludní sme ochraňovali princeznú pred
ostatnými tímami, ktoré sa jej snažili pomocou vody zhodiť
korunku. Večer sme mali cigánske rošambo. Tábor band si pre
ostatných pripravila pesničky a všetci sa zabávali a tancovali.
V Ríme, v nasledujúci deň, nám faraón Kosticinius oznámil, že
potrebuje po dlhom putovaní oddych a tak sme mu umyli kone
a poobede sme bojovali proti jeho gladiátorom. Večer bola hra,
a to tým spôsobom, že deti podľa zvukov a svietiacich náramkov hľadali svojich vedúcich skupín, ktorí boli unesení. Posledný deň sme sa dostali niektorí do a niektorí na pyramídu,
teda na vrch Drieňok. Cestou späť z túry nás prekvapila búrka,
ktorá nás sprevádzala až do tábora. Večer prebiehala posledná
hra, ktorá deti priviedla až k pokladu. Deťom sa podaril poklad
priniesť do bezpečia a pri záverečnom táboráku deti získali sladkú aj vecnú odmenu za snahu a vytrvalosť v hľadaní. Tiež si
deti pripravili scénky, spievali a hodnotili tábor. V sobotu sme
sa všetci pobalili a odchádzali sme s krásnymi spomienkami
a s nádejou, že opäť o rok zažijeme spolu taký skvelý tábor. Ale
už teraz sa tešíme na spoločné cezročné akcie, ako napr. na Zahájenie skautského roka, ktoré nás čaká začiatkom septembra.
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ČINNOSŤ ZO-JDS VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ
Aj druhý polrok sme začali súťažou. Zúčastnili sme sa Okresných športových hier seniorov v Lužiankach. Za našu šikovnosť
sme získali aj medaily. I. miesto v streľbe zo vzduchovky v staršej
kategórii žien získala p. Mária Hollá, III. miesto v behu na 50 m
v mladšej kategórii žien získala p. Eva Áčová a III. miesto v behu
na 100 m v staršej kategórii mužov pán Jozef Áč. Za účasť
na súťaži sme dostali Ďakovný list.
V auguste sa zúčastnilo 6 seniorov petangovej súťaže mužstiev
v Lužiankach. Súťažiaci si doniesli Ďakovný list za účasť na súťaži. Je to pre nás nová hra. Už sme si aj my zakúpili petangové gule
a po úprave klubového dvora, môžu aj naši seniori hrať túto zaujímavú, zábavnú hru.
Naplánovanú opekačku cez prázdniny sme nerobili pre vysoké
teploty a zákazu zakladania ohňa. Kedy sa opekačka uskutoční,
oznámime seniorom miestnym rozhlasom.
Naši seniori sa boli začiatkom septembra rekreovať v Západných
Tatrách v Račkovej doline. Na týždennom pobyte mali k dispozícii po celý čas autobus a preto mali bohatý program na každý deň.
							
			
		
Mária Hollá
predsedníčka ZO - JDS

ČINNOSŤ FS UJLAČANKA
ZA II. ŠTVRŤROK 2015
Tak, ako sme boli činní v I. štvrťroku 2015, nezaháľali sme ani
v II. štvrťroku, ktorý bol bohatý na vystúpenia. Začali sme stretnutím Folklórnych skupín, zúčastnili sme sa viacerých vystúpení
aj v iných okresoch ako je Komárno, Šaľa a Topoľčany. Členovia
FS sa zúčastnili na brigádach okolo kostola a Farského úradu.
Anna Baková
vedúca FS Ujlačanka
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2015
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Športové okienko
Vážení spoluobčania,
nový ročník V. ligy sme začali so zmenami v kádre. Na hosťovanie
nám odišiel Michal Andrášik, na prestup Marián Pogran a za prácou
Marek Ternény. Sú to dosť veľké straty, preto sme aj my museli
posilniť káder. Novými hráčmi v klube sú brankár Dominik Gaža,
obranca Mário Jeney a staronový záložník Ján Hambálek. Verím, že
po zohratí hráčov budeme opäť reprezentovať našu obec k spokojnosti fanúšikov. Svoje súťaže začali aj ostatné naše mužstvá: dorast,
mladší žiaci a benjamínci, takže nás opäť čaká veľa roboty, ktorú robíme s radosťou, lebo pohľad na tých našich najmenších futbalistov,
ktorí hrajú s veľkým zápalom stojí za to.
V nedeľu 30.08.2015 sme slávnostne otvorili novozrekonštruované
kabíny ŠK, za čo patrí vďaka pánovi starostovi Milanovi Bírovi, ako
aj poslancom OZ. Moja vďaka patrí aj našim sponzorom a fanúšikom, ktorí sa aktívne podieľali na prácach. Sú to páni: Vít Danáš,
Stanislav Bíro, Karol Rajtar, Miroslav Brída, Ľubomír Križan, Roland Pötzl, Štefan Daniš a mnohí ďalší, spolu so zamestancami OÚ,
členmi výboru a futbalistami ŠK.
Verím, že kabíny budú dlhé roky slúžiť mnohým generáciám našich
futbalistov.
Našou úlohou pre tento kalendárny rok je ustáliť finančnú situáciu klubu. Verím, že v spolupráci so starostom obce, poslancami OZ
a sponzormi, sa nám to podarí a že od nového roku budeme stabilizovaný klub po všetkych stránkach.
S pozdravom Jaroslav Bozáň
Predseda ŠK Veľké Zálužie
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Športové okienko
NAŠI MLADÍ NOHEJBALISTI NA
„VALACH OPEN 2015“
Športové úspechy našich mladých nohejbalistov na Slovensku
aj v zahraničí zaujali pozornosť usporiadateľov medzinárodného turnaja v nohejbale mužov Valach open 2015 vo Vsetíne, kde
po tretíkrát úspešne reprezentovali našu obec. Naviac sme prijali
pozvanie na 3-dňový medzinárodný nohejbalový kemp v dňoch
1.- 4. júla 2015 za účasti družstiev Maďarska, Poľska a Rumunska, kde celý pobyt našej výpravy hradil usporiadateľ NK Klimax
Vsetín. Začiatkom prázdnin sa chlapci zúčastnili turnaja vo Vinodole o Pohár starostu obce, kde za účasti druholigových mužských
družstiev získali pohár za 3. miesto. 				
					
František Raus		
					
tréner

BENJAMÍNCI
Dňa 28.8.2015 sa začala súťaž benjamínkov. V prvom kole sme
privítali nováčika súťaže. Ml. žiaci ŠK V.Zálužie - Vinohrady n/
Váhom 23:1. Dňa 15.8.2015 sa konal vo Veľkom Záluží turnaj
na počesť bývalého hráča SK Veľké Zálužie a FC Nitra Františka
Bíru, prezývaného Focin. Výsledky zápasov: ŠK V. Zálužie - Báb
3:1,Cabaj Čápor - Hájske 0:3, ŠK V.Zálužie - Hájske 4:2, Báb –
Cabaj Čápor 1:3, CabajČápor - ŠK V. Zálužie 0:1, Hájske - Báb
0:4. Víťazmi turnaja boli ŠK V. Zálužie, 2. Hájske, 3. Cabaj Čápor, 4. Báb.
Veľké poďakovanie patri trénerom prípravky pánovi Bírovi a
Bakovi za dobre pripravený turnaj, ktorý chválili aj naši súperi.

LUKOSTRELECKÝ KLUB
VEĽKÉ ZÁLUŽIE
V dňoch 29.-31.08.2015 sa konali Majstrovstvá Slovenska v terčovej lukostreľbe v Bratislave.
Výsledky strelcov LK Veľké Zálužie.
OL kadetka M. Garabíková - 3. miesto.
OL chrobák D. Zeleňáková - 6. miesto
HL ml. žiak F. Zeleňáková
- 4. miesto
KL junior M. Komárňanský - 2. miesto
KL veterán F. Veľčic
- 6. miesto
Zároveň s majstrovstvami SR bol vyhodnotený Slovenský Pohár v terčovej lukostreľbe, čo je dlhodobá súťaž.
Výsledky.
OL kadet M. Garabíková - 2.miesto
HL ml. žiak F. Zeleňáková - 4.miesto
KL veterán F. Velčic
- 2.miesto
Chcem poďakovať strelcom za reprezentovanie LK
Veľké Zálužie.
Ďakujem František Velčic.
(OL - olympijský luk, HL - hladký luk, KL - kladkový
luk)
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Spoločenská rubrika
STRETNUTIE RODINY KRIŽANOVEJ

VYBERÁME Z OBECNEJ KRONIKY

Dňa 14.4.2015 sa v SD vo Veľkom Záluži, uskutočnilo stretnutie rodiny
Leonarda a Matildy Križanovej. Stretnutia sa zúčastnili ich deti, vnuci,
pravnuci a celá rozvetvená rodina.

Počasie v toto leto sa s nami poriadne zahráva. Pre
rok 1957 kronikár o počasí napísal:
Dňa 9. júla a 23. júla 1957 prehnala sa obcou
veterná kalamita spojená s veľkým dažďom a ľadovcom. Táto kalamita zachytila najviac oblasti
chotára Zagarď, Čerešňová, Kezidomby a Pod žabárňou. Obilie na niektorých miestach bolo zbité
až na 80 %, v niektorých oblastiach na 40 - 50 %.
Najviac poškodený chotár bol na Zagardi a Čerešňovej. Ďalej v dobe od 15. júla do poloviny augusta t.j. v dobe polovice žatvy začalo veľmi pršávať
a tieto dažde trvali 4 týždne. Roľníci svoje obilie
pokosiť nemohli a obilie čo bolo pokosené denne
moklo na dažďoch. Po dlhších dažďoch obilie začalo klíčiť a v prípade, že by boli dažde trvali ešte
jeden týždeň, tak z pokoseného obilia by roľníci
neboli zobrali žiadnu úrodu, čo by bolo zapríčinilo
nedostatok chleba a to u súkromne hospodáriacich
roľníkov a členov Jednotného roľ. družstva, lebo
chlieb by boli museli kupovať z obchodov. Roľníci po dobu žatvy a mlatby pracovali s najväčším
úsilím, aby zachránili svoju úrodu a akonáhle sa
v niektorých dňoch len trochu vyčasilo všetci rodinní príslušníci roľníkov (i tí čo boli zamestnaní)
pracovali pri zbere úrody obilia. Takýto prípad dažďov počas žatvy a mlatby nepamätajú ani starší ľudia.
Roľníci, ktorí nemali poistenú úrodu, nedostali
žiadnu finančnú podporu. Tí ktorí mali poškodené
obilie a mali úrodu poistenú, na základe podaných
žiadostí dostali zo Štátnej poisťovni v Nitre náhradu za poškodenú úrodu obilia.
O 13 rokov v roku 1970 neskôr bolo v kolónke Poľnohospodárstvo o počasí napísané:
Pre rastlinnú výrobu bol tento rok pomerne nepriaznivý, pretože na jeseň roku 1969 bolo málo
zrážok a tým bola príprava pôdy nekvalitnejšia ako
po iné roky. Tiež na jar tohto roku prišlo pre poľnohospodárov priaznivé počasie oneskorene, zrážky
sa vyskytovali nepravidelne a v čase pred žatvou
boli veľké horúčavy, ktoré spôsobili zahorenie obilia.
Spracovala: Ing. Vladimíra Liptáková

1965

2015
Oprava
V minulom čísle sa nám na stánke „ Vitajte na svete“ vyskytol
tlačiarenský škriatok. Správne meno dieťatka je Jakub Horváth,
nie Tibor Horváth.
Jakubkovi a jeho rodičom sa ospravedlňujeme.
Inzerát
Kvalitne doučím matematiku žiakov ZŠ, pripravím na prijímacie
pohovory, monitor, písomky. Kontakt 0911 521 532

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - jún až august 2015
Narodili sa:
Izabela Hrnková
Emily Harper Rozenberk
Klára Kováčiková
Sebastián Zeleňák
Natália Molnárová
Nela Machúčová
Dominika Bédyová
Mário Šarocha
Liliana Barantalová

Opustili nás:
Melánia Horváthová r. Haršániová
Ľudovít Sinak 			
Ladislav Moravčík		
Juliana Bédyová r. Bírová
Arpád Bango			
Anton Valašek			
Magdalena Pavlovičová r. Tehlárová
Mária Garabíková r. Križanová
Mária Zajková r. Šokyová

85 r.
49 r.
76 r.
84 r.
66 r.
44 r.
85 r.
59 r.
87 r.

Zosobášili sa:

Martin Moravčík a Andrea Drábková
Peter Kapala a Katarína Gajdošová
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Vitajte na svete!

Liliana Barantalová

Dominika Bédyová

Emily Harper Rozenberk
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Mário Šarocha

Natália Molnárová

Hana Lenčéšová

Klára Kováčiková
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