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Editorial
Vážení čitatelia,
v čase, keď sme začali pripravovať prvé číslo tohtoročného časopisu
by ma nenapadalo, že sa Vám budem prihovárať v tak vážnej a mimoriadnej situácii - pandémii nového druhu koronavírusu – COVID
19, ktorý predstavuje obrovskú hrozbu pre zdravie ľudí, ako aj pre verejné zdravie.
Dnešná svetová situácia má ďaleko od ideálnej. Náš bežný život sa
v priebehu uplynulých dní zmenil na nepoznanie a doma trávime viac
času, ako sme boli zvyknutí. Aktuálna situácia zasiahla nás všetkých
a týka sa každého jedného z nás. Mnohé firmy a prevádzky ako na Slovensku, tak aj v našej obci museli prijať opatrenia Ministerstva vnútra
SR, na základe ktorých upravili svoje otváracie hodiny.
Prítomnosť koronavírusu v našej obci prežíva a vníma každý inak.
Každý robí, čo môže, aby držal krok s dobou a uchoval si pevné zdravie. Možno sú ľudia, ktorí sa nudia. Nevedia, čo robiť s voľným časom,
ale drvivej väčšine z nás to určite nehrozí.
Touto cestou chcem poďakovať našim spoluobčanom, ktorí neustále
prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi a s kolegami. Sú to najmä lekári, zdravotnícki pracovníci, poštové doručovateľky a predavačky, ktorí
aj napriek tomu nestrácajú elán a chuť pracovať. Náročnosť ich práce
a zároveň aj zvýšené riziko, ktoré počas týchto dní podstupujú, si však
mnohí z nás neuvedomujú. Preto sa správajme disciplinovane a zodpovedne a do predajne či na poštu vstupujme s ochranným rúškom
a v rukaviciach.
Skauti z Veľkého Zálužia aktívne ponúkli svoju pomoc - zrealizujú nákupy základných vecí a potravín pre starých, chorých, mamičky s deťmi a ostatných, ktorí takúto pomoc potrebujú. Ich ochota a prístup nám
môže tiež byť príkladom.
Je mi ľúto len toho, že niektorí naši občania napriek zložitosti situácie, výzvam na obmedzenie pohybu a zdržovaní sa doma, si vybíjajú
svoje emócie na zbernom dvore na Zavaži, kde cielene rozhadzujú odpad, ktorý tam nepatrí. Ich ignorancia a postoj nesvedčia modernému
a empatickému človeku. Svojím konaním našej obci nepomáhajú, skôr
škodia. Spôsobujú zbytočnú záťaž pracovníkom obce, ktorí by svoju
energiu mohli vkladať do inej zmysluplnejšej práce. Nie upratovať
„ego“ niektorých neuspokojených občanov.
Čas plynie nezadržateľne. Len „včera“ sme vítali nový rok, želali sme

si, aby bol lepší a pokojnejší ako ten minulý a už máme za nami aj
sviatky Veľkej noci. Želali sme si okrem zdravia, šťastia, lásky a dobrého zamestnania aj viac času na seba, svojich blízkych, rodinu a priateľov. Okrem Fašingových slávností tento rok sme plánovali v prvom
polroku organizovať tradičné podujatia Stavanie mája, Zálužskú paletu, Gulášmajster a Petropavlovský jarmok. Tie sa vzhľadom k danej
situácii tento rok nebudú konať.
Život sa pre dátum v kalendári nezastaví. Každý jeden z nás musí svoj
život žiť. Ten vie byť niekedy poriadne hektický a pripraví nám nejednu horúcu chvíľu, ktorú treba prekonať a vyriešiť.
Aj napriek danej situácii sa v obci snažíme aj naďalej vykonávať práce
v riadnom režime. Tak tiež sa snažíme o presný vývoz komunálneho
odpadu a skoordinovať vývoz žúmp, či robiť menšie opravy a úpravy prostredia v obci. Toto obdobie sme využili na úpravu niektorých
priestorov v obci (zelená plocha pred spoločenským domom či úprava okolia detského ihriska vybudovaného v areáli športového klubu).
Opravujú sa výtlky po zime, opravuje sa priebežne verejný rozhlas
a verejné osvetlenie.
Milí Zálužania,
aby sme spolu porazili koronavírus v našej obci, prosím, aby sme
rešpektovali rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Úradu verejného zdravotníctva a obmedzili pohyb mimo domu na nevyhnutný čas, nestretávali sa v skupinách, nosili ochranné rúško, dbali
na zvýšenú hygienu a dezinfekciu priestorov.
V prípade akejkoľvek potreby sme vám na úrovni obce pripravení pomôcť, prípadne podať správne informácie ku karanténe.
K dispozícii je telefonická linka: 037/6592201 a e-mailová adresa :
ou@velkezaluzie.eu nasledovne: Pondelok – štvrtok / 8.00 do 15.00 h
a Piatok / 8.00 do 12.00 h
Dúfajme že koronavírus a jeho šírenie na Slovensku sa nám spoločne podarí zastaviť. Prispejme k tomu svojim zodpovedným prístupom,
Zálužania.
			

Milan Bíro, starosta obce
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Vážení obyvatelia, milí čitatelia,
podnetom pre toto moje zamyslenie sa stalo nedávne medializovanie našej obce v súkromnej televízii a neuvedenie všetkých
skutočností, ktoré moje rozhodnutia ovplyvňovali. Tento list
je venovaný najmä obyvateľom a širokému spektru subjektov,
ktoré v obci pôsobia.
Riešenie vecí verejných prostredníctvom sociálnych sietí a médií vo mne evokuje obdobie majstrovstiev sveta vo futbale alebo v ľadovom hokeji. Počas týchto týždňov sa z nás – divákov
stávajú „profesionálni“ futbalisti či hokejisti, ktorí z pohodlia
svojich obývačiek alebo zo spoločných stretnutí s priateľmi,
presne vedia, ako sa má streliť gól, ako robiť obranu, ako nezainteresovaný a kvalitný je rozhodca. Ale dajme si ruku na srdce
a povedzme si úprimne, či je to naozaj tak. Vedeli by sme ten
zápas aj reálne odohrať, keď celé dianie na futbalovom trávniku
či ľadovej ploche pozorne, ale pasívne sledujeme?
A podobná situácia sa opakuje aj v našom verejnom živote.
K prijímaniu verejného rozhodnutia je dôležité poznať názory
miestnych obyvateľov a aj výstupy verejnej diskusie. Na druhej
strane sa na tomto mieste vynára otázka, či pozná občan, ktorý vyjadruje svoj názor cez relatívnu anonymitu sociálnej siete,
všetky súvislosti, ktoré viedli k prijatiu konkrétneho rozhodnutia? Mal záujem tento sprostredkovateľ svojho názoru možnosť
overiť si všetky relevantné skutočnosti? Nebola zdrojom jeho
inšpirácie nejaký „pán/pani z facebooku“?
Prostredníctvom účelovo alebo aj z nevedomosti zverejňovaných poloinformácií a poloprávd sa postupne meníme z aktívnych občanov na pasívnych pozorovateľov a kritikov bez vlastného nápadu, podnetu či inšpirácie. Kam sa podela pomoc,
o ktorej sa tak často hovorí, ochota spolupracovať či spolupatričnosť?
Všetkým by nám malo záležať na tom, aby sme si vytvorili príjemné miesto pre svoj život, aby sme mali dobré susedské vzťahy, aby sme každé ráno s úsmevom vykročili do nového dňa.
Je mi úprimne ľúto, že naša obec nie je priekopníkom v budovaní takýchto vzťahov a nemôže ísť príkladom ďalším obciam
na Slovensku.
Pýtate sa prečo?
Uvediem pár konkrétnych príkladov. Po prečítaní ďalšieho textu
si názor určite spravíte sami a možno aj ponúknete nápad, ako
toto spletité klbko rozmotať.
Najvyšším orgánom obce je starosta obce. Je štatutárom, ktorý
zastupuje obec navonok. Ďalším dôležitým orgánom v obci je
obecné zastupiteľstvo, ktoré sa skladá z poslancov. Oba orgány obce volia obyvatelia obce v komunálnych voľbách priamou
voľbou. Veľmi jednoduchá rovnica. Najmä ak sa verejne prezentuje názor, že oba tieto orgány sú rovnocenné. Ale je tomu
skutočne tak? Tak si to porovnajme:
1. Starosta obce je priamo zodpovedný za všetko, čo sa v obci
udeje vrátane trestno-právnej zodpovednosti. Poslanec obecného
zastupiteľstva má najmä morálnu zodpovednosť. Obecné zastupiteľstvo zložené z poslancov môže prijať akékoľvek uznesenie.
A to aj také, ktoré by priamo poškodzovalo obec - z nemúdreho prijatého uznesenia by obec prišla o peniaze alebo majetok.
Zodpovednosť obecného zastupiteľstva a tým aj samotných
poslancov je kolektívna. V konečnom dôsledku trestnoprávna
zodpovednosť poslancov obecného zastupiteľstva pri výkone
jeho mandátu vrátane hlasovania za prijímané uznesenia nie je
na Slovensku takmer žiadna.
2. Starosta obce je počas výkonu svojho mandátu pri dodržaní
zákonných podmienok odvolateľný. Poslanec obecného zastupiteľstva môže byť celé 4 roky nečinný, ale počas týchto štyroch
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rokov je neodvolateľný.
3. Starosta obce je volená verejná funkcia a je vo výkone 24
hodín, 7 dní v týždni a 365 dní roku. Za túto svoju činnosť má
odmenu (ľudovo povedané plat). Aj poslanec obecného zastupiteľstva je volená verejná funkcia. Má mandát na 4 roky a nie
na konkrétne hodiny, dni, týždne či mesiace. Poslanec obecného
zastupiteľstva za svoju činnosť môže dostávať odmenu. O výške
tejto odmeny hovorí Odmeňovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý schvaľujú samotní poslanci zastupiteľstva. Ak sa
svojej odmeny za výkon svojho poslaneckého mandátu vzdajú,
je to ich osobné a slobodné rozhodnutie.
Milí čitatelia, ešte stále sa Vám zdá, že to rovnocenné postavenie
starostu a poslanca zastupiteľstva je skutočne rovnocenné?
Zákon o obecnom zriadení, ktorý je pre výkon územnej samosprávy alfou a omegou, veľmi presne vymedzuje povinnosti
a oprávnenia poslanca, ako aj zastupiteľstva. Všetko ostatné,
čo presne nie je presne vymenované v zákone pre poslancov
a obecné zastupiteľstvo, patrí do kompetencie starostu. Môžem
vám ponúknuť príklad priamo z našej veľkozálužskej samosprávy. Tento príklad sa týka aj mediálne odpublikovaného príspevku ohľadom času zvolávania rokovania obecného zastupiteľstva.
Zákon veľmi jednoznačne a stručne hovorí, že starosta zvoláva
a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (ods.4. §13 zákona o obecnom zriadení) a podpisuje jeho uznesenia. Kompetenciu určiť čas a deň starostom, ukladá zákon v slove „zvoláva“.
Poslanec je povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov (napr. komisie obecného zastupiteľstva), do ktorých bol zvolený (ods.1 písm. b) §25 zákona
o obecnom zriadení). Tento text je jednoduchý, jasne definované
sú úlohy a povinnosti starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. V zákone sa nepíše, o tom, že keď to poslancovi nevyhovuje, tak nemusí prísť na rokovanie. Zúčastniť sa zvolaného
zasadnutia zastupiteľstva je povinnosť poslanca. Tejto skutočnosti si mal byť kandidát na poslanca zastupiteľstva vedomý
už v čase, keď sa o mandát poslanca uchádzal v komunálnych
voľbách. Argument poslanca, že ale voľakedy sme zasadnutia
mávali večer, je v súčasnosti neadekvátne a priam detinské.
V minulosti sme nemali autá, lietadlá a ani elektriku. A teraz
máme. Máme mobilné telefóny, vieme sa presúvať v pomerne
krátkom čase na veľké vzdialenosti, môžeme cestovať. Ako sa
vyvíja spoločnosť, tak sa vyvíjajú systémy, formujú názory. Celý
život je jedna permanentná zmena.
Práca poslanca obecného zastupiteľstva je niečo ako poslanie.
Je to viac ako sedenie na rokovaní. Práca poslanca obecného zastupiteľstva nespočíva len v tom, že sedí na zvolanom zasadnutí
a dvíha ruky alebo kritizuje, čo sa spravilo. Zvyklosťou bolo,
že poslanci sa aktívne zapájali do činnosti obce (napr. pomáhali
sčítavať stavy hospodárskych zvierat), pomáhali pri obecných
podujatiach, majú určené ulice, o ktoré sa starajú, komunikujú
so všetkými občanmi obce. Považujem za dôležité preto osviežiť
v pamäti povinnosti poslanca:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti
obecného zastupiteľstva,
f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

Podobne je to aj s oprávneniami poslancov:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom
návrhy,
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo
zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo
veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní
sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

nec si na rokovanie pozval troch občanov z ulice Žatevná, ktorí
nemali záujem o zmenu územného plánu. Občanov, ktorí si dali
svoje žiadosti na zmenu územného plánu (bolo ich takmer 40)
a ktorí sa chceli do rozpravy zapojiť, už k slovu neboli
pripustení. Dôvod? Podľa názoru niektorých poslancov bol tento
bod prerokovaný skôr a tak mali prísť na rokovanie od začiatku.
Tomuto sa hovorí ústretový prístup voči občanom?
Ak majú poslanci záujem o aktívnu komunikáciu s občanmi, tak
nech to spravia tak, ako poslanci v 90-tych rokoch. Rozdeliť si
jednotlivé ulice v obci spôsobom, aby mali približne rovnaký
počet občanov, predstaviť sa týmto obyvateľom, že v rámci obce
sa môžu so svojimi požiadavkami na nich obracať. Poslanec si
požiadavky zosumarizuje a odkomunikuje buď e-mailom, osobne na úrade alebo na rokovaní zastupiteľstva. Poslanec je predĺžená ruka občana.

Tým som sa nepriamo dotkol priebehu rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo
zvolené (ods.1 §12 zákona o obecnom zriadení) a rokovania
obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné (ods.8 §12 zákona o obecnom zriadení). Rokovanie obecného zastupiteľstva si
však netreba mýliť s verejným zhromaždením.
Treba si uvedomiť, že zasadnutia obecného zastupiteľstva predstavujú verejnú schôdzu, na ktorej sa prerokovávajú dôležité
otázky týkajúce sa rozvoja obce, alebo žiadosti, ktorých predmet
je zákonom o majetku obcí či zákonom o obecnom zriadení, príp.
iným zákonom v kompetencii obecného zastupiteľstva. Účasť
verejnosti na rokovaniach a jej podnetov je zaručená 15-dňovou
lehotou zverejnenia návrhu a min. desaťdňovou lehotou na predkladanie pripomienok alebo pozmeňujúcich návrhov. Verejné sú
z toho dôvodu, aby sa napr. prevody majetku obce robili v súlade so zákonom aby si občania skontrolovať, či boli ich podnety
zapracované do predkladaných návrhov všeobecne záväzných
nariadení, či k návrhu rozpočtu. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sú robené audiovizuálne záznamy, ktoré sú zverejnené
na webovom sídle obce. Občania si ich môžu kedykoľvek pozrieť. Ak má niektorý z občanov eminentný záujem napr. o kúpu
obecného pozemku/majetku a jeho žiadosť sa na zasadnutí
obecného zastupiteľstva predkladá, tak predpokladám, že si rád
nájde čas, aby svoju si žiadosť prišiel obhájiť.
Niektorí páni poslanci nášho obecného zastupiteľstva veľmi často argumentujú diskusiou občanov a ako im chcú dať priestor
a slovo na rokovaní. Účasť verejnosti na obecnom zastupiteľstve
automaticky neznamená, že občania budú vyzvaní do diskusie.
Opäť poukážem na príklad z našej veľkozálužskej praxe. V minulom roku sami poslanci počas vystúpenia občana znevážili
jeho diskusný príspevok tým, že sa postavili a znížili dostatočný
počet poslancov na rokovaní, dokonca aj na tých, ktoré si dali
zvolať sami (napr. 22.1.2019, 30.4.2019, 22.10.2019, pozrieť si
to môžete na audiovizuálnych záznamoch z rokovaní obecného
zastupiteľstva). Môžem povedať, že tento krok bol úmyselný,
lebo boli upozornení, že svojím opustením rokovacej sály znížia
uznášania schopné kvórum, aj tak odišli. Je teda argument, aby
sa mohli aj občania zapojiť do diskusie z úst týchto poslancov
opodstatnený?
Iný príklad ústretovosti niektorých poslancov voči obyvateľom
v diskusii je z dňa 04.06.2018. Už dlhé roky sa obyvatelia ulice
Žatevná obracali na obec so žiadosťou rozšíriť zastavané územie obce a riešiť domovú výstavbu na ich záhradách. Takže
v čase, keď sa prerokovával pripravený návrh zmien a doplnkov
k územnému plánu, dal ďalší poslanec návrh na zmenu programu a poprehadzoval body rokovania zastupiteľstva. Pán posla

Milí obyvatelia, pokiaľ máte záujem o verejnú diskusiu na konkrétnu tému, na takéto stretnutie slúži zhromaždenie obyvateľov.
Ale aj napriek tomu budem rád, ak sa zasadnutí obecného zastupiteľstva budete zúčastňovať. Svojou účasťou tak vyslovíte
svoju podporu našej práci.
Záver môjho otvoreného listu venujem tým, ktorí by mi mali
pomáhať riadiť obec.
Páni poslanci a pani poslankyne, predpokladám, že si uvedomujete, že tak ako ja reprezentujem našu obec navonok, tak aj vaše
vystúpenia, spôsob prejavu a konanie resp. nekonanie, vytvárajú
obraz o našej obci nielen v rámci jej katastrálneho územia, ale aj
v širšom okolí, dokonca v rámci Slovenska. Mnohé vaše aktivity
sú príkladom, ale niektoré na našu obec vrhajú negatívne svetlo.
Takže sa pýtam páni poslanci, ktorí sa odmietate zúčastňovať
rokovania obecného zastupiteľstva, kedy chcete odrokovať tých
46 bodov, ktoré sa vašou neochotou sa zúčastňovať rokovania
zastupiteľstva, nestále rozrastajú. Šesťkrát ste zmarili rokovanie zastupiteľstva svojou neúčasťou. Argumentujete tým, že
bolo zvyklosťou zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
na 17.30. hod. Ale zvyklosťou bolo tiež, že poslanci sa aktívne
zapájali do činnosti obce (napr. pomáhali sčítavať stavy hospodárskych zvierat), pomáhali organizovať obecné podujatia, mali
určené ulice, o ktoré sa starali, komunikovali so všetkými občanmi obce.
Mojou úlohou v pozícii starostu obce je chrániť záujmy obce,
chrániť majetok obce a chrániť záujmy obyvateľov obce. Občania vedia, že ak čokoľvek potrebujú zo strany obce a majú na to
zákonný nárok, čo je v mojej kompetencii a mojich silách, tak
im rád a ochotne pomôžem. A touto cestou mám záujem aj naďalej postupovať.
								
			
Milan Bíro,

starosta obce

STRANA 5

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Výňatok zo zápisnice
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
konaného dňa 03. decembra 2019
o 09,00 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom, ul.
Hlavná 788/48, Veľké Zálužie

————————————————————

Prítomní: Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.;

Neprítomní - ospravedlnení: Martina Vavríková, Ing.;
Neprítomní - Daniela Beličková, Mgr.; Ján
Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Ján Murín, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Záluží otvoril a viedol starosta obce
p. Milan Bíro. Privítal všetkých prítomných
občanov, prednostku obecného úradu Ing.
Ivanu Gecíkovú a ostatných prítomných
občanov. Hlavná kontrolórka obce Mgr. Jana
Chňapeková sa pred chvíľou ospravedlnila.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
bude robiť stručná zápisnica a zároveň obrazovo-zvukový záznam.
Oznámil, že z 11 zvolených poslancov sú
prítomní štyria poslanci, ospravedlnila sa
poslankyňa Martina Vavríková z dôvodu
viacdňovej zahraničnej pracovnej cesty.
Oznámenie o neúčasti na zasadnutí zaslali
poslanci: Daniela Beličková, Ján Bédi, Peter
Cocher, Daniela Hollá, Ján Murín, Tomáš
Tkáč.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastu-

				

piteľstvo nie je uznášania schopné.

prítomných občanov.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obecného úradu, občanom a
ostatným prítomným za účasť. Týmto deviate
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
bude robiť stručná zápisnica a zároveň obrazovo-zvukový záznam.

Záznam z dnešného rokovania bude zverejnený na webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené dňa 03.
decembra 2019 o 09,25 hodine.
————————————————————

Zápisnica
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
konaného dňa 03. marca 2020
o 09,10 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom, ul.
Hlavná 788/48, Veľké Zálužie

————————————————————

Prítomní: Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Martina Vavríková, Ing.;

Neprítomní - ospravedlnení: Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.;
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží otvoril a viedol
starosta obce p. Milan Bíro. Privítal všetkých
prítomných občanov, prednostku obecného
úradu Ing. Ivanu Gecíkovú, hlavnú kontrolórku obce Mgr. Janu Chňapekovú a ostatných

LIST POSLANCOV OZ

Oznámil, že z 11 zvolených poslancov je
prítomných 5 poslancov, ospravedlnili sa
poslanci: Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi,
Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Ján Murín, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.
Starosta obce reagoval na neprítomnosť
poslancov aj z toho dôvodu, že poslancom
posielal list, týkajúci sa hlavnej kontrolórky
obce, preto verejne prečítal otvorený list
starostu obce.
Starosta obce prečítal otvorený list starostu
obce – viď príloha č. 4
Starosta obce na žiadosť poslancov prečítal
verejne ich ospravedlnenie – viď príloha č. 5
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obecného úradu, občanom a
ostatným prítomným za účasť. Týmto desiate
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Záznam z dnešného rokovania bude zverejnený na webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené dňa 03.
marca 2020 o 09,25 hodine.

Vo Veľkom Záluží 02.03.2020

Vážený pán starosta,
oznamujeme Vám, že sa nezúčastníme rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré ste zvolali na utorok 3. marca 2020 o 9-tej
hodine.
Zároveň Vás upozorňujeme, že zvolávaním rokovania obecného zastupiteľstva v ranných hodinách opätovne porušujete platný rokovací poriadok OZ.
Nie je pravdou, čo uvádzate v článku z ostatného čísla obecných novín. Chceme a sme pripravení aktívne sa zúčastňovať rokovaní obecného zastupiteľstva. Požadujeme iba, aby ste dodržiavali platný rokovací poriadok, na ktorý tak často odkazujete, no
do dnešného dňa nie je ani zverejnený na web stránke obce.
Nemáme vedomosť o obci na Slovensku, ktorá má pravidelné rokovania obecného zastupiteľstva v dopoludňajších hodinách.
Takýto postup považujeme za obštrukciu a šikanu z Vašej strany.
Sme presvedčení, že obec by mala v maximálne možnej miere umožniť, aby sa mohli zúčastňovať rokovania zastupiteľstva
aj pracujúci občania. Preto Vás vyzývame, aby ste rokovania obecného zastupiteľstva zvolávali na čas, schválený v rokovacom
poriadku OZ vo Veľkom Záluží, to je o 17.30 hod.
Zároveň Vás žiadame, aby ste toto stanovisko prečítali na zajtrajšom rokovaní obecného zastupiteľstva a taktiež ho zverejnili
v najbližšom čísle našich obecných novín.
S pozdravom
poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Bédi, Mgr. Daniela Beličková, PhDr. Peter Cocher, Ing. Daniela Hollá, Ing. Ján Murín, Mgr. Tomáš Tkáč
STRANA 6

Obecný úrad informuje

Parlamentné voľby 2020
Pre parlamentné voľby v obci Veľké Zálužie boli 29.2. 2020 vytvorené 3 volebné okrsky. V zozname voličov bolo zapísaných
3532 voličov. Právo voliť využilo 2413 voličov (68,31 %), ktorí okrem hlasovania priamo vo volebných miestnostiach využili voľbu poštou, či do prenosnej volebnej urny. Bolo vydaných aj 79 hlasovacích preukazov.
Členovia okresných volebných komisií a tri zapisovateľky zaznamenali nasledovný počet platných hlasov pre jednotlivé
politické strany:
(-vl-)

OĽANO
SMER - SD
SME RODINA
ĽSNS
SaS
Koalícia PS a SPOLU
KDH
ZA ĽUDÍ
SNS
DOBRÁ VOĽBA
VLASŤ
Socialisti.sk
MOST - HÍD
MÁME TOHO
DOSŤ!
SHO
SOLIDARITA
DS
STANK
SĽS
Spolu

639
482
272
229
134
121
120
91
86
68
66
19
17
12
4
3
3
2
2
2370

Prehľad výsledkov volieb do NR SR v obci Veľké Zálužie
%

26,96
20,34
11,48
9,66
5,65
5,11
5,06
3,84
3,63
2,87
2,78
0,80
0,72
0,51
0,17
0,13
0,13
0,08
0,08
100,00

700
639
600

500

Počet platných hlasov

Politická
Počet platných
strana/hnutie/koalícia
hlasov

482

400

300

272
229

200
134
100

121

120

91

86

68

66
19

0

17

12

4

3

3

2

2

STRANA 7

Obecný úrad informuje
Ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky so zosnulým
Vážení čitatelia,
zmenou správcu pohrebísk v našej obci a v dôsledku zmeny zákona o pohrebníctve, sa zmenili niektoré zaužívané postupy pri vybavovaní pohrebov. Napriek bolesti a smútku, ktoré prežíva rodina zosnulého, aj v tejto situácii vyplývajú určité povinnosti, ktoré
je potrebné splniť. V nasledujúcom príspevku vám ponúkneme postup pri vybavovaní všetkých náležitostí, ktoré súvisia s úmrtím
a následným pohrebom blízkej osoby.
Ako prvé po úmrtí je potrebné vystaviť List o prehliadke mŕtveho a zabezpečiť všetky administratívne náležitosti nadväzujúce
na túto skutočnosť. Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je hneď zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, resp. v prípade potreby nariadi pitvu. V prípade, že úmrtie nastalo
v nemocnici, resp. v inom zariadení, list o prehliadke mŕtveho vystaví lekár príslušného zariadenia.
V druhom kroku potrebné sa skontaktovať s pohrebnou službou, ktorú si vyberiete. Prevoz zosnulého v tomto prípade zabezpečujú
pracovníci pohrebnej služby. Niektoré pohrebné služby zabezpečia za vás aj časť administratívy. Treba sa o tomto informovať priamo u pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb.
Tretí krok je nahlásenie úmrtia na matričnom úrade (obec, mesto, mestská časť), t.j. tam, kde úmrtie nastalo. Matrika úmrtie zapíše
a vystaví úmrtný list. Úmrtný list sa vybavuje na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky. Na matriku
treba priniesť nasledovné doklady:
•

List o prehliadke mŕtveho - 3 kópie (vystaví ho zdravotnícke zariadenie, kde občan zomrel alebo prehliadajúci lekár).

•

Občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje. Občiansky preukaz zosnulého zostáva
na matrike, ktorá zapíše úmrtie. Vodičský preukaz, pas a zbrojný preukaz treba odovzdať ktorémukoľvek oddeleniu
policajnému zboru. Ak mal zosnulý v držbe aj zbraň, treba na to políciu upozorniť. Tá následne vyšle pre zbraň hliadku,
ktorá ju prevezie do depozitu a tá bude vydaná až po dedičskom konaní.

Matrika vystaví osobe, ktorá pohreb vybavuje, Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a odovzdáva sa
na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zomretého.
Štvrtým krokom je kontaktovanie správcu pohrebísk, a to v našom prípade obec Veľké Zálužie ohľadne určenia hrobového miesta, či uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto určené k pochovaniu a na uhradenie príslušného poplatku. Na obci Veľké
Zálužie administratívne činnosti s prevádzkou pohrebísk zabezpečuje p. Veronika Andrášiková – kanc. 4 obecného úradu (tel.číslo
0911 740 984). Správca pohrebísk vystaví na požiadanie aj Potvrdenie o účasti na pohrebe.
V prípade, že pozostalí sa rozhodnú pre cirkevný pohreb, tak po vybavení všetkých náležitostí spomínaných v texte vyššie, môžu
kontaktovať Farský úrad Veľké Zálužie ( 037/6592219) a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby.
Piatym krokom je odovzdanie zdravotného preukazu zosnulého na príslušnej zdravotnej poisťovni. Lehota na odovzdanie zdravotného preukazu nie je uložená zákonom, ale tiež sa odporúča to urobiť čo najskôr, aby nedošlo k zneužitiu preukazu poistenca.
Pokiaľ mal zosnulý zapožičané nejaké zdravotné pomôcky, treba tiež kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a informovať sa
o ďalšom postupe.
Posledným krokom je oznámiť úmrtie do Sociálnej poisťovne. Tento krok je dobré urobiť čo najskôr v prípade riešenia vdovského,
vdoveckého alebo sirotského dôchodku, nakoľko matričný úrad zasiela hlásenia o úmrtí do Sociálnej poisťovne rez za kalendárny
mesiac.

UPOZORNENIE: bez uzatvorenej nájomnej zmluvy na hrobové miesto a uhradeného poplatku za hrobové miesto nie je
možné pochovanie zosnulého.

STRANA 8

Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
sme na prahu Veľkej noci. Tento najväčší kresťanský sviatok je vzácnym darom na pozemskej púti každého
človeka. Pripomíname si v ňom dejiny vykúpenia človeka po páde do hriechu, objavujeme Božiu moc
a dobrotu, uvedomujeme si vlastnú cenu a čerpáme z prameňov milostí.
Benedikt Szölöši, SJ., rodák z Rybníka nad Hronom, zostavovateľ prvého katolíckeho slovenského spevníka
s názvom Cantus Catholici, v úvode tohoto unikátneho diela z r. 1655 okrem iného vyjadruje chválu na
veriacich ľudí za to, ako správne spievajú žalmy a piesne, a „čo sa naučili v kostole, to na hostinách a na
besedách, vo viniciach a po poliach sladkozvučným hlaholom prespevujú“ (JKS, Prívet, Trnava, 1936).
Zaujalo ma toto výstižné konštatovanie známeho a významného cirkevného barokového autora. Vyjadruje
totiž vzácne spojenie medzi správnym vzťahom k Bohu a správnym vzťahom k ľuďom. Ako totiž konštatuje
autor, liturgický (bohoslužobný) spev nachádza odraz aj vo všednom živote človeka. Viera sa má, a môže:-),
pretaviť do skutkov.
Blíži sa tohoročná Veľká noc, a ja si spomínam na dva momenty, ktoré sa mi vynárajú v pamäti z detstva. Oba
patria k Veľkej noci.
Návšteva Božieho hrobu.
Celé rodiny v najkrajších šatách sa prichádzali spoločne pokloniť Pánovi Ježišovi do Božieho hrobu na Bielu
sobotu. Úctivé približovanie sa modliacich sa a kľačiacich ľudí k vyobrazeniu Spasiteľa a k Eucharistickému
Kristovi bolo nevšedným pohľadom pre detské oči. Naši rodičia tiež v ten deň veľmi dbali na to, aby sme
tam boli všetci, dôstojne oblečení, a viedli nás k modlitbe. Najprv som to chápal ako akúsi samozrejmosť, ale
neskôr som si uvedomil, že to vôbec nebola samozrejmosť, ale že to bol poklad, ktorý nám Pán Boh dával
zažiť v detstve: snažili sa obliecť a obuť nás tak, aby aj šaty vyjadrovali krásu duše, ktorá bola na Veľkú
noc obmytá Spasiteľovou krvou a zachránená pre nebo. Uvažovanie o bolestiach a sláve Pána Ježiša zasa
v spolupráci s Božou milosťou na správne miesto stavalo všetko poradie hodnôt vo vtedy pomaly, nebadane sa
končiacej dobe náboženskej neslobody. Veľká noc tak dostávala pre mňa silný náboženský obsah.
Oblievačka na Veľkonočný pondelok.
Po liturgických sláveniach, ktoré sme roky prežívali v službe miništrantov pri oltári, potom prišiel deň, na
ktorý sme sa veľmi tešili. Vtedy bolo úplne samozrejmé stretnúť na Veľkonočný pondelok celé skupinky
chlapcov, ktorí z dom do domu od skorého rána navštevovali dievčatá, aby ich obliali. Aj naša partia sa
chystala oblievať. To, čo chcem teraz pripomenúť, bol postoj mojej mamičky, ktorá mala veľké pochopenie
pre tento zvyk, ale ktorá mi ráno pri odchode z domu dávala asi takéto rady: „Zober si menšie vedierko, nie
veľké. Napúšťaj si teplú vodu, aby dievčatá neprechladli. A neobíďte žiadne dievča, aby nebola niektorá
smutná, že ste si ju nevšimli!“ Zvlášť tá posledná rada, ktorá vyznievala veľmi naliehavo, mi ostala dodnes
v pamäti. Mamička, ktorá nás s ockom viedli k láske k Bohu, sa teraz snažila, aby láska označovala aj náš vzťah
k ľuďom. Láska, ktorá neubližuje, nerozdeľuje, nepodnecuje nepriateľstvo, ale pomáha, poteší, rozveselí, je
všímavá, kreatívna.
Dovolil som si trochu zaspomínať. Ba, možno, aj trochu akoby snívať jeden krásny sen: O Bohu a človekovi.
Apoštol Pavol sa pýta: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad
alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje
(por. Rim 8, 35-37).
Drahí farníci, milí čitatelia, spolu s veľadôstojným pánom Vladimírom Paulinim Vám všetkým želáme
a vyprosujeme požehnané a pokojné prežitie tohoročnej Veľkej noci. Nech Vzkriesený Pán Ježiš naplní Váš
život radosťou a milosťou chápať, že jeho láska nás slabých neustále podporuje vo veľkom diele umenia
správne žiť.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
*poznámka redakcie: článok bol pripravený pred Veľkou nocou
STRANA 9

Zo života v obci
MAREC - MESIAC KNIHY
„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta“
V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej
kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil aj zomrel
v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval knihy. Marec ako mesiac knihy oslavujeme na jeho
počesť od roku 1955.
Pri získaní kníh majú stále svoju neodmysliteľnú úlohu aj
knižnice. Vy, ktorí ste ešte neobjavili našu obecnú knižnicu, príďte sa presvedčiť o kráse a jedinečnosti kníh svetovej a slovenskej literatúry. V knižnici priebežne dopĺňame
a obnovujeme knižný fond. A tak z pomedzi 1000 výtlačkov kníh tu nájdete knihy z oblasti detskej literatúry, ná-

STRANA 10

učnej literatúry, beletrie, náboženstva, etiky, pedagogiky,
psychológie, prírodovednej, technickej, a inej. Samozrejme, neobišli sme ani povinné čítanie, či už pre deti na prvom alebo druhom stupni základnej školy.
Okrem pohodlného čítania kníh naša knižnica ponúka
pre návštevníkov služby ako laminovanie a kopírovanie dokumentov. Ak nie ste vlastníkom počítača, alebo
svoj PC nemôžete dočasne používať, príďte k nám a využite naše služby. Členský poplatok: je 0,50€ na rok.
Ktokoľvek zavíta do našej knižnice, je srdečne vítaný.
						

(-jn-)

Zo života v obci
Na fašiangy bolo v obci veselo
Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas
víkendu pred Popolcovou stredou, sa ľudia s veľkou obľubou
obliekajú do rôznych masiek. Vo Veľkom Záluží to nebolo inak
aj keď pofukoval vetrík a slniečko hrialo, ľudia sa schádzali
v sobotu 22.2.2020 pred spoločenským domom v maskách, aby
sa zapojili do fašiangového sprievodu. Deti a dospelí v maskách
nastúpili do vyzdobeného koča s konským záprahom a traktorbusu, za ktorým po ceste nadskakovala pojazdná vtipne zdobená
toaleta. Do tanca a kroku nám hrala HS JERRY BAND a spievala FSk Uljačanka, ktorá sa viezla v tematicky vyzdobenom
voze.Veselým tanečným krokom sme prešli ulicami obce,
kde na účastníkov sprievodu čakalo 15 zastávok s občerstvením, ktoré nám pripravili pohostinní obyvatelia, začo im patrí
POĎAKOVANIE. Na bezpečnosť a plynulosť štvorhodinového sprievodu dohliadali členovia Dobrovoľného hasičského
zboru, začo im tiež patrí poďakovanie. Sprievod sme ukonči-

li pred spoločenským domom, kde sa fašiangovníci mohli občerstviť zabíjačkovými špecialitami. Masky, ktoré sa zapojili
do sprievodu, dostali zabíjačkový tanier za odmenu. Na stoloch
v spoločenskom dome bolo pripravené pohostenie, ktorým
nás počas sprievodu obdarovali obyvatelia obce, ovocie a nealko nápoje. Touto cestou ďakujeme našim sponzorom, ktorí
podporili naše podujatie: Potravinová banka Slovenska, pán
Martin Pogran a pán Branislav Pätnický – P & PENDO s.r.o.
No a aké by to boli Fašiangové slávnosti bez pochovania basy?
A tak po DISKOTÉKE MASIEK pre deti, ale i dospelých nasledovalo POCHOVANIE UJLACKEJ BASY v podaní FSk
Ujlačanky. Ľudové tance a piesne rozveselili všetkých prítomných a to bol cieľ našich Fašiangových slávností, veď fašiang
sa kráti, už sa nenavráti...Veríme, že sa tieto zvyky v našej obci
zachovajú aj pre ďalšie generácie.
(-jn-)
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Základná škola
A Taste of English – 4. február 2020
Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť zúčastniť sa 5 hodinového
seminára „Chuť angličtiny“. Precvičili si svoje zručnosti v rozprávaní a porozumení v cudzom jazyku so skúseným a kvalifikovaným anglickým lektorom Alexom Elwoodom z Anglicka.
Vyučovanie prebiehalo prostredníctvom hrania rolí a hier v priateľskom a motivujúcom prostredí. Žiaci pod vedením lektora
komunikovali na rôzne témy. Preverili a zlepšili si slovnú zásobu pri predstavovaní, telefonovaní, v bežnej komunikácii o záujmoch, rodine, voľnom čase, z histórie, chémie, biológie a geografie. Atmosféru spestrilo aj počúvanie piesne s porozumením.
Žiaci boli spokojní a potešili sa veselej zmene vo vyučovaní
cudzieho jazyka.
								
			
(-eh-)

Blokové vyučovanie informatiky
Dňa 15.1. 2020 absolvovali žiaci 5.A triedy blokové vyučovanie informatiky. Do našej školy zavítali vysokoškolský pedagóg
Mgr. Martin Cápay a jeho kolegyňa Maggie Bellayová. Obaja
pracujú v inštitúcii eTeacher, ktorá podporuje a rozvíja aktivity
v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Sme radi, že prišli práve
do našej školy, aby deťom sprostredkovali prvý kontakt s programovaním.
Každý žiak dostal svoj vlastný „mini počítač“ – Microbit, za
ktorý bol zodpovedný a musel ho naprogramovať. Na začiatok deti do Microbitu vložili svoje meno a vytvorili obrázok.
Zároveň si rozširovali anglickú slovnú zásobu, nakoľko všetky programové pokyny boli v anglickom jazyku. Po úvodnom
zoznámení sa pustili do zábavných aktivít. Naprogramovali svoj

Microbit ako hraciu kocku a zahrali si hru „Človeče“. Potom si
generovali čísla, ktoré museli navzájom hádať pomocou súčtu
a súčinu, takže svoj priestor dostala aj matematika. Následne
naprogramovali svoje Microbity a zahrali si hru „Kameň, papier, nožnice“. Microbit im zároveň počítal počet výhier. Keď
už deti zvládli prijímať a odosielať správy pomocou frekvencie,
pustili sa do hľadania tajného čísla k trezoru. Všetky tieto úžasné aktivity nám zastavilo iba zvonenie upozorňujúce na koniec
vyučovania.
Deťom sa celý deň veľmi páčil a mnoho nového sa naučili. Veríme, že sa Martinovi a Maggie podarilo prebudiť v niektorých
našich žiakoch budúcich programátorov.
(-zz-)

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka

Karneval v škole

V novembri sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5.
ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Jeho cieľom bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí
a zručností, schopností aplikovať poznatky v praktických úlohách, schopnosti logicky myslieť a poskytnúť školám, širokej
odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov.
Národný ústav certifikovaných meraní doručil v mesiaci január
výsledky našich piatakov. Potešilo nás, že aj tento rok boli v oboch
testovaných predmetoch lepšie ako celoslovenský priemer. Vedenie školy ďakuje všetkým pani učiteľkám za vedomosti odovzdané žiakom a za ich prípravu na testovanie.			
				
(-mh-)
Predmety:

MAT.

Počet testovaných žiakov školy:
Priemerná úspešnosť školy:
Celoslovenský priemer:
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti
národnému priemeru:

40
64,0%
63,4%
+0,6
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SLOV.
JAZ.
40
66,7%
64,8%
+1,9

„Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek
krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.“ Veselo bolo v piatok
14.2. na sviatok Sv. Valentína deťom zo ZŠ Veľké Zálužie, ktoré
sa zabávali na karnevale. Karneval je totiž sviatok všetkých malých aj veľkých detí. Ocitli sme sa v rozprávkovom svete, deti
sa zmenili na princezné, zvieratká, pirátov, prišiel dvorný šašo
aj veľký kráľ, princezná, vlk aj víla, či Mimoni, bojovníci Star
Wars aj striga milá. To sa však len telocvičňa premenila na jednu
úžasnú karnevalovú párty. Celé dopoludnie tancovali a súťažili. Bolo veselo, bolo fajn. Vysmiatí, vytancovaní, unavení, ale
nič to. Každá maska bola jedinečná a najkrajšou odmenou boli
rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na
ktorý budú dlho spomínať, lebo: „Už še Fašang kraci, už še nenavraci!" O rok sa opäť tešíme znova, že sa aspoň na chvíľu prenesieme do sveta rozprávok, tanca a zábavy.
(-rk-)

Základná škola
Vyhodnotenie LVVK ( výchovno – výcvikového kurzu)
Žiaci našej školy sa v dňoch od 3.2.- 7.2. 2020 zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Športcentrum
Malá Lučivná, ktoré sa rozprestiera v Zázrivskej doline medzi obcami Párnica a Zázrivá. Kurz lyžovania viedli Mgr. Zlata
Sopúchová, Mgr. Michal Kajanovič a lyžiarsky inštruktor Matúš
Holý. Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Lucia Bíliková
a zdravotnú starostlivosť Matej Števík.
Žiaci boli ubytovaní v zariadení hotelového typu – každá izba
mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera). Jedálny lístok
bol pestrý, jedlá výborné a počas celého dňa bol k dispozícii
deťom čaj.
Počas dňa od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 prebiehal lyžiarsky výcvik podľa metodického plánu pod vedením inštruktorov. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania
– nosenie lyží, základné postoje, pohyby rúk a nôh, obraty, výstupy, chôdza, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie, oblúky .... Vlek bol od chaty vzdialený asi 150 m.

Po obede bol odpočinok a po poobedňajšom výcviku prebiehali
športové, zábavné a vedomostné hry. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku. Počas
neho vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra,
žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu hotela. V posledný deň
LVVK sme zorganizovali súťaž v slalomovom lyžovaní. Deti
boli rozdelené do troch skupín. V každej skupine boli vyhodnotené prvé tri miesta, víťazi dostali sladkú odmenu. Na konci LV
bola vyhodnotená izba, v ktorej udržiavali žiaci najväčší poriadok počas celého pobytu a družstvo, ktoré získalo najviac bodov
vo vedomostných súťažiach, konaných každý večer.
Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, inštruktorovi a zdravotníkovi, ktorí sa starali o žiakov počas celého výcviku.
Ďakujeme aj Rade rodičov za príspevok na dopravu.
(-zs-)

Exkurzia v detskom múzeu Severka
Dňa 13.2. sa žiaci 3. A a 3. B triedy s pani učiteľkami Mgr. Z.
Sopúchovou, Mgr. R. Komárňanskou a pani asistentkou M.
Škvareninovou zúčastnili exkurzie na výstave „Boli iní?“, ktorú
pre deti a mládež pripravilo v Ponitrianskom múzeu v Nitre
Detské múzeum Severka. Výstava hovorí jednoduchým jazykom o zle páchanom na židovskom obyvateľstve v Nitre, bola
pripravená v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre.
Venuje sa ťažkej ale spoločensky výrazne dôležitej téme, ktorou je nešťastie a osud židovskej komunity v Nitre v rokoch
1939 – 1945. Edukačný program stavia na humanizačných
princípoch dejepisného vyučovania, interaktivite a konštruktivizme, ukazuje deťom, že zlo páchané na vybraných skupinách
obyvateľstva (nielen na Židoch) sa nedialo „ďaleko od nás“, ale
na uliciach, po ktorých často chodíme, v budovách, kde trávime čas (napr. objekt terajšieho Starého divadla Karola Spišáka)
a na miestach, kde bývame... Výklad a sprevádzanie bol veľmi
vhodne prispôsobený a veku primeraný malým návštevníkom,
deti zaujal, miestami ani nedýchali. Už teraz sa tešíme na ďalšiu interaktívnu výstavu v réžii Detského múzea. Po absolvovaní výstavy „Boli iní?“ sme si prehliadli ešte expozíciu Ponitrianskeho múzea a tiež Výstavu slovenského ornamentu, ktoré
deti tiež veľmi zaujali. Do školy sme sa vrátili plní dojmov.
					
(-rk-)
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Materská škola
Fašiangy v našej MŠ
Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým
jedlom a oslavami konca zimy. Je to obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Aj v našej MŠ sme si pripravili veselý
týždeň fašiangových edukačných aktivít,
osvojili si fašiangové tradície, vyzdobili
triedy, zhotovili karnevalové masky, recitovali básne a spievali piesne spojené s týmto
obdobím. Deti sa najviac tešili na karneval,
ktorý sa konal 4.2.2020 v našej MŠ. Už
po príchode do škôlky sa deti prezliekali
do karnevalových kostýmov, ktoré im pripravili rodičia a tak sa triedy zaplnili princeznami, rytiermi, vílami a rôznymi rozprávkovými postavičkami. Celé dopoludnie
prebiehalo v radostnej atmosfére, deti boli
spokojné a všetci prítomní sa tešili spolu
s nimi. Nechýbali ani súťaže, tanec a sladké občerstvenie. Na záver si všetky masky
zaslúžili karnevalovú medailu a už rozmýšľali, aké budú masky na budúci rok...
		

Trieda: Lienky

(-eo-)

Trieda: Mackovia

Trieda: Motýle

Trieda: Mravčekovia

Trieda: Sovičky
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Materská škola

Trieda: Včielky

				

Trieda: Žabky

Úpravy školského dvora
Čoskoro uplynie rok od spustenia do prevádzky prístavby
materskej školy. Počet detí sa navýšil a to si vyžaduje ďalšie
priestory pre pohybové vyžitie sa detí aj na školskom dvore.
Pôvodne nevyužívaný priestor pri telocvični školy sme po dlhodobom plánovaní krásne upravili. Betónový chodník, pôvodne
určený na dovoz uhlia do kotolne, sme po náročných terénnych
úpravách zatrávnili umelým kobercom a z väčšej časti doplnili trávnym kobercom. Vznikol tiež priestor na malú terasu
slúžiacu na sušenie bielizne. Upravili sme vonkajšie schodisko
do telocvične, jej okolie doplnili výsadbou trvaliek a kríkov.
Deti samotné boli nápomocné pri sadení nových stromov do

areálu školy, čím sme tiež splnili ďalšiu z úloh projektu Recyklohry, v ktorom sme už dlhodobo aktívnou materskou školou.
Na jar tieto priestory plánujeme doplniť o pieskovisko a hojdačky, ktorých ukotvenie je už pripravené.
Poďakovanie za pomoc pri plánovaní a realizácii úprav patrí starostovi obce, bývalej predsedníčke Rodičovského združenia pri
MŠ, pracovníkom komunálnych služieb našej obce a firmám,
ktoré úpravu realizovali.
(-jz-)
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Centrum voľného času Slniečko
Prvý polrok v CVČ Slniečko
Naši členovia sa zúčastňujú v rámci svojich krúžkov priebežne na okresných futbalových a požiarnických súťažiach. V rámci krúžkovej činnosti realizujeme plavecký
a korčuliarsky výcvik. Zamestnaným rodičom našich členov sme ponúkli poldenný tábor pre deti v čase jarných
prázdnin. Veľkej obľube sa tešia krúžky HRNČEK VAR
a MALÝ CUKRÁR. Na súťažiach sa zatiaľ nezúčastnili,
no i tak máme radosť z ich vydarených jedál a koláčikov.
				
(-ep-)

Naše denné aktivity máte možnosť sledovať na
facebookovej stránke CENTRUM VOĽNÉHO
ČASU SLNIEČKO .

Malí športovci
Takmer 30 detí – členov záujmového útvaru MALÍ ŠPORTOVCI
– absolvovalo na jeseň 5 hodín plaveckého výcviku v súkromnej
škole plávania DELFÍN v Nitre. V zimnom období v čase, keď
je možnosť využiť vedľajšiu ľadovú plochu na Zimnom štadióne
v Nitre, sme realizovali výcvik korčuľovania pod odborným
vedením. Tento školský rok sa nám podarilo trénovať na ľade
7 krát. Pokračovať budeme na jar plaveckým výcvikom. No už
teraz nám robí radosť sledovať našich členov. Za veľmi krátky
čas sa z nich stali celkom zdatní plavci a korčuliari. Dúfame, že
v týchto športových aktivitách budú pokračovať aj po ukončení
kurzov.
					
(-ep-)
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Centrum voľného času Slniečko
Jarný tábor
Centrum voľného času Slniečko počas jarných prázdnin už
tradične zorganizovalo pre svojich členov jarný tábor. Deti
mali možnosť pracovať s drevom, papierom, plastom, skladať
LEGO, sledovať obľúbené CD a tiež športovať.
Tešíme sa na Vás o rok a ďakujeme za pomoc pri výrobe výzdoby na fašiangové slávnosti.
(-ep-)

MC Blšky
Karneval
Detičky z materského centra Blšky sa jeden štvrtok doobeda obliekli do masiek princezien, spidermanov, kuchárov, víl, doktorov,
čarodejníc, včielky, netopiera, indiánov rozprávkových hrdinov a rôznych iných masiek, aby si spolu zatancovali a zabavili sa na
karnevale. O skvelú zábavu sa postaral Notový Danny.
(-lc-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
Dňa 7.12.2019 sa konali v našej obci Vianočné trhy, na ktorých
sa členovia ZO SZZ podielali varením vína, vianočného punču
a pečením klobások.
Po vianočných sviatkoch dňa 27. decembra už tradične organizujeme Svätojánske požehnanie mladých vín, ktoré nám
každoročne spríjemňujú vianočnými piesňami a piesňami o víne
Dychová hudba Zálužanka pod vedením Michala Vindiša a Folklórna skupina Ujlačanka pod vedením Anny Bakovej, za čo im
patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí aj pánovi farárovi
Antonovi Ižoldovi za posvätenie mladých vín. Veľké poďakovanie patrí našim sponzorom z firmy TOPEC Topoľčany Ing. Petrovi Valentovi a Ing. Jurajovi Valentovi za pečivo a chutné pagáče. Každým rokom sa toto podujatie teší veľkej obľube občanov
Veľkého Zálužia. Po oficiálnom programe účastníci ochutnali
dobrý guláš a po ňom dobré požehnané mladé vínko.
Na Výročnej členskej schôdzi dňa 9.2.2020 sme zhodnotili činnosť našej ZO SZZ za rok 2019, schválili plán práce na rok 2020
a v zmysle stanov RV SZZ sa uskutočnili voľby funkcionárov
a členov výboru ZO SZZ na funkčné obdobie r.2020 - 2025. Staronové vedenie ZO SZZ bude pracovať v nasledovnom zložení:
predseda: Ing. Vladislav Omelina, tajomník: Stanislav Pekar,
revízor: Peter Bédi, hospodár: Pavel Andrášik, ostatní členovia výboru: Karol Korec, Zdenek Zaujec, Peter Mego, Karol
Komárňanský, Miroslav Andrášik, Jaroslav Deák, Peter Vindiš
a Martin Molnár. Na prvom zasadnutí výboru dňa 14.2.2020 si
členovia výboru zvolili Karola Korca za podpredsedu pre vinárstvo a Martina Molnára za podpredsedu pre záhradkárstvo.
Na výročnej schôdzi boli odovzdané diplomy víťazom súťaže
Jablko roka 2019, súťaž o najkrajšiu hrušku, súťaž o najkrajšie
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hrozno, súťaž o najkrajšiu kolekciu zeleniny a súťaž o najkrajšie kvetiny a ďalšie ocenenia. Výsledky boli zverejnené v predchádzajúcom čísle obecného časopisu.
Na výročnej schôdzi boli odovzdané aj ocenenia našim členom
organizácie.
Ocenenie ZO SZZ Veľké Zálužie boli udelené Kataríne Bírovej, Viere Bédiovej, Miroslavovi Andrášikovi, Petrovi Vindišovi
a Mariánovi Bakovi.
Ocenenie OV SZZ za dlhoročnú prácu v základnej organizácii
bolo udelené Ing. Pavel Bíro, Pavel Andrášik, Damián Bíro.
Ocenenie RV SZZ III: stupňa bolo udelené Stanislavovi Pekarovi a Jaroslavovi Deákovi.
Menovaným k oceneniam gratulujeme a prajeme im veľa zdravia, šťastia a úspechov do ďalších rokov.
Dňa 14.2.2020 sa členovia ZO SZZ Vladislav Omelina, Stanislav Pekar, Karol Korec, Miroslav Andrášik a Róbert Andrášik
zúčastnili odbornej prednášky rezu viniča v sade SPU Nitra,
ktorú zorganizoval OV SZZ v Nitre a odbornú ukážku predviedol Ing. Haver z katedry ovocinárstva a vinárstva SPU v Nitre.
Na záver ďakujeme všetkým našim sponzorom, ktorí nás v roku
2019 podporili, najmä hlavnému sponzorovi obci Veľké Zálužie,
starostovi obce Milanovi Bírovi, všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou Gecíkovou, Mgr. Janke Nevínovej kultúrno športovej referentke, Farskému úradu a všetkým našim sympatizantom. Výbor ZO SZZ vo Veľkom Záluží im želá v roku
2020 hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a božského
požehnania.
.
( -vo-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Aktivity a činnosti ZO JDS vo Veľkom Záluží

Posedenie s názvom „Rozlúčka so starým rokom“ bola 28. decembra 2019 a niesla sa v porozumení a v spolupatričnosti. Spolu s našimi hosťami sme vytvorili pekné spoločenstvo naplnené
najkrajšími sviatkami roka – Vianocami, ohriali sme sa nielen
na tele, ale aj na duši.
Radostnú a veselú atmosféru nám svojim programom vytvoril
žiak ZŠ Danko Figúr, ale aj naši Gajdošskí trogári, spevácka
skupina Drienka a naša Folklórna skupina Ujlačanka, za čo

všetkým patrí srdečná vďaka. Celým popoludním i večerom nás
hudbou a spevom sprevádzal pán Ing. Roman Omachel, ktorý
vytvoril neopakovateľnú atmosféru tohto posedenia. Nechýbalo
ani chutné pohostenie pripravené členkami klubu.
V januári 2020 sa 16 našich členov vybralo na 3 dni do Tatier
pozrieť ľadové sochy, digitálnu galériu Poliankovo a Štrbské
pleso.
Výročná členská schôdza ZO JDS sa uskutočnila 4. marca 2020,
na ktorej boli vyhodnotené všetky akcie, aktivity usporiadané
našou organizáciou v roku 2019. Členovia boli oboznámení
s finančným hospodárením organizácie, jeho príjmami i výdavkami. Taktiež boli navrhnuté plánované akcie a aktivity na rok
2020. Seniorský vek má dosť bolestí, smútkov ale i tento deň sa
povzniesol nad všetky tienisté stránky. S úctou, spevom, láskavým slovom, ktoré môže byť krátke, ale ozvena je nekonečná,
sme gratulovali našim jubilantom, ktorí v roku 2019 oslávili 70,
75, 80 rokov svojho života.
V spoločenskom dome vystúpili deti z našej MŠ, ZŠ a Folklórna skupina Ujlačanka.
Na záver všetkým nám prajem veľa entuziazmu v činnosti ZO
JDS, lásky a porozumenia od svojich najbližších, ako aj zdravia,
ktoré je pre každého človeka najdôležitejšie.
						
(-eá-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
MO Slovenského červeného kríža vo Veľkom Záluží
V sobotu 15.2.2020 sme sa zúčastnili výletu do Vysokých
Tatier. Na Hrebienku sme navštívili TATRANSKÝ DÓM. Hlavnou témou krásneho a veľkolepého ľadového chrámu je tento rok
katedrála NOTRE DAME. Tiež nazývaná aj Chrám matky božej
v Paríži. O časť svojej krásy prišla po požiari 15 apríla 2019.
Na majstrovskom diele sa podieľalo 18 sochárov z rôznych krajín: Slovenska, Česka, Litvy, Nemecka, Poľska. Na tomto ľadovom monumente pracovali celý mesiac a bolo tam použitých
1880 blokov ľadu. Poprechádzali sme sa aj po Štrbskom plese.
54 účastníkov zájazdu si chválilo výlet a hlavne pekné slnečné
počasie, ktoré sme mali po celý deň.
Naše aktivity na rok 2020 sú hlavne odbery krvi ktoré sú plánované s Národnom transfúznou stanicou Nitra. 25.2.2020 sa
konala Valentínska kvapka krvi kde 49 darcov z toho 3 prvodarcovia darovali vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu.
Dňa 7.3. 2020 sa konala Členská výročná schôdza na ktorej sme
vyhodnotili činnosť a hospodárenie organizácie za rok 2019.
Osem členiek v roku 2019 oslávilo okrúhleho životného jubi-

leum a tak sme im v mene MO SČK zagratulovali a popriali
ešte veľa chvíľ strávených medzi nami. Za 55 rokov pôsobenia
v MO SČK si prevzala ocenenie pani Mária Páleníková. Ďalším
bodom schôdze bol návrh činnosti a programu na rok 2020.
Deň narcisov 16. apríla 2020 je dňom boja proti rakovine. Tento
deň sa dobrovoľnou čiastkou vyjadruje spolupatričnosť a podpora onkologickým pacientom na celom Slovensku. Je to jedinečná verejno-prospešná zbierka „Ligy proti rakovine“. V tento
deň robíme zbierku a pripíname symbolický žltý kvietok aj v našej obci. Ďakujeme vám za prejavenú spolupatričnosť.
DARCOVIA KRVI SÚ STÁLE VÍTANÍ, PACIENTI POTREBUJÚ KRV AJ POČAS PANDÉMIE
Darcovia sa môžu telefonicky hlásiť na pracovisku Národnej
transfúznej služby Nitra na t.č. 037/654 5845 a 0910 836 678
Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas sú dostupné
počas pracovných dní od 7:00 do 14:00 hod.
ĎAKUJEME
(-ab-)

Výročná členská schôdza

Mária Páleníková si prevzala ocenenie za 55 rokov pôsobenia
v MO SČK
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Výročná členská schôdza

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Výročná schôdza DHZ Veľké Zálužie
Dňa 11. januára 2020 sa v priestoroch spoločenského domu konala Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Veľké Zálužie. V rámci bohatého programu schôdze predseda
DHZ Veľké Zálužie Marek Pintér a veliteľ Tomáš Košťál, spoločne s ďalšími členmi výboru, vyhodnotili činnosť zboru za rok
2019. Zároveň prezentovali aj plán úloh, ktorých realizácie prebehne v tomto kalendárnom roku.
Hodnotiaca správa o činnosti DHZ Veľké Zálužie za rok 2019 pripomenula všetky podstatné preventívne a zásahové aktivity, ktoré
jeho členovia vlani absolvovali – vďaka takmer dvadsiatke technických výjazdov, zrealizovaných za účelom výpomoci pri záplavách, požiaroch či pátraniach po stratených osobách, dobrovoľní
hasiči poskytli svoju pomoc mnohým obyvateľom, a to nielen
v našej obci. Ďalej sa podieľali na organizácii taktických cvičení a odborno-metodického zamestnania. Členovia zboru rovnako
úspešne reprezentovali DHZ na viacerých súťažiach v kraji (súťaže mladých hasičov v Urminciach, Dyčke, Kanianke a inde).
V roku 2020 členovia DHZ plánujú, okrem iného, pokračovať vo zveľaďovaní hasičskej zbrojnice a pravidelnej údržbe techniky. Na jar bude zabezpečená základná odborná príprava
piatich novoprijatých členov. Ďalšie odborné školenia prebehnú aj počas roka. Ako je už zvykom, v komunitnom živote našej
obce, DHZ naďalej plánuje spolupracovať so Základnou školou vo Veľkom Záluží na vytvorení a prehĺbení pozitívneho vzťahu
detí a mládeže k dobrovoľnej požiarnej ochrane. Na plnení úloh spojených s organizáciou kultúrno-spoločenských akcií budú naši
dobrovoľní hasiči rovnako intenzívne pokračovať aj v spolupráci so starostom obce a obecným zastupiteľstvom.
										
(-ltz-)
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Športové okienko

ŠK Veľké Zálužie
Dňa 1. februára 2020 zorganizoval Športový klub Veľké Zálužie
8.ročník Športového plesu. V úvode predniesli príhovor predseda
klubu Jaroslav Bozáň a pán starosta Milan Bíro. Obaja pochválili úspešné reprezentovanie obce našimi futbalistami. Následne odovzdali spolu s trénermi jednotlivých kategórií ocenenia
- najlepší futbalista za rok 2019. V kategórii najmladších U9 si
tú to cenu odniesli paradoxne hneď dvaja chlapci, Simon Záhorák a Juraj Mego. Výkony oboch chlapcov na ihrisku sú výborné a porota nevedela určiť len jedno meno, a preto sa rozhodla oceniť obidvoch. V nasledujúcich kategóriách boli ocenení
za U11 Matej Rusnák a U13 Adrián Gergel dvaja chlapci, ktorí
síce nepochádzajú zo Zálužia, ale trénujú a hrávajú v našom
klube. Keby sme v minulosti fanúšikom povedali, že najlepšími
hráčmi u nás budú aj Lehoťania a budeme mať spoločné mužstvo U13 s Rumanovou, tak by tomu určite nikto neveril a bral
by to ako „zradu Ujlackej futbalovej duše“. To však je vývoj,
doba sa mení a musíme sa jej prispôsobiť. Detí, ktoré športujú,
je čím ďalej menej. Futbal v mládežníckych kategóriách v mnohých okolitých obciach už neexistuje, preto sa aj my snažíme
tento negatívny vývoj zvrátiť a hľadať cesty ako deti dostať
k športu. V kategórii žiakov U15 získal ocenenie Denis Bulejčík a v doraste U19 Daniel Bene. V najprestížnejšej kategórii
dospelých vyhral brankár Samuel Brida, ktorý pristupuje k futbalu naozaj vzorovo – nielenže reprezentuje obec v „A“ mužstve, ale si zobral pod svoju trénerskú taktovku mužstvo žiakov.

To si niektorí vôbec nevieme predstaviť, koľko času tieto aktivity musia stáť.
Ešte spomeniem novinky v mužstve dospelých pred nastávajúcou jarnou časťou. Z nášho mužstva odišiel Martin Antl, ktorý
ide skúsiť legionársky chlebíček do 4.ligy za tím Veľký Ďur.
Vrátili sa hosťovaní Tomáš Verbír a Matej Lacek. Taktiež sú
naspäť zo zahraničnej vojenskej misie najkreatívnejší obranca s útočnými chúťkami Luboš Gála a nekompromisný stopér
Matúš Vrábel.
Na záver sa chcem 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. Taktiež veľká vďaka patrí aj organizačnému výboru plesu, ktorý
tento rok tvorili Jaroslav Bozáň, Ladislav Bobáň, Ján Hollý,
Vladimír Ternény a Pavol Pekar. Chceme Vás všetkých pozvať
aj na budúcoročný ples, ktorý sa uskutoční 6. februára 2021,
kedy sa po troch rokoch opäť vrátime k našej najlepšej skupine
zo Zálužia – Brilax. Lístky sa začnú predávať v decembri, tak sa
poponáhľajte, nakoľko v tejto obci to bude pravdepodobne len
jeden z dvoch plesov, lístky budú, ako naši bratia Česi hovoria,
„žhavé zboží“.
Do jarnej časti – „Zálužie dotoho!“
						

(-pp-)

Milí rodičia, mladí futbalisti,
po veľmi dobrej skúsenosti z minulého ročníka by
sme vás radi pozvali na 2. ročník denného kempu – FUTBALOVÝ KEMP FUTBAL DEŤOM
2020, ktorý bude prebiehať už v tradičnom letnom prázdninovom období na štadióne ŠK Velké
Zálužie. Zúčastniť sa ho môžu všetky deti od 6
do 17 rokov. Maximálna kapacita pre turnus je 50
detí. Pre deti je na kempe zabezpečené:
•3 x denné stravovanie(desiat,obed,olovrant)
•celodenný pitný režim
•3 x denne tréningy od špičkových trénerov FC
Spartak Trnava •starostlivosť animátoriek/animátorov • hráčske vybavenie – futbalový dres,trenírky a štulpne • kvalitná tréningová lopta • vrecko
na veci, fľaška na vodu • po celú dobu kempu
bude k dispozícii zdravotník • mimofutbalové aktivity • certifikát o absolvovaní futbalového kempu • pamätná medaila,foto s hráčmi a trénermi •
BUBBLE FUTBAL• prednáška trénerov •
kúpalisko • plážový futbal • skákacie trampolíny
• kurz angličtiny • poistenie počas celej doby
trvania kempu
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Športové okienko
Halový pohár v cyklotriale
Počas celej zimy sme pripravovali v spolupráci s ŠK Topoľčianky, Slovenským zväzom cyklistiky interiérové
miesto, kde by mohli cyklotrialisti v zime trénovať. Záver
trojmesačnej práce sme rozhodli vyvrcholiť prvým pretekom sezóny Trial 2020 a dňa 7.3.2020 náš klub organizoval Halový pohár v cyklotriale „Topoľčianky INDOOR
Trials“. Preteku sa zúčastnilo viac než 50 pretekárov z Vyšehradskej skupiny V4, kde patrí Slovenská republika,
Česká republika, Maďarská republika a Poľská republika.
Je to už druhý pretek v cyklotriale, ktorí sme organizovali
mimo našej obce pod hlavičkou Cyklotrial Team Veľké Zálužie, a zároveň historicky náš prvý halový pretek. Čo nás
teší najviac, je veľký záujem jazdcov, pravdepodobne je
to z dôvodu, že sa na Slovensku už niekoľko rokov takýto
typ preteku nekonal. Sme radi, že sme to opäť naštartovali.

Stavba pumptracku 2. etapa
V tomto roku náš hlavný cieľ je dobudovať 2. etapu
pumptrackovej dráhy o dĺžke 100m jazdnej dráhy čím
by sme mali po dobudovaní spolu 150m jazdnej dráhy.
Takúto pumptrackovú dráhu nám môžu závidieť aj niektoré z krajským miest Slovenska. Popri tom nás čaká

Stavba oporného múru

veľa prác čo so stavbou priamo súvisia ako aj stavba oporného múru, presťahovanie cyklotrialovej dráhy, úpravy
terénu, oplotenie, oddychové zóna, zelené plochy a pod.
Počas jesene a zimy sme pracovali na opornom múre
pre efektívne využitie priestoru, ktorý je k dispozícií.
Naša činnosť veľmi závisí od finančných prostriedkov.
Nakoľko zatiaľ nemáme isté žiadne finančné prostriedky na túto etapu, musíme len dúfať, že nám projekty,
ktoré sme podali alebo sa chystáme podať budú schválené, aj tým budeme vedieť začať realizáciu. Ostatok chceme financovať prostredníctvom 2% z daní.
Momentálne do 30.4., zamestnanci, ktorí požiadali zamestnávateľa o „Potvrdenie o zaplatení príjmov na účely
poukázania 2% z daní“ majú možnosť poukázať 2% z daní
pre naše občianske združenie. Právnické osoby môžu
pouiázať 2% (1%) do 31.3.
Oskenujte telefónom tento QR kód, vyplňte formulár
a pošleme Vám predvyplnené tlačivo do e-mailu alebo
navštívne náš web www.ctvz.sk, kde sú všetky potrebné informácie.
(-ap-)

Vizualizácia Pumptrackovej dráhy

Trial & Pumptrack 2020 Veľké Zálužie
Dňa 20.6.2020 sa uskutoční vo Veľkom Záluží podujatie, ktoré opäť spojí dve
odvetvia cyklistiky. Ako už tradične bude organizovaný pretek v cyklotriale pre licencovaných jazdcov SZC a po druhýkrát budeme organizovať pretek v pumptracku pre deti a mládež bez licencie, kde sa bude môcť prihlásiť každý podľa vekovej
kategórie. Súčasťou podujatia plánujeme aj sprievodný program.
Aktuálne informácie o našej činnosti nájdete na našej
facebookovej stránke alebo webovom sídle www.ctvz.sk.
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Spoločenská rubrika

Kde by sme boli bez skvelých učiteľov, ktorí nás sprevádzali
prvými dvoma desaťročiami našich životov. Učitelia oslávili
svoj Deň tento rok v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený.
V tomto roku rodičia, ani deti nemohli učiteľom podať ruku a
tvárou v tvár poďakovať. Ani pre učiteľov to nie je ľahké. Koronavírus ich vyhnal spoza katedier, ich žiakov uväznil doma a
znemožnil štandardný spôsob vzdelávania na celom Slovensku.
Práca učiteľov či vychovávateľov je vnímaná výraznejšie teraz,
keď sú pre pandémiu koronavírusu zatvorené školy. Na sociálnych sieťach vzniklo množstvo stránok, ktoré slúžia na komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi. Rodičia, ale aj starší žiaci si tu
môžu pýtať pomoc v prípade problémov s vyučovanou látkou,
respektíve tu môžu nájsť množstvo materiálov, s ktorými sa dá

počas prerušeného vyučovania pracovať. Vznikla tak celkom zaujímavá situácia: svet rodičov, detí a učiteľov sa po veľmi dlhom
čase paralelnej existencie veľmi intenzívne prepojil.
Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,
dovoľte, aby som sa poďakoval za Vašu prácu, ktorá je skutočne
odborným a obetavým ľudským dielom. Pozitívne ovplyvňujete deti a žiakov svojou prácou otvárate perspektívu budúcnosti
týmto mladým ľudom, ktorí sa spoliehajú na to, čo im odovzdáte.
Spolu to zvládneme a spoločne nadobudnuté skúsenosti snáď
využijeme vo svete, ktorý príde po pandémii. Prajem vám veľa
zdravia, pracovného elánu a tvorivých síl.
Milan Bíro
starosta obce

Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Marek Bíro
Benedikt Murín
Filip Kalis
Jakub Kalis
Alžbeta Urbanová
Nela Vindišová
Kristián Jamrich
Oliver Sivok
Vilma Kováčiková
Katarína Mikulová
Filip Bíro
Nicol Korecová
Lea Malagyiová
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Opustili nás:
Genovéva Megová rod. Bírová
Jozef Hrnko				
Mária Beličková rod. Blahová
Františka Tkáčová rod. Bukvová
Karol Audy				
Juraj Janík 				
Vít Današ				
Mário Martinák
		
Zosobášili sa:

Patrik Molnár a Ing. Katarína Hutlasová
René Rigo a Lucia Kalejová

95 r.
85 r.
86 r.
79 r.
69 r.
56 r.
52 r.
51 r.

Zápis detí
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Úprava terénu pri detskom ihrisku v areáli ŠK

Úprava prostredia pred SD
pred úpravou

po úprave

