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Editorial
Milí Zálužania,
blíži sa koniec roka a s ním aj bilancovanie všetkého,
čo nám už pomaly sa končiaci kalendárny rok priniesol. Zvládli sme všetky povinnosti, problémy, naplnili
nevyhnutné potreby, vykonali mnoho prospešného.
Mesiac január sa niesol v znamení vynovenia kuchyne a školskej jedálne v materskej škole. Finančné
prostriedky z režijných nákladov sa použili na zakúpenie nového inventárneho vybavenia, najmä novej
kuchynskej linky a servírovacích stolíkov. Počas letných prázdnin prešli komplexnou rekonštrukciou aj
šatne a sociálne zariadenia v hospodárskej časti materskej školy. Nový vzhľad dostala aj fasáda materskej školy, vymaľovali sa šatne pre deti a vymenili sa
odkladacie skrinky.
Po jarných prázdninách sa školopovinné deti vrátili
do vynovených tried v základnej škole, kde ich čakala
nová podlaha. Triedy boli tiež vymaľované.
Počas jarných mesiacov sme upravili plochu verejnej zelene pri bytových domoch. Oddelili sme
priestor na hranie pre deti od priestoru pre štvornohých miláčikov a obe plochy sme ohradili pletivom. V rámci úpravy verejných priestranstiev a verejnej zelene sme zmodernizovali vstup na miestny
cintorín.
Na zmeny trpezlivo čakal aj spoločenský dom.
Začiatkom roka sme vymenili „oblečenie“ javiska.
V polovici novembra sme stihli spoločenský dom aj
vymaľovať.
V lete sme vymenili verejné osvetlenie na celej Hlavnej ulici. Na jednom úseku ulice sme vybudovali
nový chodník, pri ktorom sme vysadili náhradnú zeleň v podobe 13 stromčekov.
Komplexným reštaurovaním Sochy Panny Márie
Immaculaty na stĺpe, ktoré prebehlo v mesiacoch jún
– október sa obnovil vzhľad a predĺžila životnosť
tejto významnej pamiatky. V novembri bola socha

opätovne slávnostne požehnaná. Čiastočnou revitalizáciou obce sme zlepšili aj skrášlili prostredie. Poďakovanie za pomoc a podporu pri budovaní našej obce
patrí Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k zlepšeniu a skrášľovaniu našej obce.
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám
prihovoril v čase, keď len pár dní nás delí od krásnych
Vianoc, ktoré sú plné pokoja, lásky a porozumenia.
Prajem Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie
vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých
naplní pokojom, radosťou, láskou a zdravím po celý
rok 2018.
Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 29. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 09. októbra 2017
————————————————————
UZNESENIE č. 325/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie PhDr. Petra Cocher
a členov Ing. Danielu Holú a Mgr. Danielu Beličkovú.
Hlasovanie: za: 5 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Mgr.; Daniela
Hollá, Ing; Juraj Mego; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval: 1 - Peter Cocher, PhDr.
————————————————————
UZNESENIE č. 326/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho deviateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 327/2017
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici Uharčekovej o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 328/2017
k bodu č. 6/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Ing. Uharčekovej na 2. polrok
2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:
0
————————————————————
UZNESENIE č. 329/2017
k bodu č. 7/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 Obce Veľké Zálužie o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017
Obce Veľké Zálužie o pravidlách času predaja
a obchode a času prevádzky služieb na území obce
veľké Zálužie,
b) uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2017 Obce
Veľké Zálužie o pravidlách času predaja a obchode
a času prevádzky služieb na území obce veľké
Zálužie.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Ja-
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roslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:
0
————————————————————
UZNESENIE č. 330/2017
k bodu č. 8/ Schválenie verejnej obchodnej súťaže
na predaj pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj
obecného majetku. Predmetom súťaže je predaj
nehnuteľného majetku, zapísaného na Okresnom
úrade v Nitre, katastrálny odbor, k.ú. Veľké Zálužie, na LV č. 2061 parcela č. 1339/1 - orná pôda
vo výmere 106 m2 a parcela č. 1339/5 - orná pôda
o výmere 343 m2, evidovaných na katastrálnej
mape ako parcela registra „C“,
b) schvaľuje
členov komisie pre vyhodnotenie návrhov verejnej
obchodnej súťaže v zložení : predseda komisie:
Mgr. Michal Halveland a členovia: Ing. Erika
Uhlárová a Jaroslav Bozáň.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 331/2017
k bodu č. 9/ Prerokovanie žiadosti pani Blahovej
o rekonštrukciu cesty
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť p. Jany Blahovej, bytom Podvinohrady
537, 951 35 Veľké Zálužie o rekonštrukciu cesty
na ulici Podvinohrady,
b) prerokovalo
stanovisko stavebnej komisie,
c) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
d) odporúča
starostovi obce hľadať riešenie na vzniknutú situáciu a zapracovať rekonštrukciu cesty na ulici Podvinohrady do rozpočtu obce na rok 2018.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 332/2017
k bodu č. 10/ Prerokovanie žiadosti pána Peniaška o odkúpenie obecného pozemku a studne na
obecnom pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť p. Michala Peniaška, bytom Okružná 423,
Veľké Zálužie o odkúpenie časti pozemku parc.č.
563 k.ú. Veľké Zálužie, na ktorom sa nachádza
verejná studňa,
b) prerokovalo
stanovisko stavebnej komisie,
c) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
d) neschvaľuje
predaj časti obecného pozemku 563 k.ú. Veľké
Zálužie, na ktorom sa nachádza verejná studňa.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 333/2017
k bodu č. 11/ Prerokovanie žiadosti pána Pätnického o odkúpenie obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo

žiadosť Ing. Branislava Pätnického, bytom Veľká
Urbankova, 951 35 Veľké Zálužie o odkúpenie pozemkov, parc.č. 899/28, 899/36, k.ú. Veľké Zálužie,
ktoré sú na základe LV č. 2061 vo vlastníctve Obce
Veľké Zálužie,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
b) vyzýva
žiadateľa, aby dal autorizovanému geodetovi
priamo v teréne zamerať hranice predmetných
pozemkov parc.č. 899/28 a 899/36 k.ú. Veľké
Zálužie.
Hlasovanie: za: 5 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Mgr.; Juraj
Mego; Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal
sa: 2 - Daniela Hollá, Ing; Peter Cocher, PhDr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 334/2017
k bodu č. 12/ Súhlas obecného zastupiteľstva pre
účely vysporiadania pozemkov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží na svojom 29. zasadnutí konanom dňa 09.10.2017
a) prerokovalo
investície do verejnoprospešných stavieb - miestnych cestných komunikácií pred rokom 1991 na
pozemkoch zapísaných v LV č. 3535 pre kat. úz.
Veľké Zálužie
parciel reg. E
parcela výmera
579
870
897/1 1616
897/3 1859
1129/1 1134
1130/1 921
1130/3 2849
1404
2374
1442
3971
1515/21 2265
1516/21 549
1516/23 396
1528/4 210
1529/2 255
1530/2 122
1531/2 453
1532/2 223
1532/4 223
1532/6 223
1533/2 370
1533/3 396
1534/2 504
1534/3
61
1535/2 155
2552/2 12978
2588/2 9776

druh pozemku
ostatná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
orná pôda
zastavaná plocha a nádvorie
orná pôda
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

a parcely reg. C
1130/15
2588/3

65
85

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

b) potvrdzuje
že Obec Veľké Zálužie použila investície
z vlastných prostriedkov na stavebné a
udržiavacie práce do verejnoprospešných stavieb
miestnych cestných komunikácií na uvedených
nehnuteľnostiach k. ú. Veľké Zálužie v rokoch
1945 – 1990 a tieto i toho času spravuje a užíva.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————

UZNESENIE č. 335/2017
k bodu č. 13/ Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti MŠ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy vo Veľkom Záluží za školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 336/2017
k bodu č. 14/ Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy vo Veľkom Záluží za školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0 ;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 337/2017
k bodu č. 15/ Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti CVČ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času Slniečko vo Veľkom Záluží za školský rok 2016/2017.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 338/2017
k bodu č. 16/ Žiadosť CVČ o pridelenie finančných
prostriedkov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča
starostovi obce nájsť finančné prostriedky na navýšenie zdrojov rozpočtu obce v podprograme CVČ.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 339/2017
k bodu č. 17/ Žiadosť CVČ o navýšenie rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča
starostovi obce nájsť finančné prostriedky na navýšenie zdrojov rozpočtu obce v podprograme CVČ
v tretej úprave rozpočtu na rok 2017.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 340/2017
k bodu č. 18/ Prístavba ZŠ - informácia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o prístavbe Základnej školy vo Veľkom

Záluží.
Hlasovanie: za: 5 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 2 - Daniela Hollá, Ing; Peter Cocher, PhDr.; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 341/2017
k bodu č. 19/ Rôzne
a)Informácia o zahraničnej služobnej ceste v obci
Bílovice nad Svitavou
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu zo zahraničnej služobnej cesty do obce
Bílovice nad Svitavou.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 342/2017
k bodu č. k bodu č. 19/ Rôzne
b) Informácia o zahraničnej návšteve z mestečka
Ilok v Chorvátsku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu zo zahraničnej návštevy z mestečka Ilok
v Chorvátsku.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0 ;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 343/2017
k bodu č. k bodu č. 19/ Rôzne
c)Informácia o zahraničnej návšteve pri príležitosti
uloženia ostatkov grófa Jánosa Esterházyho ml. do
hrobky
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o návšteve poľskej delegácie pri príležitosti uloženia ostatkov.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 344/2017
k bodu č. k bodu č. 19/ Rôzne
d) Žiadosť Ing. Jána Moravčíka o finančnú podporu
na vydanie umeleckého diela
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča
starostovi obce zohľadniť finančné možnosti rozpočtu obce vo výške 1000,- eur, ktoré budú použité
na finančnú podporu umeleckého projektu pána
Jána Moravčíka.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 345/2017
k bodu č. k bodu č. 19/ Rôzne
e) Informácia o prístavbe a prestavbe MŠ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží

berie na vedomie
informáciu o prístavbe a prestavbe Materskej školy
vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

U Z N E S EN I A
z 30. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 13. novembra 2017
————————————————————
UZNESENIE č. 346/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Janu Chňapekovú a členov Ivetu Ovčíkovú a Jaroslava Bozáňa.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 347/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tridsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 348/2017
k bodu č. 4 / Prerokovanie žiadosti p. Hutlasa
o odkúpenie časti obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Jaroslava Hutlasa a manželky Margity
Hutlasovej, bytom Žatevná 1173/49, Veľké Zálužie,
o odkúpenie pozemku parc.č. 3631/11, k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 37 m2,
b) schvaľuje
zámer odpredať pozemok parc.č. 3631/11, k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 37 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že na predmetnom pozemku
stojí časť rodinného domu, ktorý sa užíva už od
roku 1980.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Jana
Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
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Stránka 1

Obecný úrad informuje
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV K 31.12.2016
Por.

Priezvisko a meno

Trvalý pobyt

Výška nedoplatku

Por.

Priezvisko a meno

Trvalý pobyt

číslo

daňového dlžníka

daňového dlžníka

v€

číslo

daňového dlžníka

daňového dlžníka

Výška nedoplatku
v€

1

Bangová Erika

Veľké Zálužie, Budín 978

320,45

30

Mego Filip

Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35

2

Bangová Mária

Veľké Zálužie, Hlavná 450

169,78

31

Mezey Vladimír (1956)

Veľké Zálužie, Spojovacia 433

3

Bodišová Dušana

Veľké Zálužie, Spojovacia 433

222,54

32

neb.Novomeský Ján (1962)

4

Borotová Eva

Veľké Zálužie, Dlhý rad 151

546,17

33

Novomeská Mária

Veľké Zálužie, Tichá 449

734,61

5

Draškovič František (1945)

Veľké Zálužie, Hlavná 718

419,30

34

Pillér Jozef

Veľké Zálužie, Hlavná 855

194,48

6

neb.Garabíková Mária

182,92

35

Pillér Peter

Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7

175,44

7

Greguš Miroslav

Veľké Zálužie, Sliváše 990/5

241,35

36

Pillérová Mária

Veľké Zálužie, Hlavná 855

217,15

8

Hrnko Karol

Veľké Zálužie, Hlavná 670

709,04

37

Pillérová Viera

Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7

372,81

9

Kečkéš Marek

Lehota 219

297,39

38

Pötzl Karol

Veľké Zálužie, Piesková 1016

171,19

10

Kičiňová Eva

Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38

1503,74

39

Rác Ivan

Veľké Zálužie, Hlavná 717

821,51

11

Kmeťo František

Veľké Zálužie, Fabrická 409/6

367,22

40

Rigo Aladár (1963)

Veľké Zálužie, Okružná 457

708,56

12

Kmeťo Július

Veľké Zálužie, Fabrická 409/6

326,57

41

Rigo Vladimír

Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21

1058,07

13

Komarňanský Emil

Veľké Zálužie, Titváň 38

163,33

42

Rigová Emília

Veľké Zálužie, Hlavná 1138

231,81

14

Kotlár František

Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13

342,09

43

Rigová Zuzana

Veľké Zálužie, Hlavná 1138

574,25

225,61
520,44
287,36

15

Kováčik Michal

Veľké Zálužie, Cintorínska 1388

242,94

44

neb.Segéňová Anna

16

Kriška Patrik

Veľké Zálužie, Rapatská 915

263,18

45

Segéňová Jana

Veľké Zálužie, Piesková 1070

177,21

17

Kriška Viliam

Veľké Zálužie, Piesková 1087

552,45

46

Slovák Juraj

Veľké Zálužie, Jarocká 1293

914,62

18

Krišková Zuzana

Veľké Zálužie, Piesková 1087

188,54

47

Stojková Helena

Veľké Zálužie, Okružná 428

186,24

19

Križanová Zuzana

Veľké Zálužie, Žatevná 1150/1

304,11

48

Šipoš Ivan

Veľké Zálužie, Kostolná 362/8

316,39

195,30

20

Kudri Oto

Veľké Zálužie, Cintorínska 417

431,65

49

Šípoš Juraj

Veľké Zálužie, Fabrická 409/6

312,77

21

Kudry Gejza

Veľké Zálužie, Hlavná 367

642,80

50

Šipoš Kamil

Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11

485,30

22

Kudryová Mariana

Veľké Zálužie, Hlavná 367

322,91

51

Šipošová Iveta

Veľké Zálužie, Kostolná 362/8

833,13

23

Kudryová Patrícia

Veľké Zálužie, Hlavná 367

180,81

52

Škvareninová Viera

Veľké Zálužie, Jarocká 1298

519,29

24

Kutaková Simona

Veľké Zálužie, Kostolná 366/2

885,09

53

Švihoríková Alena

Veľké Zálužie, Budín 1131/8

25

Lahučká Erika

Veľké Zálužie, Jarocká 398/17

277,52

54

neb. Tkáčik Peter

26

neb. Lukáč Alojz

885,80

55

Tomaščík Jozef

Veľké Zálužie

27

Macho Miloš, Ing.

297,96

56

Vágai Milan (1949)

Veľké Zálužie, Hlavná 453

613,81

Veľké Zálužie, Fabrická 409/6

276,08

Veľké Zálužie, Kúty 216/7

460,62

Nitra, Tr. A. Hlinku 28

Ako
sme volili vSereď,
našej
obci – výsledky
volieb
29 Macková Martina
Vysoká 8
236,55
58
Volárik Andrej
28

Machúčová Katarína

Veľké Zálužie, Jarocká 1294

289,64

57

Vindiš Jozef

241,04
1336,26
401,70

Na základe §52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec zverejniť
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej
osoby 1600 €. 					
						
Vypracovala : Veronika Kolaříková. Aktualizovaný stav k 30.11.2017.
						
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.
							

Ako sme volili v našej obci - výsledky volieb

Celkový počet oprávnených voličov
v obci bol 3488. Počet voličov, ktorí
sa zúčastnili na voľbách bol 927.
Účasť na voľbách v roku 2017 do
Vyššieho územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja 2017
v našej obci bola 26,57 %.
Podrobnejšie informácie o výsledku
volieb nájdete na internetovej stránke obce Veľké Zálužie www.velkezaluzie.eu v sekcii občan – voľby
do VUC – výsledky volieb.
spracovala:
Mgr. Zdenka Kratochvílová
referentka pre organizačné
a sociálne veci

STRANA 6

Obecný úrad informuje

Dotácie z rozpočtu obce

– veľká pomoc malým projektom
Koniec hospodárskeho roka na obci je vždy spojený nielen
s uzatváraním spisovej agendy a účtovných kníh, ale aj s prípravou rozpočtu na rok nasledujúci. Jeho súčasťou je aj poskytovanie dotácií.
Princípy poskytovania dotácií sa však v priebehu 25-ročnej
existencie obecnej samosprávy na Slovensku menilo. Od roku
2005 môže obec poskytovať dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákon. č.583/2004
Z.z.). To znamená, že dotácie môže poskytovať právnickým
osobám, ktorých je zakladateľom (napr. obchodné spoločnosti), a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja územia obce. Ďalej inej obci alebo vyššiemu
územnému celku, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo
ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej
pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Obec môže poskytnúť dotácie aj inej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia či vykonávajú činnosť
na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, a to
najmä na podporu všeobecne prospešných služieb. A práve tieto
dotácie sú predmetom častej diskusie. V obciach pôsobí veľké
množstvo rôznych záujmových, spolkových či stavovských
organizácií a ich miestnych organizácií (napr. Slovenský zväz
záhradkárov, Slovenský červený kríž, Matica Slovenská). Vo
Veľkom Záluží aktívne pôsobí až 16 takýchto organizácií a spolkov. Realizácia projektov podporených z dotácií aktivizuje čin-

nosť miestnych organizácií a spolkov, podmieňuje aktívne zapojenie členov týchto organizácií do diania v obci. Výsledkami
podporených projektov reprezentujú nielen svoju činnosť a samotnú obec Veľké Zálužie na domácich, regionálnych, národných či medzinárodných podujatiach. Spolupráca členov v rámci spolkov podporuje lokalpatriotizmus a hrdosť na svoju prácu.
Ako funguje poskytovanie dotácií? V rozpočte obce Veľké
Zálužie na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky rozpočtujú
na konkrétnu akciu, úlohu resp. účel použitia. Tieto podliehajú
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, pričom ich poskytnutím
nie je možné zvýšiť celkový dlh obce. Po schválení rozpočtu
obce na nasledujúci hospodársky rok obecným zastupiteľstvom
sa na obecnom úrade - referáte kultúry a športu pripravia zmluvy
o poskytnutí dotácie pre konkrétnych oprávnených poberateľov
(tí, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie dotácie a o ktorých
obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sú oprávnení žiadať dotáciu).
V zmluve sa popíše účel poskytnutej dotácie a výška dotácie.
Takto poskytnuté dotácie je potrebné vyčerpať do konca daného roka. Na nevyčerpanú dotáciu nemá žiadateľ v ďalšom roku
nárok. Každý žiadateľ je povinný do 31.12. bežného hospodárskeho roku zúčtovať použitú dotáciu s rozpočtom obce. Dotácia,
ktorá nie je dočerpaná, sa musí vrátiť späť do rozpočtu obce.
Nevyčerpané dotácie sa stávajú súčasťou výsledku hospodárenia
obce za príslušný hospodársky rok.

Mechanizmus poskytnutia dotácie
bežný hospodársky rok
(rok 2017)
 podanie žiadosti o poskytnutie dotácie oprávneným
žiadateľom na rok 2018
 posúdenie žiadosti obecným zastupiteľstvom
 schválenie dotácie v rozpočte obce na rok 2018

nasledujúci hospodársky rok
(rok 2018)
 príprava zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2018 na obecnom úrade
 podpis zmluvy o poskytnutí dotácie
 čerpanie dotácie na schválený účel
 zúčtovanie použitia dotácie s rozpočtom obce do 31.12.2018
 vrátenie nevyčerpanej dotácie do rozpočtu obce do 31.12.2018
 podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019
 posúdenie žiadosti obecným zastupiteľstvom
 schválenie dotácie v rozpočte obce na rok 2019

STRANA 7

Čo sa deje za dverami
Maľovanie priestorov
v spoločenskom dome

Oprava chodníka na Hlavnej ulici
a výsadba náhradnej zelene

Pred vianočným jarmokom sme stihli ešte
vymaľovať spoločenský dom. Ostali sme
verní bielej neutrálnej farbe, ku ktorej
bude ľahko voliteľná aj farebná výzdoba
na rôzne spoločenské podujatia.

Vyššiu bezpečnosť a komfort pre chodcov priniesol nový chodník zo zámkovej
dlažby na Hlavnej ulici. Pri chodníku sa vysadili nové okrasné stromy, ktoré budú
našu obec od jari skrášľovať svojou košatou korunou.
Mgr. Jana Nevínová

Reštaurovanie Sochy Panny
Márie Imamaculaty na stĺpe

Socha Panny Márie je najstaršou dochovanou pamiatkou a zároveň aj výrazným orientačným bodom v obci. Kultúrna pamiatka predstavuje celistvý dobrý príklad barokového stĺpu so
Sochou Immaculaty a v prostredí obce Veľké Zálužie je jediným
mariánskym stĺpom. Objekt disponuje výraznými umelecko –
historiskými hodnotami, ako v rámci obce, tak i v širších súvislostiach regionálneho charakteru a v danej lokalite predstavuje
jednu z najhodnotnejších pamiatok náboženského charakteru.
Vznik samotnej pamiatky datovaný do 18. storočia súvisí
s umením protireformácie, kedy sa v rámci rekatolizačného boja
do popredia dostáva najmä kult Panny Márie. Socha bola v minulosti viackrát obnovená, na podstavci sú uvedené roky renovácie, 1888 a 1906. Od roku 1963 je objekt zapísaný v ústrednom
zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka
pod číslom 1565/1-2. Jedna z posledných opráv bola realizovaná v roku 1991.

Pamiatka bola vo výrazne narušenom stave a potrebovala už
zásah reštaurátora. Kovaná a pôvodne zlátená svätožiara Panny
Márie chýbala, kovaný atribút ľalie bol v dezolátnom stave. Niveleta okolitého terénu bola oproti pôvodnej úrovni vyššia o cca
50cm. Preto bolo nutné pamiatku reinštalovať na novovytvorený základ.
Komplexné reštaurovanie Sochy Panny Márie Immaculaty na stĺpe bolo realizované v mesiacoch jún – október 2017.
Reštaurovaním sa tak zachovala jedinečná autentická pamiatka
i jej pamiatkové hodnoty a zlepšil sa jej technický stav.
Je symbolom ochrany a pomoci v každej núdzi, patrónkou
a ochrankyňou viacerých zemí. Socha reštaurovaním nestratila svoj duchovný rozmer, ktorý je zakotvený hlboko v srdciach
občanov. Dňa 12.11.2017 bola Socha Panny Márie Immaculaty
opätovne slávnostne požehnaná.

PREVÁDZKOVÉ HODINY

STRANA 8

Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí priatelia,
jeden z veľmi obľúbených vianočných motívov, ktorý je mnohým dobre známy z rôznych vianočných
Betlehemov a pohľadníc, pripomína troch kráľov,
mudrcov od východu, putujúcich za novonarodeným
židovským kráľom, Mesiášom, pričom im na ceste
bola znamením hviezda. Oni sami tak hovoria, keď
pred Herodesom v Jeruzaleme vysvetľujú dôvod svojej cesty: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ?
Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa
mu pokloniť“ (porov. Mt 2,2).
Obdivujem týchto mudrcov.
Videli hviezdu a prišli sa pokloniť tomu, ktorému aj
hviezda slúži. Neostali pri obdive hviezdy, neklaňali
sa hviezde, ale svoj obdiv a poklonu si šetrili pre Mesiáša. Vedeli svet preskúmať a našli Pána toho všetkého (porov. Múd 13,9)!
Naozajstní velikáni ducha.
Oproti nim stojí hradba Herodesových prízemných
záujmov, ziskuchtivých manierov a krvilačného zaobchádzania s jedinečnosťou ľudí. Oni stoja pred ním
vyzbrojení iba svojou múdrosťou, priezračnosťou
a ochotou pokloniť sa Mesiášovi.
Oni videli hviezdu a našli Mesiáša. On videl svoju
moc a našiel smrť pre druhých.
Oni strácali drahocenný čas svojho života, aby Život
získali. On šetril svoj čas ukladajúc ho do moci a cenností kráľovstva, aby ho napokon jeho vlastná smrť
o všetko obrala.
Zaujímavý príbeh. Je dobre, že nám ho naše vianočné
zvyky rok čo rok opäť stavajú pred oči, aby nás tak
ozdobili čnosťami mudrcov a ochránili pred neresťami Herodesa.
Lebo aj dnes stvorené veci volajú ísť za ich Pánom.
Aj dnes sa mnohí odvážne vydávajú z krajiny svojich
obľúbených vecí a zaužívaných postojov, aby hľadali. A kto hľadá, nájde (porov. Mt 7,8).
Herodes však mal už všetko nájdené. Chudák. On nepotreboval hľadať Mesiáša. Vlastne on ho vôbec nepotrebuje. On predsa vie lepšie, ako sa vedie kráľovstvo, ako sa točia veci! Načo mu je Mesiáš?! A tu si
dovolí prísť nejaký Mesiáš, aby mu nazeral do jeho
kraľovania, alebo ho azda ešte aj oň obral. No to by
len tak chýbalo! On už mal svoje „vianoce“. Nepotreboval na svoje „vianoce“ Mesiáša. Horizont jeho
„vianoc“ bol príliš zakrivený do seba. Preto jeho
„vianoce“ skončili neslávne.
Vianočný príbeh z Evanjelia podľa Matúša v sebe

nesie túto známu dynamiku pochádzajúcu z obdobia Ježišovho detstva. Dnes už seriózni historici nespochybňujú, že jestvoval historický Ježiš. Nedá sa
ísť totiž donekonečna voči svedectvu histórie a jej
análom. To sa už dnes nenosí. Dnes sa ponúka nový
spôsob, ešte zákernejší - mentalita Herodesa: Ježiš je
blízko, ale nebolo by dobré, aby sa s ním ktosi stretol.
A nedajbože, aby sa mu ešte klaňal.
Je zaujímavé, že dynamika tohto evanjeliového príbehu rastie s nami. Vynikajúco jej rozumejú aj maličkí
aj veľkí.
Keď sa 26. októbra 2017 odohral rozhovor - telemost medzi Pápežom Františkom a posádkou
Medzinárodnej vesmírnej stanice, jeden z astronautov, doktor Nespoli, na záver takto poďakoval Svätému Otcovi: „Svätý Otče, v mene všetkých Vám chcem
poďakovať za to, že ste dnes boli s nami na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Toto je miesto, kde sa robí
veľa výskumov, kde sa snažíme objaviť každodenné
veci. Ďakujem vám, že ste boli s nami, zdvihli ste
nás trochu vyššie, vytiahli ste nás z tejto každodennej mechanickosti, že ste nás priviedli k uvažovaniu
o veciach, ktoré nás prevyšujú. Ešte raz vďaka!“
Drahí farníci, milí priatelia, prajem Vám, aby ste
prežili radostné a požehnané Vianoce. Nech Vám
všetkým konanie troch mudrcov je návodom, ako si
nenechať ukradnúť Vianoce, ako sa nenechať obrať
o novonarodeného Mesiáša. Ako sa nechať pozdvihnúť vyššie. K Bohu.
					
					
Anton Ižold
				
duchovný otec farnosti

STRANA 9

Materská škola
Exkurzia predškolákov
Obrovským zážitkom bola exkurzia predškolákov
do pekárne TOPEC v Topoľčanoch, ktorú sme absolvovali 20.9.2017. Teoretické vedomosti si deti overili
praktickou ukážkou. Prehliadka bola veľmi zaujímavá a poučná. Deti so záujmom pozorovali jednotlivé
etapy výroby chleba, rožkov ale aj zákuskov. Pozorovali prácu všetkých zamestnancov, ich oblečenie
a hygienické podmienky. Spoznávali rôzne druhy
pečiva a cestovín. Ako odmenu každé dieťa dostalo
rožok a koláčiky. Cestou do MŠ sa rozprávali o zážitkoch, čo sa im najviac páčilo. Všetci jednoznačne
určili „tobogan na chlieb“.
Zamestnanci pekárne boli veľmi ochotní a pohostinní, mali veľmi milý prístup k deťom, za čo im srdečne
ďakujeme a zároveň prajeme veľa úspechov.
								
Mgr. Malgorzata Baková
			

Lampiónový sprievod
Aj v tohtoročnom jesennom období sa v našej obci uskutočnil lampiónový sprievod. Naši malí škôlkári sa veľmi tešili a s nedočkavosťou si pripravovali lampióny.
S hlasným bubnovaním Campana Batucada sme prešli
ulicami, na cestu sme si svietili lampiónmi mnohých
tvarov a vzorov. O plynulosť a bezpečnosť presunu sa
postarali páni policajti z PZ Veľké Zálužie. Naša cesta
skončila na ihrisku za základnou školou, kde sme tento
krásny a čarovný večer ukončili vypúšťaním lampiónov
šťastia, ktoré prebehlo pod dozorom DHZ Veľké Zálužie. Na úplný záver si mohli všetci prítomní pochutnať
na sladkých šiškách, ktoré pripravili milé tetušky a babičky z klubu dôchodcov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do tejto akcie a postarali sa o bezpečnosť a spríjemnenie atmosféry.					

Sokoliar v materskej škole
V utorok 24.10.2017 sme v našej materskej škole privítali zaujímavú návštevu. Pán sokoliar priviezol deťom ukázať rôzne druhy dravcov žijúcich na Slovensku. Opísal spôsob života každého z nich, predviedol
ich letové a lovecké schopnosti. Deti mali možnosť
dravce podržať pomocou sokoliarskej rukavice
a dozvedeli sa zaujímavosti z histórie slovenského
sokoliarstva. Pán sokoliar porozprával deťom aj
o tom, aká dôležitá je ochrana týchto krásnych a unikátnych druhov vtákov.
Mgr. MiriamTehlárová
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Materská škola
Úcta našim starkým
V mesiaci október predškoláci pozvali svoje babičky a deduškov na slávnostné posedenie do materskej školy pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM. Pripravili si pre
nich bohatý kultúrny program. Veselé piesne, básne a tance deti venovali práve tým, ktorí sa o nich starajú, vodia
ich do materskej školy, čítajú im rozprávky. Tým, ktorí im
dávajú všetku svoju lásku. Starkí si zaspomínali na svoju
mladosť pri ľudovom pásme a veru si aj s deťmi zaspievali
nejednu pieseň. Vnúčatá ich potešili krásnym darčekom,
ktorý im s láskou vyrobili a vyzvali svojich starkých do tanca. Na záver poďakovali svojim starým rodičom za starostlivosť a opateru, popriali im ešte veľa zdravia a síl do
ďalšieho života.
				
				

Za kolektív MŠ: 		
Adriana Halvelandová

Tekvicové popoludnie
V stredu 11.10.2017 sa konalo v MŠ tekvicové popoludnie. Prítomní rodičia deťom priniesli tekvice
a začali ich spoločne pretvárať na ,,tekvičákov“. Rodičia svojim deťom umožnili prejaviť svoju kreativitu a predstavivosť. A tak sa vyrezávalo, maľovalo,
ozdobovalo a za krátky čas boli s prácou všetci hotoví. Deti svojimi výtvormi vyzdobili vstupné schodište a školský dvor. V materskej škole nás niekoľko dní
po tomto dni vítali a robili nám celodennú spoločnosť
milé tekvicové strašidielka.
Zuzana Ivančíková
				

Advent v Materskej škole
Čarovné obdobie adventu vnímame všetci akosi citlivejšie ako
iné sviatky. No je to snáď najradostnejšie pre našich najmenších,
naše deti. Tí, pre ktorých neúnavne chystáme vianočné dobroty
a skrášľujeme svoje príbytky.
Prvou predzvesťou Vianoc je príchod Mikuláša a ten na našich
škôlkárov nezabudol. Za všetky šibalstvá a neplechy, za drobnú
pomoc, poslušnosť a usilovnosť detičkám nadelil zopár sladkostí
a krásne, nové hračky pod vianočný stromček, ktorý už u nás
v škôlke žiari a prevoniava všetky zákutia. Ustráchané očká
drobných tváričiek prisľúbili čertovi, že budú aj naďalej poslušnými a priateľskými škôlkármi.
Radosť a pokoj v srdci sa čoskoro znásobí. Čoraz bližšie je najvýnimočnejší deň v roku. Štedrý deň, kedy v kruhu rodín, najbližších a najmilších trávime vzácne chvíle. Chvíle obdarúvania,
potešenia, vľúdnosti a radosti.
Všetkým deťom, rodičom, kolektívu Materskej školy, kolegom
a kolegyniam na Obecnom úrade, vedeniu obce a členom obecného zastupiteľstva, sponzorom a všetkým, čo čítajú tieto riadky želám... nech je nablízku vždy ten, kto Vás má rád, nech na
Vianoce nikto nie je sám, nech pravý zmysel Vianoc naplní všetky srdcia a domov mnohými požehnaniami, nech sa všetky Vaše
túžby a sny stanú skutočnosťou.
				
Jana Zaujecová
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Základná škola
Učenie prostredníctvom zážitkov
Vo vyučovaní v našej základnej škole využívame zážitkové formy učenia, ktoré žiakom sprostredkovávajú vedomosti aj mimo vyučovania zábavnou formou. Od začiatku tohto školského roka sme zorganizovali niekoľko exkurzií, počas ktorých mohli žiaci načerpať nové
vedomosti z rôznych oblastí vedeckého a spoločenského života.
Dejepisná exkurzia
Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili 12.10.2017 spolu s pedagógmi Múzeum holokaustu v Seredi.
Tábor v Seredi vznikol v roku 1941 a mal pôvodne stolárske, textilné a kožiarske dielne. Neskôr bol zmenený
na zberný, s kapacitou 1200 osôb, často sa v ňom tiesnilo v jednom čase aj 4000 ľudí. V prvej etape, od marca
do októbra 1942, odišlo z neho 57 železničných transportov. V druhej etape, po potlačení SNP, tam sústredili Židov, ktorí ešte zostali na území Slovenska. V tábore boli
vystavení krutému zaobchádzaniu a vraždám. Posledný
transport odišiel zo Serede 31.3.1945 do Terezína. Sereď
je jediné miesto na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné
objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Exkurzia pozostávala z komentovanej prehliadky pracovného tábora a stálych expozícií, z premietania krátkeho
filmu.
Jedným z hlavných odkazov tejto školskej akcie je poukázať na zvrátenosť vtedajšieho totalitného režimu, a tým
pádom odmietnuť akékoľvek súčasné snahy ho ospravedlňovať, zjemňovať, či šíriť nenávisť a netoleranciu. Žiakom treba pripomínať, že na holokaust nemožno zabúdať,
veď aj teraz sa objavujú tendencie jeho hrôzy a význam
popierať. Múzeá, ako je to v Seredi, ich majú vychovávať,
pripomínať minulosť, jej obete a hrdinov.
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Mgr. J. Ballová

Exkurzia vo vzdelávacom
centre Atlantis
V troch termínoch 16., 18. a 23. októbra mali žiaci
3. – 6. ročníka možnosť stráviť dopoludnie vo vzdelávacom centre Atlantis v Leviciach. V priestore určenom vynálezom vedy a techniky je vystavených viac
ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý
našiel svoju obľúbenú hračku. Pod jednou strechou
na ploche 1200 m poskytuje centrum vzdelávanie interaktívnym spôsobom. Na vlastnej koži sa žiaci mohli presvedčiť o tom, ako fungujú niektoré fyzikálne
javy a zákony. To, čo vďaka originálnym exponátom
zažili, im pomôže lepšie porozumieť svetu, v ktorom
žijeme. Piataci a šiestaci mohli v osobitnom programe
spoznávať tajomstvá vesmíru. Obliekli si skafandre,
nasadli do vesmírnej lode a stali sa kozmonautmi. Vydali sa na prieskumnú cestu vesmírom a dozvedeli sa
veľa zaujímavostí zo života kozmonautov a astronómie, prírodnej vedy, ktorá sa rozvíja už od 16. storočia.Veríme, že získané vedomosti, budú vedieť žiaci
využiť aj na hodinách prírodovedy, fyziky a chémie.
				

Mgr. M. Hrašková

Základná škola
Európsky týždeň boja proti drogám
Tretí novembrový týždeň je už od roku 1998 vyhlásený Európskou úniou za týždeň boja proti drogám. Drogy- krajina lákavá,
neznáma a zničujúca. Droga - prírodná alebo umelo vytvorená
látka, ktorá ovplyvňuje činnosť ľudského organizmu, vyvoláva
chorobný stav – závislosť. Droga prináša akoby rýchlu náplasť
na problémy, zabudnutie a útek do vlastného sveta. Keď prestane
účinkovať, človek sa prebudí do krutej reality. Problémy zostávajú nevyriešené a často sa stupňujú, prehlbujú. Mladý človek
skúša, často siaha po nepoznanom. Keď spozná dôsledky svojho nezodpovedného konania, môže byť už neskoro.
V dnešnej spoločnosti, kde sa všetko zameriava iba na konzum, je dôležité upozorniť žiakov na to podstatné v živote. Naučiť ich vyhýbať sa lákadlám, ktoré sú zbytočné, nepodstatné
a v konečnom dôsledku život ohrozujúce.
Žiaci aj pedagógovia sa počas celého uplynulého týždňa venovali problémom drogovej závislosti formou besied, prezentáciou dramatického pásma a výtvarnej činnosti v rámci výtvarnej, etickej výchovy a výchovy umením. Viac ako inokedy, sme
sa snažili žiakov upozorňovať na číhajúce nebezpečenstvo drogovej závislosti a varovať ich pred nástrahami dnešného sveta.
		

Mgr. D. Lahučká

Na ujlackej veži 6
Posledná novembrová sobota v našej obci patrila už tradične folklóru. Na svoje si prišli všetci, ktorí majú radi ľudovú hudbu,
spev a dobrú náladu. Obecný úrad a Základná škola vo Veľkom
Záluží spolu s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
zoorganizovali 25.novembra už 6. ročník prehliadky ľudových
piesní pod názvom „Na ujlackej veži“. Toto podujatie má svoje
pevné miesto v kalendári významných udalostí a získalo si už
veľa priaznivcov spomedzi obyvateľov obce i regiónu. Hlavní
organizátori Peter a Eva Hujeroví, ktorí pracujú ako pedagógovia v základnej škole, sú dušou i srdcom celého projektu. Jeho
príprave venujú veľa času i námahy a ich najväčšou odmenou
je mimoriadny úspech „Ujlackej veže“ nielen medzi divákmi,
ale i účinkujúcimi. Punc kvality dodáva prehliadke cimbalová
hudba Ponitran pod vedením p. Járeka, ktorá svojím hudobným
doprovodom na vysokej umeleckej úrovni umocňuje spevácke
výkony účinkujúcich.
Aj v tomto ročníku sa predstavilo takmer šesťdesiat speváčok
a spevákov, ktorí načreli hlboko do studnice slovenskej ľudovej tvorby. Vo vyše dvojhodinovom programe sa striedali vystúpenia sólistov, spevákov, hudobníkov a skupín. Veľký úspech
zožali tí najmladší - deti zo základnej školy. Predstavili sa prváčky D. Bíliková, M. Bírová, K.E. Tkáčová, S. Korecová, M.
Novotná, tretiačky U. Pawlik, N. Nemečková, S. Paliesková, K.
Kmeťová, L. Gregušová, E. Moravčíková,V. Križanová, piatačka D. Jandová a chlapci J. Ivančík z 3.A a D. Figúr zo 6.B triedy.
Nemohla chýbať miestna Folklórna skupina „Ujlačanka“, ktorá
sa ako každý rok postarala o dobrú náladu v hľadisku. Spomedzi domácich účinkujúcich treba spomenúť miestnych gajdošov,
ktorí rozvíjajú tradíciu hry na gajdy v zložení - F. Chňapek, M.
Pavel, M. Pavelová a K. Ivančíková. Stálymi hosťami sú aj A.
Mokrá rod. Očadlíková a sestry M. a M. Bédiové. Po prvýkrát
sme si mohli vypočuť Mgr. J. Nevínovú z odboru kultúry miestneho OcÚ. Spevácke čísla spestrili vystúpenia primášov –

huslistov i harmonikárov, ktorých umenie hry na týchto nástrojoch je naozaj obdivuhodné.
Už tradične sme sa všetci tešili na umelecké čísla zástupcov organizátorov - riaditeľky ZŠ Mgr. D. Lahučkej a P. Hujera. V potlesku divákov bolo vyjadrený nielen obdiv k ich výkonom, ale
aj poďakovanie za to, že naďalej udržiavajú túto peknú tradíciu.
V úplnom závere sa predstavili hostia - goralská muzika Jana
Karpiela Bulecku z ďalekého poľského Zakopaneho.
Veľkú zásluhu na vydarenom podujatí majú p. vedúca školskej
jedálne K. Bernáteková a p. kuchárky J. Cesneková a J. Zabáková, ktoré sa postarali o chutné občerstvenie pre účinkujúcich
i hostí.
Základná škola ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prehliadku
podporili.
					

Mgr. M. Hrašková
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CVČ - Slniečko
CVČ Slniečko v školskom roku 2017/2018
V novom školskom roku sme zapísali do CVČ Slniečko 238
detí. Navštevujú od začiatku októbra 33 záujmových útvarov,
vedie ich 15 externých zamestnancov a trénerov, 2 pedagogické
zamestnankyne a starajú sa o nás 2 prevádzkové pracovníčky.
Rozvrh sme zostavovali pre 363 detí, keďže niektorí navštevujú
viac ZÚ.
V našom zariadení si uplatnilo vzdelávací poukaz 181 detí, výhodou pre nich je nižší zápisný poplatok.
Otvorili sme nové záujmové útvary DRAMATICKÝ, MLADÝ
ZÁCHRANÁR, TURISTICKÝ, DISCO- prípravka, SCÉNIKA,
MALÉ CHOREOGRAFIE. Pre veľký záujem sme pridali ku
krúžkom DREVO A PAPIER, HRNČEK VAR, KERAMIKA,
ŠPERKY A DARČEKY, ANIMÁTOR a FUTBAL ešte ďalšie
dvojhodinovky. O našej činnosti sa môžete dozvedieť viac informácií z našej webovej stránky a tiež z príspevkov na facebooku
Centra voľného času Slniečko.
I keď je ešte len november, už sa môžeme pochváliť úspechmi
v radoch futbalistov a úspešným reprezentovaním našich nohejbalistov na Majstrovstvách Európy v Rumunsku.
Želáme všetkým našim zamestnancom a rodičom pohodový
školský rok, deťom veľa úspechov, aby sme všetci zo záujmovej
činnosti v našom zariadení mali radosť a potešenie.
Mgr. Eva Prekopová
riaditeľka CVČ

Čaro Vianoc
Tretí ročník Vianočného jarmoku sme v priateľskom a sviatočnom duchu otvorili v piatok 8. decembra 2017 príchodom
Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka. Stretli sme sa
pri dobrom varenom vínku, punči, medovine a rôznych kulinárskych špecialitách. Jarmočná sobota priniesla veľa prekvapení
deťom, ktoré si vianočné priania poslali na héliových balónikoch
do neba. Deti si želali darčeky, priania pre svojich blízkych, ale
aj deti zo vzdialených kútov sveta. Kultúrny program otvorila
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Sofia Bírová so svojím výnimočným sólovým prejavom a DFS
Borinka tradičným ľudovým pásmom Lucie. V ďalšom programe sa predstavili deti i dospelí, TS Catwalk, program oživila
jazzová sekcia hudobnej skupiny Milan Veróny Band, Mládežnícky spevácky zbor a mnoho ďalších. Predajcovia, účinkujúci
aj návštevníci jarmoku opäť vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. 		
				
				
Bc. Silvia Cocherová

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií

Kúzelník v Materskom centre Blšky

Mikuláš v Materskom centre Blšky

Koncom septembra prišiel medzi detičky do materského centra kúzelník Tristan. Predviedol svoje kúzelnícke triky, dokonca
aj deti učil čarovať. Za odmenu, že mu deti pomáhali každému
spravil zvieratko z balóna, ktoré vyčarilo všetkým úsmev na tvári.

Aj tento rok našiel cestu do materského centra Mikuláš. Niektoré deti ho vítali so slzami v očiach, ale Mikuláš svojim láskavým slovom strach odohnal. Deti mu porozprávali básničky,
zaspievali pesničky a najmenšie spolu s rodičmi ukázali kolo
mlynské. Za odmenu dostali balíček so sladkosťami.
Lucia Turoňová

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie ďakuje OcÚ
vo Veľkom Záluží za podporu činnosti DHZ a praje
všetkým občanom šťastné prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré v Novom roku 2018.
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Jeseň patrí k najkrajším chvíľam pre záhradkárov, ovocinárov
a vinárov. V tomto období zberajú plody celoročnej namáhavej
práce, tešia sa z dobrej úrody, robia zásoby na zimu a prezentujú
svoje plody a výpestky na miestnych a regionálnych výstavách.
Naši vinári sa prezentovali dobrým burčiakom na ZÁLUŽSKOM VINOBRANÍ, ktoré sa konalo dňa 9.9.2017.
Dňa 24. - 25.9.2017 sa konala po prvý krát Regionálna Výstava ovocia a zeleniny v Lužiankach, ktorá bola pod záštitou OV
SZZ Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výstavy sa zúčastnilo 19 základných organizácií vrátane našej. Poďakovanie
za reprezentáciu našej organizácie patrí rodine Zaujecovej, Pekarovej, Korecovej, Keselyovej a ďalším členom, ktorí prispeli

Za tieto dary zeme sme sa mohli poďakovať v mesiaci október
2017 aj v miestnom kostole, ktorý bol na túto príležitosť veľmi
pekne vyzdobený jesennými plodmi z vašich záhrad a sadov,
kde miestny Pán farár vystavené plody posvätil.
Členovia ZO SZZ sa zapojili po tretí krát do celoslovenskej
súťaže O najkrašie jablko. V dňoch 12. - 14. októbra 2017 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne sa konal 22. ročník celoslovenskej súťaže “ O najkrajšie jablko 2017“, ktorú organizoval
Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov. Po tretí
krát sa do tejto súťaže zapojili aj naši členovia základnej organizácie.Šimon Bíro s odrodou IDARED, Matúš Hrnko s odrodou
GLOSTER sa umiestnili medzi najkrajšie jablká skupiny.
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svojimi produktmi. Z našich ovocinárov uspeli Ing. Miroslav
Kyžňanský – 1.miesto za najkrajšiu kolekciu hrozna a Ing. Roman Komárňanský – 3.miesto za odrodu hrozna Tramín.
Dňa 1-2.októbra 2017 sa konal 16. ročník miestnej Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a výpestkov zo záhrad, na ktorej sa zúčastnilo rekordný počet vystavovateľov a aj občanov, ktorí sa boli
na výstavu aj pozrieť.
Ocenenia budú odovzdané slávnostne na výročnej členskej
schôdzi 28. januára 2018.

ZO SZZ vo Veľkom Záluží pozýva svojich sponzorov, členov
degustačných komisií a občanov ( so vzorkami mladých vín)
na 17. ročník posvetenia mladých vín, ktoré sa uskutoční dňa
27.12.2017 o 17:00 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží. K dobrej nálade nám zahrá Dychová hudba Zálužanka i zaspieva Folklórna skupina Ujlačanka a členovia výboru zo SZZ
navaria chutný guláš.
		

			

Ing. Vladislav Omelina
Predseda ZO SZZ

Zo života v obci
Október – Mesiac úcty k starším a naši jubilanti
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám
pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými
nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. K našim
prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše
zostali hladké a nepoškvrnené.
V rámci tohto mesiaca, bolo našim staršim občanom a jubilantom venované slávnostné posedenie, ktoré sa konalo 11.10.2017
v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží.
V úvode pani matrikárka Beáta Boledovičová privítala starostu
obce Milana Bíra, všetkých prítomných hostí a jubilantov, ktorí
v tomto roku dožívajú krásneho životného jubilea. Po úvodných

slovách nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili deti z materskej a Základnej školy vo Veľkom Záluží. Nielen jubilantom,
ale i všetkým prítomným zaspievala folklórna skupina Ujlačanka. Nasledoval slávnostný príhovor pána starostu obce Milana
Bíra, v ktorom zablahoželal všetkým jubilantom a spoločne
s poslankyňou pani Danielou Beličkou odovzdali darčeky a kvety. Po podpise do obecnej kroniky si seniori pochutili na chutnom obede, ktorý pripravili členky z Jednoty dôchodcov, začo
im touto cestou ďakujeme.
Milí naši seniori, želáme vám, aby všetky dni vášho života boli
naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou.
Mgr. Jana Nevínová

Vinobranie vo Veľkom Záluží
September je už tradične spojený s oberačkovými slávnosťami,
oslavou práce vinohradníkov a vinárov, inak to nebolo ani tento
rok u nás. Obec Veľké Zálužie a ZO Zväzu záhradkárov vo Veľkom
Záluží usporiadali 23.9.2017 tradičné Zálužské vinobranie, ktoré
sa konalo v priestoroch spoločenského domu. Podujatie bolo realizované za finančnej podpory NSK a tak pozvanie prijal aj predseda NSK Milan Belica a poslanci NSK. Pozvanie prijali aj hostia
z Iloku (Újlak) v Chorvátsku a to primátorka mesta Ilok Marina
Budimir a poslanci mestského zastupiteľstva. Úvodné slová patrili
starostovi obce Veľké Zálužie pánovi Milanovi Bírovi, ktorý spolu
s podpredsedom Stanislavom Pekarom prebral hroznový veniec od
domácej Folklórnej skupiny Ujlačanka. K vinobraniu neodmysliteľne patrí nielen dobré víno, sladký burčiak, hrozno, gurmánske
špeciality, ale i kultúrny program. Atmosféru vinobrania a oberačiek navodila divákom Folklórna skupina Močenčanka. Svojimi
piesňami a hrou na gajdy sa predstavili Gajdošskí trogári. Záver
patril tanečnej zábave pri HS Borovienka, ktorá roztancovala divákov.
Úsmev a radosť na tvári návštevníkov svedčali o tom, že Zálužské
vinobranie dopadlo k spokojnosti.
Mgr. Jana Nevínová
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Zo života v obci
Oslava 60. výročia založenia Psychiatrickej
nemocnice vo Veľkom Záluží
Ľudský život a zdravie je to najcennejšie, čo spoločnosť i jednotlivec má. Nie vždy sa o tieto hodnoty dokážeme sami postarať.
Vždy, keď potrebujeme pomoc, obraciame sa na kvalifikovaných
a skúsených odborníkov, akých nájdeme aj v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží, ktorá od 1.10.1957 sídli v kaštieli.
A práve v tomto roku nemocnica oslavuje 60. výročie založenia
Psychiatrickej nemocnice.
V rámci osláv v dňoch 29.11. – 30.11. 2017 prebiehala slávnostno – vedecká konferencia pod názvom „ Psychiatria včera a dnes“ , ktorá sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva SR, JUDr. et Ing. Tomáša Druckera a rektora Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Dr.h.c. prof. MUDr.
Vladimíra Krčméryho, DrSc. Cieľom konferencie bola edukácia
lekárov, psychológov, fyzioterapeutov, sestier a sociálnych pracovníkov, so zámerom poukázať na dôležitosť zdravotníckych
pracovníkov v psychiatrii, so zameraním na skúsenosti a prax
v psychiatrickej prevencii, diagnostike a terapii.
Keďže v nemocnici pracuje mnoho obyvateľov našej obce, slávnostnú zdravicu osobne, ale aj v mene obce, predniesol pán
starosta obce Veľké Zálužie Milan Bíro. Poďakoval všetkým
zdravotníckym pracovníkom za prácu v psychiatrickej nemocnici a zaželal im veľa pracovných úspechov. Záver osláv patril
kultúrno - spoločenskému programu, na ktorom slávnostné krájanie narodeninovej torty prenechala pani riaditeľka nemocnice
na starostu obce Milana Bíra.

V závere osláv odzneli pozitívne hodnotenia a poďakovania
nielen za vysokú odbornú úroveň konferencie, ale aj za vynikajúce organizovanie sprievodného a kultúrno - spoločenského
programu. Poďakovanie tak patrí všetkým pracovníkom, ktorí
sa podieľali na príprave a prezidentke konferencie riaditeľke Psychiatrickej nemocnice RNDr. Beatrix Novákovej, MPH
i MUDr. Anežke Imriškovej , ktorá prevzala odbornú garanciu
nad konferenciou.
				
Mgr. Jana Nevínová

Z činnosti MS-SČK

Dňa 27.10.2017 sme mali už tretí odber krvi v tomto roku. Zúčastnilo sa ho 48 darcov. Všetkým patrí veľká vďaka.
Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli občerstvením na jesennú kvapku krvi.

Touto cestou chcem oznámiť aj nové termíny odberu na rok 2018. Ako prvý bude 16.2.2018,
Valentínska kvapka krvi. Druhý pripadne na deň darcov krvi a to je 22.6.2018, tretí odber sa
bude konať 26.10. 2018.
Chcela by som spomenúť, že 30.10.2017 sme v spolupráci s MS - SČK v Nitre odovzdali našim sociálne slabším
spoluobčanom potravinové balíčky.
Blížia sa vianočné sviatky a ja Vám prajem prežite ich v zdraví a v pokoji so svojimi najbližšími.
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Viera Škvareninová
predsedníčka SČK

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií

Činnosť ZO JDS a FSk UJLAČANKA
za posledný štvrťrok 2017
Prvý októbrový víkend sme navštívili Stupavu, kde sa konal
už 20. ročník festivalu DNI ZELÁ, ktorý sa snaží zachovávať
tradície pestovania a spracovania kapusty. Pri príležitosti osláv
Október - mesiac úcty k starším, ktorú organizovala obec Veľké
Zálužie sa naše členky podieľali na príprave. Aby sa naši seniori a jubilanti cítili príjemne, upravili sme priestory v spoločenskom dome a pripravili chutné pohostenie pre všetkých
prítomných. FSk Ujlačanka svojim blokom piesní prispela do
bohatého kultúrneho programu. Dňa 27.10. sa konalo slávnost-

né otvorenie privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste
R1, kde v rámci kultúrneho programu vystúpila aj FSk Ujlačanka. V Lužiankach sa v KD dňa 19.11 konalo podujatie pod záštitou starostu obce PUTUJEME PO TRADÍCIÁCH NAŠICH
PREDKOV, kde obec Veľké Zálužie prezentovala aj naša FSk
Ujlačanka s programovým blokom PÁRANIE PERIA. V rámci
výstavy krojov a uchovania tradícií sme predstavili kroj z našej
rodnej obce. Posledný štvrťrok sme 25.11. ukončili vystúpením
na prehliadke ľudových piesní NA UJLACKEJ VEŽI 6.

Milí seniori, nakoľko sa blížia sviatky
radosti a pokoja, do budúcnosti vám
želám zdravie, lebo je vzácne, šťastie,
lebo je ho málo, lásku, lebo je krásna, život, lebo je krátky, spokojnosť
v duši a v našich rodinách, tak ako sa
to spieva pred najkrajšími sviatkami
roka.
ŠŤASTIE NECH ŽIARI,
KAŽDÉMU V TVÁRI.
Všetko najlepšie za celú ZO JDS
Anna Bakováw
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Športové okienko

Hodnotenie jesennej časti mládeže
ŠK Veľké Zálužie
Jeseň sa skončila, haly a telocvične nekompromisne už našim
futbalistom klopú na dvere, preto je čas zrekapitulovať prvú časť
tejto sezóny.
U13
Po minuloročnej mimoriadne úspešnej sezone (pozn.:vyhrali
sme súťaž bez straty bodu) nám v tejto kategórii skončilo až šesť
detí. Do novej sezóny sme napriek tomu vstupovali plní očakávaní. Chlapci sa aj naďalej prezentovali kombinačným futbalom, ktorý platil na našich súperov v skupine A. V tabuľke sme
po jesennej časti tretí s 19 bodmi a skóre 53:14. Čelo tabuľky
je mimoriadne vyrovnané, o čom svedči fakt,že mame rovnaký
počet bodov ako mužstvá pred nami a od lepšieho umiestnenia
nás delí len horšie skore.
Výsledky kategórie U13:
Alekšince - V. Zálužie 2:13, góly: D. Kováč 5, A. Finta 2, D.
Bulejčík 2, J. Kováčik 2, M. Kuruc,
V. Zálužie - Báb 6:2, góly: J. Kováčik 3, D. Kováč, D. Bulejčík,
K. Števík
Močenok- V. Zálužie 2:2, góly: D. Cocher, D. Bulejčík
Chrenová B - V. Zálužie 0:1, gól: J. Kováčik
V. Zálužie – Lehota 13:1, góly: J. Kováčik 4, D. Bulejčík 3, D.
Kováč 2, M. Benčo 2, D. Cocher2
V. Zálužie – H. Kráľová/Hájske 3:5, góly: J. Kováčik, D. Bulejčík, D. Cocher
V. Zálužie - Alekšince 4:1, góly: M. Benčo 2, D. Bulejčík, J.
Kováčik
Báb – V. Zálužie 1:11,goly: J.Kováčik 4, M.Benčo 2, D.Cocher,J.Križan Š. Audy, M.Kuruc, A.Finta
Hodnotenie Miniligy M. Stocha:
V tejto vekovej kategórii nastali veľké zmeny. Súťaž začal
riadiť ObFZ Nitra. Všetky zápasy, zostavy, výsledky a strelci sa
po novom museli nahrávať do ISSF systému, čo pridalo na práci
našim trénerom. Každé dieťa musel klub zaregistrovať a zaplatiť
registračný poplatok a členské.
Naša snaha zostať v dlhodobo fungujúcej skupine A zostala
nevypočutá a zaradili nás do novozaloženej skupiny B s mužstvami Bábu, Rišňoviec, Chrenovej B a Lehoty. Lehota sa už
tradične (opakuje sa to pravidelne rok čo rok) do súťaže prihlási,
ale na turnaje nechodí.
V rámci našej skupiny sa odohrali štyri turnaje. Postupne sa hralo v Záluží, Bábe, Rišňovciach a na Chrenovej.
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Jediné body sme stratili za remízu s Bábom a so skóre 97:7 a 34
bodmi jednoznačne vedieme tabuľku.
Výsledky:
V. Zálužie - Báb 6:0, 2:2, 4:1, 6:2
V. Zálužie - Rišňovce 11:0, 7:0, 13:0, 10:0
V. Zálužie – Chrenová B 11:0, 8:0, 11:1, 8:1
Strelci jesennej časti miniligy: J.Kováčik – 29 gólov, Mich. Kuruc - 20, D. Cocher – 17, K. Števík - 11, D. Halveland - 7, J.
Blaho - 3, J. Križan - 3, J. Ivančík - 2, Mat. Kuruc – 2, D. Sabo,
M. Pekar a M. Moravčík - všetci 1.
Pozn.: Na týchto turnajoch hrali svoje zápasy aj mladšie deti
(U9), ktorým sa taktiež darilo a svoje zápasy vysoko vyhrávali.
Žiaci:
Žiaci začali svoju súťaž veľmi dobre, keď sme postupne zdolali
Rumanovú 8:0 (góly: Kováčik 2, Záhorák 2, Bulejčík 2, Kováč,
Vajzer), Nové Sady 8:0 (góly: Vajzer 3, Záhorák 3, Bulejčík,
Bédi), Janíkovce 5:1 (góly: Bédi 2, Bulejčík 2, Novomestský),
Zbehy 4:3 (góly: Záhorák 3, Bédi).
Potom sme však nešťastne prehrali s Výčapmi-Opatovcami 1:2
(gól: Bédi), nezvládli sme ani zápas v Lukáčovciach, kde prišla
vysoká prehra 1:7 (gól: Vajzer) a naprázdno sme vyšli aj s ČFK
Nitra 1:3 (gól: Bédi).
V skupine B sme po jesennej časti na 4. mieste.
Výber Oblastného futbalového zväzu v Nitre.
ObFZ Nitra organizuje pre najšikovnejšie deti z oblasti rôzne
halové turnaje. Do širšej nominácie sa dostali aj hráči z našich
mládežníckych tímov.
U14: Matej Kušnír, Filip Bédi, Sebastian Záhorák
U13: Adam Finta, Martin Benčo, Denis Bulejčík
U12: Dávid Kováč, Jakub Kováčik
U11: Jakub Kováčik, Michal Kuruc, Kristian Števík a Dávid Cocher.
V U14 nás budú reprezentovať všetci traja nominovaný chlapci.
Do U11 sa nakoniec dostal iba Jakub Kováčik, ktorého si dokonca tréneri zvolili aj za kapitána výberu.
Všetky tieto výsledky svedčia o kvalitnej práci našich trénerov
a o šikovnosti našich detí.
		
				

Marek Kováčik

Športové okienko
Úspech našich nohejbalistov
na Majstrovstvách Európy
V dňoch 15. - 20. novembra 2017 sa uskutočnili Majstrovstvá
Európy v nohejbale Junior - men, U21 Mix, seniori (muži, ženy
a Mix) v Izvorani - RUMUNSKO.
Bolo nám potešením, že naši chlapci menovite Tomáš Ševčík,
Dominik Kováčik, Adam Kováčik a Ľuboš Kratochvíla, ktorí
boli nominovaní za Centrum voľného času Slniečko Veľké Zálužie spolu so spoluhráčmi z Vinodolu, Mojmíroviec, Prešova
a Vrbového sa dostali do výberu a mohli hrať v kategóriách juniori muži, seniori muži a U21 mix a stretnúť sa s najlepšími nohejbalovými hráčmi. Chlapci sa dostali už po tretí krát za sebou
na ME v nohejbale a opäť nesklamali.
Majstrovstiev sa zúčastnilo 14 krajín, kde favoritom bolo rozhodne domáce Rumunsko. Medzi špičkami nohejbalu treba spomenúť aj Maďarsko, Moldavsko, Francúzsko, Taliansko a v neposlednom rade aj Slovensko.

Náš reprezentant Ľuboš Kratochvíla v kategórii Junior – men
v singloch po bojoch v skupine postúpil do štvrťfinále a odtiaľ
do finále, kde získal štvrté miesto, keď v bojoch o bronz podľahol hráčovi z Talianska.
Chlapci v kategórii Juniors Men DOUBLE (dvojky) vo svojej
skupine postúpili zo skupiny avšak skončili už vo štvrťfinále.

V kategórii Juniors Men TRIPLE (trojky) sa prebojovali až
do finále (za našu obec Ľuboš Kratochvíla), kde sa umiestnili
na krásnom druhom mieste a priniesli domov strieborné medaily.
Tomáš Ševčík, Dominik Kováčik a Adam Kováčik v kategórii
Seniors Men TRIPLE sa zo svojej skupiny prebojovali až do finále, kde sa im podarilo získať tretie miesto a odniesť si bronzové medaily. V kategórii Seniors Men DOUBLE a Single men
skončili už vo štvrťfinále.
Prvý krát bojovali aj v kategórii U 21 MIX, kde sa našim chlapcom menovite Ľubošovi Kratochvílovi a Adamovi Kováčikovi podarilo získať strieborné medaily za krásne druhé miesto.
Chlapci tak ďalším rokom nadviazali na svoje medzinárodné
úspechy.
Ďakujeme im za reprezentáciu nielen Slovenska, ale aj reprezentáciu našej obce a želáme im veľa ďalších osobných a športových úspechov.
				
Mgr. Eva Prekopová
riaditeľka CVČ Slniečko

Zahájenie skautského roka
Malebná Banská Štiavnica už po niekoľký krát privítala s otvorenou náručou Úlackých skautov. Toto pre
nás veľmi blízke mestečko je domovom pre skautov,
ktorí patria do 45. zboru už vyše 10 rokov. Za tie roky
sa medzi nami vytvorili veľmi silné priateľstvá. Tento
krát sme sa sem vybrali, aby sme v septembri zahájili
skautský rok. Ten, podobne ako školský rok, začína v
septembri. Zahájenie prebehlo pod nádhernou štiavnickou kalváriou, kde sme si v krásnom počasí stanovili ciele na ďalší rok. Nocľah sme našli v klubovni,
kde sme mali kopec srandy. V piatok sme sa zúčastnili
Salamandrových dní, ktoré pozostávajú zo sprievodu
Štiavnicou a sprievodných kultúrnych podujatí.
Dominik Moravčík
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Inzercia
Kvalitne doučím matematiku na ZŠ, pripravím na písomky,
monitor a prijímacie skúšky t.č. 0911 521 532

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Matias Čaplán
Tobias Kerek
Nela Bédiová
Filip Moravčík
Adam Vychlopen
Melisa Lichardusová
Miroslav Kalúz
Jakub Tkáč
Richard Murín
Nina Pavelová
Matej Markovič
Richard Koiš
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Opustili nás:
			
92r.
Katarína Bédiová rod. Hrivňáková
84r.
Mária Šokyová rod.Tehlárová
65r.
Helena Števíková rod. Gacková
65r.
Zdena Mihóková rod. Salayová
53r.
Emília Moravčíková rod.Tkáčová
33r.
Martina Derková

Vitajte na svete!

Amélia Vindišová

David Turoň

Ema Megová

Martin Kadera

Matias Čaplán

Nela Bédiová

Nikoleta Kyselová

Šimon Goč		

Tobias Kerek

Hana Sabadošová

Nela Domaracká

Privítanie Mikuláša a Vianočný jarmok, 8. - 9. 12. 2017

Pozvánka 			

			

								

		

