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EDITORIAL

Milí Zálužania,

vené a vyzdobené vozy čakali v hasičskej zbrojnici
na rozhodnutie, ktoré padlo dva dni pred príchodom Mikuláša. Napokon sa tak pri dodržiavaní
všetkých hygienických opatrení deti stretli s Mikulášom a jeho pomocníkmi.

pri písaní týchto riadkov, by mi ani na um neprišlo,
že to budú už druhé Vianoce, ktoré budeme všetci
prežívať opäť inak ako po minulé roky. Vnímam to
však aj ako čas na zamyslenie sa pre nás všetkých,
ako aj čas popremýšľať nad skutočnými hodnotami
v rýchlo bežiacom čase.
V zásade je ovplyvnený každodenný život nás všetkých. Pandémia zasiahla niektoré rodiny po zdravotnej stránke, iné po finančnej a všetkých po sociálno-spoločenskej stránke, keď sme
museli radikálne zmeniť a obmedziť svoje dlhoročne zaužívané
zvyky, tradície či záľuby.
U nás v obci sme tento rok sme stihli na jeseň usporiadať jedno veľké hromadné podujatie „Zálužské vinobranie“, ktoré bolo
spojené s oslavami 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Na jeseň oslavy pokračovali tematickou výstavu „ OBEC V PREMENÁCH ČASU“.
Pandemická situácia nám však ani tento rok nedovolila usporiadať spoločné stretnutie seniorov a tak sme aspoň v rámci
Mesiaca úcty k starším odovzdali našim jubilantom spomienkové darčeky. Touto cestou Vám, drahí jubilanti, želám veľa
zdravia, porozumenia v rodinách, lásky a šťastia pri spoločných chvíľach v kruhu blízkych.
Opatrenia sa menili „zo dňa na deň“ a do poslednej chvíle sme
nevedeli či budeme môcť zrealizovať príchod Mikuláša. Pripra-

mieste.

Viem, že situáciu v ktorej sa nachádzame netreba
zľahčovať. Robiť paniku nám nepomôže, ale zodpovedný prístup a zdravý sedliacky rozum je na

Naša obec spolupracuje so spoločnosťou COUPE INVEST s.r.o.,
ktorá naďalej zabezpečuje AG testovanie v našej obci. Mnohí občania sa ma pýtali, či vieme zabezpečiť aj v našej obci
očkovanie, keďže už je potrebné sa preukazovať očkovacím
preukazom pri vstupe do obchodov, nákupných centier či do
zamestnania. A tak sme v rámci spolupráce so spoločnosťou
COUPE INVEST s.r.o. začali s očkovaním, ktoré prebieha každý
mesiac v spoločenskom dome. Prajme si spoločne, aby sme sa
už čoskoro mohli stretávať s najmenšími obmedzeniami a opätovne Vás prosím o spoločnú zodpovednosť a ochranu nášho
zdravia. Veríme, že takýmto spôsobom aj obec Veľké Zálužie
prispeje k znižovaniu a prevencii dôsledkov tejto mimoriadnej
situácii.
Na záver Vám prajem veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére
Vianoc, veľa pozitívnej energie. Nech je pre Vás pevné zdravie
a rodina oporou počas celého nastávajúceho roka 2022.

Milan Bíro, starosta obce
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UZNESENIA

z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 28. septembra 2021
UZNESENIE č. 191

UZNESENIE č. 194

K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje predsedu návrhovej
komisie Ing. Jána Bédiho a členov:
Mgr. Tomáša Tkáča a Ing. Pavla Pekara.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

K bodu 6/ Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie na 2. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké
Zálužie na 2. polrok 2021, schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie na 2. polrok 2021.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 192
K bodu 3/ Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje program osemnásteho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 193
K bodu 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie Správu o plnení uznesení hlavnej kontrolórky obce
Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 195
K bodu 7/ Schválenie Návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia
obce Veľké Zálužie č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy v obci
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2021 o určení spádovej
Materskej školy v obci Veľké Zálužie,
uznáša sa na Všeobecne záväznom
nariadení č. 2/2021 o určení spádovej
Materskej školy v obci Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 196
K bodu 8/ Schválenie Návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia
obce Veľké Zálužie č. 3/2021 o prenájme spoločenského domu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo Všeobecne záväzné

nariadenie č. 3/2021 o prenájme spoločenského domu v obci Veľké Zálužie,
uznáša sa na Všeobecne záväznom
nariadení č. 3/2021 o prenájme spoločenského domu v obci Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 2 - Peter Cocher,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján
Bédi, Ing.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
nehlasoval:0
UZNESENIE nebolo schválené.

UZNESENIE č. 197
K bodu 9/ Odkúpenie časti pozemku
vo vlastníctve obce priamym predajom – schválenie kúpnej zmluvy –
Simona Kutaková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer priameho
predaja pozemku zapísanom na LV
2061 vo vlastníctve obce Veľké Zálužie
s par.č. 76/1 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 355 m2, schvaľuje priamy predaj
pozemku zapísanom na LV 2061 vo
vlastníctve obce Veľké Zálužie s par.č.
76/1 KNC k.ú. Veľké Zálužie o výmere
355 m2 p. Simone Kutakovej, bytom
Kostolná 366/2, 951 35 Veľké Zálužie.
schvaľuje cenu za 1 m2 vo výške 16,18
Eur, t.j. za 355 m2 spolu 5.743,90 Eur
(slovom: päťtisícsedemstoštyridsaťtri Eur a deväťdesiat centov), pričom
cena bola stanovená na základe Znaleckého posudku č.140/2021 vypracovaným Ing. Oliverom Stollárom,
Hornočermánska 70, 949 01 Nitra,
schvaľuje text kúpnej zmluvy medzi
Obcou Veľké Zálužie a p. Simonou Kutakovou, bytom Kostolná 366/2, 951 35
Veľké Zálužie s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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UZNESENIE č. 198
K bodu 10/ Odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce priamym
predajom – schválenie kúpnej zmluvy – Jozef Salay
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer priameho
predaja pozemku zapísanom na LV
2061 vo vlastníctve obce Veľké Zálužie
s par.č. 76/2 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 569 m2, schvaľuje priamy predaj pozemku zapísanom na LV 2061 vo
vlastníctve obce Veľké Zálužie s par.č.
76/2 KNC k.ú. Veľké Zálužie o výmere 569 m2 p. Jozefovi Salayovi, bytom
Okružná 434/2, 951 35 Veľké Zálužie.
schvaľuje cenu za 1 m2 vo výške 14,16
Eur, t.j. za 569 m2 spolu 8.057,04 Eur
(slovom:
osemtisícpäťdesiatsedem
Eur a štyri centy), pričom cena bola
stanovená na základe Znaleckého posudku č.139/2021 vypracovaným Ing.
Oliverom Stollárom, Hornočermánska 70, 949 01 Nitra, schvaľuje text
kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Zálužie a p. Jozefom Salayom, bytom
Okružná 434/2, 951 35 Veľké Zálužie
s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 199
K bodu 11/ Odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce priamym
predajom – schválenie kúpnej zmluvy – manželia Bohátoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer priameho
predaja časti pozemku zapísanom
na LV 3534 vo vlastníctve obce Veľké
Zálužie s par.č. 564/109 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 111 m2, schvaľuje priamy predaj pozemku zapísanom na LV
3534 vo vlastníctve obce Veľké Zálužie
s par.č. 564/109 KNE k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 111 m2 2 p. Mariánovi Bohátovi a p.Viere Bohátovej, obaja bytom
Hlavná 853/46, 951 35 Veľké Zálužie.
schvaľuje cenu za 1 m2 vo výške 17,62
Eur, t.j. za 111 m2 spolu 1.955,82 Eur
(slovom:
tisícdeväťstopäťdesiatpäť

Eur a osemdesiatdva centov), pričom
cena bola stanovená na základe Znaleckého posudku č.76/2021 vypracovaným Ing. Jurajom Bence, Petzwalova 552/46, 949 12 Nitra, schvaľuje text
kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Zálužie a p. Mariánom Bohátoma a p.
Vierou Bohátovou, obaja bytom Hlavná 853/46, 951 35 Veľké Zálužie s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1.
Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 200
K bodu 12/ Odkúpenie časti obecného pozemku – osobitný zreteľ –
Marta Mihoková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo zámer odpredať na
základe žiadosti p. Marty Mihokovej,
bytom Veľké Zálužie, Okružná 456/9,
pozemok parc.č. 564/108 o výmere 48
m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
schvaľuje
prevod obecného pozemku par.č.
564/108 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie
o výmer 48 m2 p. Marte Mihokovej,
bytom Veľké Zálužie, Okružná 456/9
ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je takto
oplotený a využívaný niekoľko desiatok rokov ešte predchádzajúcimi majiteľmi a výmera prevádzanej plochy
je menšia ako 100 m2. schvaľuje cenu
za 1 m2 vo výške 10,00 Eur, schvaľuje text kúpnej zmluvy medzi Obcou
Veľké Zálužie a žiadateľkou p. Martou
Mihokovou s prihliadnutím na konfiguráciu článku 1. Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján
Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 201
K bodu 13/ Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Marianna
Paliková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Marianny
Palikovej bytom Rapatská 929 /10, Veľké Zálužie, berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie, súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
schvaľuje zámer odpredať žiadateľke
Marianne Palikovej
1. celý obecný pozemok C KN parc.č.
896/19 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 48
m² - a to diel č.5 o výmere 42 m² a diel
č.6 o výmere 6 m²
2. časť obecného pozemku C KN parc.č. 896/18 k.ú. Veľké Zálužie – a to diel
č.3 o výmere 10 m² a diel č.4 o výmere 1 m², ktorý je odčlenený na základe
geometrického plánu č.211/2020 zo
dňa 07. 12. 2020 - dôvodom hodným
osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je skutočnosť, že na týchto pozemkoch
už od roku 1960 stojí časť rodinného
domu a výmera predávanej plochy je
menšia ako 100 m².
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján
Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 202
K bodu 14/ Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Hrnko
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Jozefa Hrnku a manželky Marty Hrnkovej, obaja
bytom Družstevná 64/24, Veľké Zálužie o odkúpenie obecného pozemku
C KN parc.č. 3420/8 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 372 m2; berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
schvaľuje zámer odpredať žiadateľom pozemok C KN parc.č. 3420/8
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 372 m2
priamym predajom. Cena pozemku
bude určená na základe predloženého
znaleckého posudku.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Mo-
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ravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 203
K bodu 15/ Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Helena Brezíková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Heleny Brezíkovej bytom Žatevná 1160/23, Veľké
Zálužie o odkúpenie časti obecného
pozemku reg. „C“ parc.č. 564/52 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 307 m2; berie na vedomie stanovisko stavebnej
komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie, neschvaľuje zámer
odpredať žiadateľke pozemok C KN
parc.č. 563/52 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 307 m2, ktorý bol geometrickým
plánom č. 80/2021 zo dňa 30. 06. 2021
odčlenený z obecného pozemku C KN
564/51 k.ú. Veľké Zálužie,
odporúča
starostovi Obce Veľké Zálužie vyvolať
rokovanie so žiadateľkou p. Helenou
Brezíkovou o odkúpení pozemkov
C KN 473/2 a 474/2 k.ú. Veľké Zálužie
o celkovej výmere 443 m2, ktoré sú
v jej vlastníctve - do vlastníctva obce
Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 204
K bodu 16/ Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – manželia Jeneyoví Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Petra
Jeneya a manželky Moniky Jeneyovej,
obaja bytom Budín 977/33, Veľké Zálužie o odkúpenie časti obecného pozemku C KN parc.č. 563/53 k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 83 m2;
berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom
stavebnej komisie, schvaľuje zámer
odpredať žiadateľom časť obecného
pozemku C KN parc.č. 563/53 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 83 m2 dô-

vodom hodným osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predzáhradka je
takto využívaná a oplotená od roku
1970 ešte bývalými majiteľmi a výmera predávanej plochy je menšia ako
100m2.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 205
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plocha 0,34 m2 (1 stĺpec) t.j. 1,36 m2 – LV
č. 2061, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“, v zastúpení
spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o. so
sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851
01 Bratislava, IČO: 48136999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest
so Zásielkovňou, ako alternatívu poštovej služby, na dobu určitú/neurčitú,
za nájomné 1 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 1 Eur, s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom
podpísaná do 30 dní od schválenia
uznesenia v obecnom zastupiteľstve.
V prípade, že nájomná zmluva v tejto
lehote nebude nájomcom podpísaná,
toto UZNESENIE stratí platnosť.
Hlasovanie: za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

K bodu 17/ Schválenie vecných bremien IBV Malináreň
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Občianskeho združenia Malináreň so sídlom
Podvinohrady 531/70 Veľké Zálužie
o zriadení vecných bremien na obecných pozemkoch C KN parc. č. 598/9,
598/1, 597; E KN parc. č. 618, 617, schvaľuje jednorazovú náhradu za vecné
bremená vo výške 1,00 Euro (slovom:
jedno Euro) vymedzené Geometrickým plánom č. 325/2021 o výmere 358
m2, schvaľuje text Zmluvy o zriadení
vecných bremien na obecných pozemkoch v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s. na
realizáciu distribučného elektrického
rozvodu NN pre Občianske združenie
Malináreň na výstavbu 17 RD.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

K bodu 19/ Žiadosť o predĺženie nájmu – Juraj Bíro
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo žiadosť Juraja
Bíra, schvaľuje predĺženie nájmu
od 15. 12. 2021 do 15. 12. 2026. Výška
nájomného za prenajaté priestory
uvedené v nájomnej zmluve ostáva
nezmenená vo výške 17,– EUR/m2 t.j.
496,91 Eur ročne. V článku IV. Sa vypúšťajú body 2, 3, a 4. Ostatné články
zmluvy ostávajú nezmenené. Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.;
Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.;
Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 206

UZNESENIE č. 208

K bodu 18/ Zámer o prenájom obecného priestranstva na inštaláciu samoobslužných boxov ZÁSIELKOVŇA – osobitný zreteľ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nájom časti pozemku registra „C“ KN
Veľké Zálužie, parc.č. 220/1 zastavaná

K bodu 20/ Nájomné byty vo vlastníctve obce – schválenie poradovníka – opakované nájmy
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo návrh poradovníka
žiadateľov o obecné nájomné byty,
schvaľuje poradovník žiadateľov
o obecné nájomné byty, ktorí splnili
podmienky a kritériá na pridelenie
nájomných bytov podľa VZN č. 1/2015,
Dodatku k VZN č. 1/2017 a Dodatku

UZNESENIE č. 207
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k VZN č. 2/2018 Obce Veľké Zálužie
nasledovne: Simona Ternényová, Pažiť 203/1, Veľké Zálužie - 50 bodov;
Jana Megová, Vinohrady 647/50, Veľké Zálužie - 45 bodov; Jana Vindišová, Jarocká 369/13, Veľké Zálužie - 45
bodov; Pavol Bédi, Rínok 257/3, Veľké
Zálužie - 45 bodov; Natálie Bírová,
Hlavná 714/62, Veľké Zálužie - 45 bodov; Anton Tkáč – Zabák, Vinohrady
649/46, Veľké Zálužie - 40 bodov; Karol Križanovič, Obecná 955/2, Veľké
Zálužie - 35 bodov; Ján Sinak, Budín
1104/62, Veľké Zálužie - 30 bodov; Tadeáš Backo, Pažiť, 207/2, Veľké Zálužie
- 30 bodov; Ľuboš Kratochvíla, Hlavná
1134/26, Veľké Zálužie - 30 bodov; Natália Leššová, Budín 971/23, Veľké Zálužie - 30 bodov; Jaroslav Bango, Sv.
Gorazda 614/70, Močenok - 15 bodov;
Andrea Biharyová, Báb č. 385 - 15 bodov; Mário Solčanský, Hlavná 501/71,
Horná Kráľová - 10 bodov; Petra Bohátová, Báb č. 385 - 0 bodov
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Janka Moravčíková, PhDr.,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 209
K bodu 20/ Nájomné byty vo vlastníctve obce – schválenie poradovníka – opakované nájmy
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informatívnu
správu k uzatvoreniu opakovaných
nájmov v nájomných bytoch v bytových domoch Cintorínska 1388/18
a Podvinohrady 1344/55, 57, 59.
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Janka Moravčíková, PhDr.,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 210
K bodu 21/ Zriadenie komisie verejného poriadku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží presúva rokovanie o zriadení Komisie verejného priadku na najbližšie
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 5 - Daniela Beličko-

vá, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 1 - Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 211
K bodu 22/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť o ukončenie
prenájmu p. Ľubici Tkáčovej, schvaľuje ukončenie prenájmu p. Ľubici
Tkáčovej – UNITIP. Nájom sa ukončuje
dohodou ku dňu 30. 09. 2021.
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Janka Moravčíková, PhDr.,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 214
K bodu 22/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží odporúča starostovi obce ustanoviť úradné hodiny klientskeho centra
každý pracovný deň v týždni v čase
od 8,00 – 12,00 a od 13,00 – 15,00
v dňoch pondelok, utorok, štvrtok
a piatok. V stredu v čase 8,00 – 12,00
a od 13,00 – 17,00.
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Janka Moravčíková, PhDr.,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 212
K bodu 22/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo Správu z vykonanej
kontroly dodržiavania zákonnosti pri
vybavovaní sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb podaných na obec Veľké Zálužie v rokoch
2020-2021, berie na vedomie Správu
z vykonanej kontroly dodržiavania
zákonnosti pri vybavovaní sťažností
a petícií fyzických osôb a právnických
osôb podaných na obec Veľké Zálužie
v rokoch 2020-2021.
Hlasovanie: za: 5 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Janka Moravčíková, PhDr.,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 1 - Tomáš Tkáč, Mgr.; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 213
K bodu 22/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie Správu o kontrole čerpania rozpočtu v bodoch
dostavba MŠ a ZŠ, kde boli narozpočtované sumy prečerpané.
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Janka Moravčíková, PhDr.,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

OZNAM
Dňa 14. decembra 2021 sa konalo 19. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží. Uznesenia, ktoré boli prijaté
obecným zastupiteľstvom, budú
uverejnené v budúcom čísle
obecného časopisu. Záznam zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť na webovom sídle obce:
https://www.velkezaluzie.eu/zivot-v-obci/video-galeria/obecne-zastupitelstvo-video/

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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OBEC V PREMENÁCH ČASU
Prvá písomná zmienka o existencii obce je určite významným
medzníkom v živote každej jednej obce nielen na Slovensku, ale
všade vo svete. Od nej sa začína písať oficiálna história obce, ktorá
zachytáva a dokumentuje život miestnej komunity, zvyky, obyčaje,
súpisy či správy. Inak to nie je ani v našej obci Veľké Zálužie.
V našej obci dnes žije 4384 obyvateľov,
niektorí sa tu narodili, iní priženili,
či prisťahovali. Mnohí z nich aktívne
pôsobia v miestnych záujmových organizáciách a spolkoch, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k zlepšovaniu
kvality života v obci.
Obec v spolupráci s miestnymi záujmovými organizáciami, spolkami,
základnou a materskou školou pripravila v rámci osláv 760. výročia

Naša obec Veľké Zálužie má bohatú
históriu tesne spätú so stáročnými dejinami tohto územia, tohto kraja a tohto miesta, kde okolitú úrodnú pôdu odnepamäti obrábali a zveľaďovali naši
predkovia. Mnohé generácie, ktoré tu
žili, usilovne zveľaďovali svoje životné
podmienky a budovali aj obec. Dnes
sa usilujeme konať podobne a jediná
cesta, ktorá vedie k úspechu, je cesta
spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. To sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a pracovať
v prospech miesta, kde žijeme. Veď na
budúcnosti je najkrajšie práve to, že si
ju môžeme vytvoriť sami.

prvej písomnej zmienky o obci tematickú výstavu „OBEC V PREMENÁCH
ČASU“. Výstava bola sprístupnená od
1. 11. do 24. 11. 2021 každý deň v čase
od 9.00 do 18.00 h. V knihe návštev je
zapísaných 895 návštevníkov výstavy. No nie každý mal možnosť prísť
a zaspomínať si pri fotografiách,
výstavných exponátoch či listovať
v kronikách. Fotogalériu z výstavy si
môžete pozrieť na webovom sídle obce
www.velkezaluzie.eu. Možno si to ani
v tom každodennom zhone neuvedomujeme, ale čriepky histórie našej
krásnej obce napĺňame konkrétnymi
činmi aj v súčasnosti. Sme odkázaní

na spoluprácu, na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich
nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu.
Sme presvedčení, že tak ako môžeme
byť hrdí na históriu Veľkého Zálužia
a úspechy našich predkov, budú naši
potomkovia hrdí na to, čo dokážeme
urobiť pre svoju obec dnes.
Veľké Zálužie má pred sebou budúc-

nosť a dnes robíme všetko pre to, aby
tu zostali žiť naše deti a vnuci, aby
naša obec bola ich domovom.
Na záver chceme vyjadriť úprimné
poďakovanie všetkým, ktorí svojou
snahou prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce.
(ocu)
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POMOC Z POTRAVINOVEJ
BANKY SLOVENSKA
Napríklad na jar tohto roku Obec Veľké Zálužie poskytla obyvateľom obce,
ktorí sú v núdzi, prípadne majú ťažšie
sociálne zázemie, potraviny (ako sú
múka, cukor, olej, strukoviny a iné…).
Obyvatelia boli milo prekvapení a takúto pomoc privítali.
Koncom tohto roka sa nám opäť podarilo obdariť veľa takýchto rodín a tentoraz nie potravinovou pomocou, ale
zimnou obuvou. Pracovníčky obce
kontaktovali uvedené rodiny a zisťovali čísla topánok členov tej ktorej
rodiny.

Potravinová banka Slovenska je občianske združenie s humanitárnym
zameraním. Je to nevládne, apolitické občianske združenie a nie je
viazané na žiadne náboženské hnutie. Zhromažďuje potraviny, skladuje a bezplatne ich prideľuje rôznym
charitatívnym organizáciám, ktoré
poskytujú potravinovú pomoc ľuďom
v núdzi. Činnosť potravinovej banky
spočíva v darovaní a rozdeľovaní a jej
práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo.
Prebytočné potraviny a vybraný tovar sa tak nestanú odpadom, pokiaľ
sa nájde možnosť ich spotrebovať,
a to v relatívne krátkom čase. Okrem
toho, že sa tým dosiahne minimalizácia odpadu, významným prínosom je
poskytnutie prebytočných potravín
na dobročinné účely. Okrem priameho poskytovania prebytočných potravín na charitatívne účely je možné
využiť schému známu vo svete ako
potravinová banka. Princípom činnosti potravinovej banky je odber
prebytočných potravín a ich distribúcia dobročinným organizáciám.
Obec Veľké Zálužie pod záštitou starostu obce pána Milana Bíra spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska, prostredníctvom ktorej už
neraz poskytla pomoc, mnohým rodinám v našej obci a blízkom okolí. Tak-

tiež obec nepomáha iba rodinám, ale
i niektorým zariadeniam, kde sú občania našej obce umiestnení (domovy
sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, reedukačné zariadenia a pod.)

Následne sa robili podľa spísaného
harmonogramu balíky topánok do rodín, ktoré následne pracovníčky obce
po týchto rodinách rozvážali. Všetci
takto obdarovaní obyvatelia sa takejto
pomoci tešili a boli dojatí.

MODERNIZÁCIA SIRÉNY
Zastaraná elektromotorická siréna umiestená na budove základnej školy bola
vymenená za modernú elektronickú sirénu. Siréna je technickým informačným prostriedkom určeným na varovanie obyvateľstva obce v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku.

Zastaraná elektromotorická siréna

Moderná elektronická siréna

ČO SA DEJE ZA DVERAMI?
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OPORNÝ MÚR PRI KAPLNKE NA BUDÍNE

V roku 1935 dala Terézia Moravčíková
postaviť novú kaplnku Panny Márie –
Pomocnice kresťanov. Vkusný architektonický návrh s prvkami ľudovej
architektúry realizoval Ján Ternény,
murársky majster z Ujlaku.
Kaplnka Panny Márie je zapísaná
v ústrednom zozname pamiatkového
fondu ako národná kultúrna pamiatka
pod číslom 1567/1-2. Jedna z posledných opráv bola realizovaná v roku
1991.
Kaplnka Panny Márie je symbolom
ochrany a pomoci v každej núdzi.
Preto socha nestratila svoj duchovný rozmer, ktorý je zakotvený hlboko v srdciach občanov. Okrem iného
je aj výrazným orientačným bodom
a patrí medzi staršie dochované pamiatky v obci.

vou. Okolo oporného múru sme urobili drenáž, ktorá spolu so štrkovým
materiálom lepšie sťahuje a odvádza
vodu spod kaplnky.
Uložením drobného kameňa a úpravou zelene sa pri vstupe upravilo okolie kaplnky, ktoré skrášlila nová zámková dlažba.
Každoročne sa na Budínskej kaplnke
koná na sviatosť Panny Márie - Pomocnice kresťanov slávnostná omša.
Už na prvý pohľad je vidieť, že kaplnka potrebuje ruku odborníka. Okolo kaplnky sa začal odtŕhať okapový
chodník, čo spôsobilo klesanie kaplnky. Na záchranu a udržanie kaplnky
v záverečnom účte obce bol schválený rozpočet a tak obec začala s opra-

Bola to len „prvá pomoc“ no veríme,
že sa nám podarí získať z projektu
NSK na obnovu kultúrnej pamiatky
takú finančnú čiastku, ktorá by pokryla aj odborné reštaurátorské práce. Zachovaný architektonický návrh
tejto kaplnky poslúži pri pamiatkovej
obnove, ktorú plánujeme uskutočniť
v roku 2023.
(ocu)
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Drahí farníci, milí čitatelia,
v týchto adventných dňoch sa aj v atmosfére neutíchajúcej pandémie
možno niekedy pýtame, aké budú
tohoročné Vianoce. V duchu možno
hľadáme pevné body, ktoré by nás
takpovediac preniesli ponad aktuálne problémy až k podstate Vianoc.
Túžime totiž, aby nám tieto najkrajšie
sviatky neunikli, aby sme ich naozaj
prežili.
Slúži na česť obyvateľom našej obce,
že v krátkom čase po sebe venovali
veľkú pozornosť Panne Márii: prednedávnom bol zreštaurovaný a požehnaný mariánsky stĺp v centre obce,
a teraz sa rozbehli práce na oprave
mariánskej kaplnky na Budíne. Svedčí to o vzácnom mieste, ktoré Panna
Mária zaujíma nielen v histórii našej
obce, ale aj v jej súčasnosti. Tieto dve
udalosti nám takto ponúkajú ďalší
dôvod na to, aby sme sa na adventnej
ceste k Vianociam pristavili pri Božej
Matke, v duchu si k nej prisadli a načúvali jej odkazu.
Veľmi výstižne nám o tom hovoril Pápež František pri svojej návšteve Slovenska. Predstavil nám Máriu najprv
ako Matku putovania: „Máriina viera
je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po Anjelovom
zvestovaní sa nazaretské dievča „vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého
judejského mesta v hornatom kraji“
(Lk 1,39). Mária išla navštíviť svoju
sesternicu Alžbetu. Nepovažovala za
výsadu svoje povolanie stať sa Matkou Spasiteľa; nestratila jednoduchú
radosť zo svojej poníženosti po tom,
ako ju Anjel navštívil; nezostala stáť
a nečinne kontemplovať samú seba
medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie; cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť
z domu; stala sa živým stelesnením
tej netrpezlivosti, s akou Boh túži prísť
k všetkým ľuďom a spasiť ich svojou
láskou. Preto sa Mária vydáva na
cestu: namiesto pohodlnosti zvykov si
vyberá neznáme cesty; namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu;
namiesto bezpečnosti pokojnej
religióznosti riziko viery, ktorá
sa otvára novým výzvam a tak sa
stáva darom z lásky k blížnemu.“

Ďalej nám ju ukázal ako Matku prorokovania: „Svojím životom je mladé nazaretské dievča proroctvom Božieho
diela v dejinách, Jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptyľuje tých,
čo v srdci pyšne zmýšľajú (porov. Lk
1,52). Ona reprezentuje všetkých „chudobných Jahveho“, ktorí volajú k Bohu
a očakávajú príchod Mesiáša. Mária
je Dcérou Sionskou, ktorú zvestovali
Izraelskí proroci (porov. Sof 3,14-18),
Pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami (porov. Iz 7,14). Ako
Nepoškvrnená Panna, Mária je ikonou
nášho povolania: ako ona, aj my sme
povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske (porov. Ef 1,4), stávajúc sa obrazom Krista.“

dušou; súcitná Matka, ktorá zbiera
naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné
víťazstvo. Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod
krížom. Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť
ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla
bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať
pod krížom. Zostať s tvárou plnou
slzí, ale s vierou človeka, ktorý vie,
že vo svojom Synovi Boh premieňa
bolesť na radosť a víťazí nad smrťou.“

A napokon nám ju predstavil ako Matku súcitu: „Jej viera je súcitná. Žena,
ktorá samá seba nazývala „služobnicou Pána“ (porov. Lk 1,38) a ktorá sa
s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne (porov. Jn 2,1-12), sa spolu
so Synom podieľala na spásonosnom
poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej
chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo
proroctvo: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,35). Utrpenie umierajúceho Syna, ktorý na seba vzal
hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom,
muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba
(porov. Iz 53,3); Mária, s rozdrásanou

V našom adventnom hľadaní pevných
bodov, ktoré by nám pomohli zažiť
autentické Vianoce, prijmime preto
odkaz našich predkov, ktorí na dôležitých miestach našej obce vyhradili vzácne miesta pre Pannu Máriu.
Urobme tak najprv vo svojich srdciach aj my, prosím.

Spolu s Pápežom Františkom tak môžeme zvlášť v týchto predvianočných
dňoch „hľadieť na Máriu ako na vzor
viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti
viery: cestu, proroctvo, súcit.“

Drahí farníci, milí čitatelia, spolu
s vdp. Vladimírom Paulinim Vám prajeme a vyprosujeme radostné a požehnané Vianoce!
Anton Ižold
duchovný otec farnosti

ČO SA DEJE ZA DVERAMI?

VYNOVENÉ LAVIČKY V ŠK
Už na pohľad staré poškodené lavičky
boli nepohodlné. Staré prehnité drevo sme nahradili novými ošetrenými
doskami. A tak lavičky pre fanúšikov
futbalového zápasu dostali nový šat.
Brigádnici vyčistili priestor okolo obrubníkov a vytrhali burinu. Do tejto
rekonštrukcie sa zapojil aj správca ŠK
Ján Tirpák. Okrem brigádnikov pomáhali aj samotní futbalisti. Veríme,
že lavičky dobre poslúžia ďalších pár
rokov.

PRISPELI SME K SPOKOJNOSTI
NAŠICH OBČANOV
Obec spoločne so zásielkovou službou
zvýšila komfort poštových služieb pre
našich občanov.
Samoobslužné výdajné miesto Z-BOX
sa nachádza na dvore pošty a je otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zásielku si tu vyzdvihnete bezkontaktne.
Z-BOX otvoríte prostredníctvom mobilnej aplikácie Packeta. Viac informácii nájdete na www.packeta.sk
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MIKULÁŠ NA NÁS NEZABUDOL

Aktuálna situácia a všetky opatrenia
nám opäť tento rok nedovolia privítať Mikuláša tradične, ako po minulé
roky. A tak sme už v novembri začali
riešiť otázku, akým spôsobom dodržať všetky platné opatrenia a zároveň nepripraviť deti vo Veľkom Záluží
o zážitok zo stretnutia s Mikulášom.

Od začiatku nám bolo jasné, že sladkosti deťom musíme doručiť. A tak
sme naložili na Mikulášske vozy sladkosti a vyrazili do ulíc. Mikuláš s pomocníkmi, anjelom a čertom zavítali
pred každý dom, kde ich za bránou
domov čakali deti. Sprievod ulicami
sa začal o 15.00 hod. a skončil za úpl-

nej tmy, keďže prejsť všetkými ulicami
trvalo viac ako 4 hodiny. Deti aj rodičia
boli aj napriek dlhému čakaniu veľmi
trpezliví a Mikulášsku návštevu vítali
s veľkou radosťou. Veríme, že sa nám
takýmto spôsobom podarilo deti aspoň na chvíľu vytrhnúť z pochmúrnej
reality a navodiť pravú už vianočnú
atmosféru. Podujatie podporili Potravinová banka Slovenska, pán Martin Pogran, pán Branislav Pätnický
- PENDO s.r.o., PD Veľké Zálužie, DHZ
Veľké Zálužie a DHZ Rumanová, ktorá
nám zapožičala hasičské auto. Pozitívne ohlasy od rodičov nás presvedčili o tom, že robiť takéto podujatia
v tomto období má význam a že stále
platí, že kde je vôľa, tam je cesta.
Pán starosta Milan Bíro, touto cestou
ďakuje všetkým deťom, rodičom, starým rodičom za vytvorenie krásnej a
veselej atmosféry, ktorá nás opäť na
chvíľku spojila.
(jn)

VIANOČNÉ PRIANIA MAJÚ SVOJE ČARO
A je tu opäť! Vianočný čas. Čas, ktorý topí ľady v srdciach
a prináša radosť a lásku do každého domu.
Na Vianoce sa najviac tešia deti, ktoré s napätím očakávajú, či im Ježiško
prinesie darčeky a splní vianočné
priania. Iskierka vo veľkých detských
očiach je kľúčom k našej radosti. Detská dušička vníma tieto sviatky s očakávaním. Čaká na ten okamih, kedy
začne zdobiť vianočný stromček, kedy
sa pod ním akoby šibnutím čarovného
prútika zjavia darčeky.
Ako potešiť detskú dušu a rozveseliť
očká našich detí? Pán starosta Milan
Bíro prišiel s myšlienkou, že deti by
mohli svoje napísané priania Ježiškovi posielať po anjelovi. A tak sme hľadali rezbára, ktorý by vyrezal postavičku a poštu na VIANOČNÉ PRIANIA.
Pán starosta navštívil rodáka Pavla
Koteša, ktorému sa myšlienka zapáčila. A tak šikovné ruky rezbára začali
vyrezávať do pníka postavičku anjelika s krídlami, čiapkou a šálom. Aby

bola pošta rýchlo a včas doručená,
nezabudol ani na sánky. No a nájdete
tam aj zvonec, ktorý ohlási, že prianie
je už na ceste. Keď dielo bolo hotové,
zamestnanci obce previezli VIANOČNÉ PRIANIE na námestie, kde stojí
doteraz. Večer je krásne osvetlená,
aby aj po tme tajne prišli svoje prianie
vhodiť do schránky. Nielen deti, ale aj
my dospelí máme svoje priania...možno chceme vrátiť čas a stať sa znova
tým dieťaťom, znova prežiť bezstarostne tento radostný čas a nemyslieť
na všetky starosti, ktoré máme.
Touto cestou chceme poďakovať pánovi Kotešovi, za dielo ktoré vyrobil
daroval a pre radosť nám všetkým,
Zálužanom.
Skús si na Vianoce niečo priať, možno
ti to splní ten, kto ťa ma ozaj rád.
(jn)

MATERSKÁ ŠKOLA
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NOVINKY NA ŠKOLSKOM DVORE V MŠ

Prišla jeseň a okrem zmeny v prírode,
nastali aj zmeny na našom školskom
dvore. Ako sme spomínali v minulom
čísle časopisu, pripravila sa plocha
na nový herný prvok – preliezačky.
Tie sa podarilo úspešne nainštalovať.

Prekonávanie preliezačiek pomáha
deťom sústrediť sa, zlepšujú ich pripravenosť na školu a pôsobí na deti
terapeuticky. Počas hier sa deti učia,
že strach sa dá ovládať, premôcť a keď
sa to podarí po niekoľký raz, vyjdú

z týchto situácií odvážnejšie. Sú zdrojom zábavy a nadšenia. Okrem tejto
novinky pribudli na našom dvore aj
okrasné stromy – tuje, ktoré nám zas
o niečo viac skrášlia prostredie.
(-eo-)

ŽIVOT V MINULOSTI A DNES
Počas edukačných aktivít sme sa v našej MŠ v triede“ Mravčekov“ snažili
deťom priblížiť život našich predkov.
Viesť ich pozorovaním práce k tomu,
aby hodnotili, v ktorom období je, alebo bola práca náročnejšia.
Na začiatku bol dokument, v ktorom
deti mohli vidieť život ľudí na dedine v časoch dávno minulých. Prácu
na poli iba s pomocou vlastných rúk
a zvierat, deti si mohli skúsiť použitie cepov, kosy, zhodnotili, že manipulácia s nimi je veľmi náročná.
Pokračovali sme s ručnými strojmi,
ktoré sa používali pri žatve, ako napríklad mláťačka, až sme sa dostali
k dnešným moderným strojom, ako
sú traktory, kombajny, ktoré uľahčujú
prácu poľnohospodárom.
Porovnali sme aj život v domácnosti.
Čo je ťažšie, narúbať drevo a zakúriť v peci, alebo zapnúť kotol? Podojiť
kravu, alebo priniesť mlieko z obchodu? Zomlieť múku a upiecť chlieb, ale-

bo ho kúpiť? Pečenie chleba sme si aj
vyskúšali. A v duchu tradícií sme ho
podávali so soľou a v kroji.
Na záver tejto našej cesty do minulosti sme navštívili výstavu „Obec v premenách času“, kde si mohli deti po-

zrieť ďalšie zaujímavé nástroje, ale aj
oblečenie a hračky, ktoré sa používali.
Spoločne sme zhodnotili, že naša práca aj život je oveľa jednoduchší, ako
život našich predkov.
(-mb-)

MATERSKÁ ŠKOLA
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MIKULÁŠ V MŠ
Už od konca novembra sa v škôlke s deťmi pripravujeme na príchod Mikuláša. Vyrábame ozdoby, učíme sa básničky
a pesničky a v neposlednom rade sa snažíme byť milší a láskavejší ku všetkým kamarátom. Očakávania detí strieda obava -príde aj k nám? Zdá sa, že aj tento rok sme sa stihli dobre pripraviť, lebo Mikuláš prišiel aj so svojou družinou a rozdal deťom okrem sladkostí aj nové hračky do tried. Radosť detí bola obrovská a nadšenie z hračiek nemalo konca-kraja.
Deti Mikulášovi sľúbili, že sa budú k sebe pekne správať aj naďalej, aby sa s ním mohli stretnúť znova o rok a rozlúčili sa
básničkou.
(-jk-)

Trieda Lienky

Trieda Motýliky

Trieda Mravčekov

Trieda Sovičky

Trieda Včielky

Trieda Žabky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

90. narodeniny
bývalého
pána riaditeľa
PaedDr.
Jaroslava
Sandanusa
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Páleníková a pán Jozef Pekar. V mene
obyvateľov obce i bývalých kolegov
mu poďakovali za jeho významný prínos vo funkcii riaditeľa školy, v ktorej
pôsobil v rokoch 1964 - 1991. Popriali
mu k tomuto vzácnemu sviatku najmä
veľa zdravia a veľa ďalších spokojných
rokov v kruhu rodiny. Z rúk pána starostu prevzal pamätný list ako poďakovanie za jeho dlhoročnú záslužnú
prácu riaditeľa v našej základnej škole.

a taburetky na sedenie. Rada rodičov
venovala 280€, ktoré sme použili na
kúpu kníh a koberca. Pani učiteľka
Mgr. Eva Škodová ušila vankúšiky na
sedenie, preorganizovala celú miestnosť a vyzdobila obrázkami. Ak to situácia dovolí, 12. decembra by sme chceli
osláviť 1. narodeniny našej novej čitárne. Pozvané sú všetky deti!
(mh)

Divadelné
Radosť z čítania
predstavenie
v novej čitárni
„Luskáčik“
„Kto sa chce stať vzdelaným, musí si
nad zlato a striebro vážiť kníh.“ Ján
Amos Komenský
O priaznivom vplyve čítania na detskú myseľ nemusíme hovoriť. Dieťa

si ním zlepšuje nielen slovnú zásobu,
ale aj predstavivosť a kreativitu. Žiaci si čítaním precvičujú svoju myseľ,
udržujú ju sviežu, ale rovnako tak
čítanie znižuje stres a zlepšuje koncentráciu. Vďaka čítaniu sa nám tiež
zlepšujú analytické schopnosti a v neposlednom rade si rozširujeme obzor
a dozvedáme sa množstvo nových informácií. V škole organizujeme rôzne
podporné akcie zamerané na čítanie
a vytváranie vzťahu k literatúre a knihám samotným.
10. novembra 2021 oslávil významné
životné jubileum 90-te narodeniny bývalý dlhoročný riaditeľ základnej školy pán PaedDr. Jaroslav Sandanus. Pri
tejto významnej príležitosti ho v jeho
bydlisku v Myjave navštívili pán starosta obce Milan Bíro, pani riaditeľka
ZŠ Darina Lahučká, pani Magdaléna

V uplynulom školskom roku sme sa
zapojili do projektu vyhláseným ministerstvom školstva „Čítame radi“,
z ktorého sme získali sumu 400€. Rozhodli sme sa doplniť čitateľský fond
a celú miestnosť prebudovať tak, aby
sa tam deti cítili príjemne. Z prostriedkov školy sme zakúpili knižné regále

Dňa 4. novembra mali žiaci 1.A triedy
možnosť navštíviť divadelné predstavenie „Luskáčik“ v Dome kultúry v Močenku. Vstupné i dopravu sponzorsky
zabezpečil starosta obce pán Milan
Bíro. Bola to predpremiéra predstavenia a herci Starého divadla Karola
Spišáka hrali iba pre našich prváčikov. Deti prežívali spoločne príbeh
s hlavnou hrdinkou, ktorý sa tak, ako
to v rozprávkach býva, skončil šťastne. Rozprávka sa deťom veľmi páčila a z predstavenia si všetci odniesli
krásny umelecký zážitok.

Európsky deň
jazykov- téma
„Zviera“
Naša škola v septembri 2021 pripravila
podujatie, ktoré upozorňuje na dôležitosť učenia sa jazykov, podporuje rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Zapojili sa žiaci učiaci sa cudzie jazyky
v ročníkoch 3.-9. v rôznych podobách:
- vyrábali projekty o zvieratách
a o ich ochrane
- učili sa o starostlivosti o domácich
maznáčikov
- vyrábali koláčiky v tvare zvierat
- kreslili poštové známky s témou
„Zviera“
- učili sa básničky o zvieratách
- vyrobili projekt o typoch krajín na
Zemi a tu žijúcich zvieratách

si mohli deti osvojiť prostredníctvom
interaktívneho programu „Spoznaj
najväčších žrútov energie“, ktorú organizuje SIEA.

pomôckou pre žiakov 4. - 5. ročníka
základných škôl. Špeciálny zakladač Rady tety Ety obsahuje pracovné listy,
ktoré je možné využiť napríklad na hodinách prírodovedy, environmentálnej
výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube.
Reportáž z tohto podujatia bude odvysielaná v TV Markíza.
(mh)

Recyklácia
a separácia
Rozvoj priemyslu zasahuje do života
každého človeka. Odpad existuje odkedy existuje život.

K spolupráci sme vyzvali aj žiakov
a vyučujúcich z iných predmetov:
- prváci priniesli do tried zvieracích
plyšových miláčikov
- na VYV druháci maľovali zvieracie
obrázky, tretiaci recyklovali a vyrábali zvieratká
- na SJL siedmaci diskutovali o právach zvierat a písali sloh na tému: „
Keby som bol jeden deň zvieraťom“
- na BIO siedmaci skúmali srsť rôznych zvierat a perie pod mikroskopom, zabavili sa pri zvieracom
kvíze a žiačka ôsmeho ročníka
vyrobila projekt „Zvieracie rekordy“
Všetkým vyučujúcim a žiakom, ktorí
sa do projektu zapojili, ďakujeme za
aktivitu a krásne výtvory.
(eh)

Kamarátka
Energia
Veľa hier, zábavy, ale aj zaujímavostí zo sveta energetiky. Ako neplytvať
energiou a prečo sa oplatí využívať
obnoviteľné zdroje? Aj tieto vedomosti

Slovenská inovačná a energetická
agentúra 17.septembra pripravila pre
žiakov 4. a 5. ročníka zábavné dopoludnie, počas ktorého pracovníci
agentúry zoznámili žiakov s obnoviteľnými druhmi energie. Celým programom ich sprevádzala teta ETA-vždy
dobre naladená múdra osôbka, ktorá
srší energiou a vedomosťami z fyziky
a ďalších vied. V škole sa učila na samé
jednotky. Ale nebola to žiadna bifľoška.
Preto rozumie deťom a rada im poradí
a vysvetlí, ako to v prírode funguje. Je
to chodiaca encyklopédia so zmyslom
pre humor.
V úlohe tety Ety sa predstavila známa
slovenská herečka Zuzana Haasová.
Žiaci súťažili v 5- tich tímoch a plnili
rôzne úlohy. Na záver boli vyhodnotení
traja najlepší z každého tímu. Ale nikto
nemusel byť smutný, lebo všetci žiaci dostali darčekové predmety, knihy,
perá, náramky a zakladače so špeciálnymi energetickými experimentami. Experimenty sú vhodnou učebnou

Naša spoločnosť, naše deti dbajú o životné prostredie a záleží im na správnom spracovaní odpadu. Recyklácia
zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje
spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín
na výrobu nových produktov a znižuje
množstvo skládkovaného odpadu, čím
prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. V súvislosti s touto tematikou sa žiaci 7.A a 7.B triedy v spolupráci s ich vyučujúcou chémie Mgr.
E. Hambalkovou, rozhodli spracovať
túto tému formou projektov – Recyklácia, separácia a chemické výrobky.
(eh)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA / CVČ SLNIEČKO
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SLNEČNÁ SÚSTAVA NAŠICH ŠTVRTÁKOV
zhostili veľmi zodpovedne a tvorivo.
Predviedli nielen svoje vedomosti ale
i fantáziu a kreativitu. S pomocou rodičov vytvorili pozoruhodné, pútavé
a originálne dielka, ktoré prezentovali formou výstavy v priestoroch prvého poschodia budovy školy.

Ako vyzerá náš vesmír? A koľko planét tvorí slnečnú sústavu? Čo je to
medziplanetárna hmota? Prečo sa
veci vo vesmíre vznášajú? Aký veľký
je vesmír? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky hľadali žiaci 4. A a 4.
B triedy na hodinách prírodovedy
s vyučujúcou Mgr. R. Komárňanskou.
Objavovali krásy vesmíru, planét
a súhvezdí. Tematický celok „Vesmír“
ukončili tvorbou projektovej práce na
tému SLNEČNÁ SÚSTAVA. Úlohy sa

Takto sa podelili so svojimi vedomosťami a tvorbou aj s ostatnými žiakmi
školy.
(rk)

CVČ SLNIEČKO V ŠKOLSKOM
ROKU 2021/2022
Od 1. októbra sa začala aktívna činnosť v dvadsiatich piatich
záujmových útvaroch Centra voľného času Slniečko. Samozrejme
tomu predchádzala každoročná príprava v podobe zverejnenia
ponuky záujmových útvarov, prijímania a spracovania prihlášok
a vzdelávacích poukazov, vydávania rozhodnutí o prijatí do CVČ.

Doteraz sme prijali 182 detí, z nich 116
si u nás uplatňuje vzdelávací poukaz,
čím si zároveň šetrí svoje financie za
členský poplatok CVČ. Krúžky navštevovalo spolu 253 detí, keďže deti môžu
navštevovať viac než jeden krúžok.
Počas krúžkovej činnosti sme dodržiavali nariadenia RÚVZ, pri oboch
vchodoch máme dezinfekčné stojany.
Vo všetkých miestnostiach, kde prebiehalo vyučovanie, boli germicídne
žiariče. Často sme vetrali a dezinfikovali priestory. V tomto školskom roku
s vedúcou pedagogickou pracovníčkou spolupracuje dvanásť obetavých
externých spolupracovníkov a traja
interní zamestnanci.

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia COVID AUTOMATU
má CVČ Slniečko mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku
v období od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022.
Zákonní zástupcovia detí by mali mať
v tomto čase už za prvý polrok zaplatený príspevok člena CVČ navštevujúceho záujmové útvary. Využívame
i túto možnosť a pripomíname rodičom, aby tí, ktorí nemajú spomínaný

poplatok uhradený, urobili tak čo najskôr. Zároveň prosíme rodičov, aby
nezabudli vrátiť do CVČ tlačivo ROZHODNUTIE O PRIJATÍ podpísané zákonným zástupcom.
Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na našej webovej stránke
www.cvc-slniecko.edupage.org. Novinky a aktivity môžete sledovať aj
na fb stránke Centrum voľného času
Slniečko. V čase našej neprítomnosti
nás môžete kontaktovať na mailovej
adrese slniecko@velkezaluzie.eu alebo využiť poštovú schránku pri vchode do kultúrneho domu.
(-eg-)
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AKTIVITY ČINNOSTI ZO JDS
VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ
Obdobie druhého polroka 2021 bolo
pre nás výnimočné z dvoch protichodných príčin. Malo to byť obdobie,
keď si s potešením pripomenieme
úspešných 25 rokov rozvoja členskej
základne a s vďakou si pripomenieme
na mnohých jej zakladateľov. Lenže
zrazu prišlo k výraznému utlmeniu
života nielen v JDS, ale v celej našej
krajine kvôli COVID 19. A tento dôvod výrazne skorigoval našu činnosť.
Ak nám to pandémia dovolí, výročie

oslávime na budúci rok. Milé členky
a členovia, hľadajme v našej spoločnej činnosti ľudský rozmer priateľstva
a spolupráce. Budujme dôstojné medziľudské vzťahy a vytvárajme slušné
spoločenstvo dobrých ľudí - seniorov,
ktorí v nádeji prežívajú svoju jeseň života.
Prežívajme čas Vianoc, kedy sme si
akosi prirodzene bližší a dokážeme
byť k sebe milší a prívetivejší. Aj v tých

ťažkých časoch si užívajme každú jednu chvíľu, ktorú môžeme stráviť so
svojimi najbližšími. Tešme sa z každého jedného dňa aj z tých najmenších
radostí.
Želám Vám, vašim rodinám, príjemné
prežitie vianočných sviatkov a požehnaný Nový rok 2022.
(-eá-)

Z ČINNOSTI
ZO SZZ VEĽKÉ ZÁLUŽIE
V dňoch 8.-9. októbra 2021 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne sa
konal 25. ročník celoslovenskej súťaže “O najkrajšie jablko 2021 “, ktorú organizoval Republikový výbor
Slovenského zväzu záhradkárov. Po
šiesty krát sa do tejto súťaže zapojili
aj naši občania a členovia základnej
organizácie: Miroslav Andrášik, Jaroslav Deák, Peter Bédi, Zdenek Zaujec,
Karol Korec, Peter Vindiš a Pavol Bíro
ml. Jaroslav Deák s odrodou STARKRINSON sa umiestnil medzi najkrajšie jablká skupiny, za čo mu úprimne
gratulujeme.
Dňa 15. 11. 2021 bola vyhodnotená súťaž o najkrajšie jablko ZO SZZ Nitra,
na ktorej sa zúčastnili aj naši už menovaní členovia. Zdenek Zaujec uspel
s odrodou Šampión na 2. mieste a Peter Bédi s odrodou FUJI na 5. mieste.
Výbor ZO SZZ ďakuje za poskytnutie vzoriek jabĺk všetkým zúčastneným členom na celoslovenskej súťaži
a okresnej súťaži a za reprezentáciu
našej organizácie a obce Veľké Zálužie.
Milo nás prekvapili naše aktívne členky ZO SZZ Marta Omelinová, Mária
Pekarová, Lýdia Zaujecová, Anna De-

Krúžok šikovných rúk

áková, Lýdia Bédiová, Viera Bédiová,
Terézia Komárňanská, Anna Gardášová a Mária Balážiová, ktoré si založili krúžok šikovných rúk a venujú sa
výrobe rôznych košíkov, zvončekov
a iných výrobkov z PEDIGU. Prajeme
im veľa zdravia, tvorivých nápadov
a úspechov.
Dňa 12. 11. 2021 sme založili nový školský sad ovocných drevín v areáli ZŠ.

Tvorcom tejto myšlienky bol predseda republikového výboru SZZ Ing.
Eduard Jakúbek, ktorý zabezpečil
bezplatne ovocné dreviny a osobne
ich bol aj vysádzať s členmi výboru
ZO SZZ za prítomnosti starostu obce
Milana Bíru, prednostky OcÚ Ing.
Ivany Gecíkovej a riaditeľky ZŠ Mgr.
Darinky Lahučkej, ktorým ďakujeme
za nezištnú pomoc pri realizácii tejto
akcie.
Záverom ďakujeme všetkým členom
a najmä členom výboru ZO SZZ za
prácu a nezištnú pomoc pri akciách
poriadaných našou organizáciou
v roku 2021. Do roku 2022 želáme
všetkým pohodu, lásku a hlavne veĺa
zdravia, aby sme sa mohli stretnúť na
tradičných podujatiach.
(vo)
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ČO NOVÉ V HASIČÁRNI?
Za posledné týždne sa činnosť nášho
DHZ zameriavala na tradičné aj menej tradičné aktivity, ktoré sú s našou
činnosťou spojené. Medzi tie tradičné
zaraďujeme spoluprácu na organizácií viacerých podujatí, ktoré sa v našej
obci uskutočnili najmä na prelome
tohtoročného leta a jesene. Priebežne si naši členovia prešli aj viacerými
školeniami, vrátane školenia strojní-

kov, školenia na obsluhu rádiostaníc
a na motorovú pílu. Príkladne sa tiež
starajú o techniku. Pokročili sme aj vo
zveľadení hasičskej zbrojnice. Rovnako pokračuje nielen spolupráca s obcou, ale aj spolupráca s Farnosťou
Veľké Zálužie, a to pri zabezpečovaní
kontroly dodržiavania protipandemických opatrení na bohoslužbách.
Intenzívnu spoluprácu udržiavame aj

s ďalšími združeniami dobrovoľných
hasičov z Nitry a okolia.
V súvislosti s nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami by sme Vám
v mene všetkých členov DHZ Veľké
Zálužie chceli zaželať ich pokojné prežitie, bezpečné silvestrovské oslavy
a úspešný vstup do nového roka!
-ltz-

V dňoch 17-18. 9. 2021 sme vykonali technický
zásah v našej obci. Cieľom bolo čerpanie vody
z priľahlého vodného zdroja a následná doprava vody do ČOV. Zásahu sa zúčastnili štyria
naši členovia s technikou IVECO CAS 15 a protipovodňovým vozíkom. Na zásah bolo použité
plávajúce benzínové čerpadlo doplnené kalovým čerpadlom, prejazdové mostíky a i.

Medzi menej tradičné, ba až slávnostné aktivity, zaraďujeme našu účasť vo svadobnom
sprievode v obci Rumanová, kde sa ženil člen
miestneho DHZ.

Vďaka výstave Obec v premenách času sme
si na jeseň tohto roka nielen zaspomínali na
staré časy, ale predstavili sme aj súčasnosť
a aktivity nášho DHZ. Spolu s inými spolkami, organizáciami a združeniami fungujúcimi
v obci sme na prvé tri októbrové týždne presunuli časť inventára hasičskej zbrojnice do
spoločenského domu. Prostredníctvom neho,
ale aj vďaka množstvu fotografií, sme predstavili občanom a návštevníkom výstavy, čo všetko zahŕňa činnosť dobrovoľného hasičského
zboru, ako aj naše športové aktivity a úspechy
z hasičských súťaží.

O týždeň neskôr sme sa spolu s DHZ Rišňovce, DHZ Rumanová, DHZ Malé Zálužie, DHZ
Jelšovce, DHZ Jarok a DHZ Lužianky (celkom
38 osôb) zúčastnili taktického cvičenia v Rišňovciach. Cvičenie bolo zamerané na hasenie
požiaru v neprístupnom teréne. Jeho cieľom
bola doprava hasiacej látky (vody) na miesto
požiaru, konkrétne les za dedinou a lesné porasty za strelnicou. Išlo o zabezpečenie kyvadlovej dopravy a vytvorenie dopravného
a útočného vedenia, ktoré pokrývalo úsek
700m. Počas cvičenia bolo simulované aj zranenie jedného z hasičov.

Posledný augustový víkend to boli Majstrovstvá Slovenska v trial a pumptrack 2021, na
ktorých päť členov DHZ Veľké Zálužie pomáhalo so zabezpečením protipožiarnych opatrení
a celkového bezpečného priebehu podujatia,
najmä v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi s prebiehajúcou pandémiou.

Oslavy 760. výročia prvej zmienky obce sme
začiatkom septembra zahájili na Zálužskom
vinobraní. Na ňom sme v rámci bohatého
programu návštevníkom ponúkli prehliadku našej hasičskej techniky. Okrem toho bolo
možné vyskúšať si striekanie vody na terč
a iné formy cvičenia hasičských zručností. Tie
sa tešili veľkej obľube nielen medzi deťmi, ale aj
dospelými. Tak ako aj na iných hromadných
podujatiach, aj tu sme zároveň zabezpečovali
protipožiarnu ochranu a kontrolu dodržiavania opatrení.
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AKO IŠIEL ROK V DRIENKE
A V GAJDOŠSKÝCH TROGÁROCH
Ako všetky kultúrne zložky aj OZ Mravec a MO Matice slovenskej
zasiahla pandémia COVID -19. Niektoré naše projekty sme museli
odložiť a aj trénovanie a skúšanie programov bolo oklieštené.
Našu obec sme reprezentovali krásnym svadobným pásmom na každoročnom fesivale u našej rodáčky Zity
Brunckovej v Piešťanoch.

Cez všetky negatíva spojené s touto dobou sa nám predsa len podarilo pár z nich uskutočniť. Aspoň sme
mali väčší čas a priestor zorganizovať náš najväčší projekt, ktorý robíme každoročne a to je Medzinárodný
gajdošský festival. Tento rok sme festival organizovali v spolupráci s Domom Matice slovenskej (DMS) v Nitre,
kde sme vytvorili celoročnú výstavu

„GAJDOŠSKÁ IZBA“, ktorá je pre verejnosť otvorená denne od 9,00-15,00
do júna 2022 práve v DMS v Nitre.
Na 6. Medzinárodnom gajdošskom
festivale sme mohli predstaviť vzácnych hostí z Chorvátska, Poľska,
Čiech a Slovenska. Kvôli pandemickej
situácii a rôznym obmedzeniam bola
účasť na festivale obmedzená.

MO Matice slovenskej vo Veľkom Záluží podala projekt „Slovenské gajdy v Európe“, a tak vďaka finančnej
podpore Fondu na podporu umenia
mohli vycestovať Gajdošskí trogári
a Drienka do štyroch miest v Poľsku
a Chorvátsku. V Poľsku sme sa zúčastnili v meste Rawicz – Jarmarku
historyczneho u Rawiczu dudziarskeho, a v Chorvátsku v mestách Gospić,
Záhrebe, Bilje, na ostrovoch Cres a
Mali Lišinj. Vďaka tejto podpore sme
mohli vydať neperiodickú publikáciu
„Návrat gajdošskej tradície do Veľkého Zálužia“ a vydať fotoknihu ako dokumentáciu z uvedených akcií. Všetky akcie sa držali v tradičnej kultúre
a bolo v nej veľa gajdošskej muziky
z rôznych kútov sveta. Mohli sme spoznať nové miesta, nových ľudí, obyčaje a ich kultúru.
Ďakujem všetkým sponzorom, že nás
podporujú v našich aktivitách.
Všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme
krásne a požehnané vianočné sviatky a úspešný, lepší a hlavne „zdravší“
nový rok 2022.
(-mp-)

ZÁLUŽIAČIK

VESMÍRNE OKIENKO
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HRAVÁ GEOMETRIA

ZÁLUŽIAČIK
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KOĽKO REČÍ VIEŠ, TOĽKÝMI SA POZDRAVÍŠ

NA KŔMIDLE

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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ŠPORTOVÝ KLUB VEĽKÉ ZÁLUŽIE
Jesennú časť sezóny máme za nami
a je čas bilancovať. Najviac nás teší
hlavne to, že sme široko ďaleko jediný
klub, ktorý postavil mužstvá vo všetkých kategóriách, ktoré sa v našom
okrese hrajú. Do jesennej časti sezóny
2021/2022 sme vstúpili s piatimi mládežníckymi mužstvami a mužstvom
dospelých.

všetkých súperov na turnajoch, premožiteľa nenašli, len dvakrát si súperi
vybojovali remízu. Najlepším strelcom súťaže je Timotej Novotný, ktorého strelám sa súperi radšej vyhýbajú,
pretože ako si to šepkajú diváci „ten
chlapec strieľa ako z dela“.
V kategórii U11 (prípravka) je naše
mužstvo na štvrtom mieste. Súťaž sa
hrá turnajovým spôsobom. Chalani si
turnaje užívali, všetkých súperov kosili
jedného za druhým, jediný súper, ktorý nás dokázal v jesennej časti zdolať
bol FK Močenok.
V kategórii U13 (mladší žiaci) je naše
mužstvo na peknom treťom mieste.
Chalani podávali dobré výkony, dokonca jeden zápas vyhrali neuveriteľným
výsledkom 20:0, keď dali takúto lekciu
z futbalu chlapcom z Lukáčoviec.

Deti kategórie U9 a U11 hrávajú turnajovým spôsobom. Kategóriu U13
sme vytvorili už tretiu sezónu spolu
s futbalovým klubom z Rumanovej
a v kategórii U15 sme spojili opäť sily už
druhú sezónu s Bábom, dôvody týchto
krokov sme vysvetľovali už v predchádzajúcich článkoch.
Hneď na začiatok bilancovania začíname s tým najlepším, čo doma máme.
Chlapci a dievča z kategórie U9 drvili

V kategórii U15 (žiaci) je naše mužstvo
na peknom druhom mieste so siedmimi výhrami a jednou prehrou, keď bol
nad naše sily líder súťaže FK Vlčany.
Chlapci z U19 (dorast) sú v súťaži ZsFZ
- V.ligu stred na 5.mieste tabuľky so
štyrmi výhrami, dvomi remízami
a piatimi prehrami. Chlapci nám robia
radosť, pretože v tejto náročnej súťaži sú rok od roka lepší. Táto sezóna je
hlavne prípravou na budúcoročnú,
ktorá bude pre viaceré opory tímu poslednou v tejto kategórii, a preto dúfame, že sa nám v nej podarí umiestniť
na medailových pozíciách.

Naši muži sú v súťaži ZsFZ - V.lige stred
na 9.mieste tabuľky s piatimi výhrami,
jednou remízou a osemkrát bol súper
nad naše sily. V sezóne sme mali kolísavé výkony, a najmä na ihriskách súperov sa nám nedarilo, len raz sa nám
podarilo zvonku priniesť body, keď
sme v okresnom meste v Topoľčanoch
remizovali 3:3. So sezónou sme sa rozlúčili pekným víťazstvom nad Hornou
Kráľovou 4:1.
Súťaže sa podarilo dohrať, ale tretia
vlna Covidu nám tu šarapatí naďalej. Musíme len dúfať, že túto situáciu
zvládneme a život sa bude vyvíjať tak,
aby sa športové aktivity detí, ale aj dospelých mohli bez závažnejších obmedzení vykonávať.
Chcem taktiež tradične poďakovať
všetkým, ktorí sa o futbal vo Veľkom
Záluží starajú a pomáhajú mu – hráčom, trénerom, funkcionárom, rodičom, pánovi starostovi, poslancom
obecného zastupiteľstva, sponzorom
a najmä fanúšikom. „Zálužie dotoho!“
(-pp-)

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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AKTIVITY POČAS JESENE
A TRÉNINGY V HALE

konca novembra sme trénovali vonku
avšak príchodom skorých večerov
a jesenného počasia sme hľadali riešenie ako ďalej pokračovať v tréningoch. Našli sme dočasné vnútorné
miesto, kde nefúka, neprší a vieme
tam realizovať naše tréningy. V hale
bolo potrebné domontovať osvetlenie
a vybudovať prekážky. Týmto chcem
veľmi pekne poďakovať rodičom, ktorí pomáhajú pri budovaní podmienok
pre zmysluplné trávenie voľného času
našich detí. Robíme deťom pekné detstvo.

Náš klub CTVZ organizuje tri krát
v týždni tréningové termíny, jeden
pre cyklotrial a dva pre základy cyklistiky. Trénujeme v areáli športového
klubu. Tréning je rozdelený na viac
prvkov, trénujeme všeobecnú športovú prípravu, rozcvička, technické
prvky na rovine (kužele, rozbehy, prekážky) a rýchlostno-technické prvky
na pumptrackovej dráhe. Na tréningoch za zúčastňujú deti už od kedy sa
vedia bicyklovať až do 12 rokov.

Deti sa počas septembra a októbra
zúčastnili aj pretekov v cyklotriale a pumptracku, kde sa najlepšie
umiestnili Adelka Kováčová (1. miesto)
a Oliver Málek (1.miesto) na pretekoch na pumptracku Modre, Dianka
Práznovská (2. miesto) na pretekoch
v Dlhej za Trnavou. Úspešne reprezntovali klub a obec aj ostatní členovia,
ktorí sa zúčastnili súťaží.
Tréningy navštevujú deti z obce, okolitých dedín aj širšieho okolia Nitry. Do

Veríme, že budeme môcť pokračovať
s tréningami aj počas zimy v súvislosti z rozširujúcim sa ochorením Covid 19 a opatreniam k na zabránenie
šírenia nákazy.
V budúcom roku plánujeme našich
aktivitách pokračovať. Pre rok 2022
sme opäť registrovaný na prijímateľov 2% z daní a v prípade, že sa rozhodnete venovať Vaše 2% z daní, ponúkame sa ako jedna z možností.
(-ap-)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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NARODILI SA
Lea Šajtlavová
Samuel Kollárik
Martin Peniaško

OPUSTILI NÁS

Mário Rafael

Apolónia Tehlárová r. Bírová

vo veku 88 rokov

Magdalena Peťovská r. Vašurová

vo veku 78 rokov

Karin Ráczová

Cyprián Lahučký

vo veku 81 rokov

Mia Peťovská

Terezia Šipošová r. Kudriová

vo veku 76 rokov

Matias Piller
Peter Bíro

Emma Bédiová
Diana Teplanská
Marco Dúbik

Emília Fraňová r. Šimová

vo veku 88 rokov

Miroslav Greguš

vo veku 51 rokov

Vladimír Mezey

vo veku 65 rokov

Štefan Moravčík

vo veku 76 rokov

Michal Zuščák

vo veku 77 rokov

a Pavla Pichaničová

Júlia Zaujecová r. Páleníková

vo veku 76 rokov

Matúš Markovič

Alojzia Hasillová r. Barantalová

vo veku 95 rokov

Anna Ternényová r. Moravčíková

vo veku 78 rokov

a Lucia Gočová

Margita Žáčiková r. Huráková

vo veku 79 rokov

Richard Stanko

Helena Križanová r. Bozáňová

vo veku 80 rokov

ZOSOBÁŠILI SA
Daniel Andrášik

a Kristína Križanová
Michal Miškeje

a Veronika Bédiová

Pozdrav od FSk Ujlačanka
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.
Pokojné prežitie vianočných
sviatkov a všetko dobré
v novom roku praje
FSk Ujlačanka

VO VEKU 80. ROKOV NÁS
V NOVEMBRI NAVŽDY OPUSTILA
PANI HELENA KRIŽANOVÁ
Rodáčka pani Helenka bola jednou zo zakladajúcich
členov ZO JDS vo Veľkom Záluží. Svojou aktivitou podporovala rozvoj a činnosť organizácie. S radosťou sa
podieľala na príprave mnohých podujatí. Stratili sme
našu obľúbenú členku, no spomienky v našich srdciach
ostávajú.
Členovia ZO JDS vo Veľkom Záluží

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie ktoré nič nezruší.
V novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.
Prajú členovia MO SČK

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022
obec Veľké Zálužie južná časť
január
3
6
7
17
19

február
20
31

3
7
9
14
17

máj
7
9
12
14
21

3
4
5
12
15

3
4
9
11
18

september
1
4
8
11
13

2
9
13 streda
13
16

júl
23
25
30

1
2
7
9
16

október
17
24
29

apríl
17
19
26
31
31

jún
26
27
28

1
3
10
12
15

marec

august
21
23
28
30

4
5
6
13
18

november
15
22
27
29

3
5
12
10
18

20
25
27

december
19
26
24

5
6
8
19
22

BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO:
NIE:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO:

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE:

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO

23
30
30

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022
obec Veľké Zálužie severná časť
január
3
7
13
17
19

február
27
31

7
9
10
14
24

máj
5
7
9
14
19

4
5
10
12
15

2
3
4
11
16

september
1
4
6
8
11

2
7
9
13
16

júl
18
25
30
30

1
2
9
14
16

október
22
24

apríl
19
24
26
31

jún
21
27
28

3
8
10
12
17

marec

august
23
28
28
30

5
6
11
13
20

november
15
20
22
29

3
3
5
12
17

21
23
30

25
25
27

december
18
19
26

1
5
6
15
19

BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO:
NIE:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO:

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE:

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO

29

