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Galéria
Odber krvi organizovaný MO SČK, 6.2.2015

Fašiangový sprievod, 15.2.2015

Predstavenie FS Ujlačanka

Degustácia vína – odborné poroty, 14.3.2015

Jarná brigáda organizovaná ZO SJD vo Veľkom Záluží, 24.3.2015
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Milí spoluobčania,
sviatky jari v podobe Veľkej Noci už máme za sebou. Niekoľko týždňová
príprava, odriekanie v podobe pôstu, duchovné zamyslenia a nádej v očakávaní lepších zajtrajškov neustále vyvoláva určité napätie, s ktorým každoročne vstupujeme do „nového života“. Nového len symbolicky, nakoľko
jar, prebúdzanie sa pôdy a s tým spojený nový kolobeh života v podobe
rastúcich rastlín, pučaním stromov či rodením mláďat v nás vždy evokuje
niečo nové. S týmto úmyslom sme aj my, predstavitelia Obce Veľké Zálužie, začali naše pôsobenie v nadchádzajúcom štvorročnom období. Možno na prvý pohľad ešte nie veľmi vidieť, čo sa v obci deje, avšak postupne
už začaté aktivity prinesú prvé kvety a neskôr, a v to sa snažíme veriť, aj
prvé plody. Zima sa síce ešte bráni vzdať svojho trónu, ale jarné slnko už
nezadržateľne rozohrieva zem svojimi lúčmi.
Tento rok sme v obci začali s niekoľkými rekonštrukciami, ktoré sa týkali
najmä zlepšenia podmienok pre činnosť záujmových a spolkových organizácií, ktoré v obci pôsobia. Súčasťou tohto zámeru bolo najmä dobre zhodnotiť priestory, ktoré má obec k dispozícii. Takýto príklad môžete vidieť v
budove športového klubu, ktorý sa nachádza v areáli futbalového ihriska.
Naši futbalisti vďaka svojmu úsiliu a dobrému vedeniu trénerov hrajú už
dlhšiu dobu vo vyššej súťaži, čo si však vyžadovalo aj úpravu v zmysle podmienok SFZ a to najmä úpravu šatní, sociálnych zariadení pre hráčov a rozhodcov. To nás podmienilo k tomu, aby sme začali s pomerne rozsiahlou vnútornou rekonštrukciou priestorov.
V súčasnosti je budova vo vnútri výrazne modernizovaná s rozšírenými šatňami nielen pre domáce mužstvo, ale aj pre hostí a rozhodcov.
Ďalšia možnosť využitia obecných priestorov sa naskytla v budove bývalej krčmy pri spoločenskom dome. Takmer 10 rokov bola
táto budova využívaná pre potreby základnej školy ako výsledok odstránenia dvojsmennej vyučovacej prevádzky. Na druhej strane
však bol kolektív detí z 1. a 2. ročníka, ako aj pani učiteľky čiastočne odrezané od diania v hlavnej budove základnej školy. Pani
riaditeľka Mgr. D. Lahučká sa rozhodla túto situáciu zmeniť, upravila nevyužívané kabinety v budove školy na triedy a tak obec
získala priestory pre svoje potreby. Prízemná časť budovy si nevyžadovala výrazné zmeny, miestnosti sa vymaľovali a mohlo sa
presťahovať materské centrum Blšky, ktoré získalo pre svoje aktivity dve miestnosti a kuchynku. Keď bude vhodnejšie počasie, tak
sa začne aj s úpravou dvora. Do ďalších dvoch miestností sme presťahovali obecnú knižnicu. Bol to taký darček ku dňu knižníc a
naša knižnica si ho po toľkých rokoch už aj zaslúžila. Nové priestory boli doplnené o ďalšie police, takže knižný fond budeme môcť
neustále dopĺňať a vám tak ponúknuť pestrejšie portfólio knižnice.
Výraznejšou úpravou prešli pivničné priestory budovy. Vytrhala sa stará mokrá podlaha, spravila sa sanačná omietka, pokládla
sa dlažba. Miestnosti sa vymaľovali. V časti týchto priestorov bude mať svoje sídlo základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorí už sú v nových priestoroch nasťahovaní. V ďalšej časti by sme chceli umiestniť dobrovoľných hasičov, základnú
organizáciu červeného kríža a „mladých záchranárov“, ktorí svoje občianske združenie sformovali a registrovali len nedávno. Zdá
sa nám prirodzené, aby tieto tri záchranárske zložky zdieľali spoločnú miestnosť, pretože tým sa otvára priestor pre vzájomnú spoluprácu. Tieto realizované aktivity už zakvitli a čakáme, kedy začnú prinášať plody, najmä v podobe rozširovania členskej základne,
reprezentovania obce a zapájanie sa do rôznych medziobecných súťaží.
Okrem týchto aktivít sa v tomto roku pripravujú aj výraznejšie investičné činnosti, modernizácia verejného osvetlenia, na ktorú
pred pár dňami vyšla výzva Ministerstva hospodárstva SR; intenzívne sa hľadajú možnosti na dokončenie verejnej kanalizácie v
obci, s ktorým bude súvisieť aj vysporiadanie pozemkov na uliciach Agátova, Družstevná, Dubina a Konopniská, obstaranie projektovej dokumentácie a ďalšie administratívne záležitosti. Radi by sme vytvorili aj lepšie podmienky pre vzdelávanie v obci, najmä
rozšírením kapacity materskej školy a postupnou dostavbou základnej školy.
Méty sme si nastavili pomerne vysoké, ale verím, že spoluprácou a vzájomnou pomocou sa nám ich postupne podarí dosahovať a
tak neustále zlepšovať kvalitu života v obci.
Milí Zálužania, v mene všetkých volených predstaviteľov ako aj zamestnancov Obce Veľké Zálužie, vám úprimne prajem, aby ste
v zdraví privítali jar a tešili sa zo svojich blízkych, rozkvitajúcich záhrad a jarnej pohody.
											

Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
_________________________________
U Z N E S EN I A
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 2.januára 2015
_________________________________
UZNESENIE č. 1/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A.berie na vedomie
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
B.konštatuje,
že
1.novozvolený starosta obce Milan Bíro
zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce,
2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
potslanca obecného zastupiteľstva: Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland;
Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková,
Mgr. et Bc.; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.
_________________________________
UZNESENIE č. 2/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
_________________________________
UZNESENIE č. 3/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A.zriaďuje
mandátovú komisiu,
B.volí
a) predsedu komisie: Michal Halveland,
b) členov komisie: - poslancov: PhDr. Peter Cocher.
_________________________________
UZNESENIE č. 4/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A. zriaďuje
návrhovú komisiu,
B. volí
a) predsedu komisie: Ing. Daniela Hollá,
b) členov komisie: - poslancov: Mrg. et
Bc. Jana Chňapeková, Ing. Ján Murín
_________________________________
UZNESENIE č. 5/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A. zriaďuje
volebnú komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: Jaroslav Bozáň
b) členov komisie: - poslancov: Ing. Mar4
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tina Vavríková, Iveta Ovčíková
_________________________________
UZNESENIE č. 6/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu mandátovej komisie zo dňa 2.januára 2015 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov.
_________________________________
UZNESENIE č. 7/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A. zriaďuje
komisiu pre sociálne veci,
bývanie a zdravotníctvo
B. volí
a) predsedu komisie: Mgr. Daniela Beličková,
b) členov komisie: poslancov: Ing. Daniela Hollá
_________________________________
UZNESENIE č. 8/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A. zriaďuje
kultúrnu a športovú komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: Jaroslav Bozáň,
b) členov komisie: - poslancov: Ing. Martina Vavríková, Iveta Ovčíková,
_________________________________
UZNESENIE č. 9/2015
OZ vo Veľkom Záluží
poveruje
poslanca PhDr. Petra Cochera zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
_________________________________
UZNESENIE č. 10/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
A) sobášiacich:
1.Mgr.et Bc. Jana Chňapeková
2. Ing. Martina Vavríková
B) sobášne dni: piatok a sobota, sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky
C) sobášne hodiny:
- piatok: od 13:00 do 15:00 hod.
- sobota: od 13:00 do 18:00 hod.
D) sobášnu miestnosť:
Malá sála Spoločenského domu vo
Veľkom Záluží, prípadne iné vhodné
miesto povolené matričným úradom
E)náhrady za zvýšené náklady spojené
s vykonávaním obradov mimo určenej

doby a mimo určenej sobášnej miestnosti:
a) náhrada mimo určenej doby 16,50 EUR
b) náhrada mimo určenej sobášnej miestnosti 66,- EUR
Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom
obce Veľké Zálužie.
UZNESENIE č. 11/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
návrh plánu rokovaní obecného zastupiteľstva.
_________________________________
U Z N E S EN I A
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 21.januára 2015
_________________________________
UZNESENIE č. 12/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice druhého zasadnutia Ing. Martinu Vavríkovú a Jaroslava
Bozáňa.
_________________________________
UZNESENIE č. 13/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu a členov návrhovej komisie.
UZNESENIE č. 14/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
_________________________________
UZNESENIE č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
A. zriaďuje
finančnú komisiu
B. volí
c) predsedu komisie: Ing. Andrej Moravčík
d) členov komisie: - poslancov: Mgr. et
Bc. Jana Chňapeková a Ing. Ján Murín
_________________________________
UZNESENIE č. 16/2015
OZ vo Veľkom Záluží
volí
ďalšieho člena mandátovej komisie: Ing.
Martinu Vavríkovú.
_________________________________
UZNESENIE č. 17/2015
OZ vo Veľkom Záluží
volí
ďalších členov komisie: - poslancov: Ing.
Martina Vavríková, - odborníkov z radov
obyvateľov obce: Mgr. Renáta Klúčarová, p. Janka Kečkéšová.
_________________________________

UZNESENIE č. 18/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Plán práce činnosti hlavného kontrolóra
na prvý polrok 2015.
_________________________________
UZNESENIE č. 19/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh rozpočtu poslancov
PhDr. Petra Cochera a Ing. Andreja Moravčíka.
_________________________________
UZNESENIE č. 20/2015
A/ OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na r. 2015 s výhľadom na r.
2016
a r. 2017.
B/ OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
rozpočet Obce Veľké Zálužie na r. 2015
so schválenými zmenami.
C/ OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
výhľad rozpočtu obce na r. 2016 a r. 2017.
_________________________________
UZNESENIE č. 21/2015
OZ vo Veľkom Záluží
presúva
tento bod programu na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
_________________________________
UZNESENIE č. 22/2015
A/ OZ vo Veľkom Záluží
neschvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Veľké Zálužie.
B/ OZ vo Veľkom Záluží
berie a vedomie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie.
C/ OZ vo Veľkom Záluží
žiada aktualizovať a doplniť
informácie v Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie
v spolupráci s Obecným úradom Veľké
Zálužie.
_________________________________
UZNESENIE č. 23/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
príkaz starostu obce k vykonaniu riadnej inventúry a inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Obce Veľké Zálužie.
_________________________________
UZNESENIE č. 24/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
členov za zriaďovateľa do Rady školy
pri Materskej škole vo Veľkom Záluží : v

zložení Iveta Ovčíková, PhDr. Peter Cocher, Ing. Martina Vavríková.
_________________________________
UZNESENIE č. 25/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
členov za zriaďovateľa do Rady školy pri
Základnej škole vo Veľkom Záluží : Ing.
Daniela Hollá, Iveta Ovčíková, PhDr. Peter Cocher, Mgr. Daniela Beličková.
_________________________________
UZNESENIE č. 26/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
členov za zriaďovateľa do Rady pri Centre voľného času Slniečko: p. Michal Halveland, p. Jaroslav Bozáň
_________________________________
UZNESENIE č. 27/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plat starostu Obce Veľké Zálužie vo výške 1.800,- eur.
_________________________________
UZNESENIE č. 28/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
rozšírenie počtu poberateľov príspevku
zamestnávateľa na stravu o starostu obce.
_________________________________
UZNESENIE č. 29/2015
OZ vo Veľkom Záluží
odporúča
starostovi obce zabezpečiť na nasledujúce zastupiteľstvo stanovisko právneho
zástupcu obce a hlavného kontrolóra.
_________________________________
UZNESENIE č. 30/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
text vzorovej nájomnej zmluvy.
_________________________________
UZNESENIE č. 31/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pridelenie bytu p. Michalovi Kováčikovi.
_________________________________
UZNESENIE č. 32/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
pridelenie bytu pani Andrei Beličkovej.
_________________________________
UZNESENIE č. 33/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi obcou Veľké
Zálužie a spoločnosťou HSH s.r.o. so sídlom vo Veľkom Záluží.
_________________________________

U Z N E S EN I A
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 4. februára 2015
_________________________________
UZNESENIE č. 34/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice tretieho zasadnutia p. Ivetu Ovčíkovú a Mgr. Janu Chňapekovú.
_________________________________
UZNESENIE č. 35/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Jána
Murína a členov návrhovej komisie Mgr.
Danielu Beličkovú a Jaroslava Bozáňa.
_________________________________
UZNESENIE č. 36/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Program tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží v pozmenenom znení.
_________________________________
UZNESENIE č. 37/2015
OZ vo Veľkom Záluží
odvoláva
z pozície člena mandátovej komisie Ing.
Martinu Vavríkovú a zároveň
volí člena mandátovej komisie p. Juraja
Megu.
_________________________________
UZNESENIE č. 38/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu mandátovej komisie.
_________________________________
UZNESENIE č. 39/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie,
že zástupcom starostu Obce Veľké Zálužie bol určený poslanec p. Juraj Mego.
_________________________________
UZNESENIE č. 40/2015
OZ vo Veľkom Záluží
A. zriaďuje
stavebnú komisiu
B. volí
a) predsedu komisie: p. Juraj Mego
b) členov komisie:
poslancov: Mgr. et Bc. Jana Chňapeková,
p. Jaroslav Bozáň, p. Michal Halveland,
odborníkov z radov obyvateľov: p. Tomáš
Bíro
_________________________________
UZNESENIE č. 41/2015
OZ vo Veľkom Záluží
súhlasí
s členstvom Obce Veľké Zálužie v Združení obcí – Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre.
________________________________

časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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U Z N E S EN I A
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 16. marca 2015
_________________________________
UZNESENIE č. 42/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice štvrtého zasadnutia Michala Halvelanda a Juraja Megu.
_________________________________
UZNESENIE č. 43/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu
Hollú a členov návrhovej komisie Jaroslava Bozáňa a PhDr. Petra Cochera.
_________________________________
UZNESENIE č. 44/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Program štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
_________________________________
UZNESENIE č. 45/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.
_________________________________
UZNESENIE č. 46/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej
činnosti za rok 2014.
_________________________________
UZNESENIE č. 47/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pridelenie nájomných bytov pani Jane
Nebalovej a pani Gizele Štreérovej.
_________________________________
UZNESENIE č. 48/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predĺženie nájmov obecných bytov existujúcim nájomníkom.
_________________________________

UZNESENIE č. 49/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
oznámenie o podávaní žiadostí a termíne
podávania žiadostí na nájomné byty.
_________________________________
UZNESENIE č. 50/2015
k bodu č. 10/ Dodatok č. 1 OZ vo Veľkom
Záluží
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2012.
UZNESENIE č. 51/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a)schvaľuje
zámer prenajať časť parcely č. 564/1, zapísanej na LV č. 3534, k.ú. Obce Veľké
Zálužie vo výmere 8 m2 (slovom o metrov štvorcových), ktorá sa nachádza pod
stánkom, ktorého vlastníkom je Pekáreň
Delika, s.r.o. Rišňovce 255, 951 21, IČO:
36774669,
b)schvaľuje
spôsob realizácie prenájmu podnájomnou
zmluvou,
c)ukladá
prednostke obecného úradu vo Veľkom
Záluží zabezpečiť všetky kroky súvisiace so zvoleným spôsobom prenájmu
predmetného pozemku.
_________________________________
UZNESENIE č. 52/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
zmluvu o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Veľké
Zálužie, katastrálne územie Veľké Zálužie, zapísanej na LV č. 2061, evidovanej
v reg. „C“ ako parc. č. 3891/27 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 3214 m2
v celosti.
_________________________________
UZNESENIE č. 53/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Zmluvu o výkone správy uzatvorenú
medzi Obcou Veľké Zálužie ako vlastníkom a Základnou školou ako správcom.

Občianske združenie VITIS

_________________________________
UZNESENIE č. 54/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a)schvaľuje
zámer predať pozemok vo vlastníctve
obce Veľké Zálužie na LV 3534, parcely
„E“ č.3633/11 v k.ú. Veľké Zálužie. Výmera parcely je 94m2.
b)schvaľuje
spôsob realizácie prevodu ako dôvod
hodný osobitného zreteľa.
c)ukladá
prednostke obecného úradu vo Veľkom
Záluží zabezpečiť všetky kroky súvisiace
so zvoleným spôsobom prevodu predmetného pozemku.
_________________________________
UZNESENIE č. 55/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a)schvaľuje
zámer predať pozemok vo vlastníctve
obce Veľké Zálužie na LV 3534, parcely
„C“ č.3633/11 v k.ú. Veľké Zálužie. Výmera parcely je 80m2.
b)schvaľuje
spôsob realizácie prevodu ako dôvod
hodný osobitného zreteľa.
c)ukladá
prednostke obecného úradu vo Veľkom
Záluží zabezpečiť všetky kroky súvisiace
so zvoleným spôsobom prevodu predmetného pozemku.
_________________________________
UZNESENIE č. 56/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
prevedenie odmien poslancov obecného
zastupiteľstva za r. 2011 na rekonštrukciu
budovy športového klubu.
_________________________________
UZNESENIE č. 57/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi p. Karolovi Bútorovi
vo výške 1.213,04 eur.
_________________________________

Občianske združenie VITIS vzniklo v roku 2012 ako reakcia na prípravu čerpania finančných prostriedkov pre program LEADER (tretí pilier podpory z Programu rozvoja vidieka SR)
OZ VITIS predstavuje verejno-súkromné partnerstvo obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky, Rumanová a Veľké Zálužie. Spolu so
zakladateľskými obcami sú členmi OZ VITIS aj inštitúcie, spolky, združenia, podnikatelia a občania, ktorí bývajú alebo vyvíjajú svoju činnosť na území regiónu a chcú sa podieľať na jeho rozvoji, k 14.2.2014 bolo v OZ VITIS 70 členov. V súčasnej dobe
je predsedom Výkonnej rady VITIS starosta obce Rumanová Bc. Jozef Jankovič.
Občianske združenie v roku 2014 realizovalo viacero aktivít v rámci mikroregiónu horeuvedených obcí. Obec Veľké Zálužie
takto získala dotáciu na výstavbu časti chodníka v rámci projektu „rekonštrukcia a výstavba chodníkov na Hlavnej ulici“ v
celkovom objeme 3.075,00 Eur.
V súčasnej dobe sa OZ VITIS bude rozširovať o nových členov, a to obce Hájske, Močenok, Horná Kráľová a Trnovec nad
Váhom. Dôvodom pre rozširovanie občianskeho združenia je uplatňovanie integrovaného prístupu, územnej spolupráce a podpora väčších investičných zámerov pri čerpaní finančných prostriedkov z Európskych fondov. Občianske združenie VITIS tak
bude mať celkový počet obyvateľov 25.350 a výmeru územia 24.052,00 ha.
6
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Obecný úrad informuje
Miestne dane a poplatky v roku 2015
Obec Veľké Zálužie s účinnosťou od 1. januára 2015 nezmenila sadzby dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny
odpad a ostatných miestnych daní a poplatkov.
Daň z nehnuteľností , daň za psa:
Obec ako správca dane vyrubí daň z nehnuteľností a daň za psa jedným rozhodnutím. V prípade, že niekto z daňovníkov rozhodnutie nedostane, môže si ho prevziať na obecnom úrade. Majitelia psov, ktorí si doteraz neprevzali evidenčné známky pre psov
(žlté), môžu si ich vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží. Opätovne upozorňujeme aj touto cestou
majiteľov psov, že voľný pohyb psa je v obci zakázaný. Majiteľ psa je povinný psa zaevidovať na obecnom úrade do 30 dní odo dňa,
kedy sa stal majiteľom. Ak to neurobí, dopúšťa sa priestupku. Daň za psa sa platí od 6 mesiacov veku psa.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: (VZN č. 8/2012, dodatok č. 1/2013)
• občan prihlásený v obci na trvalý alebo prechodný pobyt – denná sadzba 0,055 €/deň, 20,07 € osobu/kalendárny rok
• občan, vlastniaci v obci nehnuteľnosť - denná sadzba 0,055 €/deň, 20,07 € osobu/kalendárny rok
• občan - držiteľ preukazu ŤZP - zľava 7,- €, poplatok 13,07 €//osobu /kalendárny rok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude taktiež vyrubený rozhodnutím.
Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
do výšky 21 €
do 31. mája 2015
nad 21 € - 3 splátky do 31. mája 2015
do 31. júla 2015
do 30. septembra 2015

Ďalšie miestne dane :
• daň za užívanie verejného priestranstva
• daň za predajné automaty
• daň za nevýherné hracie prístroje
• daň za ubytovanie
• poplatok za znečisťovanie ovzdušia za malý zdroj znečisťovania

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali termíny splatnosti daní a poplatkov a tak sa vyhli daňovému exekučnému konaniu.
Neplatiči budú zverejnení podľa zákona na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Nový poradovník pridelovania obecných bytov.

Obec Veľké Zálužie oznamuje záujemcom - žiadateľom o pridelenie obecného nájomného bytu možnosť podať si žiadosť o
pridelenie obecného nájomného bytu na obecnom úrade vo Veľkom Záluží, kde si môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá.
Žiadatelia budú do návrhu poradovníka zaradení zo zoznamu žiadateľov spôsobom uvedeným v prílohe č. 1 Vzn č. 8/2011.
O podmienkach a kritériách prideľovania, užívania a správy nájomných bytov v domoch obstaraných z verejných prostriedkov
na účely podpory sociálneho bývania. Zostavením návrhu poradovníka bude poverená komisia pri obecnom zastupiteľstve vo
Veľkom Záluží pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie. Poradovník žiadateľov o byty schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Záluží, na základe odporúčania komisie. Byty budú odovzdávané v prípade uvoľnenia terajšími užívateľmi, aktuálne
ani jeden byt nie je voľný.
Predpokladaný termín schvaľovania poradovníka je jún 2015. Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.apríl 2015.
vo Veľkom Záluží, 17.február 2015

Dobrá správa pre milovníkov kníh.

				
				

Milan Bíro
starosta obce

Deň narcisov

27. marca 2015 sme po celom Slovensku mohli v uliciach miest
a obcí stretnúť dobrovoľníkov, ktorí chodili s pokladničkami a
rozdávali žlté narcisy. Tento rok sa „Deň narcisov“, jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, konal už po 19-ty
krát. Dobrovoľným príspevkom do pokladničky alebo zaslaním
finančnej čiastky na účet Ligy proti rakovine a súčasne pripnutím si žltého narcisu na svoj odev každý mohol vyjadriť podporu
a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Vo Veľkom Záluží sa za podpory Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža vyzbieralo 175,00 Eur, čo je o 4 Eurá viac
Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť. ako v minulom roku.
Nemilovať však znamená, stávať sa hlupákom.
(J. A. Komenský)

V obecnej knižnici prebehla veľká organizačná zmena. Z budovy spoločenského domu sa presťahovala do budovy malej školy.
V knižnici (bývalých dvoch triedach) sa nachádza celý knižný
fond od detskej literatúry, náučnej literatúry až po beletriu pre
dospelých. Konečne je vstup do knižnice bezbarierový, čo určite
uvítajú naši čitatelia z radov dôchodcov, ktorí patria do druhej
najväčšej skupiny čitateľov po deťoch. Ale neobchádzajú ju ani
zaneprázdnení ľudia v aktívnom veku. O ukončení celej transformácie knižnice budú čitatelia informovaní. BB

časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Je Veľké Zálužie pripravené na čerpanie dotácií ?
Začalo sa nové programovacie obdobie a Slovenská republika ako členská krajina Európskej Únie má ďalšie možnosti čerpania
európskych, ale aj národnýchzdrojov. Jednou z podmienok čerpania je mať spracovanú a schválenú rozvojovú víziu obce. Tá je
zadeklarovaná v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR).
PHSR predstavuje základný dokument, na základe ktorého sa obec môže uchádzať o získanie finančnej podpory z rôznych verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych). Ako strednodobý programový dokument sa vypracováva spravidla na
obdobie 7 - 10 rokov. Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, rezortnými stratégiami, záujmami
ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne.
Prečo je potrebné, aby aj Obec Veľké Zálužie mala takýto dokument spracovaný?
- preto, lebo zákon stanovuje potrebu spracovania PHSR, nakoľko tvorí povinnú prílohu
k žiadosti o nenávratné finančné prostriedky,
- preto, lebo chceme a máme záujem riešiť určité problematické oblasti a hlavne celkový
rozvoj obce.

Program
hospodárskeho a
sociálneho rozvoja
obce Veľké Zálužie

Vážení spoluobčania,
kvalitne a najmä účelne spracovaný PHSR by sa mal opierať aj o Vaše pripomienky a
postrehy k rozvoju našej obce a je určitou vizitkou záujmov a priorít obyvateľov obce, podnikateľských subjektov v obci a obecnej samosprávy.
Obec Veľké Zálužie ešte v roku 2014 zadala spracovanie tohto významného a potrebného
dokumentu externej odborníčke. Čas na podávanie pripomienok a podnetov k dopracovaniu
PHSR obce síce už uplynul, ale pripomienky neboli k nemu podané žiadne. Z uvedeného
dôvodu vás ešte raz žiadame o spoluprácu. Na internetovej stránke obce je tento dokument
zverejnený (http://www.velkezaluzie.eu/, sekcia aktuálne oznamy). Prosíme vás, aby ste
ho pozreli a vaše postrehy a námety k dopracovaniu PHSR obce v písomnej podobe (buď
elektronicky na e-mailovú adresu ou@velkezaluzie.sk alebo osobne na podateľňu Obecného úradu vo Veľkom Záluží) zaslali do
24.4.2015. Postupne začínajú vychádzať rôzne výzvy na podávanie projektov z ministerstiev podporovaných európskymi, štátnymi
a ďalšími finančnými fondami, preto je nanajvýš aktuálne PHSRObce Veľké Zálužie už dopracovať a schváliť. 			
						
												
Vopred ďakujeme.
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Vyberáme z obecnej kroniky
Prepis je v pôvodnom stave bez úprav. Pre rok 1957 vtedajší kronikár Jozef Barantal zapísal pod bodom " Rôzne udalosti " nasledovné:

57

1. V roku 1957 v mesiaci auguste v osade Titváň sa previedla elektrifikácia, pri čom v osade bolo zavedené i verejné osvetlenie.
Náklad na toto verejné osvetlenie činil Kčs 45.000,2. Dňom 1. januára 1957 bol do prevádzky daný miestny rozhlas, ktorý náklad na zriadenie rozhlasu činil 142.000 Kčs. Miestny
rozhlas má 8 km dlhé rozhlasové vedenie s 48 reproduktormi.
3. Dňa 22. januára 1958 bolo ukončené verejné osvetlenie v obci Veľké Zálužie a to ľavá strana smerom od Nitry t.j. Čikoš, Budín,
Nové domy ( ulica Školská, pozn. red.), Pastierňa, Pivovar, Vinohrady, Hosušer, Zalamíny a Várok. Dňa 27. decembra 1957 bolo
ukončené verejné osvetlenie na pravej strane smerom od Nitry a to Majer, Zalamíny, Pažite, Fabrika, Rínok, Pod vinohrady, ktorý
deň boli po prvý raz rozsvietené elektrické svetlá verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie má 132 lámp a dlhé je 12 km.
4. Dňom 1. septembra 1957 bola zrušená v obci Veľké Zálužie Pôdohospodárska škola, smeru účtovnej evidencie. Do budovy školy
t.j. bývalý kaštieľ Jána Esterházyho bola nasťahovaná Psychiatrická liečebňa... Pripomína sa, že Pôdohospodárska účtovnícka škola
do obce Veľké Zálužie bola nasťahovaná v roku 1953, dňom 1. septembra.
5. V roku 1957 bolo narodených 21 dievčat, 18 chlapcov. Sobášených bolo 35 párov. Zomrelo v obci Veľké Zálužie 36 občanov z
toho 12 ľudí zomrelo v Psychiatrickej liečebni...
V správe MNV boli zamestnané tri administratívne pracovné sily a doručovateľ. Jozef Barantal, ako vedúci pracovník a účtovník
MNV, Mária Omachelová rod. Bartová ako administratívna kanc. sila a matrikárka, Irena Vindišová rod. Majorová ako pomocná
administr. sila a zároveň zástupca matrikárky. Doručovateľ bol Michal Andrášik, ktorý zároveň mal na starosti miestny rozhlas.
Hlásateľa MNV si ponechal i keď bol vekove starší z tých dôvodov, že v dobe keď miestny rozhlas zriadený v obci nebol bubnoval
po obci a vyhlasoval zprávy pred kostolom v nedeľu.
							
Spracovala : Ing. Vladimíra Liptáková
8
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Za dverami ...
V prvých troch mesiacoch tohto roka sa v u nás obci realizovalo viacero rekonštrukčných prác, ktoré sa týkali najmä obecných
budov. Ich rekonštrukciou a modernizáciou sme dosiahli nielen atraktívnejší a reprezentatívnejší vzhľad, ale sme prispeli aj k zhodnoteniu obecného majetku. Na rekonštrukčných a modernizačných prácach sa aktívne zúčastnili pracovníci Obce Veľké Zálužie,
aktivační pracovníci, nadšenci a priaznivci Futbalového klubu vo Veľkom Záluží, MC Blšky a viacerí dobrovoľníci nielen z obce,
ale aj z okolia. Aj napriek tomu, že sa zrekonštruované priestory už využívajú, slávnostné otvorenie sa zatiaľ neuskutočnilo. O čase,
kde sa bude toto otvorenie realizovať, vás budeme, vážení spoluobčania, informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a web
stránky obce.

Ako prvá začala rekonštrukcia kabín a sociálnych zariadení v budove športového klubu na futbalovom ihrisku. Tieto práce boli
podmienené jednak svojou opotrebovanosťou, ale aj skutočnosťou, že futbalisti postúpili do vyššej skupiny, kde sú už nastavené
určité štandardy pre priestory hráčov a rozhodcov. Aby sa mohla jarná sezóna začať v súlade s požiadavkami, tak bez ohľadu na
počasie sa začalo pracovať. Vybudovali sme nové šatne, sociálne zariadenia, kabínu pre rozhodcov, miestnosť pre správcu atď.

S pár dňovým oneskorením sa začala oprava budovy malej školy (bývalej starej krčmy). Táto oprava bola rozdelená na dve etapy:
vymaľovanie prízemnej časti a výmena podlahy, omietky a následne vymaľovanie podzemných priestorov. Do dvoch miestností na
prízemí sa presťahovala obecná knižnica a dve miestnosti dostalo k dispozícii Materské centrum Blšky. Po drobnej úprave bývalého
kabinetu bude miestnosť slúžiť ako malá príručná kuchynka pre MC Blšky a knižnicu.
V podzemných priestoroch bolo potrebné najskôr vykonať odvodnenie prostredníctvom troch šácht, ktoré sa vykopali na dvore,
potom sa vytrhali staré linoleá a podlahy, namiesto nich sa položila dlažba. Celý priestor sa presvetlil a súčasne sa zjednodušila aj
jeho údržba. V týchto priestoroch budú lokalizované viaceré záujmové a spoločenské organizácie: ZO SZZ, dobrovoľní hasiči, MO
SČK a mladí záchranári.

Súbežne sa začalo aj s opravou priestorov bývalej hasičskej zbrojnice. Garáž sa vyčistila a vymaľovala. Pevne veríme, že čoskoro
začne slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek mierou a spôsobom prispeli k týmto prácam.
časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Duchovné slovo
Ó, Kriste, večná Tebe sláva...
Drahí farníci, milí čitatelia,
slovami známej veľkonočnej piesne, ktorá v mojej pamäti rezonuje nadšením, aké ovládlo farský kostol v mojom rodisku vždy
po skončení Veľkonočnej vigílie, vás chcem všetkých pozvať k
maličkému zastaveniu sa a pouvažovaniu nad významom kresťanskej Veľkej noci.
Už pohyblivý dátum Veľkej noci, ktorý každý rok rešpektuje presné zákonitosti vesmíru, dáva tušiť, že človek, akokoľvek
by bol veľký, nedosahuje na veľkosť Tvorcu vesmíru, Tvorcu
života a zákonov prírody. Tu sa nám núkajú slová Sv. Písma:
„Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ (Sir 1,16).
Keď si stvorenie vybralo vlastnú cestu a Stvoriteľovi sa otočilo
chrbtom, On nezabudol na človeka a vydal sa ho hľadať a zachrániť. Celé biblické dejiny sú veľmi precíteným listom Boha
človekovi, v ktorom ho volá, vychováva, nesie, zachraňuje, očisťuje a pripravuje mu pokrm lepší, než mannu
na púšti a slobodu väčšiu, než vyslobodenie od faraóna. Boh pripravoval človeka na stretnutie sa s ním osobne v osobe Ježiša Krista. Toto stretnutie sa Boha a človeka bolo doprevádzané bolesťou, ktorú vzal na seba
Boh: „On vzal na seba naše bolesti a liečil naše neduhy, Jeho rany nás uzdravili“ (por. Iz 53,4-5). Ľudskú noc
hriechu berie Boh na seba, volá nás zomrieť hriechu a vstať s Ním k novému životu v Jeho Veľkej noci. Tak
sa ľudská noc mení na Veľkú noc nového života s Kristom, života vo svätosti.
Preto Cirkev sviatky Veľkej noci vždy slávila s veľkou dôstojnosťou.
Aj nám sa z Božej milosti tento rok opäť dáva čas, aby sme poprosili Pána o odpustenie svojich hriechov v
dobrej veľkonočnej svätej spovedi, započúvali do neprerušeného rozprávania svedkov Ježišovho umučenia v
Pašiách, aby sme navštívili Pána v Jeho hrobe a nechali sa preniknúť jasom Pánovej slávy, ktorá žiari z jeho
oslávených rán a osobitne je prítomná vo sviatostiach Cirkvi. Slávnostná Veľkonočná vigília a rozjasané ráno
Veľkonočnej nedele nám darujú poklad, ktorý každý z nás veľmi potrebujeme: „Nebojte sa!“ (Mt 28,10), „Ja
som to!“ (por. Lk 24,39) - hovorí Pán Ježiš aj ľuďom dnešnej doby.
Jedna z veľkých Učiteliek Cirkvi, sv. Terézia z Avily, po zložení sľubov v r. 1537 prežila dlhé obdobie duchovnej krízy, v ktorom úplne zanedbala modlitbu. Terézia začala nový život po svojom obrátení ako 39-ročná
pri pohľade na sochu Krista pokrytého ranami: „Socha na mňa hlboko zapôsobila, lebo živo znázorňovala,
koľko pre nás Ježiš vytrpel. Pri myšlienke na nevďačnosť, s akou som odpovedala na tieto rany, ma zachvátila
taká bolesť, že sa mi zdalo, že mi pukne srdce. Vrhla som sa k jeho nohám a v záplave sĺz som prosila, aby mi
dal silu viac ho neuraziť“ (por. Sárkozyová, A. in: Don Bosco dnes, 2/2015).
Treba sa nám vrátiť do chvíľ svojho stretnutia s Kristom. Možno to bolo v detstve, možno v mladosti, možno
neskôr. Ale treba sa nám ta vrátiť, do našej osobnej Galiley, učí nás Pápež František, aby sme videli Zmŕtvychvstalého Ježiša a stali sa svedkami jeho zmŕtvychvstania. Neznamená to akýsi návrat späť, akúsi nostalgiu.
Znamená to vrátiť sa k prvotnej láske, aby sme prijali oheň, ktorý Ježiš zažal v celom svete a zaniesť ho všetkým, až po kraj sveta (por. Homília Pápeža Františka, 19.4.2014).
Drahí farníci, milí čitatelia, spolu s veľadôstojným pánom Vladimírom Paulinim Vám všetkým želáme a
vyprosujeme nech Vzkriesený Pán Ježiš naplní Váš život radosťou a milosťou.
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Anton Ižold,
farár Farnosti Veľké Zálužie

C V Č - Slniečko
Veľkonočná výstava
29. marca 2015 malá sála Spoločenského domu vo Veľkom Záluží rozkvitla jarnými halúzkami a ozdobili ju krásne a zaujímavé
práce dospelých občanov, dôchodcov ale aj detí ZŠ, MŠ a CVČ Slniečko. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na nové
netradičné nápady o rok!

Jarné prázdniny
Ako každý rok, aj v tomto roku mali deti možnosť prázdninovať v Slniečku. Počas celého týždňa jarných prázdnin sme pripravili pre
deti rôzne aktivity. Vytvorili sme práce na veľkonočnú výstavu, hrali sme spolu rôzne hry a na čerstvom vzduchu sme uskutočnili
prechádzky, pokiaľ nám to počasie dovolilo.

Noc s Andersenom
Nocovanie s knihou (27.marca
2015) si u detí našlo svoju obľubu
a už po štvrtý krát sme sa vydali
na cestu dobrodružstva, fantázie,
dobrých kníh, súťaží, kvízov a
nočných hier. Z Centra voľného
času Slniečko nocovalo spolu 22
detí. Dobrá nálada nám vydržala do pol noci, kedy sme zhasli
všetky svetlá a prvý účastník sa
zobudil o 5,45 hod. Samozrejme
nikoho nezobudil a ako správny
„andersenovník“ začal deň s knihou. Od organizátora podujatia
sme dostali knihu a pohľadnice.
Knižku Neviditeľné dieťa darujeme tak ako každý rok knižnici.
Každé dieťa obdržalo pamätnú
kartičku s drobnou odmenou.
Poďakovanie patrí Zuzke Kubičkovej, ktorá deťom prečítala
niekoľko rozprávok.
Mgr. Eva Prekopová

Bc. Silvia Cocherová

časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Čo nové v materskej škole?

Benefičný ples MŠ
Dňa 14.februára 2015 Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkom Záluží v spolupráci s MŠ zorganizovalo už v poradí
10.benefičný ples ,,Zabávajme svoje deti.“
Ples ako tradične zahájili naši predškoláci s moderným tanečným vystúpením a fašiangovými básňami. K dobrej nálade prispela aj
skupina Campana Batucada so svojou bubnovou šou. Do tanca hrala skupina CUCKOBAND.
Prítomní si mohli taktiež prezrieť práce detí z MŠ, ktorými bola vyzdobená malá sála. K zisku plesu prispela aj vynikajúca tombola. Z plesu sa celkovo vyzbieralo 1114 eur. Táto suma bude použitá na nové vybavenie školského dvoru.
Poďakovať sa chceme všetkým, ktorí prispeli pri organizácii plesu a taktiež sponzorom, ktorí ples podporili finančnými a hmotnými darmi.
Zuzana Bábiková, predsedníčka RRZ pri MŠ

Fašiangy Turíce...
Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa uskutočnil v našej MŠ fašiangový karneval. Deti spolu s pani učiteľkami celý týždeň zhotovovali krásne škrabošky a vyzdobovali triedy balónmi a girlandami. Až nakoniec prišiel ten dlho očakávaný karnevalový deň.
Deti sa predviedli v najrôznejších maskách od zvieratiek, princezien, čarodejníkov, spidermanov až po transformerov. Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa deti poriadne vyšantili a vytancovali. Na záver bolo vyhodnotenie karnevalových masiek a pretože
všetky masky boli krásne, každá získala medailu a sladkú odmenu.
Už teraz sa tešíme na ďalší karneval!
			
Mgr.Očadlíková Eva
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Škôlkári s Andersenom.
Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie , ktoré sa organizuje od roku 2000. Názov
podujatia má pripomenúť sviatok detskej knihy
, ktorý oslavujeme 2.apríla a kultúrna verejnosť
celého sveta si pripomína narodenie dánskeho
rozprávkára a spisovateľa Hansa Christiana
Andersena . Noc s Andersenom je akciou knižníc na podporu detského čítania .
Dňa 27.3 2015 sa konal ďalší ročník tohto podujatia . Tajomné a čarovné chvíle s rozprávkami zažili aj naši predškoláci z materskej školy
, ktorí si trúfali vydržať bez rodičov obklopení
knihami cez noc . Deti mali pripravený bohatý
program – čítanie rozprávok, oboznámenie s
detskými autormi , kreslenie rozprávok , hádanie hádaniek , nočné hľadanie pokladu .
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
Slávka Čaplánová

Interaktívne tabule v MŠ.

Naša Materská škola vo Veľkom Záluží sa zapojila do projektu
,, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva “,
čím sme získali prenájom interaktívnych tabúľ na dobu 10 rokov.
Prostredníctvom interaktívnych tabúľ a detských edukačných programov deti získavajú elementárne zručnosti z informačno-technologických komunikácií.
Pre skvalitnenie našej profesijnej práce v oblasti digitalizácie
školstva, sme absolvovali kontinuálne vzdelávanie - práca s interaktívnou tabuľou a programom ActivInspire.
			

Mgr. Zuzana Balážiová

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Ako každoročne, tak i tento rok sa v mesiaci február konal zápis detí do 1. ročníka ZŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov . Pani učiteľky
predškolských tried si s deťmi zopakovali básne, ktoré slúžia
pani učiteľkám základnej školy k zisteniu správnej výslovnosti
. Pri zápise deti prežívajú veľkú zodpovednosť a obavu či
budú prijatí do školy.
Našou snahou je odbúrať u detí tento stres a preto prichádzajú
k zápisu i triedne pani učiteľky z materskej školy , aby svojou
prítomnosťou uľahčili deťom pre nich veľmi dôležitú skúšku
života.
			
			
Mgr. Zuzana Balážiová

1.miesto pre deti materskej
školy v súťaži Kreativita –
hobby
Deti predškolskej triedy p. uč. Balážiovej a Čaplánovej
sa dňa 29.3.2015 zúčastnili kreatívnej súťaže v Starej tržnici v Bratislave. Z odpadového materiálu vytvorili hrad
nášho hlavného mesta, prikrášlený zlatým vajcom , na
ktorom sa vynímali významní predstavitelia nášho štátu.
Samozrejme okrem šikovných prštekov detí, aj pani učiteľky prispeli myšlienkou vystihujúc dielko a atmosféru
jarného obdobia. Ich snaha a vtip sa vyplatili. Porota udelila deťom materskej školy za ich kreativitu v detskej
kategórii C 1. miesto. Okrem ceny poroty získali aj
Cenu verejnosti zo všetkých prihlásených súťažiacich.
Šikovnosť bola odmenená čokoládovými vajcami, 20 €
poukážkami na nákup výtvarného materiálu a keramickými polotovarmi pre ďalšiu kreatívnu prácu detí.
Ďakujeme p. Križanovej, ktorej dcéra Vivien navštevuje predškolskú triedu za to, že naše deti na túto súťaž
prihlásila a zabezpečila aj prepravu dielka.
Mgr. Zuzana Balážiová
časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Zo života základnej školy
Zápis žiakov do
1. ročníka
V dňoch 4. a 5. februára 2015 sa uskutočnil
zápis budúcich prváčikov. Počas týchto dvoch
dní prichádzali predškoláci v sprievode svojich rodičov a prezentovali svoje vedomosti a
schopnosti. Mnohí boli plní očakávania ale aj
obáv z nepoznaného. Strach a trému im pomáhali prekonať pani učiteľky zo základnej školy,
ktoré formou hry zisťovali, či sú žiaci na školskú dochádzku pripravení. Po počiatočných
rozpakoch deti zarecitovali pripravené básničky, predviedli, či poznajú geometrické tvary,
farby, počet prvkov, orientáciu vpravo, vľavo,
hore, dole, pojmy menší, väčší. Pri dokresľovaní rôznych obrázkov sme zisťovali, či vedia
správne držať ceruzku. Veľkou oporou im boli
ich pani učiteľky z materskej školy, pri ktorých
deti cítili väčšiu istotu. Po vyriešení všetkých
úloh sme budúcim žiačikom s radosťou oznámili, že sú zapísaní do 1. ročníka a obdarovali
sme ich darčekmi, ktoré pre nich pripravili p.
vychovávateľky Mgr. D. Sokolová, Ing. E. Tomanová, Mgr. R. Komárňanská a žiaci z vyšších ročníkov.
Pre budúci školský rok sme zapísali 46 prvákov, na ktorých sa už odteraz všetci veľmi
tešíme. Želáme im, aby sa im v škole hneď od
prvých dní páčilo a aby vedomosti, ktoré v našej škole získajú, boli pevným základom ich
ďalšieho vzdelávania a uplatnenia v praktickom živote.
			

Deň 112
Európska asociácia tiesňových liniek (EENA) zorganizovala aj v tomto roku
oslavy Dňa 112, ktoré prebehli na úrovni národných štátov, ako aj na európskej
úrovni. Akcia sa odohráva každoročne 11. februára, vzhľadom na symboliku
dátumu 11.2. s číslom 112. Linka tiesňového volania je jednotné európske číslo,
ktoré slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, že je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné
prostredie.
Žiaci 5. B a 9. B triedy so svojimi triednymi pani učiteľkami Mgr. Ing. Karin Ležatkovou a Mgr. Evou Hujerovou sa bližšie zoznámili s koordinovaným
postupom zložiek Integrovaného záchranného systému v Nitre pri vykonávaní
činností a opatrení s poskytovaním pomoci v tiesni.
					

Mgr. E.Hujerová

Mgr. M. Hrašková

Exkurzia v Mochovciach
Dňa 19.2.2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka s pedagógmi Mgr. D. Lahučkou, Mgr. M. Čambalovou, Mgr. A. Pánskou, Mgr. E. Hujerovou a Mgr. E. Hambálkovou zúčastnili technickej exkurzie v Atómovej elektrárni Mochovce. V prvej časti žiaci prechádzali 33
interaktívnymi sekciami informačného centra Energoland, ktoré poskytovali informácie o energiách, o ich využití, o pozitívach i
negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny, prezreli si činnosť atómovej elektrárne, využitie rôznych zdrojov energie v jednotlivých krajinách. Zaujali ich hry s vedomostnými testami, preteky na interaktívnej podlahe, kde skákaním vyrábali energiu 70W.
V 3D kine si pozreli film o Veľkom tresku a vzniku Zeme, jej vývoji a budúcnosti. Osvojili si informácie o vývoji techniky, určovali spotrebu dennej energie, v hmlovej komore pozorovali neviditeľné žiarenie prichádzajúce z vesmíru. Panely opisovali vznik
uhlíkovej stopy, príčiny globálneho otepľovania, ako sa spracováva a uskladňuje rádioaktívny odpad. V druhej časti autobusom žiaci
prešli areál elektrárne, boli oboznámení s jednotlivými objektmi a ich funkciou. Exkurziou si žiaci upevnili vedomosti z techniky a
fyziky hravou formou.
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Mgr. D. Lahučká

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
1.- 3. ročník
Tak ako každý rok, aj tento rok sa naši žiaci zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov
Kubín.
V prvej kategórii súťaže, teda v kategórii ročníkov 1. až 3., sme mali v školskom kole zastúpených 17
recitátorov. Dvaja žiaci súťažili v prednese prózy a 15 žiaci v prednese poézie. Rozhodovanie o víťazoch
bolo veľmi ťažké, lebo medzi prváčikmi a druhákmi nám vyrastá plejáda nádejných recitátorov.
Konečný verdikt poroty:
V prednese prózy bola vecnou cenou odmenená Lucia Hradecká - bolo jej udelené 2. miesto.
V prednese poézie 1. miesto získala žiačka 2.A triedy Diana Jandová, ktorá zároveň so svojou dojímavou básňou postupuje do
obvodného kola.
2. miesto obsadil jej spolužiak Kristián Tkáčik. Vzhľadom na vysokú úroveň prednášajúcich sa porota, ktorú tvorili pani učiteľky
ročníkov 1. - 3. a pani špeciálna pedagogička Mgr. R. Komárňanská, rozhodla výnimočne udeliť tri tretie miesta, a to Adriánovi
Mochnackému z 1. A, Alexovi Kyžňanskému z 1. B a Paulínke Šinkorovej z 1. B.
Každý žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 3. mieste bol odmenený knihou, ktorú sme mohli zakúpiť vďaka Rade rodičov pri našej
základnej škole.
Ostatní súťažiaci získali za svoj predvedený výkon diplom.
											
Mgr. E. Števíková

4. – 9. ročník
Dňa 29. januára 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. kategóriu (4. - 6.ročník) a III. kategóriu (7. - 9.ročník) žiakov
základných škôl. Porota zložená z vyučujúcich slovenského
jazyka a literatúry v 5. - 9. ročníku mala ťažkú úlohu – spomedzi zúčastnených 18 recitátorov vybrať tých najlepších,
ktorí vo svojej kategórii budú reprezentovať našu školu 25.
februára 2015 v obvodnom kole v Nitre.
Nakoniec sa z prvého miesta tešili:
II. kategória PRÓZA Laura HALVELANDOVÁ, 5.B
II. kategória POÉZIA Karolína JÁNOŠÍKOVÁ, 5.B
III. kategória POÉZIA Michal CSÁMPAI, 8.B
Všetci recitátori mali veľkú radosť z cien, ktoré venovala
Rada rodičov pri ZŠ Veľké Zálužie.
							
				
Mgr. J. Ballová

Výchovný koncert
Slušnosť, priateľskosť, pocit zodpovednosti a vzájomná tolerancia sa pomaly vytrácajú zo života dnešnej mládeže. Žiadnemu
pedagógovi našej školy nie je tento jav ľahostajný. Chceli sme sa s ním popasovať trochu netradične - piesňou. Preto sa v piatok
27. februára v telocvični ZŠ uskutočnil výchovný koncert venovaný tejto problematike. Prišiel k nám kamarát Viktor s veselými piesňami a poučným slovom. Jeho program spríjemnil dopoludnie deťom aj p. učiteľkám. Koncert bol plný pesničiek s jednoduchými,
veselými a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami, čo sa prejavilo na veselej nálade všetkých prítomných. Hudobno-zábavný program priniesol deťom niečo nové, zábavné a poučné. Spolu sme si zaspievali, zatancovali,
ale aj zopakovali naše vedomosti a pripomenuli pravidlá slušného správania.
Z koncertu sme si odniesli dobrú náladu a veľa príjemných pocitov.
				
							
Mgr. M. Hrašková

časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Základná škola pre našich seniorov
Naši žiaci si vážia a ctia svojich starých rodičov. Sú im vďační za ich lásku a starostlivosť. To, že si vážime všetkých seniorov v
našej obci sme chceli ukázať aj v programe, ktorý pripravili vyučujúci našej školy spolu so žiakmi pri príležitosti výročnej schôdze
Jednoty dôchodcov. Táto milá slávnosť sa konala 16. februára 2015 v kultúrnom dome.
V programe venovanom našim starším spoluobčanom ako poďakovanie za všetko, čo dobré vo svojom živote pre našu obec urobili,
sa predstavilo 50 žiakov našej školy. Na začiatku pestrého programu sa našim starším občanom prihovorila v dojímavej básni žiačka
9. A Martinka Barantalová. Potom sa predviedli šikovné gymnastky zo 6. A a 6. B triedy. Veselými ľudovými piesňami divákov
potešili sestry Mirka a Monika Bédiové. Svojimi akrobatickými kúskami a šikovnosťou prekvapili prítomných v sále naši hip hoperi zo 7. A Adam Tirpák, Samuel Strhan a Tonko Kotlár. Medzi našimi žiakmi máme aj šikovných hudobníkov. Hrou na klavíri
a saxofóne sa do programu zapojili žiaci Miško Lazar z 5. B a Martin Kukučka z 9. A. V závere javisko zaplnili žiaci 4. A a 4. B,
ktorí si nacvičili peknú pieseň. Jej hlavnou myšlienkou boli úvahy nad krásou a jedinečnosťou života človeka.
V programe pokračovali deti z Centra voľného času Slniečko, ktorý bol tiež veľmi pekný a pestrý. Veríme, že sme našim starkým
spríjemnili ich slávnostný deň a ukázali im, že aj naši žiaci si vážia ich šediny a pracovité ruky. V krátkom príhovore p. riaditeľka
Mgr. Darina Lahučká popriala všetkým prítomným pevné zdravie do ich budúcich rokov. Poprosila babičky a dedkov našich žiakov
o spoluprácu a pomoc pri ich výchove.
Vedenie školy ďakuje všetkým pedagógom, ktorí sa zapojili do prípravu programu, alebo pomohli ako dozor pri žiakoch - p. uč.
Mgr. E. Števíkovej, A. Pánskej, D. Talárovej, Z. Sopúchovej, K. Ležatkovej, E. Ostertágovej, I. Vaššovi.
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Mgr. M. Hrašková

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Vo Veľkom Záluží máme Seniorku roka 2014
Pod názvom „Senior roka 2014“ sa v reprezentačnej Zlatej sále Bojnického zámku na prelome rokov 2014/2015 konal už 9. ročník
celoslovenskej akcie oceňovania starších ľudí, ktorí sú svojím životným postojom, aktivizáciou, obetavosťou a nezištnou pomocou
príkladom pre nás všetkých a v rámci medzigeneračnej spolupráce vzorom aj pre mladú generáciu.
Podujatie každoročne organizuje Fórum pre pomoc starším Slovenska. V tomto roku prevzali záštitu nad podujatím Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Cieľom akcie nie je oceňovať mediálne známe osobnosti, ale práve tých ľudí, na ktorých sa často zabúda, ktorí nedostali ocenenia,
uznania a predsa ich môžeme zaradiť medzi neobyčajných ľudí, ktorí ovplyvňujú náš život., majú zlaté srdcia a ponúkajú dobrovoľnícku, nezištnú pomoc bez toho, aby za to niečo očakávali.

Je významným úspechom, že ocenenie „Seniorka
roka 2014“ v rámci Slovenska získala aj naša spoluobčianka p.Mária Hollá (71) na základe nominácie na
ocenenie, ktorú spracoval a zaslal Obecný úrad Veľké
Zálužie.
Ocenenia nominovaným seniorom odovzdali: prezidentka Fóra
pre pomoc starším Slovenska p.L.Galisová, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny p.B.Ondruš a primátor
mesta Bojnice p. F. Tám.
K oceneniu „Seniorka roka 2014“ pani Márii Hollej srdečne
blahoželá starosta obce Veľké Zálužie, poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci OÚ. Svojej predsedníčke p. Hollej srdečne
blahoželajú aj členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov.
		

Činnosť ZO - JDS vo Veľkom Záluží
S rokom 2014 sme sa rozlúčili 29.decembra spoločne v Spoločenskom dome so zábavou a pekným programom. O dobrú náladu
sa nám postaral p. Roman Omachel, naša Ujlačanka a seniorky zo Zbehov.
Poďakovali sme za spoluprácu počas 4 rokov odchádzajúcemu starostovi p. Karolovi Bútorovi a novozvolenému starostovi p.
Milanovi Bírovi sme popriali v náročnej práci všetko dobré a želáme si vzájomnú dobrú spoluprácu. Do tohto roku 2015 sme si pripravili lán činností. Dňa 15-.februára sme ukončili fašiangové obdobie veselým sprievodom masiek obcou. V spoločenskom dome
pri hodnotení masiek sme získali prvé miesta. Zároveň sme si pozreli akt pochovávania basy seniormi z Koniaroviec. Zhodnotenie
činnosti našej ZO - JDS z roku 2014 sme mali 16.februára. Na začiatku
schôdze nás potešili svojím vystúpením žiaci zo ZŠ.
Chvíľkou ticha sme si uctili našich členov, ktorí nás predišli do večnosti.
Je to pani Júlia Patúcová a Pavol Palík. Pekným kvetom sme popriali našim jubilantom ku 70, 75, 80, 85, 90 rokom dožitých v roku 2014 všetko
najlepšie. Jubilujúcich bolo 21 členov.
Náš plán činností pokračoval v tomto roku brigádou na skrášlenie obce a
aj nášho klubu dňa 24.03.2015. Brigády sa zúčastnilo 41 členov. Všetkým
ďakujeme za odvedenú prácu. Svojimi ručne vyrobenými exponátmi sme
prispeli na výstavku ručných prác s jarnou tematikou v spoločenskom
dome dňa 29.03.2015.
Navštívime termálne kúpalisko a o obdržaní poukazov umožníme našim
členom rekreačno – rehabilitačné pobyty v kúpeľoch so štátnou dotáciou.
Naši členovia sa zúčastnia týždennej rekreácie v Račkovej doline. Cez
prázdniny zorganizujeme spoločnú opekačku s vnúčatami so športovou
súťažou v našom klube. Do našej organizácie vstúpilo 8 nových členov
a poteší nás, keď pribudnú ešte ďalší seniori. Na konci roku 2015 usporiadame v Spoločenskom dome veselú rozlúčku s prežitým
rokom.
							

Mária Hollá, predsedníčka ZO – JDS Veľké Zálužie
časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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F. S. Ujlačanka
F.S. Ujlačanka ukončila rok 2014 Vianočnou akadémiou na Viničkách v Domove dôchodcov, kde sme pozdravili aj našich spoluobčanov, ktorí tam žijú. Ďalej to bolo na Klokočine, kde sa tiež konala Vianočná akadémia pod záštitou Mestského úradu Nitra.
Pokračovali sme vystúpením na posviacke mladých vín 27.12. a výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov.
Rok 2015 sme začali Fašiangami, kde sme sa zúčastnili v sprievode. Basu nám pochoval F.S. z Koniaroviec.
Aj v tomto roku sa chceme zúčastňovať všetkých akcií poriadaných Obecným úradom a všetkými organizáciami, ktoré budú mať
záujem.
Vážení občania, aj v tomto roku Vám želám veľa zdravia a dúfam, že sa budete aj vy zúčastňovať vo väčšom množstve na všetkých
akciách.
								
Anna Baková, vedúca F.S. Ujlačanka

Poďakovanie
Vážená pani Mária Zajková, ul. Piesková, Veľké Zálužie, Starosta obce a
F.S. Ujlačanka Vám touto cestou vyslovuje veľké poďakovanie za Vašu
ochotu a za Váš dar, ktorým ste obohatili naše kroje. Veľmi si ceníme Vašu
pomoc a prajeme Vám veľa zdravia, životného elánu vo Vašich ďalších rokoch. 							
členovia F.S. Ujlačanka

Úspechy tanečného záujmového útvaru DISCO
a HIP-HOP
Po minuloročnom úspechu a získaní titulu MAJSTRI EURÓPY tento záujmový útvar zaznamenal veľký nárast záujemcov. A oprávnene.
Dievčatá a chlapci pod vedením Bc. Klaudie Lendelovej pokračujú v
tomto trende. 22.marca 2015 na celoslovenskej tanečnej súťaži DANCESTAR v Piešťanoch získali 1.miesto s choreografiou Fantasy a
3.miesto s choreografiou Comix a postúpili na majstrovstvá sveta, ktoré
sa uskutočnia v Chorvátsku. 29.marca 2015 na celoslovenskej pohybovej súťaži POHYB BEZ BARIER v Bratislave obhájili 1.miesto s
choreografiou Cloudy, 2.miesto s choreografiou Comix a 3.miesto s choreografiou Fantasy a postúpili na medzinárodné finále- 2.a 3. mája 2015
budeme teda držať palce.
A dúfame, že na majstrovstvách sveta 20.-24.mája v Chorvátsku sa budeme môcť zúčastniť a titul obhájime.
							
			
Mgr. Eva Prekopová, riad. CVČ Slniečko
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Bezpríspevkové darcovstvo krvi – Valentínska kvapka krvi
Tradícia celoslovenských kampaní oslovujúcich
darcov krvi bola v našej obci aj tento rok úspešná.
Valentínska kvapka krvi sa u nás konala už 6. 2. 2015.
Zúčastnilo sa jej 55 darcov. Darovať krv boli u nás aj
občania z okolitých obcí. Spomenieme pána starostu z
Jarku Stanislava Sťahela. Nedá mi nespomenúť aj našich občanov, ktorí sa rozhodli darovať krv po prvýkrát
a to pán starosta Milan Bíro, Renáta Kalisová, Jozef
Cocher, Adam Kováčik, Dominik Kováčik, Jaroslava
Kralčáková, Michal Kováčik. Je vidno, že v našej obci
je veľká skupina ľudí, ktorí darovanie najvzácnejšej
tekutiny považujú za ich prirodzený prejav ľudskosti a
spolupatričnosti. Teší nás aj to, že máme pravidelných
darcov. Patria sem pani učiteľky materskej školy, pani
prednostka Ivana Gecíková, príslušníci policajného
zboru a veľa ďalších spoluobčanov. Všetkým patrí
veľká vďaka. Spolu s obecným úradom a NTS hodnotíme našu akciu ako úspešnú a tešíme sa, že sa zúčastnia
aj dňa 26. 6. 2015 na našom druhom odbere krvi.
Prajem všetkým veľa zdravia.				
							
							
Viera Škvareninová, predsedkyňa SČK

ZO SZZ vo Veľkom Záluží informuje.
I. štvrťrok 2015 a december 2014 sa niesol v znamení vyvrcholenia práce vinohradníkov – požehnaním a ochutnávkou dobrého
vínka. Povianočný čas už tradične patrí Svätojánskemu požehnaniu mladých vín, ktoré nám vykonal správca farnosti Anton Ižold.
Keďže sme okrem pozvaných hostí otvorili dvere aj širokej verejnosti, mohla sa rozprúdiť veselá nálada, ku ktorej prispela i miestna
dychovka, pri ktorej si hostia zanôtili, pochutili na dobrom guláši a zapili mladým vínkom.
Dňa 25.1.2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza, kde sme zhodnotili činnosť ulynulého roku, schválili plán práce na rok
2015 a zároveň ocenili víťazov z výstavy “ Jablko roka”. Zároveň bol ocenený aj dlhoročný člen výboru ZO SZZ Jozef Bédi pri
príležitosti životného jubilea 80 rokov.
Ďalšou činnosťou bola účasť vo fašiangovom sprievode s pochovaním basy. Aj tu sme dobrým vínkom prispeli k dobrej nálade.
V mesiaci marec nás čakal 31. ročník výstavy vín spojený s ochutnávkou. Odborná degustácia vín sa uskutočnila dňa 14.3.2015
pod vedením prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka. Degustátori boli rozdelení do siedmich degustačných komisií po troch až
štyroch členov. Hodnotilo sa celkom 257 vzoriek vín, ktoré boli rozdelené do štyroch kategórií. 31. ročník verejnej ochutnávky
vín a ocenenie najlepších vín sa uskutočnilo dňa 20.3.2015 o 17:00 hod v priestoroch spoločenského domu za účasti starostu obce
p. Milana Bíra, prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka členov predsedníctva Ing. Pavla Bíra, Ing. Juraja Bíra, Ing. Romana Komárňanského, členov organizačného výboru pod vedením predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu a ďalších vzácnych hostí .
Ocenené najlepšie vína sú prílohou tohoto príspevku “Najlepší z najlepších”.
Víťazom odovzdal ceny starosta obce p. Milan Bíro, president výstavy Ing. Miloš Ševčík, predseda ZO SZZ Ing. Vladislav Omelina a tajomník ZO SZZ p. Stanislav Pekar.
Prezident výstavy Ing. Miloš Ševčík oboznámil prítomných s priebehom odbornej degustácie a zhodnotil vína za uplynulý rok.
Starosta obce poďakoval organizačnému výboru za prácu s prípravou a organizáciou výstavy, poprial všetkým vinárom veľa zdravia
pri dorábaní dobrého vína v ďalších rokoch.
20.3.2015 o 18:00 hod sa otvorili dvere SD aj pre návštevníkov a milovníkov dobrého vínka zo širokého okolia, ktorí si na dobrých
vínkach pochutnávali do neskorých nočných hodín.
Na záver ďakujeme všetkým sponzorom, vinárom a degustátorom, ako aj členom organizačného výboru, ktorí prispeli svojim
dielom k zdarnému priebehu tohto slávnostného podujatia.
											
Ing. Vladislav Omelina

ZO SZZ po novom.
Výbor ZO SZZ po novom pracuje v nasledovnom zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Pokladník:

Ing. Vladislav Omelina
Karol Korec
Stanislav Pekar
Zdenek Zaujec

Revízna komisia:

Peter Bédi – predseda
Peter Mego – člen
Štefan Ternény – člen
Jaroslav Deák
Jozef Baláži
Karol Komárňanský
Pavol Bíro

Členovia výboru:

Výzva občanom - staň sa členom ZO
SZZ.
Vyzývame občanov, ktorí majú vzťah k
záhradkárčeniu, vinárstvu alebo kvetinárstvu a chceli by sa stať členmi základnej organizácie, môžu sa prihlásiť u Ing.
Vladislava Omelinu tel. č. 0903740983
alebo u Stanislava Pekara tel. č. 0904
278193.
Privítame hlavne mladých ľudí.
Za výbor ZO SZZ
Ing. Vladislav Omelina
predseda ZO SZZ
časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Čo nové v Blškách?
S príchodom nového roka 2015 prišlo do materského centra veľa nového – a najmä pozitívneho! Vďaka novozvolenému pánovi
starostovi Milanovi Bírovi a poslancom máme nové priestory v budove „malej školy“ (bývalá krčma), kde budeme spolu s knižnicou. Veľmi sa tešíme, lebo môžeme u detí od malička budovať pozitívny vzťah ku knihám a určite aj viaceré z nás si opäť nájdu
cestu ku knihám a čítaniu. Boli nám pridelené dve miestnosti a môžeme využívať aj kuchynku. Jedna miestnosť bude slúžiť ako
herňa pre deti od 0 do 6 rokov a v druhej budú prebiehať rôzne krúžky s detičkami, nielen s tými najmenšími, ale ak bude záujem aj
poobede so staršími. Bude to herňa – učebňa zameraná na rozvoj jemnej motoriky, zmyslového vnímania, matematického myslenia
ajazykovej prípravy.Vytvoríme tu priestor na stretávanie sa mamičiek aj s batoľatami a lezúňmi. V tejto učebni chceme organizovať
aj jazykové kurzy pre mamičky, poradenstvo dojčenia, šatkovanie, znakovanie prípadne iné besedy podľa záujmu rodičov.
Vďaka Nadácii Pomoc jeden druhému sme si zaobstarali časť koberca, ktorá nám v novej herni chýbala a dostali sme aj parádne
kresliace tabule a detské stoličky od spoločnosti GS media, s.r.o. So sťahovaním do nových priestorov sme začali začiatkom marca.
Herňa je už hotová, na stene máme krásne obrázky Krtka a aj Mášu s medveďom vďaka pánovi Františkovi Lukáčovi zo Skýcova.
Hračky sú vybalené, pretriedené, poumývané a čakajú na svojich detských kamarátov. Ešte nás čaká zariadenie druhej miestnosti –
učebne. Okrem toho presťahujeme aj vonkajšie ihrisko a veríme, že bude ešte lepšie, krajšie a hravejšie :)
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám v Materskom centre BLŠKY akýmkoľvek spôsobom pomohli a stále
pomáhajú. Pri sťahovaní a maľovaní nám pomáhali nielen mamičky, ale aj oteckovia – Pavol Lahučký, Jozef Cibula, Jozef Drnzík,
Adrián Benča, Martin Bédi a páni Kopeckí z Požičovne náradia Kopecký. Veľmi si to vážime a uvítame s radosťou každého, kto by
chcel ďalej pomáhať, napr. aj s presťahovaním a vybudovaním nového ihriska, či hoci aj dobrým nápadom, námetom, alebo venovaním 2%. Snažíme sa využiť príležitosti, ktoré sa nám prostredníctvom Únie materských centier dostávajú a preto sa Materské centrum Blšky stalo zamestnávateľom a zapojili sme sa do projektu „Rodina a práca“. Národný projekt Rodina a práca si kladie za cieľ
podporu vytvárania prorodinného pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života. V rámci projektu sme vytvorili a dostaneme podporu na 2 pracovné miesta s flexibilnými formami práce pre ženy s malými deťmi. Zamestnali
sme cez tento projekt 2 zamestnankyne – Ing. Martinu Vavríkovú a Mgr. Janu Moravčikovú. Dúfame, že týmto skvalitníme služby
pre rodiny s deťmi a napomôžeme rozvoju materského centra v prospech celej
komunity. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Okrem toho spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a
schválili nám 2 uchádzačky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Vďaka nim môžeme mať otvorené Blšky každý pracovný
deň - doobeda od 9.00 do 13.00 a poobede od 14.30 do 18.30. Pomáhajú s
prevádzkou materského centra, starajú sa o čistotu priestorov a sú nápomocné
mamičkám pri návšteve MC. Sme veľmi radi, že ich máme, aj keď iba na 6
mesiacov.

PROGRAM MC BLŠKY:
Pondelok: 10:00 Tvorivé dielne v MC - v kuchynke - netreba sa prihlasovať
Utorok: 10:00 Pohyb deťom v zrkadlovej sále CVČ - nahlásiť záujem cez FB
16:30 Montessori dielničky pre staršie deti – škôlarov – treba sa prihlásiť v MC
Streda:
Hudobný kurz Yamaha Class v zrkadlovej sále CVČ
o 9:00 začiatočníci - ukážková hodina zdarma, na kurz sa treba prihlásiť
o 10:00 pokročilí - staršie deti
Streda:
17:00 Power joga pre mamičky v CVČ – prihlasovať sa netreba, deťom vstup zakázaný
Štvrtok: 10:00 Montessori dielničky - treba sa prihlásiť v MC
Štvrtok: 16:00 Hudobný kurz Yamaha Class v zrkadlovej sále CVČ - škôlkari
17:00 Angličtina Didi The Dragon, metóda Helen Doron v CVČ - na kurz sa treba prihlásiť,
ukážková hodina zdarma
Program budeme ešte postupne dopĺňať, treba sledovať webovú stránku alebo FB.
HERŇA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ od 9:00 - 13:00 a 14:30 - 18:30
Veríme, že sa u nás v Blškách zastavíte, tešíme sa na nové detičky, mamičky, oteckov i babičky. Všetky aktuálne informácie nájdete
kliknutím na webovú stránku http://blsky.webnode.sk/ alebo Facebook skupinu „Materské centrum BLŠKY“. Prajeme krásnu jar
a ešte raz všetkým priaznivcom ĎAKUJEME :)
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Ing. Martina Vavríková a Mgr. Lucia Cibulová

Zimná olympiáda, alebo niečo viac
Skautský program sa neodohráva len v skautskej klubovni medzi štyrmi stenami, či len v lese medzi stromami, ale naozaj všade.
Skaut sa dokáže prispôsobiť a využiť svoje schopnosti a zručnosti hoci aj v úplne novom prostredí. Napríklad v takej Banskej Štiavnici. Práve tam viedli naše kroky koncom februára. Keďže u nás sneh už nebol, vycestovali sme za ním vlakom do Štiavnice, kde ho
bolo tak akurát na usporiadanie skautských zimných olympijských hier. Skauti z Veľkého Zálužia aj z Banskej Štiavnice všetkých
vekových kategórii tak spoločne zažili olympijský víkend plný športových disciplín (skok do diaľky, streľba zo vzduchovky,...),
nečakaných a netradičných úloh, trochu turistiky, mestskej hry, hľadania olympijského ohňa a ešte mnohého ďalšieho.
Jednou z oblastí rozvoja v
skautingu je budovanie a rozvoj charakteru na základe pevných a správnych hodnôt. Počas
toho ako sme v Banskej Štiavnici hľadali stratený olympijský oheň, sme sa u detí veľmi
jednoduchým spôsobom snažili
rozvinúť túto oblasť. A to tým,
že po vyčerpávajúcom a zatiaľ
neúspešnom hľadaní sme im
ponúkli riešenie vo forme zápaliek, ktorými by oheň zapálili a
nemuseli by tak hľadať ten pravý olympijský. Deti ani chvíľu
neváhali a toto ponúkané jednoduché riešenie ihneď samy zavrhli, pretože ho nepovažovali
za skautské, čestné ani správne.
Skauting učí formou hier a zábavy, teda rečou, ktorou mladí
často a radi hovoria. Cieľom
aktivity v ktorej pantomímou
predvádzali rôzne športové slová, nebolo len získať body, ale rozvinúť spracovávanie informácie, tvorivosť, kreativitu, vyjadrovanie
sa a aj logické myslenie. Tímovým zjazdom na sánkach z kopca sa tiež dá rozvinúť nie len vo fyzickej kondícií, ale aj v stratégii,
rovnováhe či tímovej komunikácii.
Zimná olympiáda v Banskej Štiavnici teda bola niečím ďaleko väčším než len
obyčajnou akciou bez zmysluplného programu. Riadili sme sa heslom, že nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a tak sme si to všetci o to viac užili. Najkrajšie
to vystihla jedna z najmladších členiek našej olympijskej výpravy: „Ja si myslím, že olympiáda je na to, aby sa krajiny skamarátili.“
									
			
Mária Bridová
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Športové okienko
Majstrovstvá SR v halovej
lukostreľbe.

V dňoch 20-21.3.2015 sa konali Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe dospelých v Liptovskom Mikuláši. Umiestnenie strelcov LK Veľké Zálužie.
Olympijský luk: Roman Hurtoň 9.
miesto, Ján Kozolka 17. miesto. Kladkový luk Veteráni: František Velčic 5.
miesto, 22.3.2015 sa konali MSR mládeže. Za LK Veľké Zálužie súťažili: Michaela Garabíková OL kadetka 2.miesto Dorota Zeleňáková, OL chrobák
3.miesto Michaela Garabíková získala
aj 2. miesto v Slovenskom pohári, čo je
dlhodobá súťaž - 5 kôl.
		
František Velčic

Lukostrelecký
Veľké Zálužie.

klub

Memoriál Karola Noskoviča a 2.
kolo Slovenského pohára v halovej
lukostreľbe sa konal 24.1.2015 vo
Viničnom. Preteku sa zúčastnilo 162
lukostrelcov. Umiestnenie členov LK
Veľké Zálužie.:
do 10 rokov - Dorota Zeleňáková, 2.
miesto, kadet - Michaela Garabíková, 2. miesto.* Karol Noskovič bol
zakladateľom Slovenskej lukostreľby. 			
		
František Velčic

Slovenský pohár Juniorov
v nohejbale 2015 v Humennom
Naši mladí nohejbalisti Centra voľného
času Slniečko zaknihovali na začiatku
sezóny skvelý úspech, keď v Slovenskom pohári Juniorov v Slovenskej nohejbalovej asociácii v Humennom obsadili 3. miesto a získali bronzové medaily.
Týmto umiestnením si výrazne otvorili
dvere do reprezentácie Slovenska.
		
František Raus

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA -január až marec 2015
Narodili sa:

Filip Lieskovský
Tamara Kubaská
Ján Bédi
Tiffany Olívia Bobulová
Jakub Horváth
Kristína Bírová
Eliška Penzešová
Peter Vrúblovský
Simona Vágaiová
Samuel Mistrík
Róbert Škvarenina
Tobias Balogh
Simona Šuleková

Zosobášili sa:

Lukáš Miškovič a Martina Križanovičová
Patrik Szalai a Katarína Pintérová
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Opustili nás:

JUDr. Eva Štubnerová rod. Karšayová
Ing. Ján Zaujec				
Damian Bédi				
Emil Gábriš				
Dušan Vojtech				
Eva Kostolanská rod. Brunovská		
Júlia Tkáčová rod. Straková		
Jozef Malík				
Silvester Audy				
Július Hrabovský				
Gejza Rác				
Imrich Audy				

62 r.
57 r.
56 r.
81 r.
45 r.
56 r.
91 r.
59 r.
61 r.
44 r.
64 r.
63 r.

Vitajte na svete!

Kristína Majerčíková

Radoslav Majerčík

Ján Bédi

Marián Bédi

Filip Vaško

Oliver Peter Kollár

Tamara Kubaská

Tiffany Olívia Bobulová

časopis obyvateľov Veľkého Zálužia
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Alex Sloboda

Alžbeta Huráková

Barbora Beková

Eliška Križanová

Jasmin Rigová

Lenka Matejičková

Nela Horváthová

Peter Haspra

Tereza Vindišová

Tobias Peťovský

Tomáš Ternény

Adela Gulabová

Emma Lauová

Filip Lieskovský

24

časopis obyvateľov Veľkého Zálužia

Bruno Haluzický

Matúš Mócik

