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Adela Ťapušíková

Editorial
Vážení spoluobčania,
ešte pred pár týždňami sme s napätím sledovali vývoj
ochorenia vírusom COVID-19 a spoločne sme sa tešili,
keď sme počuli správy o znižujúcich sa počtoch nakazených ľudí, rastúcich počtoch vyliečených a správach o postupnom uvoľňovaní opatrení. Každým dňom sa situácia
mení a aj napriek pozitívnym výsledkom, ešte stále nie je
na mieste ju zľahčovať.
Od prvého dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie a neskôr
aj núdzového stavu pracoval v obci krízový štáb, ktorý
každodenne reagoval na Rozhodnutia hlavného hygienika
SR a Uznesenia Ústredného krízového štábu. Krízový štáb
obce následne prijímal príslušné opatrenia, o ktorých sme
vás prostredníctvom webového sídla obce, miestneho rozhlasu a plagátových plôch operatívne informovali. Tie sa
však nie vždy stretli s kladným ohlasom.
Začiatky neboli jednoduché, bolo treba trpezlivosť, porozumenie a veľa vysvetľovať. Celkový život v obci sa
obmedzil. Súbežne sa do rodnej obce začali vracať aj naši
spoluobčania zo zahraničia, z krajín, kde sa tento vírus objavil. Nie každý však v plnej miere rešpektoval opatrenia
a preukazoval zodpovednosť voči spoluobčanom. Štrnásťdenná karanténa zasiahla nielen ich, ale aj ich rodiny
a susedov. Na druhej strane sme však zaznamenali zlepšenie rodinných vzťahov, väčšiu rodinnú súdržnosť a lepšie
susedské vzťahy.
Neplánovaný voľný čas mnohí obyvatelia využili aj
na veľké jarné upratovanie spojené s likvidáciou nepotrebných vecí z domácnosti a záhrad. Možno si v tejto situácii aj ľudia uvedomili výhody, ktoré im naša obec ponúka
– bezplatný vývoz nadrozmerného odpadu, haluziny či
drobného stavebného odpadu na zberný dvor na Číkoške
a jeho vysunutej lokalite na Zavaši. Neobmedzený prístup
na novootvorenú lokalitu na Zavaši si však vyžaduje aj
zodpovedné dodržiavanie a rešpektovanie pravidiel každým jedným užívateľom zberného dvora.
Základným pravidlom v prvom rade je to, že na skládku
bioodpadu patrí výlučne len biologický odpad (najmä
haluzina) a na stavebný odpad len stavebný odpad. Žiaľ
s týmto majú niektorí občania problém sa vysporiadať
a s príchuťou naslepo mierenej pomsty a osobnej invektí-

vy sa tak z bioúložiska stáva „smetisko“. Takýto občan si
síce uľahčí prácu, možno ho na chvíľku zahreje teplá vlna
z aktu „pomsty“, ale na druhej strane takýto odpad treba roztriediť. Tým sa zbytočne však zaťažujú pracovníci obce. Tí musia nevytriedený odpad oddeliť namiesto
inej práce, ktorú by mohli v tomto čase vykonať (napr.
kosiť). Aby sa obec chránila pred vývozom nebezpečného odpadu, vandalizmu či hlúpeho sa pomstievania, dala
z bezpečnostných dôvodov nainštalovať na lokalitu Zavaš
kamery, ktorý celý tento zberný dvor monitorujú.
V prípade hmotných vecí, je monitorovanie pomerne jednoduchá záležitosť, ktorá sa dá za určitý finančný obnos
vyriešiť. Ako však vyriešiť monitorovanie nás samotných? Našich myšlienok? Našich postojov? Našich nálad?
V tejto situácii už peniaze nestačia. Tu je potrebný zdravý
sedliacky rozum. Potrebná je empatia, dobrá vôľa, snaha
pomáhať a úsmev na tvári. V tomto duchu potom neexistuje prekážka, ktorú by sme spoločne nevedeli prekonať.
„Všetko, čo si myslíme a robíme, sa nám totiž vráti ako
bumerang.“ (Helena Růžičková)
Všetkým čitateľom, obyvateľom obce, deťom aj dospelým, návštevníkom a bývalým spoluobčanom želám príjemné prežitie letných mesiacov, dovoleniek a prázdnin.
		

Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Zápisnica z jedenásteho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
konaného dňa 02. júna 2020
o 09,00 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom,
ul. Hlavná 788/48, Veľké Zálužie
Prítomní: Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
Neprítomní: Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.;
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Záluží otvoril a viedol starosta obce p. Milan Bíro. Privítal všetkých
prítomných občanov, prednostku obecného úradu Ing. Ivanu Gecíkovú, ekonómku
obce pani Veroniku Bédiovú a ostatných
prítomných občanov. Oznámil, že hlavná
kontrolórka obce Mgr. Jana Chňapeková
včera prostredníctvom e-mailovej pošty
obec informovala, že zotrváva na OČR.
Oznámil, že z 11 zvolených poslancov
je prítomných 7 poslancov. Neprítomní
sú dvaja poslanci, a to poslanec Cocher
a poslankyňa Hollá.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Oznámil, že materiály, o ktorých sa bude
dnes rokovať, mali poslanci k dispozícii
pred rokovaním obecného zastupiteľstva
minulý týždeň v pondelok.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa bude robiť stručná zápisnica a zároveň
obrazovo-zvukový záznam.
Starosta obce oznámil, že včera
01.06.2020 o 12:31 hodine bolo na obecný úrad e-mailovou poštou z e-mailovej
adresy poslanca Petra Cochera doručené oznámenie, pod ktoré sa podpísali
pán Bédi, pani Beličková, pán Cocher,
pani Hollá, pán Murín a pán Tkáč.
(príloha č. 3)
Na základe tohto oznámenia bola
prekontrolovaná účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Záluží. Kontrolou prezenčných
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listín bolo zistené, že dňom 01.05.2020
dvom poslancom obecného zastupiteľstva, a to Mgr. Daniele Beličkovej
a Ing. Jánovi Murínovi, zanikol mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Záluží.
Podľa § 25 ods. 2 písm. g) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien predpisov mandát poslanca zaniká, ak sa počas jedného roka
nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Oznámenie o zániku mandátu poslancov a o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát poslancov bol zverejnený na
úradnej tabuli obce, CUET a webovom
sídle dňa 01.06.2020. (príloha č. 4)
Náhradníkmi na zaniknuté mandáty poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží sú pán Pavol Cocher a Ing. Vladislav Omelina.
Obaja menovaní sa funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ujmú v zmysle
§ 25 ods. 1 písm. a) Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení po zložení
zákonom predpísaného sľubu poslanca
na najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie.
Starosta skonštatoval, že najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva je
dnes a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, preto mohol pristúpiť k zloženiu sľubu náhradníkov na poslancov.
Predstúpil poslanec Ján Bédi: čo sa tu
chystáte teraz urobiť je bezprecedentné
porušenie veškerých ústavných zákonov
a zásad, ktoré zaručuje mandát poslanca,
pretože na základe toho zákona, ktorý ste
odcitovali, tak jednoznačne v komentároch, ktoré sú k týmto zákonom a podľa
usmernenia ministerstva vnútra , ktoré
sme dostali, tak sa lehota 365 začína rátať od prvej neúčasti poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pán Murín
a pani Beličková sa naposledy zúčastnili
obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2019
a prvý krát sa nezúčastnili obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2019, to znamená
že do 28.06.2020 je ich mandát riadne
platný, ich miesta neboli uprázdnené, to
znamená, keďže nevznikli uprázdnené
miesta na poslancov, tak noví poslanci
nemôžu zložiť sľub. Ak budete v tomto
pokračovať, tak obecné zastupiteľstvo
veškeré uznesenie, ktoré prijme bude
nezákonné, a neviem aké ďalšie dôsled-

ky pre obec to môže mať. Takže ešte raz
si veľmi dobre zvážte, čo sa tu chystáte
urobiť, aby potom v budúcnosti nevznikli
z toho obrovské problémy. (podrobnejšie
viď videozáznam)
Predstúpil poslanec Tkáč: práve ste
urobili veľký krok k porušeniu ústavy,
ktorú máte za sebou a pripájam sa k tejto
výzve a vážne vás upozorňujem na to, aj
všetkých poslancov, ktorí tu sú, aby zvážili svoje zotrvanie na tomto zastupiteľstve,
ktoré ak bude pokračovať spôsobom, aký
ste načrtli, tak je proti ústavné a ja som
si myslel, že toto nikdy nepoužijem v našom zastupiteľstve, ale musím ho použiť,
je to proti ústavné a proti zákonné a malo
by to nedozierne následky aj čo sa týka
ďalších potenciálnych súdnych sporov,
ktoré s veľkou pravdepodobnosťou obec
prehrá.
Chcem sa vyjadriť k tomuto celému,
pretože toto čo sa tu dneska začína konať, tak má svoj príbeh a ten príbeh je
nasledovný. Poviem ho celý, aby všetci
vedeli, ktorí sú tu prítomní a aj, ktorí sú k
dispozícii pre multimediálne prostriedky.
Včera ste zverejnili oznámenie o zániku
mandátu, ktoré podľa nielen nášho názoru, je nesprávne vysvetlený paragraf zákona. Tak ako tu spomenul pán Bédi, tak
pani Beličková a pán Murín sa naposledy
zúčastnili zastupiteľstva dňa 30.04.2019.
Otázka je, prečo sa odvtedy často krát
nezúčastňovali na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva. V prvom rade tvrdíme, že
nedodržiavaním rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva Veľké Zálužie,
na ktoré sa okrem iného, teda nie na
náš, ale na iný rokovací poriadok iného
mesta odvoláva uznesenie ústavného
súdu z roku 2010, čiže to nie je zdrap
papiera, ktorý si vy môžete meniť podľa
svojich predstáv, podľa svojich nálad.
Rokovací poriadok obce je právne
záväzný dokument, ktorý aj na základe
mediálnych vyjadrení osôb, ktorí s týmto
pracujú, tak bolo jasne povedané, že
starosta je povinný dodržiavať rokovací
poriadok, ak nie je protizákonný a ak
neznevýhodňuje skupinu osôb v rámci
obce. Náš návrh rokovacieho poriadku
je proti Vašim skutkom a Vašim činom,
obhajuje ľudí, ktorí sa nemohli z dôvodu,
že bolo zvolané na deviatu hodinu
nemohli zúčastňovať zastupiteľstiev,
kvôli pracovným povinnostiam, aj
keď sa ich týkajú, a znemožňuje sa ich
zúčastňovať, tak naopak náš rokovací
poriadok, ktorý je v rozpore s vaším
a vašimi skutkami, práve naopak umožňuje
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občanom zúčastňovať sa zastupiteľstiev.
Takže toto je hlavný dôvod, prečo sme sa
nezúčastňovali na rokovaniach obecného
zastupiteľstva, a tak sme Vám posielali
aj oznámenia. Takže vedeli ste o tom a aj
iné právne autority a kapacity uznali našu
argumentáciu, taktiež nie ste v práve. Čo
sa dialo potom. Prišlo teda k naplneniu
skutkového stavu podľa vami citovaného
§ 25 písmeno g) zákona? Podľa nás
a podľa usmernení ministerstva vnútra pre
nás, pre našu konkrétnu situáciu, aj podľa
komentára, ktorý citoval Ján Bédi, tak
neprišlo k naplneniu skutkového stavu,
neprišlo k naplneniu tohto paragrafu,
ktorý by mal za následok stratu mandátu,
pretože tam by prišlo k naplneniu tohto
paragrafu až 28.06.2020. Takže, keď
sú tu títo dvaja poslanci prítomní, takže
najbližšie to, čo sa tu dnes deje, môže proti
nim byť uskutočnené až o rok po konaní budúceho zastupiteľstva od dnešného
dňa. Takže neprišlo k naplneniu skutkového stavu. Takže vaše nezákonne zvolávané zastupiteľstvá podľa rokovacieho
poriadku, keďže neprišlo k naplneniu
skutkovej podstaty, nie je dneska možné,
aby kvázi noví poslanci, ktorí sú v poradí
zložili sľub. Ak napriek uvedenému dôjde k protizákonnému a protiústavnému
nastúpeniu náhradníkov za poslancov,
tak to bude mať právne následky, ja sa
pýtam aj ostatných poslancov p.Pekara,
p.Bozáňa, p.Vavríkovej, p.Práznovského,
p.Moravčíkovej, či sú ochotní zúčastniť
sa a spolupracovať na takomto priebehu
obecného zastupiteľstva, ktoré je nezákonné. Máme vážne a aj právne podkuté
námietky a výhrady voči tomuto. Vy ste
na to upozornení, všetci, ktorí ste tu. Ak
máte pochybnosti, čo sa týka mandátu,
tak vaše zákonné právo je spýtať sa súdu,
alebo aj ústavného súdu, či prišlo alebo
neprišlo k zániku mandátu, to je vaše právo, takto môžete postupovať. Ale ja upozorňujem, že ak dneska naplníte Váš krok
a nebudete v práve, tak riskujete naozaj
veľký problém. (podrobnejšie viď videozáznam)
Predstúpila poslankyňa Vavríková: ja
by som sa chcela spýtať hlavnej kontrolórky, čo na to hovorí, ale nie je tu. Viete mi
tlmočiť jej názor?
Poslanec Tkáč: ja za pani hlavnú kontrolórku neviem ani pri najlepšej vôli povedať žiadne argumenty (podrobnejšie
viď videozáznam)
Predstúpil poslanec Pekar: ja sa k tomu
neviem vyjadriť, ja nemám o tom vedo-

mosť, ale predpokladám, že Ústavný súd
by takéto konanie zamietol, tak jednoducho stačí, keď vy štyria odídete a obecné
zastupiteľstvo nebude uznášania schopné.
Neviem, či starosta postupuje správne
alebo nesprávne, alebo ak vy postupujete
správne, tak jednoducho stačí, keď nebude uznášania schopné zastupiteľstvo a oni
nezložia sľub. (podrobnejšie viď videozáznam)
Poslanec Bédi: aký je tvoj názor na
túto situáciu, keď my sme tu predniesli
veci podložené zákonom a usmernenie
ministerstva vnútra, a keď si si toto vypočul, aký je tvoj názor na to?
Poslanec Pekar: ja som čítal zákon
a tam je napísané, že keď sa poslanec počas jedného roka nezúčastní, ja som vaše
usmernenie k dispozícii nemal. (podrobnejšie viď videozáznam)
Pani Beličková: neviem či sa môžem
k tomu vyjadriť, lebo podľa starostu už
nie som poslanec, ale chcem sa k tomu
vyjadriť. My sme sa preto hneď nezdvihli, aby sme vysvetlili situáciu, pretože
keby sme sa zdvihli, tak to je alibizmus
čistý, ale my chceme vysvetliť situáciu,
tak sme tu.
Prebiehala rozprava medzi starostom
obce a poslancami obecného zastupiteľstva. (podrobnejšie viď videozáznam)
Starosta obce vyhlásil o 09.10 hodine 5
minútovú prestávku.
Pokračuje rokovanie obecného zastupiteľstva o 09.20 hodine.
Starosta obce pokračuje v rokovaní zastupiteľstva s tým, že oznámil, že bola tu
veľká novela 369/1990 a zákon sa zmenil, takže ja trvám na svojom, čo som
povedal, kľudne to môžete napadnúť. Ja
teraz poprosím pána Pavla Cochera ako
náhradníka na poslanca, aby prišiel zložiť
zákonom stanovený sľub poslanca.
Predstúpil Ján Bédi: zákon sa nezmenil, novela bola ale nie v danom paragrafe
a v danom písmene, takže výklad zostáva
stále rovnaký, takže prečo by nám to ministerstvo vnútra takto dalo? Ministerstvo
vnútra nepozná zákon? Ministerstvo vnútra sa nevyzná v zákonoch, ministerstvo
vnútra? Toto nám dalo minulý týždeň.

Starosta: poprosím pána Cochera ....
Poslanec Bédi: ja no tomto nebudem
participovať, jednoznačne sa na tomto nebudem zúčastňovať.
Poslanci Mgr. Tomáš Tkáč a Ing. Ján
Bédi vstali a opustili rokovaciu miestnosť. (viď videozáznam)
Starosta: takže ako vidíte zase nám
poslanci opustili rokovaciu miestnosť,
jednoducho nesúhlasia s tým, čo hovorí
starosta, týmto pádom keď odišli znížili
kvórum a obecné zastupiteľstvo je neuznášania schopné. Mrzí ma to voči novým
poslancom, ktorí mali nastúpiť.
Starosta obce skonštatoval, že Obecné
zastupiteľstvo nie je uznášania schopné.
Taktiež rokovaciu miestnosť opustili
pani Beličková a pán Murín.

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu,
občanom a ostatným prítomným za účasť.
Týmto jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Záznam z dnešného rokovania bude
zverejnený na webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené
dňa 02.06.2020 o 09,25 hodine.

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Veľké Zálužie a Uznesenia
obecného zastupiteľstva sú zverejnené na
webovom sídle obce:
https://www.velkezaluzie.eu/menu
-hlavne/samosprava/obecne-zastupitelstvo/materialy-zo-zasadnuti-oz/
Videozáznamy zo zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Veľké Zálužie sú zverejnené na webovom sídle obce: https://www.
velkezaluzie.eu/menu-hlavne/aktualne/
video-galeria-1/obecne-zastupitelstvo-video/
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Obecný úrad informuje
Zánik mandátu poslanca OZ
Vážení obyvatelia, milí čitatelia,
dovoľte mi, aby som Vám predostrel moje stanovisko k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. V prvom
rade je potrebné upozorniť, že tu sa nejedná o rozhodnutie
starostu, že niektorému poslancovi OZ zanikol mandát.
Zákon o obecnom zriadení presne vymenováva skutočnosti, kedy mandát poslanca OZ zaniká.
Jednou z povinností obecného úradu a starostu obce je povinnosť kontrolovať účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dvaja menovaní poslanci sa naposledy zúčastnili zasadnutia OZ 30.4.2019. Ako uviedol PhDr.
Michal Kaliňák, PhD., ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
a odborník na samosprávu, ak sa poslanec ani raz za rok nezúčastní zasadnutia OZ, jeho mandát zaniká. Rok trvá 365
dní. Pokiaľ pracovníci obecného úradu nájdu takúto skutočnosť, sú povinní mi to oznámiť. Následne je mojou úlohou starostu obce zistené skutočnosti preveriť a oznámiť to
verejnosti. Poslanci OZ sa volia v komunálnych voľbách
priamou voľbou, miestna volebná komisia urobí poradie

zvolených kandidátov a náhradníkov na poslancov v poradí podľa počtu získaných hlasov. Následne miestna volebná komisia spíše zápisnicu, ktorú svojimi podpismi potvrdí, odovzdá ju na okresný úrad a prečíta na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ako mandát poslanca
vzniká a kedy zaniká je jasne popísané v zákone o obecnom zriadení.
Starosta obce v žiadnom prípade preto nerozhoduje o tom,
kto získa resp. komu mandát poslanca zaniká ani kto je
náhradníkom na uvoľnený mandát poslanca.
Pokiaľ by na zasadnutí obecného zastupiteľstva hlasovali za prijaté uznesenia poslanci, ktorým mandát zanikol,
mohlo by to spôsobiť neplatnosť uznesenia. Mojou úlohou
je chrániť hlavne záujmy celej obce.
					Milan Bíro
					starosta obce

Prší, prší, len sa leje ....
Dažde začali a tak sa vynára obava, či obec nebude opätovne vytopená. Počasie je nevyspytateľné a aj napriek predpovediam, ktoré
všetci sledujeme, tak nie vždy sa nám podarí byť aj naplno naň pripravení.
V našej obci sme posledné dva roky zaznamenali výdatné dažde najmä uliciach Lúčna a Vodná. Voda z polí za týmito dvomi ulicami
sa povodňovou vlnou prenášala aj na ulice Podvinohrady a Vinohrady v takej miere, že došlo k vyliatiu Čerešňového potoka. Sklon
vozovky cestnej komunikácie na ulici Podvinohrady a nedostatočný prietok odvodňovacieho žľabu spôsoboval zaplavovanie dvorov
pri domoch z južnej strany cesty. Na ulici Vodná sa čistili rígoly od nánosov bahna.Aby sme sa v budúcnosti vyhli ďalším stratám na
majetku, starosta obce Milan Bíro spolu s Ing. Andrejom Práznovským a Ing. Pavlom Pekarom, poslancami obecného zastupiteľstva
a Ing. Ivanou Gecíkovu, PhD. prednostkou obecného úradu navštívili odborníkov na riešenie odvodňovania poľnohospodárskej krajiny na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prof. Ing. Petra Halaja, CSc. a prof. Ing. Pavla Finduru, PhD.
											
(-ocu-)
Na základe tohto stretnutia bola vypracovaná Predbežná štúdia odtokových pomerov v obci Veľké Zálužie: lokalita ul. Lúčna a ul.
Vodná v pokračovaní smerom na ul. Podvinohrady a Vinohrady. Táto štúdia je dostupná na webovom sídle obce https://www.velkezaluzie.eu/menu-hlavne/samosprava/projekty/studie/. Na základe tejto etapy sa bude realizovať výskum odtokových pomerov priamo v zainteresovanej oblasti, ktorého výstupom bude projekt riešenia odtokových pomerov v obci Veľké Zálužie: lokalita ul. Lúčna
a ul. Vodná v pokračovaní smerom na ul. Podvinohrady a Vinohrady. Následne sa uskutočnia aj diskusné stretnutia s užívateľmi
poľnohospodárskych pozemkov zacielené na hľadanie kompromisu pri sejbe poľnohospodárskych plodín a znižovaním negatívneho
dopadu prívalového dažďa. Začiatkom júna sa uskutočnilo ďalšie stretnutie riešiteľského kolektívu. Obec požiadala o súčinnosť aj
Národnú diaľničnú spoločnosť. Pilotným podkladom pre riešenie odtokových pomerov v záujmovej lokalite bola bakalárska práca
našej spoluobčianky Adriány Verešovej. Praktické využitie záverečnej práce je výsledkom najmä dobrej znalosti miestnych pomerov, ako aj zručnosť a vedomosti tejto mladej študentky.

Ulica Vodná
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Ulica Lúčna

Obecný úrad informuje
K zvyšovaniu kvality života našich obyvateľov prispievame rozširovaním majetku obce
Aby obec mohla naplniť svoju základnú úlohu pri výkone samosprávy - starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov, potrebuje mať primerané materiálno-technické,
ľudské a finančné vybavenie. Medzi materiálno-technické vybavenie sa zaraďuje aj majetok obce, s ktorým je obec povinná hospodáriť v prospech jej rozvoja a jej občanov a ochrany a
tvorby životného prostredia. Obec je povinná svoj majetok obce
zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
S touto myšlienkou sa aj naša obec zapojila v roku 2017 do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR ako
riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia č. OKKZP-PO1-SC111-2017-33 (ďalej Výzva), ktorá bola
zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v
ostatných regiónoch.
Obec spolu s implementačnou agentúrou po vyhlásení výzvy
spracovala a podala projekt s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie“.
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania odpadov.
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt bola schválená v objeme 411.408,00 Eur. Z toho príspevok z Kohézneho
fondu EÚ a štátneho rozpočtu je 390.837,60 Eur a spoluúčasť
obce na financovaní projektu predstavuje sumu 20.570,40 Eur.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/48 bola zo strany poskytovateľa
NFP podpísaná dňa 28.04.2020, zo strany obce ako prijímateľa
NFP 04.05.2020, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa
12.05.2020 a účinnosť nadobudla 13.05.2020. V čase písania
tohto príspevku prebiehala finančná kontrola verejného obstarávania. Po jej úspešnom hodnotení môže obec pristúpiť k nákupu
strojov. Jednou z podmienok zmluvy je aj splnenie podmienky
zabezpečenia nakúpených strojov v prospech MŽP SR buď formou zábezpeky alebo formou blankozmenky. O tom však musí
rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Až po tomto kroku si môže
obec začať naplno „vychutnávať“ nové stroje a zapojiť ich do
prác.
Aké stroje teda obohatia majetok obce?
Jedná sa o nasledovnú techniku: traktor Same Explorer 100
MD, čelný nakladač FERRO FLX FF1800, náves jednoosový
trojstranný sklápač BIG 7.5, štiepkovač PEZZOLATO PZ 140,
ramenový nakladač RNR 8V na podvozku GRAND SUPER,
šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 226D, drvič stavebného odpadu DB Engineering – DB-225 a 6 ks závesných
kontajnerov UNIKOV. Realizáciou hlavných aktivít projektu sa
zlepší systém triedeného zberu komunálnych odpadov, zneškodňovanie niektorých druhov triedených odpadov (napr. drobný
stavebný odpad, haluzina a biodopad).
Podrobnejší popis jednotlivých strojov je zverejnený na webovom sídle obce: https://www.velkezaluzie.eu/menu-hlavne/samosprava/projekty/projekty-podporene-z-esif/
Tieto stroje budú zapojené najmä do zberu a likvidácie triedeného zberu komunálnych odpadov. Pomocou týchto strojov obec
zvýši svoje možnosti - zabezpečiť verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie
odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp.
(-ocu-)

traktor Same Explorer 100 MD

čelný nakladač FERRO FLX FF1800

náves jednoosový trojstranný štiepkovač PEZZOLATO
sklápač BIG 7.5
PZ 140

šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 226D
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Obecný úrad informuje
KLIENTSKE CENTRUM
Pandémia koronavírusu zasiahla nás všetkých a ovplyvnila
naše životy. Prijali sme opatrenia na ochranu zamestnancov obce, ale aj verejnosti, prichádzajúcej do priestorov
obecného úradu a Klientskeho centra. Opatrenia boli priebežne aktualizované, tak aby boli v súlade s opatreniami
vystavenými Ústredným krízovým štábom, úradom verejného zdravotníctva SR a vládou SR. Aktuálne informácie
nájdete na webovom sídle obce https://www.velkezaluzie.
eu/ a na obecnej facebookovej stránke Obec Veľké Zálužie https://www.facebook.com/ouvelkezaluzie/

V rámci opatrení sme na KLIENTSKOM CENTRE namontovali ochranné priehľadné prepážky z plexiskla, ktoré chránia
nielen zamestnancov, ale i stránky.
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Obecný úrad informuje
Dezinfekcia verejného priestranstva
Dodržiavanie hygienických pravidiel je na prvom mieste a nosenie ochranných rúšok sa už stáva pravidlom.
V našej obci sme eliminovali riziko šírenia nákazy a to
dezinfekciou verejných priestranstiev hlavne tam, kde je
predpokladaný zvýšený pohyb občanov, aby sme zvýšili
našu ochranu pred možnou nákazou.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavuje komplexný proces, ktorý obsahuje prípravu, zhromažďovanie, zostavovanie, analýzu a šírenie demografických, ekonomických a sociálnych údajov na detailnej územnej úrovni a dotýka
sa v určenom čase každej osoby v krajine.
Od posledného sčítania, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011, za pár mesiacov uplynie už desať rokov. Naša krajina sa tak
pripravuje na ďalšie sčítanie.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ako sme ho poznali doteraz, je už minulosťou. Postupne sa prechádza cez integrované sčítanie k plne registrovanému sčítaniu, tzn. založenému výlučne na administratívnych zdrojoch. Integrované
sčítanie 2021 je kombinovaným sčítaním a znamená, že na sčítanie budú využívané rôzne registre, spolupracovať budú
obce, asistenti pre sčítanie obyvateľov aj elektronický zber. Najväčším rozdielom oproti sčítaniu v roku 2011 je, že bude
prebiehať výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov.
Realizuje sa v dvoch relatívne samostatných etapách, ktoré majú svoje doby ohraničenia:
1. Prvá etapa – sčítanie domov a bytov bude prebiehať bez účasti obyvateľov. Realizuje sa priamo na obci a predmetom sčítania sú domy a byty na území SR. Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
2. Druhá etapa – sčítanie obyvateľov sa týka každého jedného obyvateľa. Preto povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je: obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú alebo zákonný zástupca obyvateľa alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia (ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia). Pokiaľ sa obyvateľ
nezapojí do sčítania obyvateľov(resp. zákonný zástupca obyvateľa), dopustí sa správneho deliktu a bude mu uložená
zákonná pokuta.
Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. 12. 2020 na piatok 1.1. 2021.
O tom, ako bude prebiehať sčítanie na území obce Veľké Zálužie, vás budeme pravidelne informovať v obecnom časopise a na webovom sídle obce.
V decembrovom čísle nášho časopisu prinesieme už aj podrobné informácie o sčítaní obyvateľov, ktoré začne 15.2.2021.
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Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí čitatelia,
naša krajina, podobne ako mnohé iné na svete, sa v uplynulých mesiacoch borila s pandémiou ochorenia Covid-19.
Zrazu sa do nášho života dostali veci dovtedy nevídané
– napr. rúška na tvári. Zároveň sme sa museli iných vecí,
ktoré nám boli dovtedy úplne samozrejmé, zriekať – napr.
účasť na sv. omšiach, či návšteva príbuzných. Do nášho
života sa dostalo čosi neslýchané – akýsi neviditeľný nepriateľ, s ktorým bojovali (a bojujú ďalej) mnohí odborníci. Mnohých sa zmocňovala tá istá emócia: strach. Osobne
ma v tých najťažších dňoch veľmi zasiahli zábery z talianskeho Bergama, kde bolo vidieť kolónu vojenských kamiónov, ktorá pomáhala zvládať náročnú situáciu s pochovávaním množstva mŕtvych, alebo pamätná modlitbová
vigília s Pápežom Františkom na prázdnom vatikánskom
námestí zmáčanom sychravým počasím a ponárajúcim sa
do čoraz väčšej tmy. Muž odetý v bielom, Pápež František, sám vystupujúci k oltáru. Boli to, ako ktosi výstižne
poznamenal, priam apokalyptické zábery. Nedá mi však
nespomenúť moje prekvapenie, aké bolo spojené s výberom mimoriadne priliehavej state z evanjelia na tú chvíľu.
Celý svet sa tak mohol opäť započúvať do príbehu apoštolov, ktorí zažívali búrku. Im sa vtedy zdalo, že Ježiš,
ktorý spal v zadnej časti loďky, sa o nich, trápiacich sa
s búrkou na Galilejskom mori, nestará. Neváhali sa naňho
obrátiť s výčitkou: „Učiteľ, nedbáš, že hynieme?!“ Nasledoval Ježišov prekvapujúci príkaz moru: „Mlč, utíš sa!“
s ohromujúcim účinkom na prírodu i apoštolov. Napokon
jeho pamätná otázka adresovaná apoštolom: „Čo sa tak
bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“
Ježiš ostal s apoštolmi aj uprostred búrky!
Ježiš ostal aj s nami uprostred našej búrky! Takto by sme
azda mohli jednou vetou zhrnúť posolstvo pamätnej vigílie, akú Rím (a celý svet spolu s ním) ešte nezažil.
Ďalším zaujímavým momentom spomínanej vigílie bolo
eucharistické požehnanie v ostro kontrastujúcom vnútornom svetle svätopeterskej baziliky s tmou navôkol nej.
Myslím, že aj toto nás pandémia učila: potrebujeme svetlo.
Nielen to fyzické, keď v začiatkoch pandémie bolo napr.
počuť, ako sa niektorí odborníci obávali o zabezpečenie
plynulých dodávok energií. Učili sme sa, že potrebujeme
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aj iné svetlo. Svetlo, ktoré nám posvieti na naše životné
cesty, na to, čomu veríme, na nenahraditeľný význam ľudí
okolo nás, na naše medziľudské vzťahy, na naše hodnoty,
na životné prostredie okolo nás.
Neviem, či sa mýlim, ale zdalo sa mi, že túto jar v našej záhradke na fare je akosi viac rôznych hniezdiacich vtáčikov.
Niektoré rána sa na trávniku pred kuchynským oknom dokonca naraz popásalo niekoľko druhov rôznych operencov.
Zmocňoval sa ma dojem, že celá príroda si akosi oddýchla
od ustavičného ľudského lomozu, naháňania, nervozity,
predbiehania sa kto z koho. Počas pandémie bolo až hmatateľné, ako sa všetko spomalilo, utíšilo, z oblohy zmizlo
obrovské množstvo čiar z lietadiel.
Áno, pandémia veľmi bolestne zasiahla do ľudských živo
tov. Pomyslime len na tých, ktorí sa vo chvíli smrti nemohli ani len rozlúčiť so svojimi drahými...
Pandémia nám však zároveň vytvorila aj akýsi priestor
na zmenu.
Prial by som si, aby sme túto šancu na zmenu neprehliadli,
aby sme ju správne využili.
V mojej pamäti ostane pandémia r. 2020 spojená aj s pohľadom na prázdne lavice Farského kostola vo Veľkom
Záluží počas súkromných svätých omší. Ťažko opísateľné dojmy... Na chvíle, keď sme prenášali cez internet
veľkonočné obrady z nášho kostola do príbytkov veriacich
(a azda i tých hľadajúcich). Na chvíle stretaní sa s ľuďmi
s rúškami síce prekrývajúcimi tvár, ale zároveň trpko odhaľujúcimi bolesť doby.
Veľmi by som si prial, aby sme pochopili, čo nás táto doba
mala naučiť. Aby sme správne využili ponúknutú šancu.
Drahí farníci, milí čitatelia,
prajem Vám, aby ste si počas nadchádzajúceho leta oddýchli, aby ste načerpali veľa síl, a naplnili si srdce zážitkami pravej radosti. Modlím sa za Vás všetkých, a tiež Vás
prosím o jeden Zdravas za mňa.
					
				

Anton Ižold
duchovný otec farnosti

Zo života v obci
Stavanie mája aj počas pandémie
Tridsiateho apríla, ako je už tradíciou, postavili sme v našej
obci máj ako symbol nového života, sily a lásky. Tento rok
sa stavanie mája v dôsledku pandémie prebehlo netradične,
bez kultúrneho programu a divákov. Veríme, že stužkami vyz-

dobený zelený vrcholec, ktorý symbolizuje zdravie a krásu pre
všetky dievčatá a ženy v našej obci, vás aj tento rok potešil.
						
(-jn-)
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Čo sa deje za dverami
Údržba verejných priestranstiev v čase epidémie koronavírusu
V súvislosti s opatreniami, ktoré boli prijaté rôznymi inštitúciami na zabránenie šírenia koronavírusu je aj pre obec náročnejšie
zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s údržbou verejných priestranstiev v obci.
Počas mesiaca apríl, máj a jún sa z trávnikov stali bujné porasty a nervozita ľudí stúpala priamo úmerne s rastúcimi bylinami.
V letných mesiacoch prebiehalo v obci kosenie verejného priestranstva pracovníkmi komunálnych služieb OcÚ. V jednej časti
obce sa robila oprava výtlkov na poškodenej miestnej komunikácii a vývoz haluzín spred domov obyvateľov obce.

Cintorínska

Rínok

Areál MŠ

J.Hollého

Rapatská

Pri kašteli - Rínok

Cintorín na Betlahome

Areál ŠK

Oprava miestnej komunikácie

Vývoz haluzín
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Čo sa deje za dverami
Nutná oprava v starej časti MŠ
V starej, pôvodnej časti budovy materskej školy sa na stropoch
niektorých spální olupovala časť omietky na strope. Tieto poškodenia sa priebežne opravujú, no v čase prerušenia prevádzky školy bol priestor na to, aby sa takéto poškodenia opravili

dôkladnejšie. Pracovníci komunálnych služieb obce preto vysekali celú poškodenú časť stropu, natreli penetračným náterom
a naniesli nové vrstvy omietky. Deti sa tak mohli vrátiť do estetických, ale hlavne bezpečných priestorov svojej spálne.
						
(-jz-)

Kamerový systém na Zavaši
Na novovzniknutom zbernom dvore v časti obce ZAVAŠ sme nainštalovali kamerový systém.

Na bezpečnosti nám záleží
Na jar sme zmodernizovali osvetlenie prechodu pre chodcov na Hlavnej ulici pri Poľnohospodárskom družstve a pri reštaurácii
Bianka. Vymenili sme pôvodné lampy za moderné a úsporné LED svetelné osvetlenie, ktoré nám zabezpečí potrebnú viditeľnosť.
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Materská škola
Zatvorené brány materskej školy
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa
dňa 16. marca 2020 dočasne zatvorila brána našej materskej školy. Toto opatrenie vzniklo v súvislosti s ochorením COVID 19.
V takejto výnimočnej situácii sme sa všetci ocitli prvý raz a nebolo to veru jednoduché pre deti, učiteľky a ani rodičov.
Všetko zastalo...
Postupne sme zistili, že naše zdravie je dôležitejšie ako peniaze,
že pracovať môžeme aj z domu, že nepotrebujeme ísť do obchodu každý deň, že starí rodičia sú nenahraditeľní, že učiť sa dá aj
bez školy, že si vieme navzájom pomáhať, že príroda v našej
obci je krásna...
My ľudia máme úžasnú schopnosť „postaviť sa“ strachu, úzkosti – nie sme bezmocní.
Táto netradičná situácia nám ukázala nové možnosti a nové príležitosti. Rodičia mali možnosť užiť si naplno svoje detičky, tráviť s nimi veľa času, hrať sa s nimi, učiť sa.

Pani učiteľky nezabudli na svoje deti ani počas nútenej odstávky
materskej školy. Pre deti ušili a rozniesli veselé farebné rúška,
pripravili pracovné listy, omaľovánky a drobné darčeky. Predškolácke pani učiteľky zadávali deťom úlohy online a koordinovali prácu rodičov, aby boli deti pripravené na vstup do základnej školy aj v tejto mimoriadnej situácii.
Zápis do materskej školy na nasledujúci školský rok sme zrealizovali v zmenených podmienkach, ale aj napriek tomu úspešne.
Počas prestávky v chode materskej školy sa uskutočnili nutné
i plánované opravy v interiéri budovy a tiež na školskom dvore.
Všetko je pripravené na otvorenie brány materskej školy pre
naše deti.
								
(-mt-)

Jedáleň

Herňa

Meranie teploty
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Materská škola
Prvý deň v škôlke

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Deň detí v
našej škôlke sme oslávili v pondelok 1.6.2020, bol výnimočný
aj tým, že po takmer trojmesačnej prerušenej prevádzke sme sa
opäť s niektorými deťmi stretli. Smiech, radosť a dobrá nálada
sa šírila celým školským dvorom.

Za prísnych hygienických podmienok – po každej skupine sa
nafukovací hrad dezinfikoval, deti sa na ňom vyšantili a boli
obdarované drobnou maškrtou.
Bol to nezabudnuteľný deň plný detských zážitkov.		
						
(-do-)
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Základná škola
Domáce učenie počas koronakrízy
Pred necelými tromi mesiacmi sa náš život náhle zmenil. Táto zmena zasiahla všetko a všetkých, doslova celý
svet. Zatvorili sa aj brány našej školy. Žiaci dostali prácu na dva týždne a rodičia sa stali učiteľmi. Lenže čas
domácej karantény sa predĺžil do neurčita a my učitelia
sme veľmi rýchlo zistili, že v krízovej situácii musíme
začať s deťmi pracovať úplne inak. Nestačilo iba zadávať úlohy. Snažili sme sa žiakom nové učivo sprístupniť
čo najzrozumiteľnejšou formou. Na diaľku to však bolo
veľmi náročné. Veľkou pomocou nám bol školský systém
edupage, ktorý umožňuje vyučovanie a komunikáciu so
žiakmi aj rodičmi v on-line priestore. K novému učivu
sme pripájali videá, prezentácie, ktoré pomáhali žiakom
lepšie pochopiť novú látku. Okrem toho sme využívali rôzne dostupné aplikácie, zaregistrovali sme žiakov
do vyučovacích portálov. S rodičmi a žiakmi sme počas
celej doby prerušeného vyučovania boli v pravidelnom
kontakte. Komunikovali sme všetkými dostupnými formami - telefonicky, cez facebook, messenger, what´s app,
maily, SMS. Boli sme im k dispozícii prakticky od rána
do večera. Mohli sa na nás kedykoľvek obrátiť so všetkými problémami a otázkami. Prvácke pani učiteľky
pravidelne raz týždenne osobne roznášali prefotené učebné materiály, pracovné listy aj s metodickým postupom
rodičom všetkých prvákov priamo do ich domácností.
Každý z nás sa snažil nájsť ten najlepší spôsob, ako aj

STRANA 16

počas karantény pokračovať so žiakmi v učení. Napriek
rôznorodosti a pestrosti rôznych vyučovacích postupov
nám stále chýbalo to najpodstatnejšie - kontakt nás učiteľov so svojimi žiakmi zoči voči. Asi po troch týždňoch
sme začali s on-line vyučovaním prostredníctvom konferenčných videohovorov. S deťmi sme sa spájali pomocou
aplikácií Skype, Zoom a Google Hangouts. Rodičia túto
formu práce privítali a nám vyučujúcim umožnila lepšie
vysvetliť a precvičiť s deťmi učivo. Prínosom pre deti
bolo aj to, že sa mohli aspoň virtuálne stretávať so svojimi kamarátmi, ktorí im už veľmi chýbali. Napriek technickým nedostatkom, ktoré boli zapríčinené najmä slabou
kvalitou internetového spojenia, on-line vyučovanie bolo
veľmi dobrou metódou, ktorá sa najviac približuje klasickému vyučovaniu.
V mene vedenia školy chcem poďakovať všetkým našim
pedagógom a pedagogickým asistentkám za to, s akou
zodpovednosťou pristupovali k svojej práci v uplynulých
týždňoch. Za ich empatiu, tvorivosť, ústretovosť a najmä
ľudskosť vo vzťahu k deťom i k rodičom.
Viem, že o vyučujúcich z našej školy môžem spolu s J.A.
Komenským povedať: „Jeden deň s dobrým učiteľom je
viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“ 		
					
Mgr. D. Lahučká
					
riaditeľka ZŠ

Základná škola
Obnovenie vyučovania v základnej škole
Tohtoročný 1. jún bol výnimočný tým, že po dlhých jedenástich
týždňoch prerušeného vyučovania sa žiaci 1. - 5. ročníka vrátili
opäť do školy. Vyučovanie sme obnovili na základe záujmu rodičov, ktorý bol v našej obci vysoký. Otvoreniu školy v sprísnených epidemiologicko-hygienických podmienkach predchádzalo dôkladné upratanie a dezinfekcia všetkých priestorov i areálu
školy. Vytvorili sme jedenásť skupín, pri dodržaní maximálneho
počtu žiakov 20. Bolo potrebné upraviť rozvrh vyučovania jednotlivých tried, pedagogických dozorov, rozmiestnenie šatní,
zmeniť harmonogram stravovania v školskej jedálni, upraviť
prevádzku v školskom klube a zabezpečiť dostatok hygienických prostriedkov a dezinfekcie. Rodičia boli prostredníctvom
www. stránky školy a edupage oboznámení s pravidlami fun-

govania školy v zmenených podmienkach. Vypracovali sme
harmonogram príchodu pre jednotlivé triedy s 10 minútovým
časovým odstupom. Do budovy žiaci vchádzajú dvomi samostatnými vchodmi. Pri príchode dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť 2 m. Každé ráno všetky deti a zamestnanci prechádzajú ranným filtrom, kde sa im meria teplota a dezinfikujú ruky.
Počas dňa vyučujúci dozerajú na dodržiavanie hygienických
pravidiel a zvýšenú hygienu rúk. Pani upratovačky zabezpečujú pravidelnú hygienu všetkých priestorov a dotykových plôch,
ktoré niekoľkokrát denne dezinfikujú. Snažili sme sa pre žiakov
zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie a dúfame, že posledný
mesiac školského roka zvládneme bez problémov a zdravotných
komplikácií.			
(-mh-)

Hlavný vchod

Hlavný vchod

Vstup cez telocvičňu
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Základná škola
Matúš Jánošík
jeden z najúspešnejších žiakov našej Základnej školy
vo Veľkom Záluží posledného desaťročia
Matúš končí v šk. roku 2019/2020 deviaty ročník, je žiakom 9.A
triedy a najlepším žiakom školy sa stal už ako šiestak. Na formovanie osobnosti, jeho kritického myslenia a jeho hodnotového
rebríčka mala od malička vplyv predovšetkým jeho rodina, ktorá
mu vytvorila fantastický priestor pre sebarealizáciu. Naša škola
následne usmerňovala, ako sa môže orientovať v súčasnom svete,
ale i v pretlaku informácií a podporovala jeho prirodzenú túžbu napĺňať jednotlivé ciele, ktoré dosahoval konštruktívnym prístupom
k učeniu.
Matúš si už počas štúdia na ZŠ vystaval vlastný sebaobraz. Výborne pozná svoju hodnotu, schopnosti, vlohy, je asertívny, vie sa
presadiť, vie čo chce. Zároveň je tolerantný, efektívne spolupracuje
v skupine a uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme.
Na jeho vysvedčeniach boli vždy samé jednotky a s radosťou
a odhodlaním sa zúčastňoval na mnohých športových súťažiach
a olympiádach.
Matúš sa počas prerušeného vyučovania zúčastnil dištančnou formou celoslovenského kola Geografickej olympiády a bol úspešným riešiteľom krajského kola Chemickej olympiády.
Matúš Jánošík po ukončení 9. ročníka od septembra šk. roka
2020/2021 nastupuje na Gymnázium, Párovská v Nitre a jeho
súčasným cieľom je stať sa informatikom.
Držíme mu palce a želáme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu
i v živote. O úspechoch žiaka našej základnej školy si môžete prečítať na https://zszaluzie.edupage.org/news/#931
(-eh-)

CVČ Slniečko
Mimoriadne opatrenia v CVČ Slniečko
Centrum voľného času Slniečko od 16.marca 2020 malo
pozastavenú činnosť podobne ako miestna ZŠ a MŠ. Na
základe opatrenia MŠVV a Š SR z 24. marca 2020 naše
zariadenie bolo a v súčasnosti aj je zatvorené až do odvolania. Od uvedeného dátumu sa nerealizovali nijaké záujmové útvary. Po vydaní usmernenia k opatreniu Úradu VZ
SR zo dňa 21.4. 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport a po zasadnutí krízového
štábu obce nám bolo umožnené za dodržania určitých podmienok obnoviť činnosť športových záujmových útvarov.
Od 1. mája realizujú svoje aktivity na vonkajších športoviskách krúžky: FUTBAL, WORKOUT a HASIČSKÝ.

Letný tábor CVČ Slniečko
Usmernenie ÚVZ SR ohľadom konania zotavovacích pobytov zo dňa 3.6.2020 nám umožní realizovať letný tábor pre
členov CVČ Slniečko tradične začiatkom letných prázdnin,
tento rok v termíne od 1.7. do 10.7. 2020 a za dodržiavania
prísnych hygienických opatrení. Deti čaká pestrý program
a veľa zaujímavých aktivít. Držme si palce, aby nám plánované aktivity už nič nenarušilo.
		
						
(-ep-)
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Veľmi sa tomu tešíme, pretože niektoré deti bez športovania už doslova trpeli. Od marca sa nekonali žiadne súťaže
pre deti. Naše tanečníčky, ktoré sa s trénerkou zodpovedne
pripravovali od októbra 2019 na tanečné súťaže, sa tento
rok nezúčastnili ani na jednej tanečnej súťaži na Slovensku a ani na Majstrovstvách sveta v Poreči, kde sa veľmi
tešili.
V tomto roku sa z karanténnych dôvodov neuskutočnila
nami plánovaná VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA a ZÁLUŽSKÁ PALETA.
Tešíme sa na Vás opäť v budúcom školskom roku . Želáme
všetkým veľa zdravia.
(-ep-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Skautská pomoc v čase pandémie
Tretí bod skautského zákona hovorí o tom, že skaut je osožný a
pomáha iným. V spojení s našim heslom, byť pripravený, sme sa
počas epidémie koronavírusu snažili byť nápomocní pre svoje
najbližšie okolie a podať pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebovali.
Spočiatku bolo najžiadúcejšou službou zabezpečiť šitie rúšok
a ich distribúciu medzi obyvateľov, ktorí si sami nedokázali
rúško ušiť, alebo si ho zadovážiť iným dostupným spôsobom.
Šikovné ruky našich skautiek strihali látky, navíjali nite, šili rúška a vymieňali si medzi sebou tipy ako túto činnosť zvládnuť
čo najefektívnejšie. Hotové rúška následne zavesili na bráničku, kam ich chodil bezkontaktne zbierať náš terénny pracovník
skaut-šofér. Rúška sme šili najprv pre známych, o ktorých sme
vedeli, že ich potrebujú a distribúcia fungovala tiež cez miestnu
lekáreň, čo uľahčilo ďalší rozvoz rúšok a zisťovanie cieľových
skupín, ktoré ich vyžadujú. Tak sa rúška dostali napríklad predavačkám, seniorom, deťom, do nemocnice či kňazom. Značný
počet rúšok sme poskytli aj pre potreby Diecéznej charity v Nitre, ktorá ich ďalej rozdala aj ľudom bez domova. Spolu sme ušili
a odovzdali cez 1500 kusov ochranných látkových rúšok.

Pre účely skautskej pomoci sme zriadili vlastnú mailovú adresu, prostredníctvom ktorej mohli obyvatelia obce požiadať o
pomoc s nákupom, alebo inou potrebnou službou pre seniorov
či mamičky s deťmi. Reagovali sme tak na viacero podnetov a
nákupy prebiehali vždy podľa hygienických zásad a bezpečnostných pokynov a s ochrannými pomôckami. Po obnovení verejných bohoslužieb pomáhali naši skauti aj s prípravou otvorenia
nášho kostola a nalepovaním značiek na dodržiavanie stanovených rozstupov, s dezinfikovaním rúk veriacich pred vstupom
do kostola.
Hoci sa naša pravidelná skautská činnosť na istú dobu zastavila, svoj čas, úsilie, radosť a odhodlanie venovali skauti službe
svojim blížnym a zmobilizovaním svojich síl sa snažili pomôcť
najlepšie ako vedeli. A aj o tom skauting je, o službe iným v
každom čase.
(-mb-)

Rúška sme šili z rôznych materiálov, napríklad aj z nohavíc

Míľa pre mamu 2020
Tento rok, vzhľadom na pandémiu sa Míľa pre mamu neuskutočnila tak, ako sú všetci zvyknutí. Nebolo žiadne
veľké podujatie na ihrisku so súťažami pre deti. Míľa pre
mamu bola počas celého týždňa od 4.5. - 10.5. Každá rodina, ktorá si spravila prechádzku mohla zapísať prejdené
kilometre do míľovej kalkulačky. Dňa 10.5. sa spočítali
všetky kilometre, ktoré sa venovali mamám.
V tomto roku sa virtuálnej Míle zúčastnilo 1866 ľudí a spolu sme prešli 54 725,64 km na Slovensku, Česku a v ďalších krajinách, ktoré sú sympatizantmi Únie materských
centier. Zapojili sa aj mamičky z našej obce a venovali nášmu materskému centru kilometre zo svojej prechádzky so
svojou rodinou. Spolu za Blšky bolo prejdených 80,51 km.
Ďakujeme.
								
					
(-lc-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť DHZ počas pandémie
Podobne ako dianie v iných oblastiach života, aj viaceré z aktivít DHZ Veľké Zálužie sú v tomto období značene ovplyvnené
pandémiou. Okrem iného sa v uplynulých mesiacoch naši členovia spolupodieľali na zabezpečení nevyhnutných hygienických a bezpečnostných opatrení počas bohoslužieb vo Farnosti
Veľké Zálužie. Osvetová činnosť, ktorej sa dlhodobo venujeme,
prebiehala aj prostredníctvom sociálnych sietí. Na facebookovej stránke DHZ Veľké Zálužie sú aktualizované kľúčové informácie a odporučenia spojené nielen s pandémiou, ale aj
s protipožiarnou ochranou. Aj v tomto pre každého náročnom
období sme pokračovali vo zveľaďovaní hasičskej zbrojnice.

Na základe žiadosti nám bola poskytnutá dotácia z DPO SR
v sume 3 000 €, ktorá bola použitá na nákup materiálno-technického zabezpečenia.
Dnes sa už tešíme na obnovenie spoločných tréningov a opätovné rozbehnutie detských hasičských súťaží. Ak sa aj ty chceš
stať mladým hasičom, kontaktuj nás prostredníctvom emailu
dhzvelkezaluzie@gmail.com, cez Facebook alebo sa informuj priamo u predsedu DHZ Veľké Zálužie Mareka Pintéra na
tel. č. 0903 606 826.

V čase, kedy nebolo možné realizovať osobné stretnutia, sme
nezabudli ani na našich mladých hasičov! Zabezpečili sme doručenie prateľných rúšok spolu s infoletáčikmi, a to priamo do
ich poštových schránok.

Dlhoročný člen DHZ Ivan Komárňanský oslávil tento rok okrúhle jubileum dvakrát. Okrem životného jubilea oslávil aj 30 - ročné pôsobenie v DHZ vo Veľkom Záluží. Želáme mu veľa zdravia,
šťastia, lásky a síl do ďalších rokov života.

				

BLAHOŽELÁME
Pani Jozefína Chlebcová pôsobí v Dobrovoľnom hasičskom zbore vo Veľkom Záluží,
od roku 1982, kde zastávala funkciu zapisovateľky. Dlhé roky pracovala ako zdravotná sestra v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží. Dodnes navštevuje a pomáha
dlhodobo chorým spoluobčanom. Aktívne sa zapája aj do kresťanského života a je
nápomocná pri prácach na Farskom úrade vo Veľkom Záluží. Podieľala sa na prípravách a organizovaní podujatí, ktoré sa konajú v našej obci.
Dlhoročná členka Dobrovoľného Hasičského zboru Veľké Zálužie p.Jozefína Chlebcová oslávila krásne životné jubileum. Želáme jej všetko dobré, veľa zdravia, šťastia,
lásky a rodinnej pohody.
Členovia DHZ vo Veľkom Záluží

STRANA 20

(-ltz-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie

Vážení záhradkári a vinári,
pandémia COVID - 19 nepriaznivo ovplyvnila aj činnosť našej
organizácie. V mesiaci marec sa mal konať 36. ročník výstavy
vín spojený s verejnou ochutnávkou, ktorú sme museli zrušiť.
I keď sa situácia v súčasnosti zlepšuje, je isté, že 36.ročník degustácie vín bude v roku 2021. Zrušené boli všetky plánované akcie poriadané našou organizáciou ako aj okresným a celoslovenským výborom záhradkárov. Pred pandémiou sme ale
stihli zorganizovať priateľské posedenie ku dňu MDŽ s našimi
manželkami a členkami organizácie, ktoré sa aktívne podieľajú
na našich podujatiach. Poďakovali sme sa im krásnymi kvetmi
a milým slovom. Plánovaný kultúrnopoznávací zájazd na Moravu sme preložili na nový termín t.j. 2.-4.9.2020 (streda až piatok).

Verím, že účastníci zájazdu si to užijú tak ako po
minulé roky. Najbližšou akciou mala byť pre nás celoslovenská výstava Ovocia a zeleniny Agrokomplex 2020, ale aj tá je
zrušená.
Počas pandémie sme mali viac času na svoje záhradky, čo sa
určite prejaví na lepšej a krajšej úrode a budeme sa ňou prezentovať až na Miestnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov.
V mesiaci September začneme spomenutým zájazdom na Moravu, potom nás čaká Zálužské vinobranie dňa 12.9.2020 a Miestna výstava ovocia zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční v dňoch
26.-28.9.2020. Verím, že v ďalšom čísle Zálužských novín Vám
poskytneme viac informácií z našej činnosti.
					
(-vo- )
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Športové okienko
ŠK Veľké Zálužie

Postup do II.triedy NR-ŠA r.2010

Tak ako všetky oblasti života, aj futbal zasiahla korona kríza plnou silou. To, čo prišlo po prvom jarnom kole, v ktorom sme
doma porazili Volkovce 3:0, nikto nečakal. Všetky futbalové
súťaže boli prerušené a následne o pár dní bola V.liga ukončená.
Toto rozhodnutie bolo určite správne a prispelo k úspechu našej
krajiny v boji s týmto nepriateľom. Zamrzí však fakt, že naši
chlapci mali za sebou poctivú zimnú prípravu a tešili sa na jarnú časť ligy, kde chceli túto námahu pretaviť do čo najlepších
výsledkov.
Dnes sa už našťastie život pomaly vracia do normálu, naši
chlapci opäť trénujú a chystajú sa na štart nového súťažného
ročníka. Taktiež naši malí futbalisti v mládežníckych a detských
kategóriách, ktorí sú v našom klube na prvom mieste sa nevedeli dočkať, kedy budú môcť so svojimi kamarátmi aj kamarátkami (v tímoch máme aj niekoľko dievčat) zase naháňať loptu
po ihrisku. Hneď ako to epidemiologická situácia a nariadenia
vlády dovolili, začalo sa trénovať a ihrisko bolo opäť plné detí.
Tento rok si pripomíname 10.výročie postupu z III. „A“ triedy
Nitra - Šaľa do II. „A“ triedy Nitra - Šaľa, čo bol míľnik ďalšieho
úspechu Zálužského futbalu, ktorý trvá do dnes. Málokto z tých
fanúšikov, ktorí vtedy sprevádzali naše mužstvo na každom
domácom aj vonkajšom zápase, zabudol na tie zážitky a emócie, ktoré sme spolu s našim mužstvom prežívali. Pamätný bol
najmä zápas, kde sme spečatili náš postup – Podhorany - Veľké
Zálužie 0:5 (zápas sa odohral v Hruboňove). Ten deň si do dnes
určite pamätá aj miestny krčmár, ktorému jeho tržba z toho dňa
pripomínala výhru v lotérii. Pri tejto príležitosti Vás všetkých
pozývame dňa 25.7.2020 na priateľský zápas hráčov, ktorí stáli
za týmto úspechom.
Ďalšie sezóny sme pracovali na to, aby sme sa dostali do V.
ligy, ktorú hráme nepretržite od sezóny 2014/2015. Táto súťaž
je ideálna pre dedinu našej veľkosti a futbalového nadšenia. Je
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len našim prianím, aby sme v nej vydržali, čo najdlhšie. Treba si
však uvedomiť, že generácii, ktorá stojí za týmto úspechom pomaly, ale isto pribúdajú „sviečky na torte“ pri oslavách narodenín. Preto nám zostáva veriť, že zdravie a odhodlanie hrať futbal
im vydrží, čo najdlhšie. Taktiež môžeme naše nádeje upriamiť
na talenty, ktoré v našej dedine máme a dúfame, že budú prínosom pre futbal a budú nám robiť radosť ešte po mnoho sezón.
V lete bude v našej obci opäť pre deti a mládež organizovaný
futbalový kemp v termíne 26.7. – 31.7.2020. Účastníci zažijú
kopec zábavy, ale aj kvalitný tréningový proces, preto neváhajte
a prihláste svoje deti kým sú miesta voľné.
Cez prázdniny tradične zorganizujeme aj detský turnaj Focin Cup, ktorý sa uskutoční 15.8.2020. Pozvané budú mužstvá
z okolitých dedín. Deti zabojujú o trofeje a medaily.
Pred piatimi rokmi vyšla krásna a zaujímavá publikácia „História Ujlacko – Veľko Zálužského futbalu 1934-2014. V tejto publikácii, ktorej autorom je Ján Audy, je zmapovaných 80 sezón
futbalu našej obce.
Vždy keď otvorím túto knižku, rozmýšľam nad tým aké náročné muselo byť zozbierať všetky tie fotografie, fakty a výsledky
a následne ich spracovať. Autorovi opätovne ďakujeme za tento
úžasný počin.
Na záver sa chcem tradične poďakovať všetkým, ktorí sa o futbal vo Veľkom Záluží starajú a pomáhajú mu – hráčom, trénerom, funkcionárom, rodičom, pánovi starostovi, poslancom
obecného zastupiteľstva, sponzorom a najmä fanúšikom. Do novej sezóny – „Zálužie dotoho!“
(-pp-)

Športové okienko
Pumptrack Veľké Zálužie pokračuje
Počas uplynulého štvrťroku aj počas pandémie sme opäť
postúpili s budovaním cykloparku. V apríli sa nám podarilo
dokončiť oporný múr, ktorý pozostáva z oceľových stĺpov,
do ktorých sú vložené betónové panely. Múr plní funkciu
vyrovnania rozdielu výšok terénov a tým, že nie je potrebné
svahovať rozdiel výšok sme získali dalších 200 m2. Zabezpečuje tiež, že obce dráhy budú na rovnakej výške. Následne sme z tohto priestoru presunuli cyklotrialové prekážky na nové miesto. V máji sme začali s odkopaním terénu
do jednej výšky, vyrovnaním, zhutnením terénu a vysvahovaním svahu potoka. Následne na začiatku júna sme začali
s realizáciou vsakovacích jám, výkopom pre podkladovú
vrstvu dráhy, hrubým tvarovaním skeletu dráhy. Na vybudovaný oporný múr v krátkom čase osadíme drôtový panelový plot. Taktiež zo zadnej časti od potoka bude osadený
nový panelový plot, ktorý zaistí bezpečnosť a uzatvorí celý
areál. Materiál ako plotové dosky, stĺpy a príslušenstvo bez
montáže bude financovaní zo schválenej dotácie MAS Vitis
v o výške 1419 Eur.
Čaká nás ešte veľa práce, premiestňovanie a tvarovanie materiálov. Napríklad na finálnu vrstvu pod asfaltový povrch je
potrebných asi 400 ton materiálu. Možno sa to nezdá, ale aj
na prvú etapu dráhy sme spotrebovali cez 200 ton materiálu.
Dotácie
Do tohto momentu sme nedostali ani nemáme sľúbené žiadne dotácie z verejných prostriedkov okrem dotácie na pletivo
z MAS VITIS. Táto dotácia funguje spôsobom refundovania
nákladov, čo znamená, že teraz projekt zrealizujeme, zaplatíme z vlastných peňazí a následne budeme dúfať, že nám
bude čiastka pod odpočítaní spoluúčasti refundovaná približne ku koncu tohto roka.
Všetko čo sme do tohto momentu vybudovali je zásluha dob-

rých ľudí, ktorí nám pomáhajú venovaním materiálu, vlastnou prácou alebo bezplatným poskytnutím strojov. Často si
to musíme odpracovať už sami. Veľká vďaka patrí aj pánovi
starostovi, ktorý je nápomocný vždy, ak niečo potrebujeme.
Čo nás však v dobudovaní dráhy bude veľmi brzdiť je odborná práca, tvarovanie dráhy a asfaltovanie, čo bude potrebné
financovať. Momentálne máme pokrytých približne 20% nákladov a bez finančnej pomoci to nie je možné zrealizovať.
Preto by sme radi prijali finančnú pomoc aj v symbolickej
výške. Všetko je to založené na ľuďoch, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre ostatných zadarmo.
Servisný cyklostojan
Pre skvalitnenie cykloinfraštruktúry u nás plánujeme zriadiť servisný cyklostojan. Servisný cyklostojan je komplexné
bezplatné zariadenie, kde je všetko v jednom a umožňuje
dofúkať pneumatiky, opraviť defekt, či využiť náradie k rôznym iným neočakávaným jednoduchým opravám na mieste,
ako je uvoľnený pedál, nosič či detská sedačka. Servisný cyklostojan plánujeme umiestniť v tesnej blízkosti pumptrackovej dráhy. Bude v dohľade bezpečnostnej kamery, takže
veríme, že to odradí vandalov. Dúfame, že po zriadení poteší
nielen návštevníkov pumptracku ale aj cyklistov, ktorí budú
prechádzať cez našu obec. Na tento cyklostojan sme zriadili
verejnú zbierku, aby aj návštevníci z okolia mohli nejakým
spôsobom podporiť tento projekt. Viac info na našom webe.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú.
Viac fotiek a videí z našej činnosti nájdete na našej FB stránke CTVZ-CykloTeam Veľké Zálužie alebo na našom webe
www.ctvz.sk
						
(-ap-)
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Zálužiačik
Margarétkin úsmev
krútil pichľavou ofi
nou a pritom funel,
čo to má znamenať.
Ani jedna z vecí však
nefungovala, nič
z toho Margarétke
nevrátilo na tvár úsmev. Deti nestrácali nádej
a pustili sa do ešte väčšej pátracej akcie. Keď sa
im ale ani do západu slnka nepodarilo objaviť nič
prevratné, vrátili sa k Margarétke so slovami, že
ich to veľmi mrzí, že hľadali kade tade, no nepo
darilo sa im nájsť liek na jej smútok.

Bol príjemný letný deň. Slniečko usilovne
zohrievalo vzduch a vetrík sa pohrával s vlasmi
malej Margarétky, dievčatka s čokoládovohnedý
mi očami a kučeravými vlasmi po pás. Margarét
ka bývala spolu s rodičmi a malým bračekom
v neveľkom domčeku pri jazere. Jej dobrosrdečný
úsmev bol nákazlivý a známy ľuďom široko
ďaleko. Stačilo sa na ňu pozrieť a hneď ste mali
krajší deň.
Jedného dňa, keď sa deti spolu s kamarát
mi hrali neďaleko ich domu, úsmev z tváre malé
ho dievčatka záhadne zmizol. „Čo sa ti stalo?“,
nevychádzali deti od prekvapenia z úžasu. „Jaja
ja neviem“, zajachtalo kučeravé stvorenie. „Ako
keby som niečo stratila, ale neviem si spomenúť,
čo“, zneli z jej úst tajomné slová. Deti sa na seba
nechápavo zadívali, no okamžite si zaumienili, že
záhadu vyriešia a Margarétke úsmev späť prina
vrátia. Rozpŕchli sa po okolí, a postupne nosili
k jej nohám rôzne divotvorné veci, ktoré cestou
našli: vyblednutú gumičku do vlasov, štvorlístok,
dokonca okoloidúceho ježka. Ten len nechápavo

Margarétka sa na nich pozrela, a v tej
chvíli sa jej tvár rozžiarila šťastím a jej úsmev bol
ešte milší ako predtým. Tentoraz boli deti z toho
už úplne paf, na čo usmievavá kučierka prehovo
rila: „Zistila som, že mám kamarátov, ktorí pre
mňa spravia možné aj nemožné a to je niečo zá
zračné. Už viem, že sa nemusím báť strácať, lebo
s vami vždy nájdem oveľa viac.“ Z tejto chvíle
sa stala časom spomienka a zo spomienky príbeh.
Príbeh o skutočnom priateľstve.

Letná osemsmerovka
Ahojte, kamaráti!
Prichádza obdobie, ktoré má väčšina z nás z celého roka najradšej, a hoci sa tento rok trochu
líši od ostatných opatreniami kvôli obavám o naše zdravie, želáme vám, aby každý z vás zažil
minimálne jedno…
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(naše želanie sa ukrýva
v osemsmerovke)
bazén, bicykel,
brieždenie, búrka,
cesta, dovolenka,
fotografia, krajina,
lietadlo, loď, more,
mračno, opekačka,
parník, relax, slnečník,
stan, tobogán, zmrzlina

Alojzov kód
Slimák Alojz sa zúčastnil náročného maratónu. Podmienkou bolo, že okolo každej tabule, ktorej
názov ukrývala šifra, mohol prejsť iba jeden raz, a to v poradí: ŠTART – LÚKA – ALEJ – POLE – LES –
CIEĽ. Pomôž mu odhaliť jednotlivé názvy a vyznačiť trať, aby úspešne prišiel do cieľa.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

0000X
000X0
000XX
00X00
00X0X
00XX0
00XXX
0X000
0X00X
0X0X0
0X0XX
0XX00
0XX0X

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

0XXX0
0XXXX
X0000
X000X
X00X0
X00XX
X0X00
X0X0X
X0XX0
X0XXX
XX000
XX00X
XX0X0

Nepodarený aport
V jedno ráno si Dunčo odbehol na ihrisko, kde trénovalo veľa športovcov. Pri pohľade na vzdu
chom letiace lopty dostal chuť na aportovanie, a kým sa ostatní nazdali, Dunčo všetky lopty do jednej
pochytal. Keď ich však mal vrátiť, zabudol komu ktorá patrí. Pomôž mu ich správne priradiť.

BASKETBALISTA
TENISTA
GOLFISTA
VOLEJBALISTA
FUTBALISTA
BEJZBALISTA
PINGPONGISTA
RAGBISTA
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Spoločenská rubrika

Voľakedy a dnes - história zabudnutých domov
História zabudnutých domov, ulíc, ľudí. U niektorých z nás sa
prejavia nostalgické spomienky, u iných zas pohľad na starú
kolísku vyčarí úsmev, ale veríme, že sa nenájde nikto, kto by
odolal pohľadu na dobu nenávratne vzdialenú. Vďaka pánovi
Cypríánovi Bírovi a ochotným občanom (za čo im samozrej-

me ďakujeme) Vám môžeme predstaviť dobové fotografie našej obce. Ak aj vaša rodina má doma podobné staré fotografie
/domy, ulice/ a ste ochotní sa s nimi podeliť – budeme veľmi
radi. Fotografie môžete posielať na mail: kulturavelkezaluzie@
gmail.com alebo do FB správy Kultúra Veľké Zálužie

Obecný dom 1907

Obecná pošta 50te roky

Obecný dom 1935
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Obecná pošta 2019

Vitajte na svete

Šarlota Murínová

Dávid Černák

Eduard Moravčík

Filip Bíro

Lea Malagyiová

Nataša Ziburová

Oliver Sivok

Sebastián Šandor

Simona Danišovičová
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