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Editorial
Milí Zálužania,
Stretávame sa na prahu nového volebného obdobia, a preto mi
dovoľte v úvode môjho príhovoru poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb. Taktiež sa chcem
poďakovať za prejavenú dôveru mne ako novozvolenému starostovi.
Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril poďakovanie aj poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií obecného
zastupiteľstva, ktorí sa už neuchádzali v týchto voľbách o vašu
priazeň, za prácu, ktorú vykonávali v predchádzajúcom volebnom období a s ktorými som mohol spoluvytvárať nový, lepší
obraz o Veľkom Záluží.
Tým kandidátom na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí
boli opätovne zvolení, ako aj tým, ktorí sú novozvolení, chcem
popriať splnenie všetkých predsavzatí, úloh a očakávaní, plnenie ktorých budete presadzovať v rozhodovacích procesoch
obecného zastupiteľstva. Verím, že neprajnosť a zášť, ktorú často vídame na najrôznejších politických fórach, nebude už mať
v našej obci miesto. Vyjadrujem nádej, že práca, ktorá nás čaká,
bude nás spájať v spoločnom úsilí. Je to práca pre občana, ktorej
význam a dôležitosť, ale i náročnosť a zložitosť si naplno uvedomuje najmä ten, kto sa obetuje pre veci verejné. Ochota a stála komunikácia s miestnymi ľuďmi je preto veľmi významná.
Nezabúdajme ale ani na ľudský rozmer správy vecí verejných,
buďme k sebe otvorení, vážme si jeden druhého, lebo nikto z nás
nemôže vedieť, aký údel mu osud nadelí, kde bude zajtra, o mesiac, o rok.
Prichádza čas najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie
je všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď
sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité,
aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov.
Milí spoluobčania, prajem vám všetkým požehnané vianočné
sviatky, nech ticho a pokoj Vianoc nás všetkých naplní pravou
radosťou, láskou, zdravím a pokorou po celý nový rok.
Milan Bíro
starosta obce
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Obecný úrad informuje

Stránka 1

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV k 31.12.2018
Por. Priezvisko a meno
číslo daňového dlžníka

1 Audy Zdenko
2 Bangová Erika
3 Bodišová Dušana
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Borotová Eva
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Hrnko Jozef
Hrnko Karol
Kečkéš Marek
Kečkéšová Viera
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Július
Kmeťo Radko
Koišová Monika
Kotlár František
Kováčik Ladislav
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Krišková Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kudryová Mariana
Kudryová Patrícia
Kutaková Simona
Lahučká Erika
neb. Lukáč Alojz
Macho Miloš, Ing.
Machúčová Katarína
Macková Martina
Mego Filip

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Hlavná 1239/8
Veľké Zálužie, Budín 978/37
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Veľké Zálužie, Rínok 338/40
Veľké Zálužie, Hlavná 670/75
Lehota 219
Veľké Zálužie, Piesková 1078/54
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Podvinohrady 530/72
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565/2
Veľké Zálužie, Rapatská 915/42
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Veľké Zálužie, Cintorínska 417/8
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Nitra, Tr. A. Hlinku 28
Veľké Zálužie, Jarocká 1294/10
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35

Výška nedoplatku
v€

202,75
391,39
262,68
561,35
182,92
317,50
167,29
743,42
297,39
180,81
1143,74
186,83
437,86
472,31
355,73
422,37
164,80
594,53
552,45
228,68
648,41
662,75
419,21
241,02
875,74
317,80
287,77
443,74
667,65
236,55
265,75

Por. Priezvisko a meno
číslo daňového dlžníka
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Mezey Vladimír (1956)
neb.Novomeský Ján (1962)
Novomeská Mária
Pillér Jozef
Pillér Peter
Pillérová Mária
Pillérová Viera
Rác Ivan
Rajtar Peter
Rigo Ladislav (1964)
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Zuzana
neb.Segéňová Anna
Segéňová Jana
neb. Slovák Juraj
Stojka Ladislav (1944)
Stojková Helena
Stojková Mária
Šipoš Ivan
Šípoš Juraj
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Šípošová Zuzana
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tkáčiková Erika
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Volárik Andrej

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1

Veľké Zálužie, Tichá 449/2
Veľké Zálužie, Hlavná 855/42
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 855/42
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 717/54
Veľké Zálužie, Okružná 455/16
Veľké Zálužie, Okružná 418/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
Veľké Zálužie, Piesková 1070/70
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Jarocká 1298/18
Veľké Zálužie, Budín 1131/8
Veľké Zálužie, Hlavná 1240/4
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Hlavná 453/39
Veľké Zálužie, Kúty 216/7

Výška nedoplatku
v€

410,03
287,36
1008,70
214,55
195,51
297,43
433,02
1027,04
404,90
460,23
1347,39
292,02
813,44
173,00
217,35
1253,61
249,60
186,24
160,81
552,73
489,96
682,11
790,37
180,88
731,03
281,18
1336,26
180,87
401,70
440,68
739,03

Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obce
zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 €
§ 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obce zverejniť zoznam
aNa
u základe
právnickej
osoby 1600 €.		
daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160€ a u právnickej osoby 1600 €.
							
Vypracovala : Veronika
Kolaříková
Vypracovala
: Veronika
Kolaříková 							
Aktualizovaný stav k 22.11.2018
Aktualizovaný stav k 22.11.2018

Usmernenie pre daňovníkov
Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať
do 31. januára 2019 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží
v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré
sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie búracieho povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie
drobnej stavby, zmeny v náhradnom užíva-ní poľnohospodárskej pôdy, zmena užívateľa vinohradu a pod.).
Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností
je potrebné predložiť k nahliadnutiu : list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností), kópiu
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kúpnej alebo darovacej zmluvy, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán,
prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu.
V prípade zmeny užívateľa vinice v lokalite Bakoheď je potrebné predložiť „Osvedčenie o registrácii vinohradu“, vydané
ÚKSUP-om Bratislava pre pôvodného užívateľa.

Tlačivá daňového priznania budú k dispozícii v klientskom
centre Obecného úradu alebo na internetovej stránke obce.
V roku 2019 sa jednotlivé sadzby daní a poplatkov nemenia.

Obecný úrad informuje
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Veľké Zálužie
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku		
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných
Pre voľby do obecného zastupiteľstva		
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
Pre voľby starostu obce				
Na voľbách sa zúčastnilo 				

3519
1971
1971

Za starostu obce Veľké Zálužie bol zvolený
kandidát č. 1 Milan Bíro s počtom hlasov 1073.
Kandidát č. 2 PhDr. Peter Cocher získal 873 hlasov.

1937
1946
56,01%

Náhradníci:

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Poslanci:						
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Ján Murín, Ing.
Peter Cocher, PhDr.
Ivana Gecíková, Ing., PhD.
Andrej Moravčík, Ing.
Tomáš Tkáč, Mgr.
Ján Bédi, Ing.
Daniela Hollá, Ing.
Janka Moravčíková, PhDr. PhD.
Daniela Beličková, Mgr.
Jaroslav Bozáň
Jana Chňapeková, Mgr.

Počet
platných
hlasov
1057
840
770
770
715
712
711
673
647
629
628

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Meno a priezvisko
Pavol Pekar, Ing.
Ľubica Dubeňová
Martina Vavríková, Ing.
Pavol Cocher
Andrej Práznovský, Ing.
Vladislav Omelina, Ing.
Jozef Bango, Bc.
Mário Mikeš, Mgr.
Jaroslav Bango
Marta Današová
Anna Baková
Miroslava Fúsková
Zuzana Cocherová
Henrieta Hrnčárová

Počet
platných
hlasov

Upozornenie pre odberateľov vody z verejného vodovodu vo Veľkom Záluží

619
605
493
477
477
463
442
370
367
367
350
318
305
294

Vážení občania !
V uplynulom zimnom období sa vyskytlo veľa prípadov, kedy silný mráz roztrhol vodomery vo vodomerných šachtách. Z tohto dôvodu žiadame občanov, ktorí majú menší odber vody z verejného vodovodu, alebo sa v zimnom období málo zdržujú v obci vo svojich rodinných domoch, aby si riadne
zateplili a zabezpečili vodomerné šachty proti mrazu a tým predišli zbytočným nákladom na výmeny vodomerov. 					
				
										
Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre občanov
Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa,
poplatok za komunálny odpad a poplatky za vodu na obecnom úrade, aby si svoje
nedoplatky vyrovnali v čo najkratšom čase.
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Obecný úrad informuje

Svoje sľuby plníme
Deň 7. január 2019 sa do života 49 detí a ich
rodičov zapíše navždy do pamäti. Pýtate sa
prečo?
Tento netradičný deň sa totiž stane ich prvým
dňom, kedy deti nastúpia do materskej školy a ich
úplne bezstarostný život nahradia dni, v ktorých
si už budú musieť plniť prvé školské povinnosti
pod vedením pani učiteliek a v kruhu nových kamarátov.
Našej obci sa po rokoch podarilo naplniť prísľub
starostu obce - rozšíriť priestorovú kapacitu materskej školy z piatich na sedem oddelení, a tak zapojiť do predprimárneho vzdelávania ďalšie deti,
ktoré nebolo možné z dôvodu nedostatku miesta
prijať.
Prístavba a prestavba materskej školy sa podarila realizovať najmä vďaka financovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Slovenská
republika ako riadny člen Európskej únie môže
čerpať finančné prostriedky na investičné aktivity
prostredníctvom operačných programov. Jedným
z tých programov je aj Integrovaný regionálny
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operačný program, v rámci ktorého obec získala nenávratný finančný príspevok. Po realizácii
celého projektu bolo preinvestovaných do tejto prístavby a prestavby 520.150,52 Eur, z toho
príspevok obce bol 26.000,07 Eur a nenávratný
príspevok, ktorý obec získala 494.142,99 Eur.
Tým sa naplnil ďalší sľub daný občanom, zapojiť
Veľké Zálužie do čerpania európskych peňazí.

Obecný úrad informuje
Milí čitatelia,
výsledok, ktorý môžete vidieť, je však výsledkom práce celého tímu ľudí a predstavuje až záverečnú fázu celého projektu. Prípravné práce na projekte, ktoré súviseli s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, sa začali už
na jeseň v roku 2016. V roku 2017 po odsúhlasení zámeru výstavby materskej školy bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a následne začaté stavebné konanie. Kto z vás staval, tak vie, že tiež to
nie je proces, ktorý sa ukončí za 2 týždne. Na jeseň v roku 2017 bolo celé naše úsilie odmenené a obec podpísala Zmluvu
o poskytnutí finančného príspevku. Následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Generálnym
dodávateľom sa stala nitrianska firma ELLIO s.r.o., s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo.
Prvý výkop bol naplánovaný symbolicky na deň 1.6.2018, čo je Medzinárodný deň detí.
Práce napredovali a dnes máme dostavanú škôlku. Na prízemí škôlky teraz nachádzajú vstupné priestory so schodiskom
prístupné z južnej strany, 3 detské oddelenia s príslušenstvom, centrálna šatňa, spojovacia chodba a jedáleň so vstupnými priestormi, schodiskom a toaletami. Jedáleň je priamo napojená na kuchyňu v hospodárskom pavilóne. Súčasťou
prístavby je aj krytá terasa a detské WC prístupné z exteriéru. Na poschodí sa nachádzajú 4 detské oddelenia s príslušenstvom, z čoho 3 sú prístupné z centrálnej schodiskovej haly a jedno z novovytvoreného schodiska pri jedálni. Nachádza
sa tu aj nová centrálna šatňa, novovybudovaná kotolňa a exteriérové požiarne schodisko na severnej fasáde, ktoré bolo
nevyhnutné z hľadiska preriešenia požiarnej ochrany.
Našim novým škôlkárom prajeme, aby sa im v škôlke páčilo, aby si našli nových kamarátov a aby s detskou ľahkosťou
zvládali svoje prvé „školské“ povinnosti.
											
Milan Bíro, starosta obce
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Obecný úrad informuje
Nová počítačová učebňa v základnej škole
V posledných rokoch bola naša obec úspešná
v čerpaní európskych financií. Cez Integrovaný operačný program sme podali tiež žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na Zlepšenie
technického vybavenia IKT učebne v základnej škole.
Podobne ako pri prestavbe materskej školy, aj
pri realizácii novej počítačovej učebne, sa práce na projekte začali už v roku 2016. Oprávneným žiadateľom pre projekt bola obec a nie
základná škola. Preto sa všetky aktivity realizovali prostredníctvom obecného úradu.
Podané žiadosti o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku boli Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odsúhlasené v roku 2018 a následne bola Obec Veľké
Zálužie vyzvaná na podpis zmluvy.
Čo nová počítačová učebňa poskytne žiakom?
Opierajúc sa o podmienky výzvy, v učebni
bude 16 nových stolov a stoličiek pre žiakov, 16 moderných notebookov, zázemie
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pre učiteľa, multifunkčná tlačiareň so scenerom a softwarom pre znakovo rozpoznateľné
skenovanie dokumentov, interaktívna tabuľa
s dataprojektorom a nový server. Čerešničkou na torte je 3D tlačiareň, kde si budú žiaci
môcť tlačiť reálne predmety.
Vyjadrujeme nádej, že nová učebňa IKT a jej
zariadenie budú pozitívne ohodnotené nielen
samotnými žiakmi a pedagogickými pracovníkmi školy, ale aj rodičmi či širšou verejnosťou. Tak ako obec Veľké Zálužie, tak aj naša
škola má snahu napĺňať spoločný záujem, a to
poskytnúť našim žiakom čo najlepšie podmienky pre výučbu a zvyšovanie ich všeobecných vedomostí vrátane počítačovej gramotnosti.
Táto učebňa môže byť plnohodnotne zapojená do projektov počítačového testovania vedomostí žiakov, ako aj pre hodnotenie vedomostí žiakov systémom online.
						
(-ocu-)

Zo života v obci
TAMQUAM, hasičská zbrojnica
Ani jedna stavba, ktorá sa budovala vo Veľkom Záluží
v rokoch 2015-2018, nevyvolávala také veľké názorové rozpory vo vedení našej obce – medzi starostom obce
a poslancami obecného zastupiteľstva, ako aj medzi obyvateľmi obce, ako práve hasičská zbrojnica.
Keď sa povedalo hasičská zbrojnica, vo vzduchu bolo
doslova cítiť polarizáciu názorov, jedna časť vyslovovala
rozhodné „áno, konečne sa robí niečo aj pre dobrovoľných hasičov“, druhá časť zaujala protestné „škoda peňazí,
načo je to, je to celé urobené zle“. Nevôľa niektorých obyvateľov obce zašla až tak ďaleko, že obec dostala kontrolu
zo štátnych orgánov, ktorá sledovala postupnosť a správnosť procesov realizácie novej hasičskej zbrojnice. Obec
môže byť spokojná, štátna stavebná inšpekcia po dôkladnej kontrole nezistila žiadne pochybenia. Skonštatovala,
že naši dobrovoľní hasiči po jej komplexnom dobudovaní
budú mať slušné podmienky pre výkon svojej náročnej
dobrovoľníckej práci, pre ktorú sa rozhodli obetovať svoj
voľný čas.
Ak si zavriete oči, čo si predstavíte pod slovným spojením
„hasičská zbrojnica“? Skúste .....
Väčšine z nás sa vybaví veľká budova, v ktorej sú hasičské
autá. Avšak na dedine hasičská zbrojnica nie je len budova,
v ktorej je zaparkované hasičské auto, je v nej uskladnená
hasičská technika, prípadne nejaké uniformy pre členov
dobrovoľného hasičského zboru (ďalej DHZ). Na dedine
by hasičská zbrojnica mala byť aj miestom, kde sa dobrovoľní hasiči stretávajú, kde diskutujú o svojich predstavách o tom, ako smerovať a rozširovať činnosť miestneho
DHZ. Mala by byť miestom, kde si DHZ vychováva a vzdeláva svojich členov, kde sa stretávajú skúsení členovia
DHZ, kde s hrdosťou chodia aj dobrovoľní hasiči – veteráni. Mala by byť miestom, kde sa prijímajú návštevy
z rôznych štátnych záchranných zložiek či zo stavovskej
organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana.
A takto nejako som si hasičskú zbrojnicu predstavoval aj
ja a viacerí členovia DHZ vo Veľkom Záluží. Tá „stará“
už nestačila svojimi priestorovými kapacitami. Taktiež sa
rozšíril počet dobrovoľných hasičov, postupne sa rozširu-

je materiálno-technické vybavenie DHZ, podarilo sa nám
získať dve hasičské autá (IVECO a TATRA 815), máme
protipovodňový vozík. Naši dobrovoľní hasiči postupujú v kategorizácii dobrovoľných hasičských zborov stále
dopredu, pred pár týždňami im bolo doručené oznámenie
o preradení DHZ do kategórie „B“. Ak neviete, čo je to,
kľudne sa ich opýtajte. Určite Vám ochotne vysvetlia, čo
to znamená.
V týchto dňoch sa končia na hasičskej zbrojnici práce,
ktoré súvisia s vybudovaním systému vykurovania. Systém vykurovania je vo veľkej miere financovaný z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom programu na dotácie
pre hasičské zbrojnice. Obec podala ešte vo februári toho
roku žiadosť o dotáciu a získali sme podporu vo výške
30.000,00 Eur. Cieľom tejto akcie bolo nielen zabezpečiť,
aby v miestnostiach, kde sa členovia DHZ stretávajú, bolo
teplo. Cieľom bolo vytvoriť aj podmienky, aby mohli byť
obe hasičské autá napustené neustále vodou, a to aj v zimných mesiacoch, čiže aby boli vždy pripravené na zásah.
Aby mohli členovia DHZ do nich čo najskôr po ohlásení
operačným strediskom nasadnúť, presunúť sa do miesta
zásahu a chrániť život a majetok našich obyvateľov. Presne tak, ako tomu bolo vo Veľkom Záluží pred pár dňami.
Právom môžeme byť hrdí na našich dobrovoľných hasičov
a ich neochvejný záujem pomáhať. S čistým svedomím
môžem povedať, že môžeme byť hrdí aj na ich profesionálny prístup.
Milí Zálužania, ak sa už aj každý z nás nezapojí do dobrovoľníckej práce DHZ, tak prosím, aspoň svojimi neprajnými výrokmi a skutkami nezatracujme snahu všetkých tých,
ktorí majú záujem pomáhať ostatným spoluobčanom, či už
priamo ako členovia DHZ vo Veľkom Záluží alebo aspoň
ich podporou, slovnou, materiálnou či duchovnou. Nikto
z nás nevie predvídať, kedy môže ich nezištnú pomoc potrebovať.
			

Milan Bíro,
starosta obce
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Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí čitatelia,
tohoročné uvažovanie o Vianociach, ktoré sú už
bezprostredne blízko, začnem slovami jednej
z našich najpopulárnejších súčasných slovenských speváčok Simony Martausovej, ako ich
spieva v piesni Nenahraditeľná:
Buď mojím svetlom, keď kráčam tmou
Objím ma, nech viem, že som ti tou
Hodnou toho
Nech ma nenecháš
Zabojuj o mňa, keď sa strácam
Po tvojom boku neviem báť sa
Miluj ma dokopy a predsa zvlášť
Uprostred búrok a tmy
Daj vedieť, že stále si
Obleč ma do nového kroja
Veď som žena hodna boja
Uprostred predstáv a snov
Dávaj len vedieť, že som
Nenahraditeľná.
Speváčka sama sa o význame týchto slov, ktoré
na pozadí rozhovoru ženy s mužom ukrývajú jej
dôverný vzťah s Bohom, vyjadruje takto: S Bohom „sme kamoši. On aj tak vidí to najhlbšie,
čo v sebe mám, tak prečo by som navonok mala
hovoriť nejako inak. Pieseň Nenahraditeľná je
pre mňa typ odovzdanej prosebnej modlitby, kde
zároveň prejavujem Bohu svoju dôveru v to, že
viem, že ma má rád a nechá sa uprosiť, hoci možSTRANA 10

no vyzerá, že spí. Je to o našom vzťahu, kde mám
vedomie, že hoci sa niekedy strácam, on o mňa
stále stojí, lebo som pre neho nenahraditeľná –
ako každý z nás“ (porov. Katolícke noviny, r.
2018, č. 46, s. 21).
V tajomstve Vianoc sa nám všetkým teraz otvára
milostivý čas, ktorý nás pozýva spoznávať, ako
veľmi na nás Bohu záleží. Dojímavá ozvena známej a nepretržitej starozákonnej túžby po Spasiteľovi nás v Advente opäť učí umeniu modlitby
a túžby po Bohu. Zároveň však máme objaviť, že
viac než my po Bohu, Boh túži po nás.
Mnohé domácnosti a verejné priestranstvá sa
v tomto čase ozdobia do mnohorakých svetielok,
aby pripravili a dotvorili atmosféru Vianoc.
Túžim na tomto mieste vyjadriť svoju vďaku
všetkým, ktorí aj dnes vedú a učia deti a mládež
týmto veľkým veciam týkajúcich sa našej spásy.
Chcem poďakovať všetkým rodičom – vďaka
Vám deti dostali možnosť prísť na tento svet a nesené Vašou láskou objavujú Božiu lásku. Vytvárate pre deti a s deťmi rodinu. Ste nenahraditeľní.
Chcem poďakovať všetkým učiteľom – vďaka
Vám deti odkrývajú tajomstvá vedy, kultúry, jazyka, výchovy a spoliehajú na Vás, že ich Vaša
ruka dovedie k ozajstnému šťastiu. Ste nenahraditeľní.
Drahí farníci, milí priatelia, prajem Vám, aby ste
prežili radostné a požehnané Vianoce. Nech Vás
vedomie Božieho záujmu o Vás a s tým spojené
vedomie Vašej nenahraditeľnosti napĺňa veľkým
šťastím.
					
Anton Ižold
			
duchovný otec farnosti

Zo života v obci
Predstavujeme - Mgr. Zuzana Balážiová
Keď zavítate k detskej lekárke, úsmev na tvári Vám dozaista vyčarí rozprávkový motív zdobiaci steny čakárne. To isté zažijete
aj pri návšteve priestorov materskej školy a ak sa čo len trochu
zaujímate o dianie v našej obci, „Zálužská paleta“ pre Vás nebude neznámym pojmom. Všetko vyššie spomínané spája jedno
meno – Mgr. Zuzana Balážiová (49), ktorá je autorkou spomínaných výtvarných počinov, ale tiež pravidelne oceňovanou účastníčkou každoročne sa konajúcej výtvarnej súťaže. Jej kreatívneho ducha sme vyzvŕtali v našej, už pomaly tradičnej, rubrike.
Red.: Umelecký talent často dedíme naprieč generáciami, ale z času
na čas je človek sám priekopníkom. Ako to bolo vo Vašom prípade?
Z.B.: Pozitívny vzťah k umeniu a ľudovej kultúre sa vo mne formoval už
od malička. Moja stará mama, Anna Valová, plietla rozličné predmety
z kukuričného šúpolia, ale tiež vyšívala, či maľovala vajíčka. Zo strany
rodiny Práznovskej som zrejme zdedila vlohy pre maľovanie. Jeden ujo
vyučoval výtvarnú výchovu, druhý bol zas maliar a drevorezbár, teda
potenciál pre ďalšieho tvorivého člena rodiny tu bol (smiech).
Red.: Odmalička ste teda mali okolo seba tie správne vzory...
Z.B.: ...to áno a som rada, že ma už v útlom veku týmto spôsobom
obohatili. Pamätám si napríklad, že ako šesťročná som pani učiteľke
v materskej skole ukazovala, ako sa háčkuje retiazka.
Red.: Poďme ale k Vášmu dominantnému záujmu, a tým je maľovanie.

Prezradíte nám, ako ste s maľbou začali a neskôr sa odvážili vyjsť so
svojou tvorbou aj pred odbornú verejnosť?
Z.B.: Prvé moje maľby s detskými a rozprávkovými motívmi vznikli
na stenách v interiéri materskej školy, kde pracujem ako pedagóg už 28
rokov. V roku 2001 som začala navštevovať výtvarný kurz pre dospelých
v Základnej umeleckej škole - Ateliér Médea v Nitre a rok na to som sa
začala pravidelne zúčastňovať vzdelávaní a letných výtvarných sympózií pre učiteľov „Budmerická krajina“ organizovaných MPC v Bratislave, kde som sa zdokonaľovala vo svojej výtvarnej tvorbe.
Red.: V rámci postupného rozširovania znalostí ste pochopiteľne prešli
viacerými umeleckými postupmi či technikami...
Z.B.: Je to tak, ako vravíte – postupne som sa zoznámila so šitím patchworku, maľovaním voskovej batiky. Neskôr prišiel na rad akvarel,
olejomaľba, akryl, kombinovaná technika či maľovanie na hodváb.
Samozrejme, to vrstvenie vedomostí korešponduje s mojím povolaním
učiteľky. Inými slovami, zaujíma ma všetko.
Red.: A potom prišli výstavy, úspechy, ocenenia...
Z.B.: (smiech) ...Nie je to také priamočiare, ale áno, dostavili sa aj
ocenenia, hoci ich nepovažujem za prvoradé. V roku 2003 som získala
1.miesto v krajskej súťaži „Výtvarné spektrum“ organizovanej Krajským osvetovým strediskom v Nitre, v kategórii neprofesionálnych výtvarníkov s prácami „Západ slnka“ a
„Nočná krajina“. Taktiež v roku 2008 v súťaži „Výtvarné spektrum“ mi
bolo udelené čestné uznanie za práce „Liptov I, II“.

Moje práce prezentujem každoročne s oceneniami aj vo výtvarnej tvo
rivosti obce Veľké Zálužie „Zálužská paleta“.
V minulosti som bola súčasťou výtvarnej skupiny ZAMAT. Išlo o zoskupenie 5 učiteliek MŠ - prevažne z Nitry. Vystavovali sme v Metodickom
pedagogickom centre v Bratislave, v priestoroch Slovenského rozhlasu
v Bratislave, v priestoroch Divadla A. Bagara v Nitre, či Ponitrianskom
múzeu, ďalej v Prievidzi, Budmericiach, atď.
Red.: Existujú motívy, ktoré preferujete, resp. sa pri nich cítite slobodná vo vyjadrení podtstaty?
Z.B.: Venujem sa intuitívnej maľbe, nechávam sa viesť pocitmi a zrazu
zo zdanlivej abstrakcie vzniká celkom konkrétna téma. Zväčša sú to
krajinky s domami.
Red.: Zahŕňajú Vaše plány na najbližšie obdobie aj iné kreatívne činnosti?
Z.B: Už šestnásty rok píšem a maľujem Pamätnú knihu Veľkého Zálužia ako aj kroniku našej obce. V súčasnosti však musí ísť výtvarné
umenie mierne do úzadia, nakoľko končím štúdium špeciálnej pedagogiky. Mám jednoročné vnúčatko, ktoré si chcem rovnako užiť. Popri tom
maľujem medovníčky, venujem sa i výrobe textilných hračiek a mám
v pláne pletenie z prútia. No predovšetkým musím chodiť do práce, kde
tých aktivít s predškolákmi je skutočne neúrekom.
Red.: Ďakujem za Váš čas a želám ešte veľa entuziazmu a uskutočnených projektov. 				
(-jm-)
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Materská škola
Lampiónový sprievod
V stredu 14. novembra 2018 sa v našej obci uskutočnil tradičný
lampiónový sprievod. V podvečer, keď už bola všade tma, sme
sa stretli pred budovou materskej školy. Malí škôlkari už netrpezlivo čakali na začiatok sprievodu. Všetko odštartovala bubnová
show Tambores. S jej hlasným bubnovaním sme prešli ulicami
Cintorínska – Hlavná – Veľká Urbanková. Cestou si malí i veľkí
svietili lampiónmi a rôznymi svetielkami. Na poli za obcou sme
napokon vypustili lampióny šťastia a rozžiarili oblohu. Naša cesta ďalej pokračovala na ihrisko za základnou školou, kde si všetci zúčastnení mohli pochutnať na sladkých šiškách. O bezpečnosť celého sprievodu sa postarali príslušníci Policajného zboru
Veľké Zálužie a Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie.
(-eb-)

Jesenné tvorivé dielne v MŠ
Tak, ako každý rok aj tento sme privítali „Pani Jeseň“ pekným
podujatím. Tradične sme pozvali do Materskej školy rodičov,
súrodencov i starých rodičov, aby spolu so svojimi deťmi strávili príjemné popoludnie. Priniesli si tekvice, vetvičky, gaštany, šípky a iné plody jesene a mohli tak spolu vyrezávať
a ozdobovať tekvičky. Jedáleň MŠ sa tak dňa 10.10. 2018 premenila na „Tvorivé dielne“. Atmosféra bola príjemná a radosť
detí z ich výtvorov neopakovateľná. Nápadov bolo neúrekom
a tak vznikli tekvičky od výmyslu sveta. Veď posúďte sami....
(-eb-)

Október – mesiac úcty starším

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok si deti z predškolských tried pozvali svojich starých rodičov na posedenie spojene s tvorivou dielničkou. Od rána boli netrpezlivé, kedy ich babičky a dedkovia konečne prídu. Deti si pre
nich pripravili niekoľko básní a piesní. Vyrobili aj milé
darčeky, ktoré na záver programu svojim starým rodičom
s láskou darovali. Chceli sa im aj touto formou poďakovať za ich lásku, starostlivosť a čas, ktorý s nimi trávia. Potom nasledovalo už samotné tvorenie a vyrábanie jesenných
ozdôb, za krátky čas boli vystavené na obdiv rôzne venčeky,
STRANA 12

ozdobné košíky, strašidelné tekvičky, ale aj búdky pre vtáčikov. Na záver bolo pripravené malé občerstvenie, za ktoré
ďakujeme. Dúfame, že sa v prostredí našej MŠ cítili starí rodičia príjemne a do ďalších dní im prajeme hlavne veľa zdravia
a radosti.
Krátkym programom prispeli deti predškolskej triedy Lienok
k Výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov, ktorá sa uskutočnila v mesiaci október. Spríjemnili posedenie starkých z našej
obce, ktorí oslavovali spoločne svoj sviatok.
						
(-mb-)

Materská škola

Psovodi v MŠ
Dňa 22.10. 2018 navštívili našu MŠ príslušníci Zboru väzenskej
a justičnej stráže Nitra. Prišli nám priblížiť prácu psovoda. Deti
oboznámili s tým, ako prebieha výcvik psíka, ako sa mu musia
každý deň venovať, opakovať jednotlivé povely, aby sa ich psík
naučil a aby sa na neho psovod mohol pri akcii na 100% spoľahnúť. Nechýbali ani praktické ukážky. Najskôr to boli povely:
sadni, prines, zostaň! Potom nasledovala ukážka psíka, ktorý bol
cvičený na vyhľadávanie výbušnín. Psovod rozmiestnil v areáli

kufríky, pričom do jedného schoval hľadaný predmet. Pes na povel prešiel popri každom kufríku a správne označil hľadaný
kufrík tým, že si k nemu sadol a počkal na psovoda. Deti ho
pochválili za tento výkon potleskom. Ďalej nám bola predvedená ukážka zameraná na blokovanie, zadržanie a eskortovanie
výtržníkov, ktorú deti sledovali so zatajeným dychom. Na záver
nasledovala diskusia, deti si mali možnosť psíkov pohladkať
a nesmela chýbať ani spoločná fotografia.
(-eo-)

Strašidelné dopoludnie v MŠ

Aká je to veľká radosť, keď deti miesto toho, aby sa báli strašidiel, sa za takéto príšery prezlečú a idú strašiť iných. Prezliekli
sme sa za strigy, kostry, čarodejníkov, čertov a iných strašidelných tvorov a strašili sme sa navzájom. Hlavná čarodejnica okrem svojich kúziel si pripravila pre svoje mátohy rôzne
súťaže, ako preteky letu na metle, skúška odvahy siahnutím

do čarodejníčkinho vrecúška, kde spal jej „vykŕmený pavúk“,
zjesť so zatvorenými očami dračie vajce, ako aj siahnuť rukou
do bahna z močariska začarovaného lesa. Nechýbal ani tanec
ježibáb a čertov. Na koniec boli všetky strašidlá odmenené
za odvahu a zvládnutie všetkých úloh sladkým medovníkom.
(-zb-)
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Základná škola
Otvorená hodina z biológie

V spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom naša škola
zorganizovala 19. októbra už druhú otvorenú hodinu, na ktorú sme
pozvali metodičku MPC v Nitre Mgr. E. Haasovú, riaditeľky a p. učiteľky zo susedných škôl Lehota, Báb, Jarok, riaditeľku CVČ Slniečko
Mgr. E. Prekopovú. Zúčastnili sa tiež kolegyne z našej školy, rodičia
pán Martin a pani Vierka Cocheroví. Spolu sme pozvali 15 hostí,
ktorých na začiatku privítala riaditeľka ZŠ Mgr. D. Lahučká. Hodina sa uskutočnila v nových priestoroch dostavby školy. Využili sme
možnosť zväčšenia učebne otvorením posuvnej steny. Témou vyučovacej hodiny boli " Aktivizujúce metódy podporujúce aktívne učenie
sa žiakov v predmete biológia." Vyučovala pani učiteľka Mgr. Edita
Hambalková v 6. B triede učivo „Včely a včelárstvo“. Prizvaní rodičia Cocheroví sú miestni včelári, ktorí spolu s pani učiteľkou pripravili žiakom celodenné zážitkové blokové vyučovanie. Počas prvých
troch hodín p. Cocher žiakom priblížil a porozprával všetko, čo vie zo
života včiel. Priniesli veľa názorných pomôcok- stánok Ujlacký mad,
s ktorým chodievajú na jarmoky, ukážky historických aj súčasných
úľov, plásty, dymidlo, včelárske ochranné obleky a kukly, propolis,
peľ, pravý včelí vosk a niekoľko druhov medu. Najväčšou raritou
bol presklený úľ, kde mohli žiaci aj hostia nielen vidieť, ale aj počuť
včeliu rodinu. Spolu s chlapcami vyrábali plásty, dievčatá odlievali
sviečky. Po tejto tvorivej dielni spojenej s prednáškou nasledovala
vyučovacia hodina, ktorá bola odprezentovaná na vysokej odbornej,
didaktickej a metodickej úrovni. Pani učiteľka využila najnovšie,
najmodernejšie vyučovacie metódy a formy práce. Aktívne počas celej hodiny pracovala s interaktívnou tabuľou. V úvodnej časti zaradila
didaktickú hru podľa vzoru televíznej vedomostnej relácie Kufor. Ako
motiváciu zvolila hádanku. Žiaci na interaktívnej tabuli pomaly odkrývali obrázok včely sediacej na kvete púpavy ukrytý pod panelmi.

Metódou brainstormingu hľadali všetky pojmy, ktoré súvisia s témou
včely. Pri vysvetľovaní nového učiva využila prezentáciu v Power
Pointe. Vyučujúca používala veľké množstvo obrazového materiálu
a reálnych predmetov. Zážitkom pre prítomných žiakov i hostí bola
ukážka skutočnej včelej rodiny v presklenom úli, kde žiaci mohli vidieť včely v skutočnej veľkosti. Pri prezentácii pomôcok, potrebných
k práci včelára, pomáhal pomocník oblečený v ochrannom včelárskom odeve. Mohli si ho vyskúšať aj ostatní. Počas výkladu žiaci
preukázali veľké množstvo vedomostí, ktoré si počas dňa osvojili.
Celá hodina bola odučená zážitkovou formou, pričom reálne zapojili do získavania vedomostí všetky zmysly. Počas záverečnej časti
hodiny mali možnosť ochutnať a poznávať štyri najznámejšie druhy
medu. Vo fixačnej časti žiaci opakovali poznatky zábavnou formou
tak, že hľadali správnu cestu do úľa pre včielku Maju. V závere hodiny pani učiteľka pochválila žiakov za aktivitu, poďakovala prítomným za pozornosť, manželom Cocherovým za ich aktívnu pomoc
a spoluprácu. Žiaci rozdali hosťom malé darčeky - med a sviečky.
Pri didaktickej analýze vyučovacej jednotky p. metodička i všetky
prítomné pani riaditeľky a učiteľky vysoko ocenili odbornosť a pedagogické majstrovstvo p. uč. Mgr. E. Hambalkovej. Pani riaditeľka
Mgr. D. Lahučká jej poďakovala za perfektne odučenú vyučovaciu
hodinu, za námahu a čas, ktorý venovala jej dokonalej príprave. Sme
radi, že naša kolegyňa je vďaka svojmu profesionálnemu prístupu
vzorom a inšpiráciou aj pre pedagógov nielen z našej, ale aj susedných škôl.
					

(-mh-)

Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov sa na svete oslavuje z iniciatívy Rady Európy
v Štrasburgu každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom
je podnietiť Európanov v 47 členských krajinách, aby sa učili cudzie
jazyky s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia medzi národmi. Cieľom
podujatí organizovaných pri tejto príležitosti je poukázať na rôznorodosť národov a jazykov a na bohaté kultúrne dedičstvo nášho kontinentu.
Naša škola každoročne organizuje pri tejto príležitosti rôzne aktivity.
Zameriavame sa na anglický, nemecký a ruský jazyk, ktoré sa na našej
škole vyučujú.
Už tradične na žiakov čakala prehliadka cudzojazyčnej literatúry, ktorá bola situovaná v našej novej jazykovej učebni v prístavbe školy.
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Na interaktívnej tabuli si žiaci mohli pozrieť krátke dokumenty o iných
krajinách v anglickom jazyku. Taktiež mali možnosť zahrať si anglické
pexeso, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky angličtinárky. Najzaujímavejšou aktivitou bolo vyzdobovanie medovníčkov, ktoré pripravili
žiaci 6.A a 6.B. Na medovníčky kreslili vlajky iných štátov. Vytvorili
tak krásnu prehliadku štátnych symbolov iných krajín, ktorú si mohli
pozrieť všetci žiaci. A ako sa hovorí, na záver to najlepšie. Na poslednej
vyučovacej hodine si mohli pochutiť na medovníčkoch, ktoré vlastnoručne upiekli.
Veríme, že takéto aktivity sú príjemným spestrením výučby a zvyšujú
záujem o štúdium cudzích jazykov.
				
(-zz-)

Základná škola

Halloweensky ples
Naša škola sa každoročne zapája do charitatívnych zbierok
Biela pastelka a Hodina deťom. Naším zámerom je, aby
sme v deťoch od malička pestovali empatiu, porozumenie
k osudom ľudí, ktorí to v živote nemajú ľahké a boria sa
s rôznymi problémami a ťažkými životnými situáciami.
Tento rok žiaci deviateho ročníka z vlastnej iniciatívy pripravili a zorganizovali ďalšie charitatívne podujatie – benefičný Halloweensky ples. Konal sa v predvečer Sviatku
dušičiek v telocvični školy, ktorú na túto príležitosť vyzdobili v strašidelnom duchu. Plesu sa zúčastnili najmä žiaci I.
stupňa, niektorí aj spolu s rodičmi a staršími súrodencami.
Deviataci pripravili deťom sprievodný program - úvodný

tanec, rôzne hry na stanovištiach, fotenie pri fotostene,
súťaž o najkrajšiu masku a diskotéku. Rodičia pripravili
bohaté občerstvenie, za čo im touto cestou veľmi pekne
ďakujeme. Výťažok z plesu sa deviataci rozhodli darovať
našej žiačke na zdravotnú rehabilitáciu. Potešilo nás, že
naši žiaci majú otvorené oči, dobré srdcia a nie sú im ľahostajné osudy ľudí v ich blízkom okolí. Ďakujeme všetkým, ktorí symbolickým vstupným podporili túto peknú
myšlienku.
(-mh-)

Svetový deň chrbtice
V pláne práce školy zohľadňujeme rôzne výročia, pamätné,
alebo svetové dni a pri ich príležitosti organizujeme pre žiakov zaujímavé podujatia a aktivity.
16. október je Svetový deň chrbtice, ktorý je podporovaný
Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu a pripomína sa
od roku 2000. Hlavným cieľom tohto dňa je predchádzať
zdravotným problémom chrbtice. Celosvetovým problémom
súčasného spôsobu života ľudí je sedavý spôsob života, z ktorého vyplývajú časté problémy so zdravím. Nepodceňujeme
správny vývin chrbtice u detí. Škola by popri rodine mala
byť jedným zo zásadných činiteľov, ktoré prezentujú zdravý
spôsob života a k nemu vedú a vychovávajú deti. Primárna

prevencia je v školskom veku veľmi dôležitá. S týmto cieľom
pripravila p. uč. Mgr. L. Bíliková v telocvični program, počas
ktorého si všetci žiaci 2.- 4. ročníka nacvičovali správne držanie tela v sede aj v stoji. Vyskúšali si aj cvičenia na posilnenie
a uvoľnenie chrbtového svalstva. Naučili sa niekoľko cvikov,
ktoré prispievajú nielen k správnemu držaniu nášho tela, ale
pravidelným cvičením vedú k predchádzaniu rôznym zdravotným problémom pohybového aparátu. Toto cvičenie prinieslo žiakom radosť a dobrý pocit, že urobili pre seba a svoje
zdravie niečo užitočné.			
		
			
(-lb-)
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CVČ - Slniečko
Začiatok Slniečkovského roka
Nie v každej obci majú možnosť obyvatelia zapísať svoje deti
na popoludňajšie aktivity priamo v mieste bydliska . Túto možnosť využili rodičia 236 detí z našej obce a blízkeho okolia.
Z nich 188 si uplatnilo vzdelávací poukaz u nás a vďaka tomu
platili menší členský poplatok. Od 1.októbra sme začali pracovať v 31 záujmových útvaroch. S riaditeľkou a dvomi pedagogickými zamestnancami spolupracuje 15 externých spolupracovníkov, 1 dobrovoľník a 1 nepedagogický zamestnanec.
Okrem už tradičných krúžkov sme otvorili nové záujmové útvary: KOZMETIKA MLADÝCH, MLADÝ HASIČ, WORKOUT
a BALET. Pre veľký záujem sme rozšírili počet krúžkov DREVO A PAPIER, KERAMIKA a DISCO.
Teší nás rastúci počet detí, ktoré navštevujú športové oddelenia.
Svedčí to o tom, že rodičia si uvedomujú dôležitosť pohybo-

vých aktivít svojich detí, a zároveň tak predchádzajú ich chorobnosti a obezite.
Touto cestou by som sa rada poďakovala pánovi Andrejovi
Práznovskému za nezištnú pomoc pri organizácii činnosti jedného z našich športových krúžkov.
Činnosť záujmových útvarov môžete priebežne sledovať na našej webovej adrese uvedenej na stránke obecného úradu a tiež
na facebooku Centra voľného času Slniečko.
Želáme našim členom a vedúcim záujmových útvarov veľa dosiahnutých úspechov a rodičom radosť zo spokojných a šťastných detí.

Vianočný čas
Príchodu Mikuláša a rozsvieteniu stromčeka sa najmenšie deti potešili v piatok 7.
decembra. Už tradične sa v tomto čase v našej obci koná aj jarmok. Štvrtý ročník
sa konal v sobotu 8. decembra a nelíšil sa od predchádzajúcich. Héliové balóniky
vyniesli do neba vianočné priania detí a dospelí návštevníci sa v dobrej atmosfére
mohli občerstviť medovinou, punčom, voňavým vareným vínkom ale tiež kulinárskymi špecialitami.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z materskej školy, tanečné, baletné
a športové záujmové útvary miestneho centra voľného času, Gajdošskí trogári
a DFS Drienka, Ujlačanka a hosťujúci DFS Trnavček.
Ďakujeme návštevníkom, účinkujúcim i predajcom sa skvelú atmosféru a tešíme
sa na ďalší ročník. Želáme všetkým v novom roku veľa zdravia a splnenie i tých
najtajnejších želaní.
					
(-ep-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť FSk UJLAČANKA za posledný štvrťrok 2018
V našej obci sa 9.10.2018 konala v rámci mesiaca október slávnosť „ ÚCTA K STARŠÍM“ ktorú organizovala obec Veľké Zálužie v spolupráci s JDS vo Veľkom Záluží.
FSk UJLAČANKA pozdravila seniorov a jubilujúcich občanov
veselými piesňami, ktoré si spolu s nimi zaspievali. Dňa 14.10.
sme prijali pozvanie na okresnú prehliadku folklórnych skupín
pod názvom „ BLÚDILA PESNIČKA“ , kde sme veľmi dobre
reprezentovali naše kroje aj obec piesňami našich starých otcov
a materí. Dňa 16.10. sme boli pozdraviť seniorov v Podhoranoch
pri príležitosti sviatku ÚCTY K STARŠÍM. V našej obci sme sa
zúčastnili krojového sprievodu a slávnostnej svätej omše, ktorá
sa konala v rámci pamiatky Všetkých svätých, kedy bol vysvätený aj náš chrám.
  

FSk Ujlačanka sa zapája nielen pri slávnostiach svojím spevom,
ale aj prácou pri skrášľovaní našej obce. Opravili sme sedenie lavičku pri kríži na Titváni, ktorý stojí na rozmedzí našej obce
a obce Jarok. Lavička bola v dezolátnom stave, zarastená trávou
a kríkmi, že ju nebolo ani vidieť. Pán starosta nám pomohol zohnať nové dosky na lavičku a o ostatné sa postarali už naši členovia a FSk Ujlačanka. Ďakujeme p. starostovi obce, za pomoc
pri renovácii lavičky.
Blížia sa sviatky radosti a pokoja, želám členom FSk Ujlačanka
a všetkým občanom pevné zdravie a pokoj v rodinách.
							
					
(-ab-)

CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA
Dňa 29.11.2018 ma oslovila redaktorka z TV Nitrička redaktorka
sl. Dominika Lorincová na natáčanie zvykov štedrovečernej večere.
No a ja som to oslovenie prijala a pozvala som ich k nám domov. Pripravila som večeru za pomoci spevákov a speváčiek FSk UJlačanka.
Pani Hrdlicová Gitka uvarila zemiaky, aj ich očistila, to boli na šúlance.
Navarila som šošovicovej polievky, pripravila som stôl, do košíka som
vložila oplátky a med a varili sme šúlance makové. Keď sme šúlance
uvarili tak sme si posadali ku stolu a začali sme večerať. No medzitým
prišli koledníci a zaspievali nám vianočné koledy. Tak sme si posedeli
a zapomínali na Vianočné sviatky, keď sme my boli malými deťmi, ako
to v rodinách prebiehalo.

Koledníci boli moji speváci a pán Peter Bíro zavinšoval tak ako sa
kedysi vinšovalo „ veľa zdravia, štastia a hojne Božské požehnania.“
Nakoniec to čo sa nezjedlo som každému pribalila domov.
Keď to všetko, milí Zálužania chcete vidieť, tak si pozrite 24.12. reláciu CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA na TV
NITRIČKA.
(-ab-)
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Z činnosti MO SČK Veľké Zálužie
Vážení a milí červenokrížski priatelia, dobrovoľníci, členovia a podporovatelia, dovoľte mi touto cestou priblížiť prácu MS za rok 2018.
Prvý odber krvi sa konal vo februári, kde darovalo 65 darcov krv.
V marci sa konala už tradične Výročná členská schôdza na ktorej sme
si zhrnuli činnosťi a naplánovali ďalšie aktivity na rok 2018. Popri našej činnosť, myslíme aj na oddych a tak sme vyrazili na výlet do Veľkého Medera. Po oddychu nás čakal v júni ďalší odber na ktorom sa
zúčastnilo 73 darcov. Naše členky sa zúčastnili na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou Veľké Zálužie. Okrem Petropavlovského

jarmoku svoju pomoc poskytli aj na Stretnutí rodákov na zálužskom
vinobraní. V októbri sa konal posledný tohtoročný odber na ktorom sa
zúčastnilo 68 darcov. Ďakujeme všetkým podporovateľom, dobrovoľníkom, zamestnancom OcÚ a sponzorom ktorí, nám pomohli pri odberoch, ako aj pri stretnutiach našich členov. Všetkým prajem prežitie
Vianoc v pokoji, láske a v novom roku 2019 pevné zdravie, telesnú
a duševnú pohodu, aby ste mohli v zdraví užívať nový rok. Najbližší
plánovaný odber krvi je 22.2. 2019.
(-vš-)

Potravinová pomoc - Veľké Zálužie
a Lehota
Aj tento rok sa konal po 4 raz rozvoz potravinových balíčkov,
ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (OP FEAD) prostredníctvom partnerskej organizácie - Slovenského červeného kríža. A tak 5.11.2018 členky MO SČK vo Veľkom Záluži pani
Viera Škvareninová, Zuzana Škvareninová, Anna Bédiová a
Marta Danášová opäť odovzdali 28 potravinových balíčkov
obyvateľom Veľkého Zálužia a Lehoty, ktorí sú v nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO.
Ďakujeme členkám MO SČK.
		
(-vš-)

Gajdošskí trogári a SSK Drienka

Kto by nepoznal televíznu reláciu KAPURA? Obec Veľké Zálužie prostredníctvom tejto relácie propagovali Gajdošskí trogári a SSK Drienka. V relácii 8. a 9.12. 2018 odzneli staré vianočné uljacké piesne. V relácii KAPURA na RTVS 2 prebieha
aj hitparáda, kde postupujú klipy s najväčším počtom hlasov,
tak ak sa vám piesne budú páčiť dajte im hlas.
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Ďakujeme rodine Kolaříkovej, ktorá nám poskytla priestor
“Slovenskú izbu“, ktorá dotvorila pri natáčaní pravú slovenskú
vianočnú atmosféru.
Poďakovanie taktiež patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave klipu do tejto relácie.
(-gp-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií

Aktivity a činnosti ZO JDS vo Veľkom Záluží

Za krásneho augustového slnečného počasia dňa 22. 8. 2018 sa
v Lužiankach konala súťaž v petangu, ktorej sa zúčastnili i naši seniori
a získali krásne trofeje. Na 1. mieste v kategórií žien skončila pani Áčová, a na 3. mieste medzi mužmi skončil pán Jaroslav Hutlas.
Dňa 6. septembra 2018 sme boli na jednodňovom výlete v Budapešti.
Hlavné mesto Maďarska nám predstavil milý sprievodca, pán Záhorský. Hneď z rána sme si dali rozcvičku v podobe vyšlapania miestneho
hradného vrchu. Tu sa nám naskytol nezameniteľný výhľad na okolité
strechy budov, zeleň parkov a rieku Dunaj. Postupne sme sa presunuli do centra mesta, kde sme sa museli zastaviť pri jednej z dominánt
Budapešti, chráme sv. Štefana. ďalej nás cesty zaviedli k hradu, sídlu
prezidenta, kde sme si počkali na výmenu hradnej stráže. Dané ,,predstavenie" bolo úžasné, miestami až dojemné. Poslednou atrakciou dňa
bola návšteva Tropikária, ktoré je známe množstvom rozličných druhov
vodných živočíchov. Všetci zúčastnení si tento výlet plne užili.

Keďže aj Slovensko je plné zaujímavých kultúrno-historických pamiatok, ktoré by bola škoda nevidieť a nezažiť, utorok 18. septembra 2018
sme sa vydali poznávať naše blízke mesto, Nitru. Pre ňu charakteristický vrch Zobor nebolo možné vynechať zo zoznamu navštívených miest.
Po ceste na vrchol sme prešli aj krížovú cestu so 14 zastaveniami smerom k Svoradovej jaskyni. Ďalším významným prvkom Nitry je miestny hrad, kde sme si prezreli Vazulovu vežu, diecézne múzeum a Katedrálu sv. Emeráma, kde sú uložené relikvie sv. Svorada a sv. Cyrila.
Popoludní dňa 19. októbra 2018 do klubu dôchodcov zavítala pani Domaracká z Ministerstva vnútra SR s prednáškou o prevencii kriminality.
Venovala sa nám a radila ,,ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov". Pozorne sme ju počúvali a odniesli si so sebou dôležité informácie
týkajúce sa našej bezpečnosti i našich blízkych.
Nakoľko je október známy ako mesiac úcty starším, obecný úrad sa
zhostil organizácie každoročného podujatia pre starších občanov Veľkého Zálužia. Kultúrnym programom prispela miestna materská i základná škola speváckymi vystúpeniami v podaní ich žiakov. Členovia klubu
seniorov pripravili chutné občerstvenie.
Ďalšia akcia, do ktorej sa naše členky aktívne zapojili, bol lampiónový
sprievod, konajúci sa dňa 14. novembra 2018. Pre účastníkov sprievodu, deťom s ich rodičmi, pripravili seniorky sladkú odmenu - domáce
šišky.
Na záver by som sa rada s vami, vážení a milí seniori, rozlúčila vianočným vinšom:

,, Až vianočné zvony zazvonia,
ihličie Vám doma zavonia,
zahoďte všetky trápenia a starosti,
užite si sviatky v šťastí a radosti."
(-eá-)
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Dňa 30.9. - 1.10.2018 sa uskutočnil v spoločenskom dome 17.ročník
Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a výpestkov zo záhrad.
Ako už tradične, bola výstava spojená so súťažou o najkrajšie jablko
roka 2018 a ostatné ovocie, zelenina, kvety a výrobky z ovocia a zeleniny. Tak ako už v minulom roku, aj teraz hodnotili poradie na prvom
až treťom mieste občania lístkovým systémom. Na výstavu sa prišlo
pozrieť cca 250 ľudí okrem žiakov z MŠ a ZŠ. Oproti minulému roku
je to podstatný nárast, čo nás teší a zároveň zaväzuje pre skvalitnenie
našej práce.
Diplomy a vecné dary ocenení vystavovatelia obdržia na Výročnej
schôdzi 3.2.2019.
Vystavovateľom, ktorí boli ocenení, gratulujeme.Veríme, že v budúcom
roku sa do súťaže zapojí ešte viac vystavovateľov, záhradkárov. Výstavu nám obohatili aj maľby a ručné práce našich detí z MŠ, ZŠ a kútika
dočasnej starostlivosti o deti. Za odmenu vystavované jabĺčka a ovocie
sme rozdelili pre deti z MŠ a ZŠ a časť ovocia a zeleniny bola presunutá
do kostola na tradičné požehnanie úrody. Ďakujeme všetkým členom a
občanom za vystavené exponáty a pomoc pri organizácii výstavy.
Členovia ZO SZZ sa zapojili po štvrtý krát do celoslovenskej súťaže O
najkrašie jablko.
V dňoch 12. -13. októbra 2018 na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne sa konal 23. ročník celoslovenskej súťaže “O najkrajšie jablko 2018
“, ktorú organizoval Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov. Po štvrtýkrát sa do tejto súťaže zapojili aj naši členovia základnej
organizácie.
Jozef Kečkéš s odrodou Rubín sa umiestnil medzi najkrajšie jablká
skupiny, k čomu mu úprimne gratulujeme. Výbor ZO SZZ ďakuje za
poskytnutie vzoriek jabĺk všetkým zúčastneným členom na celoslovenskej súťaži a za reprezentáciu našej organizácie a obce Veľké Zálužie.
Naša základná organizácia bola poverená predsedníctvom okresnej or-
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ganizácie výzdobou miesta exponátou za okres Nitra. Už tradične sa
tejto úlohy zhostila rodina Zaujecová s rodinou Pekarovou a Stanka
Zajková, za čo im patrí veľké Ďakujem.
Stanke Zajkovej patrí aj poďakovanie za výzdobu a sponzorské dary pre
deti, ktoré navštívili výstavu ovocia a zeleniny.
Pozývame všetkých milovníkov dobrého vína na požehnanie mladých
vín, ktoré sa tradične uskutoční dňa 27.12. 2018 o 18.00h v spoločenskom dome.
Záverom ďakujeme všetkým členom a najmä členom výboru ZO SZZ
za prácu a nezištnú pomoc pri akciách poriadaných našou organizáciou
v roku 2018.
(-vo-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
MC BLŠKY:
Detičky do Ujlackých krojov
Materské centrum BLŠKY realizovalo za finančnej pomoci
Nitrianskeho samosprávneho projekt „ Detičky do Ujlackých
krojov“, kde sme zakúpili materiál a ušili kroje pre najmenšie detičky. Touto cestou sa chcem poďakovať Nitrianskemu
samosprávnemu kraju za schválenie finančných prostriedkov.
Veríme, že kroje si nájdu tiež svoje využitie na mnohých obecných podujatiach.
(-lc-)

Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pod oknom stál.
V ruke veľkú paličku,
na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov teplý šál,
tak na deti vykúkal.
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Športové okienko
Dá sa jazdiť bicyklom bez sedačky a pedálovania?

Ako jazdiť bicyklom bez sedačky sme Vám už v obci ukázali prostredníctvom Cyklotrialu. V nasledujúcom článku sa dočítate, ako sa dá bicyklovať bez pedálovania. Znie to neuveriteľne, ale dá sa to a dokonca
s radosťou.
Cyklotrial Team Veľké Zálužie
Cyklotrial je športová disciplína, ktorá spočíva v prekonaní umelých
alebo prírodných prekážok na špeciálne upravenom bicykli – bez sedačky. História cyklotrialu sa začala vo Veľkom Záluží už v roku 2003
a počas existencie klubu bolo zorganizovaných 7 súťaží aj s medzinárodnou účasťou. Dnes je cyklotrial na Slovensku a aj vo svete šport,
o ktorý je z roka na rok menší a menší záujem. Za posledných 15 rokov
sa doba zmenila. Z toho dôvodu musí prísť aj v Cyklotrial Teame k nasledovným zmenám, a to zmena názvu, zmena zamerania a rozšírenie
oblastí pôsobenia pre prispôsobenie sa dnešnej dobe. Cyklotrial Team
onedlho zmení názov na Cyklopoint Veľké Zálužie, a od 1.1.2019 bude
prezidentom klubu p. Ing. Andrej Práznovský. Klub je registrovaný ako
na Ministerstve vnútra tak aj na Slovenskom zväze cyklistiky (SZC)
a dňa 7.12.2018 Valné zhromaždenie SZC schválilo Cyklotrial Team
Veľké Zálužie za člena komisie SZC v odvetví trial a pre rok 2019 odsúhlasilo klubu organizáciu Slovenských hier mládeže v triale, ktoré sa
uskutočnia v rámci Petropavlovského jarmoku.
Cyklopoint Veľké Zálužie
V obci Veľké Zálužie vzniká nový projekt s názvom Cyklopoint. V rámi
tohto projektu by sme chceli klub a rozšíriť aj o iné športové disciplíny,
ktoré súvisia s cyklistikou. Prichádzame s novou športovou disciplínou
– pumptrack [pamptrek]. Pumptrack je špeciálne navrhnutá dráha určená predovšetkým pre horské a bmx bicykle, na ktorej je možné jazdiť
bez pedálovania a rýchlosť získavať presúvaním ťažiska - odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a klopených zákrut.
Komu je PUMPTRACK určený?
Najväčšou výhodou pumptracku je vhodnosť pre všetky vekové a výkonnostné kategórie bikerov od detí na odrážadlách cez hobby jazdcov
až po pretekárov. Pre začiatočníkov je výzva odjazdiť okruh bez pedálovania, postupne jazdci zlepšovaním techniky pohybu – tzv. pumpova-
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nia zvyšujú svoju rýchlosť, čím sa im následne otvárajú nové možnosti
prejazdu prvkov s využitím pokročilejších techník. Cieľom je prejsť
dráhu za čo najkratší čas.
Budovanie pumptracku v našej obci
Profesionálny pumptrack je vybudovaný podľa detailného projektu
s pokrývkou z asfaltu. U nás plánujeme vybudovať jednoduchý okruh
s povrchom z recyklovaného asfaltu v areáli športového klubu Veľké
Zálužie. Prvá etapa zemných prác už prebehla počas novembra, kde
chceme poďakovať p. Milanovi Bírovi – starostovi obce a firme PAŤAN za bezplatné poskytnutie techniky a dobrovoľníkom Radovanovi
Zuščákovi a Tiborovi Barantalovi za pomoc poskytnutú pri realizácií.
V ďalších etapách budeme ukladať a hutniť vrstvy kameňa a recyklovaného asfaltu pre dosiahnutie požadovaných vĺn a zákrut. Nakoniec by
sme chceli celé okolie upraviť. Boli by sme radi, ak by sa našli dobrovoľníci a ochotní ľudia, ktorý nám venujú nejaké stromy, dreviny, kry,
ktoré by príjemne doladili priestor a okolie dráhy. Napríklad, bolo by
určite príjemné, ak by si deti mohli pochutiť na jablkách, ktoré si tam
budú môcť zo stromu odtrhnúť.
Tento projekt bude realizovaný a financovaný v spolupráci obce, miestnych firiem a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní spraviť niečo naviac v prospech obyvateľov obce Veľké Zálužie. Plánované otvorenie
pumptracku je na jar v roku 2019.
Na záver by sme poďakovať doterajšiemu prezidentovi klubu p. Pavlovi Megovi za odvedenú prácu a dosiahnuté výsledky v činnosti klubu tak v rámci účasti na športových podujatiach na území Slovenskej
Republiky ako i v zahraničí a za pri reprezentovaní a propagácie obce
Veľké Zálužie.
Chcete mať aktuálne informácie
o realizácií tohto projektu ?
Pridajte sa do facebookovej skupiny „Cyklopoint
Veľké Zálužie“

Najstarší pionír v Ujlaku

Moji spoluobčani Úlačani!
Najprv Vás šeckých Úlačanov sťem pozdraviť. Sťev by som
Vám prectaviť :
1. najstaršého pioníra v Úlaku – Jawa 50, typ 550. Kúpev ho
mój apa 1. októbra 1957 roku .
Já som mav tedy 9 rokov a doba bola taká, že tedy bolo tólko motorék v dedine, jak je neská v níkerých domoch ávt. Pre
predstavu mladým – ešte v šeckých domoch nebola eletrina, nebolo kúska asfaltovej cesty, sem – tam vytekala ešte močovka
z dvorov, po ulicách róstóv papšajt, lopúchy, bolláč a repíčí. V
níkerých humnách kobeliny, kozle a hučávali mláťačky. Níkerí
mladí ani neveďá, že voláké pioníre sa vyrábali. /Ešte aj my zme
moseli byť pioníri./ Apa opatruvali lichvu na Lukove, doťál tam
chodili na bicygli. Pionérka – jako hu apa volali bola velká polahosť. Mňa téš bantuvala, najprv som si mohov na ňu len sannúť a zatrúbiť /odtedy šporím zatrúbeňá./ No ale potom, keď
nido nebov doma, začav som hu uchytuvať. Luďí moji – šeckí
Kedzidomby, Žabáreň a línaje v hájoch boli moje! Horší bolo,
keď raz apovi na Mesačoch ráno o štyroch vyšóv benzín. Víte si
prectaviť čo bolo, keď došli apa večer domóv?! Tolko klbásék
nevyrobá u Haja za dva týnne čo som já mav zachílu. Alebo raz
došóv Jožo Avdóv ces prílaz - my zme boli na Budíne susedi –
že praj pome sa voziť na Pioníri, ale už som sa báv ícť na ulic,
tak len dole k potoku a na dvor. Čil já, a čil zas já! Doví kolko
rázy! Aš keď to postálo – bolo to také vrelé, že kebych to bóv
tedy opluv, možná ešte aj neská by to syčalo! Já som to vyutírav

z handričku, ale to bolo tolko platné, jak mrtvému dlhý kabát.
Len keď starý Škapík skonštatuvav : „Janibáči to je zadríté!“
Apa z místa otpych – reku mlíko kypí na šporhelte! Ale keď som
videv, že cez kuchyňu prebehli jak bratislavský expres cez Lehotu aš do komory /tam bývala zavesená hadica od dojačky, familiárne zme hu volali guma / - hneť som bov aš pri potoku, ale šak
to ma dočkalo. Tĺkli nás šade – doma, v škole, na náboženstve,
v kostole a ešte aj na ulici sa mi omotali traky s popolnici okolo
krku! Tedy nebolo postrekov - len Dinocit a bitka proti hlilobe
a možná, že aj proti tetanu. Povecte – kolkí by neská zaslúžili!
Moc pekných spomínék mám na túto motorčeku, no mohov som
hu dať zešrótuvať, no mohóv?! Nemohóv! Apa keť to videli na
kope – zalamentuvali : „tam moja Pionérka!“„Apa, já toho Pioníra spravím, bude taký, jak keď ste ho kúpili“ – povedav som
jim. Aj keď neskoro, ale posnažev som sa! A slub som dodržav!
Čil 1. októbra roku 2018 oslávila apova Pionérka 61. rokov.
Tolko rokov čakala na svoje znovuzrodení. Aspom takto malá
vďaka mame a apovi za život a výchovu kerú nám deťom dali.
Píšem to v Újlačtine, lebo tedy vačšinu sa tak vyprávalo a úlačtina už pomály zakapává.
Zdraví vás Úlačan Martin Križanovič rodák z Budína a šeckým
prajem pekné požehnané Vánoce! A pripájam Betlehemček
v orechovej škrupine.
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Vysladom
rých
škriroku
hou.

Spoločenská rubrika
Poďakovanie

Ďakujeme dlhoročnej pracovníčke obecného
úradu pani Marte Križanovičovej za jej obetavú
prácu pre obec, za ochotu pomôcť a poradiť našim obyvateľom. Pani Križanovičová začínala
na Miestnom národnom výbore v Lehote, pokračovala na Okresnom národnom výbore v Nitre,
zastupovala počas materskej dovolenky pracovníčku OcÚ v Lehote a v roku 1979 nastúpila na
Miestny národný výbor vo Veľkom Záluží.
Pôsobila takmer na všetkých úsekoch obecného úradu – pracovala ako mzdová účtovníčka,
zástupkyňa matrikárky, referentka pre sociálne
záležitosti, stavebné veci, civilnú ochranu oby-

vateľstva, podnikateľskú činnosť a posledné roky
pracovala na úseku životného prostredia a súčastne viedla sekretariát starostu obce. Za 39 - ročné
vedomosti a skúsenosti, ktorými pomáhala občanom, ale aj mladším kolegyniam jej patrí veľká
vďaka.
Do ďalších rokov jej prajeme pevné zdravie,
radosť, spokojnosť v kruhu svojich blízkych,
čas na oddych a záľuby.
			

Kolektív obecného úradu

Júl - November 2018
			
Narodili
sa:
Helena Heczková
Filip Bédi
Eva Kocúrová
Šimon Bútora
Sára Ella Tehlárová
Nina Dudová
Adela Sabadošová
Kristína Gregušová
Adrián Bodocký
Lukas Bako
Ondrej Karas
Nina Vašková
Ema Segéňová
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Opustili nás:
Anna Páleníková r. Šedíková		
Jozef Kováčik				
Vladmír Bédi				
Žaneta Hunková			

85 r.
60 r.
70 r.
40 r.

Zosobášili sa:
Michal Mésaroš a Dagmar Székelyová
Karol Jančo a Monika Baloghová
Marek Malagyi a Renáta Hrnková

Vitajte na svete!

Dávid Pozsgai

Ema Bédiová

Emily Bédiová

Jakub Leskovský

Jakub Miškovič

Liliana Jamrichová

Marek Hutlas

Samuel Gál

Sofia Lieskovská

Tomáš Hollý

Tomáš Jobek

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA, 7.12.2018

VIANOČNÝ JARMOK, 8.12.2018

