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Editorial
Milí spoluobčania,
opäť sa blíži koniec kalendárneho roka a s ním aj
výnimočné čaro adventu a blížiacich sa Vianoc.
Obdobie vzácne na udalosti, radosť, osobitnú vnímavosť, ale aj príležitosť tešiť sa so svojimi najbližšími pri štedrovečernom stole. Každý má svoj
osobitný priestor, svoje želania i očakávania. Miesto kde prežíva atmosféru ticha a pokoja. Vianoce
sú i čas, kedy sa skôr zastavíme vo víre všedného
života a v podvedomí končiaceho sa roka bilancujeme. Čo sme urobili, čo sme mohli urobiť, ale aj
to, čo sme si odložili na rok budúci. Aj tento rok
nám pripravil prekvapenia veselé, smutné, niekedy
i trpké.
Čas letí rýchlo – ani sme sa nenazdali a je tu koniec
roka. Je to aj príležitosť obzrieť sa späť. Z hľadiska
práce obecného úradu nebol tento rok jednoduchý,
ale také sú už asi všetky. Pandémia nového koronavírusu obmedzila nielen spoločenský a kultúrny
život na Slovensku, ale s následkami sme sa museli
vyrovnať aj u nás v obci.
Aktuálna mimoriadna situácia a s ňou súvisiace hygienické opatrenia paralyzovali činnosť obecného
zastupiteľstva, ktoré sú pre fungovanie samospráv
životne dôležité. Na obci sa nám niektoré veci nedarí riešiť tak rýchlo, ako si to predstavujete, pretože okrem zrejmých a viditeľných vecí, pracujeme
aj na tých menej viditeľných, ktoré sa týkajú administratívnej správy obce. Tomu je potrebné venovať, tak ako ostatným veciam, nemálo pozornosti,
aby všetko fungovalo, tak ako má.
No aj napriek danej situácii v obci sa vykonávajú
nepretržite práce, ktoré je možné bez obmedzenia
vykonávať.

Idú Vianoce, dni pokoja a lásky a dni voľna. Využime ich na rozhovory so svojimi blízkymi, precíťme spoločne ich čaro, aby sme sa navzájom viac
a lepšie poznali a mohli pomôcť tomu druhému.
Skúsme spoločne prispieť k tomu, aby tieto Vianoce boli krajšie a radostnejšie pre všetkých, aby ich
atmosféru pocítili všetci obyvatelia našej obce.
Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej energie, lásky a potešenia z najbližších a ľudí
blízkych Vášmu srdcu. Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci
rok 2021!
Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z trinásteho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Obce Veľké Zálužie
zo dňa 21. septembra 2020

UZNESENIE č. 102
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie PhDr. Petra Cochera a členov návrhovej komisie Ing. Danielu
Hollú a Ing. Jána Bédiho. Hlasovanie: za: 10
- Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 103
K bodu 3 / Schválenie programu rokovania
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi,
Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 104
K bodu 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
prerokovalo a berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva s pripomienkou kontroly obsahu
uznesenia č. 96 a č. 97 uvedenej správy. Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 105
K bodu 6/ Odpoveď Krajskému súdu v Nitre
vo veci zaniknutého mandátu Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Uznesenie Krajského súdu v Nitre sp.zn.
26S/31/2020-62
b) uvádza,
že obecné zastupiteľstvo a ani iný orgán žalovaného nevydal uznesenie, osvedčenie a ani iné
opatrenie, na základe ktorého si výkon dotknutého mandátu žalobcu uplatňuje iná osoba. Hlasovanie: za: 4 - Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Andrej Práznovský, Ing.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 3 - Ján Bédi,
Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.;
zdržal sa: 3 - Daniela Beličková, Mgr.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Pavol Pekar, Ing.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 106
K bodu 6/ Odpoveď Krajskému súdu v Nitre
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vo veci zaniknutého mandátu Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Uznesenie Krajského súdu v Nitre
sp.zn.:26S/31/2020-62 v právnej veci žalobcu
Mgr. Daniela Beličková proti žalovanému:
Obec Veľké Zálužie o preskúmanie zániku
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva na
základe žaloby vo veciach územnej samosprávy,
b) schvaľuje
nasledovné vyjadrenie: Dňa 27.07.2020 bolo
na rokovaní Obecného zastupiteľstva Veľké
Zálužie poslancom Obecného zastupiteľstva
doručené Uznesenie Krajského súdu v Nitre
sp.zn.: 26S/31/2020-62, v ktorom Krajský súd
v Nitre vyzýva Obecné zastupiteľstvo obce
Veľké Zálužie, aby v lehote dvoch mesiacov
od doručenia uznesenia sa písomne vyjadrilo v
podobe prijatého uznesenia k žalobe a uviedlo
vo vyjadrení aj vyžiadané skutkové tvrdenia.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Zálužie
prijatím tohto uznesenia deklaruje, že dodržalo
lehotu dvoch mesiacov stanovenú Krajským
súdom v Nitre. Obecné zastupiteľstvo obce
Veľké Zálužie deklaruje, že neprijalo žiadne
také uznesenie, na základe ktorého by si výkon
dotknutého mandátu mohla uplatňovať iná
osoba. Ako je spomenuté v Uznesení Krajského súdu v časti odôvodnenie v bode 14, na
zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Veľké
Zálužie dňa 02.06.2020 starosta obce Milan
Bíro konštatoval, že mandát poslancov Daniely
Beličkovej a Jána Murína zanikol. Po vyjadrení nesúhlasu formou opustenia rokovacej
miestnosti poslancami Tomášom Tkáčom a
Jánom Bédim sa stalo Obecné zastupiteľstvo
neuznášaniaschopným a teda nemohlo prijať
žiadne uznesenie v tejto veci. Najbližšie
ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa
uskutočnilo dňa 27.07.2020, kedy starosta obce
neviedol rokovanie Obecného zastupiteľstva a
nikto z prítomných nenavrhol žiadne uznesenie,
na základe ktorého by si výkon dotknutého
mandátu mohla uplatňovať iná osoba, teda ani
žiadne také uznesenie nebolo prijaté.
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Zálužie
konštatuje, že skutkový stav veci sa odohral
tak, ako je spísané v žalobe, teda o skutkovom
stave sa spor medzi stranami nevedie. Spor
sa vedie o právne posúdenie plynutia času,
ktorý má zásadný vplyv na zánik dotknutého
mandátu. Rozhodnutie v tejto veci je však už v
kompetencii súdu,
c) odporúča
Obecnému úradu obce Veľké Zálužie na okamžité doručenie znenia tohto uznesenia Krajskému súdu v Nitre s určením spisovej značky
súdu a dátumu prijatia uznesenia Obecným
zastupiteľstvom obce Veľké Zálužie. Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
4 - Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Andrej Práznovský, Ing.; Martina Vavríková, Ing.; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 107
K bodu 7/ Návrh rozpočtu obce na rok 2020, s
výhľadom na roky 2021 a 2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie k návrhu rozpočtu obce Veľké Zálužie na
roky 2020-2022. Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi,
Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol

Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 1 - PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 108
K bodu 7/ Návrh rozpočtu obce na rok 2020, s
výhľadom na roky 2021 a 2022 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca Tkáča, Cocher,
Pekara, Beličkovej, Hollej Bédiho k návrhu
rozpočtu na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií ekonomických klasifikácií.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela
Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 1- Jaroslav Bozáň; zdržal sa:
3 - PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Andrej
Práznovský, Ing.; Martina Vavríková, Ing.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 109
K bodu 7/ Návrh rozpočtu obce na rok 2020, s
výhľadom na roky 2021 a 2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh rozpočtu obce na rok 2020, s výhľadom
na roky 2021 a 2022,
b) berie na vedomie
stanovisko predsedu finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2020, s výhľadom na roky
2021 a 2022,
c) schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2020 na úrovni hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie, s pozmeňujúcim návrhom poslanca Tkáča,
d) berie na vedomie
výhľad rozpočtu obce na roky 2021 a 2022.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela
Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 2 - Jaroslav Bozáň; Andrej
Práznovský, Ing.; zdržal sa: 2 - PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Martina Vavríková, Ing.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 110
K bodu 8/ Doplnenie členov komisií pri OZ
vo Veľkom Záluží Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Záluží
volí
poslanca Ing. Jána Bédiho za člena mandátovej
komisie a komisie verejného záujmu.Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č.111
K bodu 8/ Doplnenie členov komisií pri OZ
vo Veľkom Záluží Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Záluží
volí
za členov Finančnej komisie poslancov Ing.
Martinu Vavríkovú a Ing. Jána Bédiho.Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0;
UZNESENIE č. 112
K bodu 9/ Žiadosti občanov, ktoré boli preroko-

Z rokovania obecného zastupiteľstva
vané stavebnou komisiou Obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer odpredať na základe žiadosti p. Róberta
Andrášika a manželky p. Denisy Andrášikovej,
bytom Veľké Zálužie, Dubina 1196/6, pozemok
parc. č. 564/100 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 12 m2 ako dôvod hodný osobitného
zreteľa,
b) schvaľuje
prevod obecného pozemku parc. č. 564/100 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 12 m2 ako
dôvod hodný osobitného zreteľa žiadateľom p.
Róbertovi Andrášikovi a manželke p. Denise
Andrášikovej, bytom Veľké Zálužie, Dubina
1196/6. Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je skutočnosť, že nehnuteľnosť, ktorú Róbert
Andrášik a manželka Denisa Andrášiková kúpili
v roku 2013, bola postavená z časti na obecnom
pozemku bývalými majiteľmi ešte pred rokom
1976,
c) schvaľuje
cenu za 1m2 vo výške 10,00 Eur,
d) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a žiadateľmi p. Róbertom Andrášikom a manželkou p. Denisou Andrášikovou s prihliadnutím na konfiguráciu článku I. kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela
Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 113
K bodu 9/ Žiadosti občanov, ktoré boli prerokované stavebnou komisiou Obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer odpredať na základe žiadosti p. Michala
Peniašku a manželky p. Zuzany Peniaškovej,
bytom Veľké Zálužie, Okružná 423/7, pozemok
parc. č. 564/102 reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 61 m2 ako dôvod hodný osobitného
zreteľa,
b) schvaľuje
prevod obecného pozemku parc. č. 564/96 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 61 m2 ako
dôvod hodný osobitného zreteľa žiadateľom p.
Michalovi Peniaškovi a manželke p. Zuzane
Peniaškevej, bytom Veľké Zálužie, Okružná
423/7. Predmetný pozemok tvorí predzáhradku
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetného pozemku nielen
žiadateľmi, ale aj starými rodičmi p. Michala
Peniašku,
c) schvaľuje
cenu za 1m2 vo výške 10,00 Eur,
d) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a žiadateľmi p. Michalom Peniaškom a manželkou p. Zuzanou Peniaškovou s prihliadnutím na
konfiguráciu článku I. kúpnej zmluvy. Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 114
K bodu 9/ Žiadosti občanov, ktoré boli prerokované stavebnou komisiou Obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží

a) prerokovalo
zámer odpredať na základe žiadosti p. Miroslava Chlebca a manželky p. Evy Chlebcovej,
bytom Veľké Zálužie, Podvinohrady 544/44,
pozemok parc. č. 1799/2 reg. „C“ k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 47 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa,
b) schvaľuje
prevod obecného pozemku parc. č. 1799/2 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 47 m2 ako
prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľom
p. Miroslavovi Chlebcovi a manželke p. Eve
Chlebcovej, bytom Veľké Zálužie, Podvinohrady 544/44. Predmetný pozemok je oplotený a je
súčasťou záhrady rodinnému domu žiadateľov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetného pozemku žiadateľmi a predtým aj príbuznými žiadateľky.
c) schvaľuje
cenu za 1m2 vo výške 10,00 Eur,
d) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a žiadateľmi p. Miroslavom Chlebcom a manželkou p. Evou Chlebcovou s prihliadnutím na
konfiguráciu článku I. kúpnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela
Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 115
K bodu 9/ Žiadosti občanov, ktoré boli prerokované stavebnou komisiou Obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Mareka Hutlasa, vytom Žatevná
1173/49, Veľké Zálužie,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) súhlasí
so zámerom prevodu obecného pozemku parc.č.
3631/7 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 115 m2
formou priameho predaja, cena pozemku bude
určená na základe vypracovaného znaleckého
posudku žiadateľom. Hlasovanie: za: 10 - Ján
Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 116
K bodu 9/ Žiadosti občanov, ktoré boli prerokované stavebnou komisiou Obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Richarda Stanka, bytom Školská
1387/1, Veľké Zálužie,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) súhlasí
so zámerom prevodu pozemku reg. „C“ parc.č.
564/104 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 4 m2 a
pozemku 564/105 k.ú. Veľké Zálužie o výmere
56 m2 formou osobitného zreteľa, nakoľko pri
vytyčovaní novostavby rodinného domu došlo k
chybe a rodinný dom je postavený tak, že zasahuje na obecný pozemok a spoločná výmera
pozemkov je menšia ako 100 m2. Hlasovanie:

za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 117
K bodu 9/ Žiadosti občanov, ktoré boli prerokované stavebnou komisiou Obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Heleny Tkáčovej, bytom Sliváše 988/1,
Veľké Zálužie,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) súhlasí
so zámerom prevodu dvoch pozemkov reg. „C“
formou priameho predaja: parc.č. 563/50 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 179 m2 a tiež pozemku
parc.č. 563/11 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 21
m2, ktoré sú na základe geometrického plánu č.
153/2020 zo dňa 08.06.2020 odčlenené z pozemku reg. „E“ parc.č. 563 k.ú. Veľké Zálužie,
ktorý je na základe LV č. 3534 vo vlastníctve
Obce Veľké Zálužie. Cena pozemkov bude
určená na základe vypracovaného znaleckého
posudku žiadateľom.
Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela
Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 118
K bodu 10 / Rôzne Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Záluží
a) odvoláva
členov Rady školy pri Základnej škole vo
Veľkom Záluží PhDr. Petra Cochera, Mgr.
Tomáša Tkáča, Ing. Danielu Hollú a Mariána
Bédiho,
b) deleguje
členov do Rady školy pri Základnej škole vo
Veľkom Záluží, PhDr. Petra Cochera, Ing. Danielu Hollú a Ing. Pavla Pekara a za zriaďovateľa
Mariána Bédiho. Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi,
Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 119
K bodu 11/ Diskusia Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkom Záluží
schvaľuje
vzdanie sa odmien za výkon funkcie poslanca
na rok 2020. Hlasovanie: za: 10 - Ján Bédi,
Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
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Obecný úrad informuje

SODB 2021- Sčítanie obyvateľstva
Po desiatich rokoch bude opäť na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať v čase od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je toto výnimočné. Bude
výlučne elektronické. Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi
získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.
Výhody elektronického a integrovaného sčítania:
• Presnejšie a kvalitnejšie údaje
• Bezpečnosť
• Šetrenie životného prostredia
• Rýchlosť sčítania
Zúčastniť sa sčítania je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Na tento účel sa obyvateľom rozumie každý, kto má v SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo telefónu s
pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke w.w.w. scitanie.sk alebo sa dá sčítať cez mobilnú
aplikáciu. Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami, môžu využiť službu asistovaného sčítania. V obci bude
zriadené kontaktné miesto, kde vám pomôže stacionárny asistent. Mobilní asistenti Vám pomôžu vo Vašej domácnosti, ak
ste imobilný. O takúto služba však musíte požiadať na obecnom úrade alebo na zriadenom call centre. Všetky získané údaje
budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Nezabudli sme na našich jubilantov

Manželia Ligockí, 60. výročie

pani Alojzia Hasillová, 94 rokov

Manželia Balážioví, 50. výročie

Tradične každý rok počas Mesiaca úcty k starším, obec
Veľké Zálužie v spolupráci ZO JDS organizuje posedenie so seniormi a jubilantami. No tento rok vzhľadom na
situáciu s prísnymi nariadeniami a opatreniami koronavírusu sa stretnutie nekonalo. Práve seniori patria medzi
najrizikovejšie skupiny v súvislosti s koronavírusom. A tak
mnohí ostali doma, prestali sa stretávať a museli obmedziť
aj styk so svojimi najbližšími.
My sme ale na našich seniorov - jubilantov nezabudli a každého z nich sme obdarili nielen úsmevom na tvári, ale
i slovami útechy a podpory v tomto ťažkom pandemickom
období. Verím, že ich potešil aj malý darček plný vitamínov.
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Manželia Gáthoví, 60. výročie

Milí jubilanti a seniori,
keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, dovoľte mi, aby som
aspoň touto cestou vyjadril úctu k vašej celoživotnej práci a
za to všetko, čo ste pre nás urobili. Zaželal vám pevné zdravie,
veľa životného elánu a veselú myseľ. Veríme, že čoskoro sa
opäť stretneme po skončení pandémie.
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Milan Bíro, starosta obce

Obecný úrad informuje

Ďakujem, že sme zodpovední

Celoštátne testovanie na ochorenie COVID - 19 bolo z hľadiska organizácie práce náročná operácia. Zvlášť keď obec bola
zapojená až na záver, nemala komplexné informácie a niektoré
sa veci sa menili aj niekoľkokrát v priebehu testovania. Avšak
vďaka spoločnému úsiliu a dobrej spolupráci s profesionálnymi vojakmi, so zdravotníckymi pracovníkmi, administratívnymi
pracovníkmi na registrácii, členmi DHZ Veľké Zálužie, príslušníkmi PZ SR, dobrovoľníkmi, ostatným pomocným personálom
a zodpovedným prístupom obyvateľov, v našej obci prebehlo celoplošné testovanie a aj pretestovanie plynulo a bezproblémovo.
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí aj napriek riziku, že ohrozia
svoje zdravie, vykonávali svoju prácu svedomito a zodpovedne.
Veľké ĎAKUJEME patrí aj vám, občanom, že ste sa za-

pojili do celoplošného testovania, za vašu disciplínu
a trpezlivosť. Ďakujeme vám aj za slová podpory, povzbudenia,
spokojnosti s organizovaním celoplošného testovania v našej
obci, aj za dobroty, ktorými ste obdarovali zdravotnícke tímy.
Boli to dvakrát dva veľmi dlhé dni, ktoré sme spoločnými silami zvládli. Ukázali ste nám, že ľudskosť a pomoc nie sú len
prázdnymi slovami a že v tých najťažších chvíľach sa dokážeme
spojiť.
Úprimne a zo srdca vám patrí ĎAKUJEM a prosím vás, aby
ste i naďalej boli zodpovední, nosili rúška, dezinfikovali si ruky
a dodržiavali rozostupy.
			

Milan Bíro, starosta obce

Poplatok za komunálny odpad sa zvyšuje. PREČO???
Stanovenie výšky poplatku za komunálny odpad závisí nielen od vývoja množstva odpadov, ale najmä spôsobu likvidácie odpadu. Doposiaľ zaužívaný spôsob likvidácie odpadu
– skládkovanie, je na svojom konci. Prístupy uplatňované
v modernom svete hľadajú iné formy a skládky odpadov sa
postupne uzatvárajú. Uloženie odpadu na skládku je čoraz
drahšie, priestor na vytvorenie nových skládok odpadu je stále menší a to sa v konečnom dôsledku premieta aj do výšky
poplatku, ktorí občania a firmy sú povinní platiť. Spaľovne
odpadu sa ešte len začínajú budovať. Ako ukazujú svetové
trendy, najjednoduchšou cestou je znižovať množstvo vyprodukovaných odpadov a ochota zaplatiť stanovený poplatok.
Proces je nezvratný. Namiesto hromženia a obviňovania, skúsme si zvážiť, čo môže každý z nás urobiť preto, aby sme

znížili množstvo odpadov, ktoré produkujme. Keď vyhodíme odpad do rígolu pri ceste alebo na odpočívadlo, či niekde
do chotára, tým vôbec neznížime náklady na likvidáciu odpadu. Práve naopak, na jednej strane obec, v ktorej katastrálnom
území sa odpad nachádza, je povinná tento odpad odstrániť.
V horšom prípade obec môže dostať aj pokutu za nelegálnu
skládku, čo opätovne zvyšuje náklady. Na druhej strane si
takýmto nezodpovedným chovaním znehodnocujeme aj ten
kúsok prírody, ktorý máme k dispozícii. Všetko je len v našich rukách. Ak chceme zmenu, začnime teda od seba. Poplatok za komunálny odpad je len regulačný nástroj, nie cieľ ani
výsledok procesu nakladania s odpadmi.
						
(-ocu-)
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Obecný úrad informuje

Zber, odvoz a likvidácia haluziny – hľadáme efektívne riešenia

Údržba stromov a zelene patrí k bežnej práci každého nadšenca pre záhradu, záhradnícke a sadovnícke
práce. Jednou z významných činností pri výsadbe
a údržbe zelene, či súkromnej či verejnej je aj rez.
Každoročne po jarnom a letnom/jesennom reze
stromov a krov vzniká otázka, čo s týmto záhradným odpadom. Vždy ostáva na zemi množstvo haluziny, ktorú treba upratať, tak aby bol na záhrade
a na dvore poriadok a čisto. Niektorí naložia svojpomocne tento odpad a vyvezú ho na BIO skládku
na Zavaži. Iní si haluzinu a drevo uskladnia a používajú ho na kúrenie. Ale je tu ešte ďalšia možnosť,
ktorú využíva čím ďalej tým viac občanov. Zber,
odvoz a likvidáciu realizujú prostredníctvom obce.
Pripravené konáre, haluziny vyložia na základe
oznámenia pred svoje domy, odkiaľ ich do nedávna zbierala na základe objednávky firma a odvážala
na Zavaž.
Obec Veľké Zálužie sa však snaží šetriť finančné
prostriedky, a tak sa zapojila do výzvy financovanej
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z Európskych štrukturálnych a investičných fondov
na získanie strojnotechnologického vybavenia
zberného dvora. O celom projekte sme Vás informovali prostredníctvom webového sídla obce (https://www.velkezaluzie.eu/menu-hlavne/samosprava/projekty/projekty-podporene-z-esif/) a v našom
časopise. Pracovníci obecného úradu pomocou
nového stroja – štiepkovača PEZZOLATO PZ 40
získaného z tohto projektu, od tejto jesene haluzinu
uloženú pred rodinnými domami priamo na mieste
môžu poštiepiť. Získaná štiepka sa ukladá do vriec,
odváža zatiaľ na Zavaž a čaká na skompostovanie.
Celkové úspory z tejto činnosti zatiaľ ešte nie je
možné vyčísliť, pretože na nám sem premietajú aj alternatívne náklady. Avšak nespornou výhodou je to,
že obec nie je závislá na externej firme, ktorá by odvoz haluziny zabezpečila, tieto finančné prostriedky
vieme usporiť a vložiť niekde inde.
				
(-ocu-)

Obecný úrad informuje
Mikuláš prišiel k deťom

Tento rok sa Mikuláš rozhodol navštíviť deti v našej obci
a osobne nazrel každému do okna či do dverí. Aby všetky
deti, ktoré čakali na Mikuláša, dostali sladký balíček musel si zavolať na pomoc aj druhého Mikuláša. Neboli na to
sami, spoločnosť im robili čerti, anjelici s kamarátmi. Aj
keď pofukoval severák, deti s vyštípanými líčkami a rozžiarenými očkami vykúkali Mikuláša. Už z diaľky boli počuť
roľničky a pesničky či hlas prihovárajúceho sa Mikuláša.
Deti mu s radosťou zaspievali, zarecitovali a Mikuláš ich
odmenil balíčkom, či sladkosťou. Radosť a úsmev na tvári
vyčarili dospelým nezbední čerti, ktorí ponúkali čertovsky dobré varené vínko. Bol to jeden z tých najkrajších
zážitkov, ktoré sme si mohli tento rok dopriať, potešiť sa
a stretnúť. Poďakovanie patrí nielen pracovníkom obec-

ného úradu, starostovi obce Milanovi Bírovi, ale aj členom DHZ vo Veľkom Záluží a všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave tohto krásneho stretnutia s Mikulášom. Podujatie podporili Potravinová banka Slovenska, pán Martin
Pogran, pán Branislav Pätnický – PENDO s.r.o., PD Veľké
Zálužie, obec Rumanová a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Dospelí si pochutili na varenom vínku, ktoré
na podujatie podaroval vinár Ing. Roman Komárňanský.
Radosť detí, široké úsmevy a rozžiarené očká boli odmenou pre všetkých, ktorí sa podieľali na príprave podujatia.
ĎAKUJEME všetkým deťom, rodičom, starým rodičom
za vytvorenie radostnej atmosféry, ktorá nás všetkých opäť
spojila.
					
(-jn-)
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Čo sa deje za dverami
Výmena kríža na našom cintoríne

Od nepamäti stojí na našom cintoríne hlavný kríž, ku ktorému sa chodíme modliť za našich zosnulých, zapáliť sviečku
pri spomienke na nich či už v čase Sviatku všetkých svätých
alebo všedný deň. Roky a počasie sa podpísali aj na kríži a
tak obec ako správca cintorínov pristúpila k jeho výmene.
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Starý drevený poškodený kríž sa nahradil novým odolnejším
kovovým krížom, ktorý vyrobila naša Zálužská firma PAŤAN
s.r.o.. A ten bol opäť osadený na mieste nového cintorína
pracovníkmi obecného úradu.

Čo sa deje za dverami
Máme nové stroje, čo teraz?

Vážení čitatelia, úspešnosť obce pri získavaní projektov
sme viackrát popisovali. Nedávno však obcou zarezonovali otázky „No máme nové stroje, čo teraz? Kde ich chcete
parkovať?“
Otázky boli vysoko aktuálne, pretože nové stroje je potrebné chrániť. A to nielen bežným spôsobom, ale podľa podmienok poistnej zmluvy, ktorá sa viaže na majetok obce.
Po prehodnotení vhodných priestorov, sme zvážili, že plocha, neďaleko zberného dvora na Čikoške, spĺňa priestorovo vhodné parametre pre uskladnenie obecných strojov,

len ju treba oplotiť, zabezpečiť proti vlámaniu vhodnými
zámkami, chrániť kamerovým systémom. V spolupráci
s obecným zastupiteľstvom sa vyčlenili v rozpočte obce
finančné prostriedky a začali sa stavebné práce a úprava
priestoru. Na tejto ploche budú umiestnené nielen stroje,
ktoré obec získala v rámci projektu Obstaranie materiálno-technického vybavenia zberného dvora (ITMS2014+
310011P983), ale aj staršie stroje, ktoré sú vo vlastníctve
obce a obec ich stále aktívne využíva.
						
(-ocu-)
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
dlhšie som premýšľal nad tohoročným vianočným príspevkom. Čo mám napísať? Okolo nás
stále viaceré obmedzenia spojené s pandémiou
ochorenia Covid-19, spoločnosť s rúškami na
tvári, niekde pozorovať známky apatie, inde zasa
nespokojnosti, jedni vytrvalo pracujú aj nad svoje
sily pre chod spoločnosti, ďalší sa trpezlivo a ticho
obetujú pre spoločné dobro, a k tomu to zvláštne
zlievanie sa informácií: na jednej strane správy
o chorobe, karanténe, pozitívnych testoch, a na
druhej strane reklamy na vianočné darčeky (dlho
pred Vianocami). Na jednej strane teda strach, a
na druhej strane akási nablýskaná, ligotavá a často povrchná ilúzia šťastia. A medzi tým súčasný
človek a... skutočné Vianoce! Ako sa mám teraz
prihovoriť?
„Timeo Iesum transeuntem“. („Mám strach, že Ježiš bude prechádzať okolo, a ja si to nevšimnem“
- sv. Augustín, Sermones, 88,14,13).
Dobrý Pán Boh mi v tejto mojej dileme pomohol
zaujímavým obrazom:
Do kostola pred oltárom, kde na začiatku Adventu ruky obetavých ľudí položili prázdne jasličky
pre Jezuliatko, prišla istá babička. Prišla sa vyspovedať, ako to robia ľudia pred Vianocami. Po
spovedi ostala stáť pred oltárom. Pred ňou bol
kríž a kúsok od neho prázdne jasličky. Tvrdý kríž
a jasličky bez slamy! Bol som opodiaľ a pozeral
som sa na ňu, ako tam tak stojí, a pozerá sa raz na
kríž a raz na tie prázdne jasličky. Boh, ktorého ona
má tak rada, dostal od nás ľudí práve toto: tvrdý
kríž a chudobné jasle. Iba toto. On sa uspokojil
iba s týmto. Pre ňu. Pre nás všetkých. Z lásky,
On – Láska! Zobral na seba všetku biedu človeka,
aby človeka urobil Božím priateľom. On sa ponížil, aby človeka zdvihol. On zomrel, aby človek
mohol večne žiť... A potom tá babička stojac pri
jasličkách pod krížom začala ticho plakať. Bol to
vzlyk, ktorý sa v kostole nepočuje často. Ako keď
dieťa ľutuje, že urazilo rodiča, že urobilo niečo
zlé, a ťažko ho vtedy utíšiť. Jej plač bol pre mňa
v tej chvíli veľkým Božím darom. V tej chvíli
som cítil, čo asi prežívali dedinčania v Grecciu,
keď sv. František Assiský spolu s nimi prvýkrát
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zostavil Betlehem: dojatie nad Božou pokorou a
dobrotou. Pri pohľade na tú nábožnú ženu som si
zároveň uvedomoval, že aj dnes sú ľudia, a dobre
je to zdôrazniť, ktorí nás vedia urobiť vnímavými na podstatu Vianoc, čiže na Božie Narodenie.
Iba živá viera ukrytá v srdciach ľudí sa dokáže
vzoprieť aj apatii, aj nespokojnosti, aj strachu, aj
komerčnosti, aj povrchnosti, aj hriechu, aj obchodovaniu so sviatosťami, aj konzumizmu. Iba živá
viera sa nedá ničím a nikým pomýliť.
„Timeo Iesum transeuntem“.
Ďakujem v duchu tej babičke, ktorá patrí do našej
farnosti. Ďakujem dobrému Pánu Bohu, že som
mohol byť tam, kde človek spoznal svojho Pána.
Ďakujem Božej Matke, že jej materinský plášť je
stále mocnejší, ako omyly, blúdenia a rany dnešnej doby.
„Timeo Iesum transeuntem“.
Drahí farníci, milí čitatelia,
spolu s vdp. Vladimírom Paulinim Vám prajeme
a vyprosujeme radostné a požehnané Vianoce!
Anton Ižold

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Vitajte v hasičskej zbrojnici

Podávať projekty a byť úspešný pri získavaní grantov je
pre rozvoj obce veľkým prínosom. Výsledky projektov
prispievajú k zvyšovaniu kvality bývania v obci, podporujú rozvoj voľnočasových aktivít, vytvárajú priestor pre
stretávanie sa obyvateľov, pomáhajú podporovať činnosť
spolkov, záujmových združení a aj miestnych nadšencov.
Priam ukážkovým príkladom takéhoto synergického efektu projektovej činnosti obce je opätovné oživenie činnosti
dobrovoľných hasičov.
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie píše dlhoročnú históriu, ktorá má rôzne vývojové fázy. Podobne ako
samotný život. Nie je to rovná priamka, má skôr tvar sínusoidy. Má svoje vrcholy, poklesy, dná, ale aj fázy rastu. Takúto vývojovú sínusoidu môžeme pozorovať aj pri
vývoji činnosti zálužského DHZ. Dobrovoľní hasiči dlhé
roky reprezentovali našu obec na rôznych regionálnych
súťažiach, vychovávali si svojich mladých členov. Postupne, ako plynul čas, ubúdali sily, starla technika a aj
materiálno technické vybavenie týchto dobrovoľníkov.
Aktívni členovia sa stretávali najmä pri výročnej schôdzi, rôznych výročiach, držali čestnú stráž pri podujatiach
v miestnom kostole a slávnostiach v obci. Rok 2015 bol
v živote dobrovoľných hasičov opäť prelomový. Iniciatíva mladšej generácie podnietila ochotu staršej generácie
hasičov zveriť sa so svojimi skúsenosťami a činnosť DHZ
začala oživovať.
Podarilo sa vybaviť protipovodňový vozík, hasičský au-

tomobil CAS IVECO Daily, ktoré DHZ odovzdal vtedajší minister vnútra. O rok neskôr sa podarilo do vlastníctva obce pre potreby DHZ získať veľkú TATRU 518.
Dobrovoľní hasiči sa začali aktívne vzdelávať, zapájať
sa do súťaží a začali byť jednou z evidovaných dobrovoľných záchranných zložiek Hasičského a záchranného
zboru - Krajské riaditeľstvo Nitra. Tak bolo potrebné pre
stretávanie sa členov DHZ zabezpečiť vhodné priestory,
vytvoriť im hygienické zázemie po súťaži či po zásahu,
miesto pre uloženie oblečenia, parkovanie automobilov.
Pomalými a postupnými krokmi sa podarilo aj tieto aktivity zrealizovať.
V novej skladovej hale, ktorú obec vybudovala, sa vyčlenili priestory pre dobrovoľný hasičský zbor. Obci Veľké
Zálužie sa podarilo dvakrát úspešne podať projekt na rekonštrukciu skladovej haly na hasičskú zbrojnicu (2018
a 2019). Podarilo sa nám celkovo získať viac ako 41 tisíc Eur z podpory MV SR. Časť finančných prostriedkov
sa vyčlenila z obecného rozpočtu. Spoločne sa nám tak
podarilo vytvoriť priestor, ktorí si naši dobrovoľní hasiči
zaslúžia. Vzhľadom na celkovú situáciu u nás na Slovensku nebolo možné zrealizovať plánovaný Deň otvorených
dverí v hasičskej zbrojnici. Preto Vám ponúkame malú galériu na stránkach nášho časopisu. Pevne veríme, že opäť
prídu dni, kedy vás, milí občania, členovia DHZ pyšne
prevedú svojím pracovným prostredím v hasičskej zbrojnici.
(-ocu-)
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Materská škola
Výlet na farmu

V jeden slnečný septembrový deň sme dali batohy na chrbát
a vyrazili s našimi predškolskými deťmi na výlet. Našim cieľom
bola farma Dubina. Farma už bola na dohľad, no deti prepadol
veľký hlad a smäd. Veď to poznáte... Občerstvili sme sa a pokračovali k nášmu cieľu. Privítala nás zamestnankyňa farmy,
pani Banásová, ktorá nás sprevádzala celým areálom. Deti mali
možnosť pozorovať zvieratá vo voľnej prírode a rozlišovať ich

Pomoc od rodičov pre MŠ
Je pravda, čo sa hovorí... ,,v krízových situáciách sa prejaví
charakter človeka“. Väčšinou sa ľudia zomknú a navzájom
si pomáhajú. Aj naša škôlka sa môže pochváliť tým, že mnohí rodičia, ktorí svoje deti k nám radi nosia, sú ústretoví a
nápomocní. Srdečná vďaka všetkým tým, ktorí zabezpečili a
podarovali pre škôlku papierové kuchynské utierky, toaletné
potreby a jednorazové rúška na tvár. Zapojením sa rodičov do
súťaže na sociálnej sieti sme zdarma získali penové mydlá
pre deti, dezinfekčné gély a roztoky pre personál a do dezinfekčného stojana vo vstupnej hale pre sprevádzajúce osoby
detí. Ďakujeme.
			
(-jz-)
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podľa stavby tela, farby, zvuku. Diskutovali sme o úžitku daných živočíchov a spôsobe ich života. Touto hravou formou ,,
zážitkovým učením“ sme nadobudli množstvo poznatkov o zvieratách žijúcich na farme. Deti najviac zaujali muflóny, daniele, kone i pávy. Na pamiatku sme dostali pávie perá, ktoré
nám budú pripomínať tento nezabudnuteľný deň plný zážitkov.
		
(-ah-)

Materská škola

Nehoda nie je náhoda
Každý rok pred otvorením školského roka sa v materskej
škole vykonávajú pravidelné kontroly spotrebičov, plynových zariadení či iných prevádzkových prístrojov, aby bola
materská škola pripravená na nový školský rok. V pravidelných intervaloch sa preškolujú zamestnanci z BOZP a ochrany pred požiarmi. Tento rok sa vykonala aj revízia expanzných tlakových nádob a odbornej prehliadke a odbornej
skúške elektrických zariadení.
Revízny technik po prehliadke zariadení odporučil, že obec
môže do budúcna znížiť prevádzkové náklady materskej
školy odstavením plynového kotla, ktorý vykuruje telocvičňu a prepojiť ho na existujúcu kotolňu pri školskej jedálni
materskej školy. Taktiež upozornil, že expanzné nádoby sú
staršie a časom (v priebehu 1-2 rokov) bude potrebná ich výmena. Dňa 21. 09. 2020 riaditeľka Materskej školy oznámila
starostovi obce problémy v kotolni pri školskej kuchyni. Starosta nariadil sledovať správanie sa plynových kotlov a kúrenia. Bol zistený nízky stav vody v systéme, čo malo za následok problémy s kúrením a ohrevom vody. O tejto skutočnosti
starosta obce informoval aj obecné zastupiteľstvo na zasadnutí, ktoré sa v tento deň uskutočnilo.
Neskôr prestali plynové zariadenia zohrievať teplú vodu,
zistilo sa že voda sa niekde strácala zo systému aj napriek

jej neustálemu dopĺňaniu, miesto, kde voda uniká sa však
nenašlo. Hrozí poškodenie kotlov a vzniká aj potencionálne
nebezpečenstvo výbuchu pre ďalšej prevádzke kotolne. Vypnutie kotolne je obmedzujúcim faktorom pre činnosť školskej jedálne a chod celej materskej školy. Materskú školu
navštevuje 167 detí, pracuje v nej 23 zamestnancov, pričom
priamo v školskej jedálni pracuje päť kuchárok a jedna THP.
Nakoľko sa havarijná udalosť stala v období, keď je potrebné
zabezpečiť stravu pre deti počas riadnej prevádzky materskej
školy a začalo sa vykurovacie obdobie, starosta obce nariadil bezodkladne havarijný stav odstrániť. Teraz už školskú
kuchyňu a aj telocvičňu vykuruje nová kotolňa. Pevne veríme, že bude pre potreby škôlky slúžiť bezproblémovo aspoň
tak dlho, ako jej predchodkyňa. Ako sa nám táto investícia
preukáže na spotrebe plynu, budeme môcť posúdiť po ročnej
prevádzke. Veríme, že áno. Zmenšil sa objem vody vo vykurovacom systéme, znížil sa počet elektrospotrebičov a plynových zariadení o jeden kotol a vymenili sa aj zastarané
expanzné nádoby. Veríme, že prevádzka novej kotolne bude
prínosom pre prácu pani kuchárok a pre pani kuričku.
(-ocu-)
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Základná škola
4. október - Svetový deň zvierat

je dňom, kedy si pripomíname ich nezastupiteľnú úlohu v našom
živote. Bez rodinných miláčikov si náš život vieme iba ťažko
predstaviť. Sú našimi vernými spoločníkmi a mnohým, najmä
starším a osamelým ľuďom spríjemňujú prežívanie ich dní. Deti
sa pri starostlivosti o domáce zvieratá učia empatii, zmyslu pre
povinnosť a zodpovednosť.
Týmto dňom si však pripomíname aj menej radostné skutočnosti. Mnoho živočíchov postupne vymiera a počet ohrozených druhov stále vzrastá. Na Slovensku je chránených 805 druhov voľne
žijúcich živočíchov. Veľa domácich zvierat ich majitelia po prvotnom nadšení odložia do útulkov, ktoré majú často finančné
problémy so zabezpečením starostlivosti o ne.

Od 5. 10. do 9. 10. 2020 sme zoorganizovali zbierku na pomoc zvieratkám v nitrianskom útulku na Braneckého ul.
v Nitre. U našich žiakov sa prejavila vysoká miera empatie. Vyzbierali sme 370 €, ktoré pani učiteľka Mgr. E. Škodová spolu
so symbolickým šekom odovzdala pracovníkom menovaného
útulku.
V tomto týždni zároveň na hodinách výtvarnej výchovy prebiehala výtvarná súťaž pod názvom: „Môj miláčik – zvieratko“, ale
aj rôzne vzdelávacie aktivity zamerané na oslavu vzájomného
spolužitia ľudí a zvierat. 		
(-eš-)

Projekt - Hravo a zdravo

Projekt - Naša Zem

Pandémia koronavírusu nás v mnohých oblastiach všetkých obmedzuje.
Musíme v záujme vlastného zdravia
dodržiavať mnohé pravidlá, ktoré sa
nám občas nepáčia. Jednou z vecí, ktorú by žiaci radi zmenili, je
zákaz absolvovať obľúbené hodiny informatiky, telesnej a výtvarnej výchovy v odborných učebniach a v telocvični. Menej
sa hýbu a to negatívne vplýva na ich zdravie. Našťastie, vďaka
Nitrianskemu samosprávnemu kraju pribudla do našej školy interaktívne tabuľa. Pedagógovia s nimi veľmi radi pracujú a našli využitie aj na hodinách telesnej výchovy. Pre deti bolo veľmi príťažlivé cvičiť podľa predlohy mnohé moderné cviky, či
tance. A aby sme nezabudli ani na zdravú stravu, pani učiteľka
Mgr. A. Bírová zorganizovala týždeň zdravej výživy, kde si so
žiakmi rozprávali, čo je zdravé a čo nie. Na výtvarnej výchove kreslili ovocie a zeleninu a následne z ich výtvorov urobili
krásnu výstavku, na ktorej nechýbalo ani čerstvé ovocie a zelenina. V niektorých triedach urobili ochutnávku zdravých darov
prírody.
Projekt Hravo a zdravo finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Ďakujeme!

Žiaci 4.A a 4.B triedy vypracovali na predmete prírodoveda
individuálne projekty s tematikou Zem - naša jedinečná planéta. Každý žiak mal v tvorbe a stvárnení našej krásnej zelenej planéty voľnú ruku čo sa týka prevedenia i techniky, na
základe čoho vznikli naozaj pútavé originálne dielka. Počas
tvorby si štvrtáci zopakovali a upevnili získané poznatky z
vyučovacích hodín. O výsledný efekt sa podelili i s ostatnými žiakmi - zo svojich prác pripravili výstavu, ktorú si môžu
žiaci prvého stupňa prehliadnuť v interiéri školy.
					
(-rk-)
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Základná škola
Európsky deň jazykov

Dňa 27. septembra sa naša škola pridala k ďalším 46 krajinám
a oslávila Európsky deň jazykov. Ešte nikdy sme nemali toľko
príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách
ako dnes. Nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom
bráni, aby tieto príležitosti využili. Hravou formou sme preto
chceli poukázať na to, aké dôležité je ovládať v súčasnosti cudzie jazyky.
Tento rok sme oslavovali netradične. Našu školu sme premenili
na anglickú kúzelnícku školu, Rokfort. Žiaci si priniesli kravaty, čím sa aspoň symbolicky prezliekli do školských uniforiem.

Mnohé deti prišli oblečené v kúzelníckych kostýmoch a priniesli si aj kúzelné prútiky, či klobúky. Hneď pri príchode si žiaci
vylosovali svoju fakultu a zobrali zašifrovaný odkaz. Pre deti,
ktoré sa s odkazom popasovali, čakala záložka na pamiatku.
Pani učiteľky cudzích jazykov si pre žiakov pripravili drobné
aktivity, kvízy, pracovné listy a ani tento rok nechýbalo ozdobovanie perníkových vlajok. Veríme, že deťom sa v „Rokfortskej
škole“ páčilo.
						
(-zz-)

Zbierka pre slabozrakých - Biela pastelka
Empatia je dôležitý faktor sociálnej interakcie. Neznamená len pochopenie druhého človeka, ale aj rešpekt voči nemu. Našou snahou
je vypestovať u žiakov schopnosť byť empatický voči ostatným ľuďom a najmä k ľuďom
s hendikepom. Preto sa počas roka zapájame
do mnohých finančných zbierok. Veľmi často
si práve pri takýchto aktivitách deti majú možnosť uvedomiť, že mnohí ľudia v ich okolí nemali v živote veľa šťastia a bojujú s rôznymi
chorobami, postihnutím, samotou a pod. Učíme

našich žiakov pokúsiť sa pochopiť ich starosti
a problémy.
V utorok 29.9.2020 sa konala dobrovoľná
zbierka pre Úniu slabozrakých a nevidiacich
Slovenska, do ktorej sa naša škola každoročne zapája. Všetkým darcom srdečne ďakujeme
za ich príspevky! Vyzbierali sme spolu 250€,
ktoré sme odovzdali základnej organizácii
ÚSaNS v Nitre.
						
			
(-mh-)

Blokové vyučovanie biológie – Včely
Vzdelávanie v súčasnosti sa zameriava na
sprístupňovanie vedomostí novými metódami, ktoré sú bližšie k spôsobu života dnešných detí. Vo vyučovaní sa často využívajú
aktivizujúce metódy. Sú to metódy, pomocou
ktorých sa získavanie informácií, poznatkov
a zručností deje cez rôzne činnosti a aktivity
žiakov. Pestrejšími a pútavejšími informáciami internet určite netromfneme. No to, čo
môžeme ponúknuť žiakom navyše, je zážitok, rôznorodá činnosť, radosť z toho, že sa
im niečo podarilo. Pocit vlastného úspechu,
hrdosť a viera vo svoje schopnosti žiakom
nenahradí žiadne zábavné video na internete.

Aj naši šiestaci mali vyučovanie biológie formou zážitkového učenia. V piatok 9.10. 2020
im manželia Cocheroví urobili prednášku o
včelách a včelárstve. Priniesli veľké množstvo názorných pomôcok spojených s chovom včiel a výrobou medu. Deti si vyskúšali
včelársky oblek, mali možnosť vidieť včely s
včeľou kráľovnou v presklenom úli. Prestavili si aj výrobu sviečok z pravých včelích
plástov. Bol to pre všetkých nevšedný zážitok. Možno medzi nimi vyrastú budúci včelári, ktorí budú pokračovateľmi tejto potrebnej
a zmysluplnej činnosti. 			
(-eh-)
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CVČ Slniečko

Aktuálne z CVČ Slniečko
Keď 16.marca 2020 prišiel pokyn z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na dočasné prerušenie prevádzky, ani sme
netušili, že ešte ani v novembri 2020 nebudeme v našich priestoroch poskytovať pravidelnú záujmovú činnosť a voľnočasové
aktivity.
Na základe Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport z 23. 4. 2020 sa na krátky čas podarilo v máji
obnoviť činnosť športových krúžkov - FUTBAL, WORKOUT
a tiež MLADÝ HASIČ, nakoľko tréningy v týchto záujmových
útvaroch prebiehali v exteriéri. Ostatné záujmové útvary nemali toľko šťastia a deti sa už s vedúcimi nestretli do konca
školského roka.
Koncom augusta, keď sme sa už pripravovali na nový školský
rok a zverejnili sme záujmové útvary, ktoré sme plánovali otvoriť, prišlo k uzatvoreniu nášho školského zariadenia RÚVZ
v Nitre.
Dňa 16.septembra 2020 zriaďovateľ - Obec Veľké Zálužie zastúpená starostom Milanom Bírom - požiadal RÚVZ o vydanie
rozhodnutia na uvedenie priestorov CVČ Slniečko do prevádzky.
7. októbra 2020 bola vykonaná obhliadka priestorov CVČ štátnym zdravotným dozorom vykonaným zamestnankyňou RÚVZ
so sídlom v Nitre. Po obhliadke zaslal RÚVZ zriaďovateľovi

stanovisko na zosúladenie požiadaviek podľa aktuálnych noriem
vzhľadom na priestory CVČ.
Na základe tohto stanoviska obec odstránila nedostatky a oznámila skutočnosť RÚVZ, ten opätovne vykonal kontrolu v priestoroch CVČ a 6.novembra 2020 vydal súhlasné stanovisko k otvoreniu prevádzky CVČ Slniečko.
MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 10. októbra 2020 mimoriadne
prerušilo záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach a od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušilo prevádzku centier voľného času. Zostáva nám iba dúfať, že
v čase, keď budete čítať tieto riadky, prevádzka v našom školskom zariadení bude obnovená.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali nášmu zriaďovateľovi
- obci Veľké Zálužie- za ochotu a rýchlosť akou sa snažili riešiť
odstránenie nedostatkov zistených RÚVZ.
Pre uľahčenie kontaktu s CVČ je na budove Spoločenského
domu inštalovaný zvonček a poštová schránka, kde môžete zanechať písomnosti pre nás v čase našej neprítomnosti.
Všetky aktuality nájdete na našej facebookovej stránke Centrum
voľného času Slniečko.

Čitáreň

Čitáreň

Klubovňa

Slniečko
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(-eg-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Aktivity DHZ Veľké Zálužie v druhej polovici roka 2020
Činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru sa v týchto mesiacoch sústreďuje prevažne na dianie, ktoré je spojené s pandemickou situáciou. 27. 9. sa viacerí naši členovia spolupodieľali
na zabezpečení a kontrole nevyhnutných hygienických a bezpečnostných opatrení, spojených s priebehom cyklistických pretekov Slovenské hry mládeže TRIAL 2020. Aktívne sa zúčastnili aj celoplošného testovania Covid-19. Počas víkendu 31. 10
– 1. 11. spolu s ďalšími dobrovoľníkmi nezištne investovali svoj
čas a energiu do zabezpečenia bezproblémového priebehu testovania, a to v prospech ochrany zdravia všetkých občanov našej

obce. Pravidelne spolupracujeme aj s Farnosťou Veľké Zálužie
a kontrolou dodržiavania opatrení sa snažíme zvýšiť ochranu
návštevníkov kostola počas bohoslužieb.
Dňa 20. 10. členovia DHZ Veľké Zálužie zasahovali pri nočnom
požiari polyfunkčného objektu v našej obci. Prostredníctvom
sociálnych sietí tiež pokračujeme v šírení osvety, ktorá sa týka
prevencie požiarov a priebežne pracujeme aj na zveľaďovaní
hasičskej zbrojnice.
						
(-ltz-)

Nočný požiar

Celopločné testovanie
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Športové okienko
ŠK Veľké Zálužie

Druhá vlna Covidu-19 zasiahla naše životy intenzívnejšie ako na jar.
Náš život je komplikovanejší a všetky amatérske futbalové súťaže sú
v súčasnosti prerušené, ale nesmieme podliehať depresii. Na zlepšenie
nálady som zhrnul zápasy, ktoré sme stihli odohrať. Pred týmito opatreniami sa podarilo našim futbalistom urobiť pár pekných výsledkov.
Už v úvode sezóny začínal Covid-19 šarapatiť v kategórii U9 a U11,
naše mužstvo sa nezúčastnilo druhého turnaja, nakoľko sme mali školu, a teda aj niekoľkých hráčov v karanténe. Nasledujúceho tretieho
turnaja sa obidve kategórie už zúčastnili, ale opatrenia proti Covid-19
fungovali tak, že mužstvá sa rozdelili a každý išiel hrať na iné miesto
(dovtedy to bolo tak, že všetky tímy boli na jednom turnaji). Teraz sa
týchto turnajov zúčastnili štyria súperi tak, aby bolo dodržané nariadené
opatrenie a počet prítomných osôb bol max. 50 – hralo sa bez divákov.
V kategórii U9 (turnaj sa odohral na Chrenovej): Nitrianske Hrnčiarovce - Veľké Zálužie 0:4 (Timotej Novotný, Matúš Mócik, Marián
Bédi, Simon Bíro), Chrenová-B - Veľké Zálužie 2:0, Čeľadice - Veľké
Zálužie 4:1 (Simon Bíro).
V kategórii U11 (turnaj sa odohral v Rišňovciach): Rišňovce - Veľké
Zálužie 1:8 (Adam Pekar 3, Juraj Mego 2, Simon Záhorák, Matej Kuruc), Veľké Zálužie – Jelenec 3:0 (Martin Pekar, Juraj Mego, Šimon
Terner), Veľké Zálužie – Chrenová-B 6:1 (Martin Pekar 2, Juraj Mego
2, Simon Záhorák, Adam Pekar).
Začiatkom októbra sa organizovali v poradí štvrté turnaje – účastníci
boli traja.
V kategórii U9 (turnaj sa odohral v Alekšinciach): Vlčany - Veľké
Zálužie 2:4 (Timotej Novotný 2, Simon Bíro 2), Alekšince - Veľké
Zálužie 2:5 (Simon Bíro 3, Timotej Novotný 2).
V kategórii U11 (turnaj sa odohral v Čeľadiciach): tu však chlapci
s každým súperom odohrali dva zápasy: Šaľa Veča - Veľké Zálužie 3:8
(Adam Pekar 2, Matej Kuruc 2, Martin Pekar 2, Juraj Mego, Simon Záhorák), Šaľa Veča - Veľké Zálužie 2:11 (Martin Pekar 4, Juraj Mego 4,
Adam Pekar, Simon Záhorák, Šimon Terner), Čeľadice- Veľké Zálužie
3:1 (Juraj Mego), Čeľadice - Veľké Zálužie 3:1 (Martin Pekar).
Chlapci a aj dievčatá (dve dievčence v tíme máme z Rumanovej)
z kategórie U13 (mladší žiaci) (ŠK Rumanová/Veľké Zálužie) nastúpili doma na svoj druhý zápas sezóny proti Čakajovciam, ktorý smolne
prehrali 4:5, góly za nás strieľali – Simon Záhorák 2, David Szabo
2. V treťom zápase sme cestovali do Jarku, kde sme nastúpili proti
spoločnému mužstvu Jarok/Lehota. Tu nebolo pochýb, kto je pánom
na ihrisku a s výsledkom 0:9 (David Szabo 4, Adrián Gergel 3, Hana
Blažíčková, Adam Pekar) sme šli spokojne do reštaurácie Glória, kde
majú vždy všetky detské kategórie sponzorsky od majiteľa zabezpečené
pizzu a kofolu. V štvrtom zápase sme prehrali doma s lídrom súťaže
Zbehy 1:3 (Hana Blažíčková). Piaty zápas sme cestovali do Rišňoviec,
kde sme vyhrali 3:5 (David Szabo 2, Adrián Gergel 2, Artem Zaitcev).
Posledný zápas pred prerušením súťaží sme odohrali doma proti Luká-
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čovciam, ktoré sme rozstrieľali 15:0 ( Adam Pekar 3, Simon Záhorák
3, David Szabo 3, Matej Kuruc 2, Artem Zaitcev, Hana Blažíčková,
Juraj Mego, Martin Pekar).
Tím U15 (žiaci) (ŠK Báb/Veľké Zálužie) v štvrtom kole privítali doma
Zbehy, s favoritom súťaže prehrali 4:1, kde gól za nás strelil Patrik Žiaček. V piatom kole sme cestovali do Močenku, kde sme prehrali 1:0.
V šiestom kole chlapci konečne prekonali smolu z predchádzajúcich
dvoch zápasov a vyhrali doma s Mojmírovcami 9:0 (David Szabo 2,
Peter Današ 2, Dominik Polák, Andrej Ďuriš, Maroš Bibeň, Adrián
Gergel, David Halveland). V siedmom kole prišla trpká prehra 0:5 vo
Vlčanoch. Hnev z tejto prehry si v ďalšom kole odniesol Branč, ktorý sme na ich vlastnom ihrisku porazili 0:11 (Roman Polák 2, David
John Shaughnessy 2, Maroš Bibeň 2, David Halveland, Dominik Polák,
Adam Takáč, Daniel Figúr, jeden vlastný).
Chlapcom z dorastu U19, ktorí hrajú v krajskej súťaži, sa túto sezónu
zatiaľ nedarí, avšak cieľ je taký, že túto sezónu pozbierame skúsenosti
a v budúcej sezóne sa popasujeme o lepšie výsledky.
Naši muži odohrali v piatom kole proti Veľkému Lapášu na domácom
ihrisku najlepší zápas sezóny, keď sme vyhrali 5:3 (Michal Andrášik 2,
Adam Chňapek, Samuel Brida (11m), Matej Lacek). V šiestom kole
sme priniesli cenný bod z Čeľadíc po výsledku 2:2 (Adam Chňapek, Jakub Kečkéš). Nasledovala domáca výhra s ťažkým súperom zo Zbehov
1:0 (Samuel Čentéš). V ôsmom kole sme cestovali do Nevidzian, kde
sme už v 13.minúte viedli 1:0 po góle Michala Andrášika, no húževnatí
a bojovní domáci do polčasu vyrovnali a hneď v úvode druhého polčasu
strelili vedúci gól na 2:1. Chlapci sa však nevzdali a uchmatli v poslednej minúte z pokutového kopu bod (Samuel Čentéš) po výsledku
2:2. Deviate kolo sme cestovali do Veľkých Ripnian, kde sa však zápas
neodohral pre nespôsobilý terén. V poslednom zápase tejto sezóny sme
cestovali k veľkému rivalovi do Alekšiniec. Toto stretnutie sa už muselo hrať bez divákov, ale fanúšikovia si ho mohli vychutnať, pretože futbalový zväz sa rozhodol práve tento zápas, ako historicky prvý vysielať
online. Koncom prvého polčasu sme už prehrávali 2:0, ale v posledných sekundách polčasu strelil kontaktný gól Samuel Čentéš a následne
v druhom polčase strelil vyrovnávajúci gól Marek Dragúň. Do konca
stretnutia sme tento výsledok už udržali a tak sme si priniesli cenný bod
z tejto horúcej pôdy.
Na záver si už len priať, aby sme ako spoločnosť boj s korona vírusom
vyhrali a mohli na jar, alebo možno najneskôr v lete s futbalom pokračovať. Taktiež 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 & Trial Veľké Zálužie
V nedeľu 27.9.2020 sa uskutočnilo vo Veľkom Záluží 4. kolo
Slovenských hier mládeže, počas ktorého prebiehal aj pretek na
pumptrackovej dráhe. Počasie zo začiatku nevyzeralo najlepšie,
prípravy pretekov prebiehali aj za daždivých dní. Predpoveď
počasia ukázala, že iba práve v deň preteku má byť pekne a tak
aj naozaj bolo. Aj napriek nepriaznivej situácií zapríčinenej šíriacim sa ochorením COVID-19 sa súťaž konala. Po poslednej
súťaži, ktorú sme zorganizovali tento rok v marci v Topoľčiankach a krátko nato boli zrušené všetky športové podujatia a inak
to nebolo ani teraz. V kruhu pretekárov sa zabávame, že tento
rok vždy po preteku organizovanom CTVZ si dávame pár mesačnú pauzu z pretekaním.
K situácií vzhľadom na COVID-19 sme pristupovali mimoriadne zodpovedne vzhľadom k tomu, že v tom čase bol okres
Nitra vyhlásený za rizikový, tzv. červený. Preto sme sa rozhodli zriadiť COVID hliadku, ktorej bol úloha kontrolovať vstup a
upozorňovať na povinnosti pri vstupu do areálu preteku. Tu by
sme radi poďakovali Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý
nám pomáhal ako v tejto činnosti tak aj v zabezpečení zdravotnej služby počas preteku. Dnes, keď sa spätne pozrieme naše
opatrenia boli účinné, pretože nemáme vedomosť, že by si niekto odniesol domov ochorenie COVID-19.
Súťaže Trial & Pumptrack sa zúčastnilo spolu 97 súťažiacich,
kde boli aj dvaja jazdci z Poľska. Spolu na oboch podujatiach reprezentovalo CTVZ a Obec Veľké Zálužie spolu 22 pretekárov,
s ktorých sa najlepšie umiestnili za pumptrack Matej Moravčík
1. miesto a Juraj Mošať 3. miesto a v triale Andrej Práznovský 2.
miesto a Šimon Sordyl 3. miesto. Kompletné výsledky nájdete
na našom facebooku.
Sekcie TRIAL boli postavené v štýle UCI svetového charakteru,
a na záver boli slávnostne vyhlásené výsledky seriálu Slovenských hier mládeže v Triale. Jazdci a ich doprovodi odchádzali
s tohto podujatia s úsmevom. Skvelým spojením dvoch cyklistických disciplín vznikajú nové priateľstvá a kontakty čoho sme
boli svedkami aj dnes. Jednalo sa o posledný pretek tejto sezóny.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizacii tohto podujatia, našim sponzorom, obci Veľké Zálužie a
p. starostovi Milanovi Bírovi.
Po dobudovaní areálu Cykloparku Veľké Zálužie sa uvidíme
28.8.2021 na Majstrovstvách Slovenska v Triale a Pumptracku,
počas ktorých bude aj hudobno-kultúrny program pre deti počas
celého a podvečer finálne po ktorom bude vystúpenie hudobných kapiel.

Cyklotréningy
Ešte pred obmedzeniami a nariadeniami sme mali pripravené
cyklotréningy, ktoré sú vhodné pre deti od 5 rokov do 12 rokov.
Prvých 5 tréningov nám prisľúbil zaplatiť sponzor pre začiatok
vzniku novej komunity. Tieto tréningy budú ukážkové a zadarmo aby si deti mohli vyskúšali o čo tom vlastne je a aby sme
zistili či bude o niečo takéto záujem. Následne po 2-3 tréningu
záujem vyhodnotíme a predstavíme program tréningov resp. ako
by to fungovalo ďalej. S týmto projektom vyjdeme znova až jar
2021 ked vyjde slniečko a bude dlhšie svetlo. Viac info na našej
FB stránke.
Dostavba pumptrackovej dráhy u nás
Počas septembra bolo možno v COOP Jednota u nás hlasovať za
3 projekty v rámci Podpory lokálnych komunít, na základe čoho
Nadácia COOP Jednota rozdelila 156 000 € medzi 26 víťazných
projektov (z celkového počtu 613), kde je aj náš projekt dostavby cykloparku. Síce sa zdá 6 000 € dosť avšak nie je to celkom
tak. Stavba približne rovnakej dĺžky dráhy v Žiline stála cca 160
000 €. Sme hrdí na to, že naša dlhodobá mravenčia práca, spájanie ľudí, vyhľadávanie zdrojov a sponzorov, písanie projektov
priniesla výsledky v podobe najväčšej, najkrajšej a stále jedinej asfaltovej pumptrackovú dráhy v širokom okolí Nitry. Tento
projekt je realizovaný za pomoci podpory COOP Jednota, našich
sponzorov, 2% z daní a podporou obce Veľké Zálužie. Otvorenie
novej časti dráhy predpokladáme na jar 2021, kde zorganizujeme aj malé cyklopodujatie.
(-ap-)

Slovenské Hry mládeže

1.miesto, ktg. muži, Matej Moravčík
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Dychová hudba „Zálužanka“ oslávila 25 rokov

Otvorenie MŠ, rok 1985-86

PKO Nitra, 1985-86, dir. Anton Omachel

Podľa informácií našich rodičov a starých rodičov existovala dychovka vo Veľkom Záluží, vtedajšom Ujlaku už
v roku 1922. Tanečné zábavy, pohreby, ale aj náboženské
obrady taktiež aj púte sa nezaobišli bez dychovky. Žiaľ táto
generácia „ujlackých dychovkárov“ v roku 1948 skončila.
Tradícia dychovky sa obnovila z myšlienky vtedajšieho riaditeľa Základnej deväťročnej školy p. Jaroslava Sandanusa
v roku 1976. Vo Veľkom Záluží sa začala formovať detská
dychová hudba pod vedením externého učiteľa p. Severína
Galu z Nitry. Táto školská dychovka so svojim hudobným
programom účinkovala na rôznych školských podujatiach,
napr. oslavy 1.mája, poľnohospodárska výstava Agrokomplex a v PKO Nitra.
Po niekoľkých rokoch prišla myšlienka od bývalého učiteľa a muzikanta PaedDr. Antona Omachela založiť dychovku z bývalých žiakov vtedajšej základnej školy. Písal sa rok
1995 a sen sa stal skutočnosťou. Pravidelné skúšky a nespočitateľné množstvo hodín nácviku priniesli efekt. Dychová
hudba Zálužanka vo Veľkom Záluží začala vyhrávať.
Dychová hudba Zálužanka vo svojom základnom hudobnom
obsadení už viac ako 25 rokov pod vedením kapelníka pána
Michala Vindiša úspešne reprezentuje obec Veľké Zálužie
na rôznych hudobných festivaloch, tak isto na kultúrno-spoločenských a cirkevných príležitostiach v obci a v širokom
okolí. Zálužanka sa niekoľko krát zúčastnila na hudobnom
festivale Zoborských slávností dychových hudieb vo Veľkom
Lapáši s rôznymi oceneniami a tak isto na festivale ,,Dychfest
Močenok“, alebo Karpatské hudobné slávnosti v Dolnej Krupej. Zálužanka sa môže pochváliť aj účinkovaním v zahraničí, na Morave v Jěmniciach na ,,Plese myslivcú“. Zálužskí
muzikanti spríjemňujú svojimi melódiami voľné chvíle i občanom okresného mesta Nitra na Fašiangoch, na „Kultúrnom
lete“ v parku na Sihoti, koncertovaním na Klokočinskom jarmoku. Dychovka každý rok sprevádza pútnikov na slávnostnej hodovej svätej omši v Lehote a taktiež v susednej obci
Jarok pri rôznych cirkevných príležitostiach. Najväčšie kultúrne uplatnenie však dychovka nachádza vo svojej obci,
v ktorej počas roka hráva množstvo kultúrnych a cirkevných
podujatí, napríklad: Fašiangy – pochovávanie basy, stavanie
mája, Petropavlovský jarmok, výstava vín spojená s ochutnávkou, posviacka mladých vín a nesmieme zabudnúť ani
na Vianočný a Trojkráľový koncert. Každý rok sa zúčastňujeme na cirkevnom sviatku Božieho tela, sprevádzanie našich

prvoprijímajúcich detí a birmovancov mariánskymi piesňami
a hranie hodovej svätej omše. Našim hudobným koncertom
sme spríjemnili chvíle našim spoluobčanom na „Stretnutí rodákov“. Treba dodať aj to, že dychovka svojimi smútočnými
tónmi odprevádza nielen našich spoluobčanov, ale aj občanov z okolitých obcí na poslednej ceste.
Za týmito rokmi pôsobenia sa skrývajú stovky hodín skúšok
na úkor rodín muzikantov a samozrejme aj spevákov. Poďakovať sa chcem manželkám muzikantov za ich toleranciu
k nášmu koníčku. Dobrým príkladom je sám kapelník dychovky pán Michal Vindiš, ktorý bol vychovaný v detskej
dychovke. Už od malička vštepoval lásku k dychovej hudbe aj svojim dvom synom, ktorí sú v súčasnosti členmi DH
Zálužanka. Ako dobre vieme, práca amatérskeho muzikanta
a speváka je veľmi časovo náročná, ale aj túto činnosť zvládame veľmi dobre. Repertoár našej dychovky tvoria predovšetkým ľudové piesne so sólovým spevom, ktoré interpretujú
naši speváci. Patrí im taktiež uznanie a vďaka za ich dlhoročnú obetavú prácu a trpezlivosť pri nácvikoch. Poďakovanie
taktiež patrí aj bývalým muzikantom a spevákom. Cítime potrebu hrať a interpretovať predovšetkým „ľudovky“, ktoré sú
odkazom našich predkov a zachovaním pre ďalšie generácie.
Do repertoáru ďalej zaraďujeme autorské skladby, ktoré sa
svojou povahou podobajú ľudovým piesňam. Ide o tzv. ponášky na ľudové piesne. Hráme aj orchestrálne skladby pre
sólový hudobný nástroj v podaní nášho trumpetistu. Dychová
hudba Zálužanka sa môže pochváliť aj vlastnými úpravami
ľudových a cirkevných piesní z pera nášho klarinetistu. Náš
repertoár melódií tvoria aj orchestrálne skladby a skladby pre
sólový nástroj.
Chceme sa poďakovať terajšiemu vedeniu Obecného úradu
a taktiež aj predchádzajúcim za finančnú podporu a spoluprácu. Obecný úrad nám poskytuje priestory na skúšanie a finančné prostriedky pre ďalší rozvoj dychovky.
V tomto roku, keď dychová hudba Zálužanka pod vedením
kapelníka pána Michala Vindiša oslavuje 25-te výročie svojho vzniku, patrí veľká vďaka všetkým bývalým členom spolku dychovej hudby, ale predovšetkým súčasným muzikantom
a samozrejme aj sólovým spevákom za ich obetavú a neúnavnú prácu pri rozširovaní tradícií dychovky.
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Michal Vindiš, kapelník a predseda spolku DH Zálužanka
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Súťaž malých DH, Komárno 1982		

Rok 1997

Obsadenie dychovej hudby Zálužanka
v súčasnosti tvoria:
Jozef Vindiš
Silvia Zeleňáková
Martin Vindiš
Pavel Patúc
Ján Palatický
Michal Vindiš
František Skipala
Branislav Mesároš
Ľuboš Vindiš
Miroslav Vindiš
Marek Moravčík
Róbert Andrášik
Ladislav Földeši
Helena Tehlárová
Anna Mokrá
Silvia Cocherová

klarinet Es
klarinet B
krídlovka 1B
krídlovka 2B
trúbka obligat (ako hosť)
tenor, kapelník a predseda spolku DH
barytón
trúbka 3B
trúbka 4B
bastrúbka
tuba
bicie
spev
spev
spev (Očadlíková)
spev
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Slávnosť sv.Urbana, 2018

Rok 2010 					

Posedenie pri pesničke, 2014

Požehnanie mladých vín, 27.12.2019					
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Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie

Vážení občania, záhradkári a vinári,
vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa pravdepodobne v tomto roku nestretneme na podujatí poriadanou našou organizáciou.
V novom roku 2021 plánujeme výročnú členskú schôdzu na 31.1.2021 a verejnú degustáciu vín 36. ročník na 20.3.2021. K tomu aby
sme sa stretli na našich podujatiach v roku 2021 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a božského
požehnania. Na záver niekoľko rád pre ovocinárov a záhradkárov.

Stručné rady ovocinárom a záhradkárom pre I. štvrťrok
JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

1. Skladované ovocie – po vlhkej jeseni sa vyžaduje pravidelná kontrola
uskladnených jablĺk a hrušiek- aspoň
raz týždenne. Dôležité je včasné odstránenie nahnitých plodov, no aj vetranie.
2. Odber dobre vyzretých jednoročných výhonov, najmä jadrovín, čerešní, višní, ríbezlí a egrešov na vrúbľovanie koncom zimy
a na začiatku vegetácie.
3. Odstraňujeme borku zo starých
stromov, poskytuje totiž úkryt rozličným hmyzím škodcom. Na stromoch
nenecháme visieť ani mumifikované
plody, treba ich spáliť.
4. Bielenie kmeňov a silnejších
konárov, zvlášť pri teplomilnejších
druhoch, ako sú marhule, broskyne,
čerešne, višne aj jablone.
5. Odstraňovanie uschnutých stromov aj krov

1. Rez a tvarovanie ovocných stromov najmä jabloní, hrušiek, ríbezlí,
egrešov a malín
2. Prihnojovanie – koncom februára
v závislosti od počasia múžeme ešte
prihnojovať draselnými a fosforečnými hnojivami, pokiaľ sme tak neurobili v jeseni
3. Chemická ochrana – v rámci chemickej ochrany je dôležitý postrek
broskýň, ale aj jadrového ovocia.
Broskyne ošetrujeme proti kučeravosti listov. Vhodné sú prípravky
Kuprikol 50, Cuprocaffaro, Novozir
MN 80, Dithane DG Neo-Tec, Delan
700 WDG, Efuzin 500 SC, Funguran,
Syllit 65, Champion 50WP, Sulka
a iné.
4. Výber odporúčaných odrôd – pri
výbere odrôd jabloní je prioritným
kritériom odolnosť proti chrastavitosti a menšia citlivosť na múčnatku,
obdobne aj pri hruškách. Z jabloní sú
to napr. Topaz, Rubinola, Angold, Selena, Prima Florina a iné. Z hrušiek
Konferencia, Diana, Beta a iné.

1. Do konca mesiaca sa teplota zvýši na povrchu okolo 6,8 °C a v hĺbke
20 cm na 4,8 °C. Na povrchu sú už
podmienky na prvé jerné práce.
2. Jarný rez a výsadba – rez robíme
aj na kríkoch ríbezlí, egrešov, josty,
liesky veľkoplodej, malinách I černiciach. Rezné rany treba ošetriť. Len
čo to pôda dovolí sadíme ovocné
stromčeky najmä broskýň, marhúľ
a mandlí, ale aj ostatných druhov.
3. Prevrúbľovanie a prihnojovanie
- najmä jabloní, hrušiek ale aj čerešní
a višní. Je vhodné obdobie najmä dusíkatými hnojivami.
4. Broskyne- chemicky ošetríme
v období nalievania pukov proti kučeravosti listov
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Spoločenská rubrika

Odišla legenda

Na jeseň sme sa rozlúčili s legendárnou osobnosťou veľkozálužského futbalu, s Jožkom Petrovičom. Tento významný
človek nás opustil po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 70.
rokov. Bol dlhoročným kapitánom nášho mužstva. Všetkým
bol známy pod prezývkou Schnellinger (čítaj Šnelinger).
Tí, čo sme ho poznali, sme mali možnosť presvedčiť sa, akým
bol vzorom pre mladých futbalistov. Bol aj úžasným

človekom s veľkým srdcom, kamarátom a poradcom pre nás,
mladších spoluhráčov.
Chcem požiadať tých starších, ktorí ho poznali, ale aj mladších, aby sme mu spoločne venovali tichú spomienku a uctili
si jeho pamiatku. Nikdy nezabudneme...
S úctou
					

Jozef Pekar
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