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Editorial
Milí spoluobčania,
ďalší rok nám ubehol ako voda, na dvere opäť
klopú sviatky narodenia Božieho syna. Všetci
sme v očakávaní toho nového – lepšieho. Rekapitulujeme, čo nám tento odchádzajúci priniesol
a rozmýšľame, čo nás čaká v roku 2020.
Máme za sebou jeden z ďalších rokov aj v našej
obci. S potešením môžem povedať, že bol dobre
zvládnutý aj napriek ťažkostiam, ktoré doznievali po ukončení veľkých investícií v roku 2018 /
výstavba MŠ a ZŠ/. Zodpovedne sme pristupovali k úlohám výkonu samosprávy, ktoré podmieňujú časté zmeny zákonov, podporili sme
ďalší investičný rozvoj v obci /rozvoj a športového klubu/, kultúru, šport, činnosť v základnej
i materskej škole a CVČ.
Aj spoločenské organizácie a spolky boli oporou
verejného života, nezištnú pomoc poskytli aj jednotlivci a svoje poslanie zvládli i oficiálne orgány
obce. Za všetkým je obetavosť a ochota aktívnych
a nadšených ľudí, ktorým touto cestou ďakujem.
Kolobeh ľudského života sa opakuje tak,
ako sa opakujú ročné obdobia. Raz je

deň krajší, lepší, inokedy by sme boli radi, keby
už skončil. Dni pokoja a lásky, ktoré prichádzajú ruka v ruke s Vianocami, sa nedajú vrátiť
späť, tak si darujme objatie, úsmev, pomoc,
pohladenie, spomienky. Darujme si čas, ktorý
strávime spolu pri štedrovečernej hostine, pri
prechádzke po vŕzgajúcom snehu, či spoločnom
čaji.
O niekoľko dní sa rozozvučia zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc. Zabudnime
preto na všetky starosti a prežime tieto sviatky
v šťastí a svornosti. Nech tichá hudba veselosti nám počas Vianoc znie, nech ten rok nasledujúci Vám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.
Milí spoluobčania, prajem Vám pokojné prežitie
vianočných sviatkov, vnútornú silu, stály zmysel
pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa
zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších priateľov a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z ôsmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 22. októbra 2019
————————————————————
UZNESENIE č. 79
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
konštatuje,
že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Andrej Práznovský zložil a podpisom potvrdil
zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie: za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.;
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0 zdržal sa: 0; nehlasoval: 1 - Ing. Andrej
Práznovský
————————————————————
UZNESENIE č. 80
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Tomáša Tkáča
a členov: Ing. Jána Bédiho a PhDr. Petra Cochera.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; 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. 81
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu ôsmeho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; 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. 82
K bodu 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
informáciu starostu obce o nepredložení správy
hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží,
b) berie na vedomie
vyjadrenie hlavnej kontrolórky obce k bodu č. 5.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa:
1 - Ing. Andrej Práznovský; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 83
K bodu 6/ Protipovodňové opatrenia v obci
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) odporúča
starostovi obce Veľké Zálužie zabezpečiť odborníka na vypracovanie materiálu komplexných
protipovodňových opatrení v katastri obce Veľké
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Zálužie,
b) odporúča
starostovi obce Veľké Zálužie spolupracovať pri
spracovaní materiálu komplexných protipovodňových opatrení v katastri obce Veľké Zálužie
s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva
SPÚ v Nitre a s vecne príslušnými odborníkmi
s MŽP SR,
c)odporúča
starostovi obce Veľké Zálužie vyvolať stretnutie
so správcom vodných tokov za účelom možnosti
regulácie a vyčistenie potokov v katastri obce,
d) odporúča
starostovi obce Veľké Zálužie komunikovať s dotknutými občanmi a občanmi podpísanými pod
petíciou ohľadne konkrétnych návrhov riešení
odstraňovania povodní v obci,
e) odporúča
starostovi obce Veľké Zálužie iniciovať stretnutie
s poľnohospodármi v katastri obce, ohľadne prijatia opatrení, ktorých cieľom bude eliminovanie
povodní v obci,
f) odporúča
starostovi obce Veľké Zálužie požiadať o nenávratné finančné prostriedky štátu, prípadne Európskych
spoločenstiev za účelom aplikácie protipovodňových opatrení v katastri obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: - 7 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: 1 – Ján Bédi (nebol prítomný)
————————————————————
UZNESENIE č. 84
K bodu 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2.polrok 2019 a 1. polrok
2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 2.polrok 2019.
Hlasovanie: za: 7 - 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: 1 - Ján Bédi (nebol prítomný)
————————————————————
UZNESENIE č. 85
K bodu 8/ Žiadosť o doplatenie dodatočných nákladov - p. Rudňanský
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť o preplatenie dodatočných nákladov za nákup kanalizačného potrubia slúžiaceho na zvedenie
dažďovej vody z ulice Konopniská,
b) schvaľuje
preplatenie dodatočných nákladov za nákup kanalizačného potrubia slúžiaceho na zvedenie dažďovej
vody z ulice Konopniská 495,96 eur.
Hlasovanie: za: 7 - 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:1 – Ján Bédi (nebol prítomný)
————————————————————
UZNESENIE č. 86
K bodu 9/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
- p.Kalúz a p. Rošková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Vladimíra Kalúza bytom Budín 972/25,
Veľké Zálužie a Klaudii Roškovej bytom Bzince
pod Javorinou 496,

b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) súhlasí
so zámerom prevodu pozemkov parc. č. 562/6 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 631 m2 a parc.č. 3631/12
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 37m2 formou priameho predaja. Cena pozemkov je určená na základe
vypracovaného znaleckého posudku zo dňa
03.07.2019 vo výške 15,38 Eur/m2 t.j. v celkovej
cene 10.300,- eur.
Hlasovanie: za:7 - 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:1 – Ján Bédi (nebol prítomný)
————————————————————
UZNESENIE č. 87
K bodu 10/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – manželia Vachulíkoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer odpredať na základe žiadosti p. Petra Vachulíka a manželky p. Evy Vachulíkovej, bytom Veľké
Zálužie, Kúty 227/2, pozemok parc. č. 564/96 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m2 ako prípad
hodný osobitného zreteľa v cene 10 eur / m2.
b) schvaľuje
prevod obecného pozemku parc. č. 564/96 reg. „C“
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľom p. Petrovi Vachulíkovi a manželke p. Eve Vachulíkovej, bytom
Veľké Zálužie, Kúty 227/2. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný
pozemok tvorí jediný možný prístup k údržbe
nehnuteľnosti – rodinného domu vo vlastníctve
žiadateľov.
c) schvaľuje
cenu za 1m2 vo výške 10,00 Eur,
d) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a žiadateľmi p. Petrom Vachulíkom a manželkou
p. Evou Vachulíkovou.
Hlasovanie: za:7 - 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:1 – Ján Bédi (nebol prítomný)
————————————————————
UZNESENIE č. 88
K bodu 11/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Stašáková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Mgr. Silvie Stašákovej, bytom Roľnícka 4,
Bratislava o odkúpenie pozemku parc.č. 717/4, k.ú.
Veľké Zálužie, ktorý je na základe LV č. 2061 vo
vlastníctve Obce Veľké Zálužie,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) neschvaľuje
predaj obecného pozemku parc.č. 717/4, k.ú Veľké
Zálužie.
Hlasovanie: za:7 - 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: 1 - Ján Bédi (nebol prítomný)

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Sľubujem na svoju česť
Ako som už písal vo svojom príhovore, rok 2019 nám uplynul
ako voda, je krátko pred Vianocami a začíname rekapitulovať,
čo sa nám z našich plánov podarilo naplniť, ktoré plány sú vo
fáze realizácie a čo sme nestihli.
Na začiatku nového roka sa mnohí tvárime, že začíname nanovo
a že nebudeme hľadieť na staré prieky či záležitosti. Tak ako
pekne tieto slová znejú na začiatku roka, tak sa pomaly s plynutím mesiacov v roku ich význam stráca.
Spomínam si na ustanovujúce zastupiteľstvo po posledných
komunálnych voľbách. V očiach novozvolených poslancov sa
zračilo nadšenie pre prácu pre našu obec, poslanci, ktorí sú už
dlhodobo vo funkcii, spoločne prezentovali rétoriku práce pre
rozvoj obce.
Po roku však môžem skonštatovať, že to nadšenie a zmysel pre
zodpovednosť sa postupne ako plynuli mesiace v roku, vytratili.
Tento rok som zvolal osem zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Prvé tri zasadnutia prebehli viac menej bez komplikácií, prerokovali sa zásadné body jeden po druhom až po diskusiu. Počas
diskusie to však začalo škrípať a viackrát sa stalo, že jednotliví
poslanci obecného zastupiteľstva práve počas diskusie opustili
rokovaciu miestnosť. Postupne odchádzali až do času, kým ich
počet neklesol pod hranicu uznášaniaschopnosti. Ak sa to stane mojou povinnosťou je zasadnutie OZ ukončiť. Mrzí ma táto
situácia najmä preto, lebo väčšina poslancov obecného zastupiteľstva verejne prezentuje názor, že chce dať v rámci svojho
rokovania priestor pre diskusiu občanov. A práve títo poslanci
sa uprostred slova občana dvíhajú a odchádzajú. Asi som zo starej školy, ale takémuto správaniu ma neučili. Učili ma slušnosti
a úcte voči každému jedincovi.
Nasledujúce tri zasadnutia sa nekonali, lebo väčšina poslancov
zistila, že sa im termín vopred plánovaného zasadnutia kryje
s ich pracovnými povinnosťami. Opäť som ostal prekvapený, že
na to prišli až po šiestich mesiacoch fungovania vo výkone mandátu. Ešte viac som ostal prekvapený, keď sa termín zasadnutia
zastupiteľstva kryl s pracovnými povinnosťami poslanca, ktorý
nepracuje a je doma.
Tvorca zákona predpokladá úzku spoluprácu starostu a zastupiteľstva. Ale niektoré úlohy a kompetencie úloh a kompetencií
rozdelil medzi tieto dva orgány obce. Starosta zvoláva a vedie
zasadnutia OZ, čiže určuje dátum, čas a miesto. Poslanci obecného zastupiteľstva majú po zložení sľubu poslanca ako druhú
povinnosť - povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zákon im nedáva možnosť voľby, že „vyhovuje mi
prídem, nevyhovuje mi neprídem“. Účasť na zasadnutí zastupiteľstva im určuje ako povinnosť. Presne tak isto ako zamestnaní
ľudia majú povinnosť chodiť do práce alebo školopovinné deti
majú povinnosť chodiť do školy. Princíp voľby tu nie je obsiahnutý. Výkon funkcie poslanca zastupiteľstva nie je prekážkou
pri zamestnaní, pretože Zákonník práce hovorí o možnosti čerpania 30 pracovných dní na výkon verejnej funkcie. O tejto problematike som už písal v minulosti.
Čo však v prípade, ak si poslanec OZ neplní svoju povinnosť,
ak sa nezúčastňuje riadne zvolaných zasadnutí obecného zastupiteľstva podľa harmonogramu? Komu sa tým ubližuje? Ak si
niektorí z poslancov myslia, že ubližujú mne, že oni mi ukážu,
tak si nedostatočne uvedomujú vážnosť svojho poslaneckého
mandátu. Ignorovaním zvolaných zasadnutí obecného zastupiteľstva či odignorovávaním prerokovávaných dokumentov komplikujú život najmä organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce (základnej škole, materskej škole či centru voľného času,
školským jedálňam). Ubližujú občanom, pretože obec prichádza
o príjmy (príjem z prenájmu majetku, príjmy za služby, ktoré

poskytuje). Sťažujú situáciu tým, že obec nie je flexibilná voči
zmenám zákonov. Ak poslanci ignorujú nastavenie poplatkov
vo výške, aby uhrádzali náklady na poskytovanú službu, je to
na úkor iných činností, ktoré obec robí. Platením vyšších poplatkov za zber a likvidáciu odpadu bez tohto aby sa adekvátne
zvýšil aj poplatok na zber a likvidáciu odpadu obec koná v rozpore so zásadami účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti. Ak
tým majú snahu poukázať na svoju nadradenosť voči starostovi,
lebo oni sú väčšina, tak sa mi vynára v hlave len jedna otázka: aj
k svojmu majetku a svojim blízkym sa chovajú tak, ako k obci?
Páni poslanci, ktorí s takou ľahkosťou ignorujú zvolané zasadnutia zastupiteľstva, ubližujú najmä svojej obci. Jej znemožňujú plne funkčný výkon samosprávy, dodržiavanie zmenených
zákonov a bránia jej rozvoju. Výsledkom takéhoto prístupu je
v konečnom dôsledku len dopad na obyvateľov. Je mi jasné, že
občan sa teší, pokiaľ sa miestne dane nezvyšujú, ale na druhej
strane je občan sklamaný, keď sa nezlepšujú podmienky pre
jeho rozvoj. Pri rastúcich cenách energií, náraste mzdových taríf
a rôznych poplatkov, nie je možná udržateľnosť rozpočtu.
Ja sa však pýtam, kde sa podelo čaro slov, ktoré tvoria poslanecký sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia".
Milí obyvatelia,
prax ukázala, že je dobré vždy na konci kalendárneho roka navrhnúť termíny zasadnutí zastupiteľstva na ďalší rok, aby občania, podnikatelia, či iné subjekty vedeli, kedy majú podávať
svoje žiadosti na OZ. Plánovať termíny zastupiteľstva dopredu
je užitočné aj pre poslancov zastupiteľstva, aby si vopred vedeli
zadeliť svoj pracovný program. Termíny zastupiteľstva sú dôležité aj pre obecný úrad, aby zamestnanci obce vedeli pripraviť
materiály na rokovanie. Pri takejto funkčnosti by stačilo zasadať
4 x za jeden hospodársky rok.
Ja som zvolal zastupiteľstvo tento rok osem krát. Z toto bolo
uznášania schopné bolo len 4 krát. Z tých štyroch zasadnutí bola
3 krát zmarená diskusia občanov, pretože ako prví opustili rokovaciu sálu práve poslanci väčšiny, čím zmarili nielen samotnú
diskusiu, ale aj celé rokovanie. Preto argumentácia, že občania
sa chcú zúčastniť mi pripadá z tohto pohľadu dosť detinská.
Argument väčšiny poslancov, že ľudia chcú byť na zasadnutí
zastupiteľstva, otvára priestor pre širokú polemiku. Rokovanie
obecného zastupiteľstva je verejné najmä preto, aby sa obyvatelia o dôležitých veciach,t o dianí v obci nedozvedeli až po rokovaní. Mnohé materiály, ako sú návrhy VZN, rozpočtu či Záverečný účet sa zverejňujú vždy 15 dní vopred pred rokovaním
zastupiteľstva, aby mal každý z nás právo vyjadriť sa.
Čo dodať na záver?
Milí Zálužania,
každý z vás, kto potrebuje riešiť svoje záležitosti, vie, kde ma
nájde. Dvere obecného úradu sú otvorené každý deň a každý
pracovník vrátane mňa, vynaloží maximálne úsilie, aby sme
vám pomohli vyriešiť vaše problémy. A ak sa chcete stretnúť
so svojimi poslancami, viete kde ich nájdete. Každý z nich má
trvalý pobyt vo Veľkom Záluží, mal by byť ľahko dostihnuteľný. Diskutovať o niektorých problémoch na zastupiteľstve nie
je možné, pretože tých bodov rokovania neustále pribúda a po
piatich či šiestich hodinách aktívneho rokovania nie je ani isté,
či sa k riešeniu vášho problému dostanete.
				
Milan Bíro, starosta obce
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ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV k 31.12.2018
Por.
číslo

Priezvisko a meno
daňového dlžníka

1 Bangová Erika
2 Bodišová Dušana
3 Bodocká Patrícia
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

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Budín 978/37
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Cintorínska 376/17

Borotová Eva
Današ Ivan
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Gulišová Lucia
Veľké Zálužie, Žatevná 1214/52
Hrnko Jozef
Veľké Zálužie, Rínok 338/40
Hrnko Karol
Veľké Zálužie, Hlavná 670/75
Janík Bystrík
Veľké Zálužie, Cintorínska 384/35
Kečkéš Marek
Lehota 219
Kečkéšová Viera
Veľké Zálužie, Piesková 1078/54
Kičiňová Eva
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Kmeťo Július
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Kmeťo Radko
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Koišová Monika
Veľké Zálužie, Podvinohrady 530/72
Kotlár František
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Kriška Patrik
Veľké Zálužie, Rapatská 915/42
Kriška Viliam
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Krišková Zuzana
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Kudri Oto
Veľké Zálužie, Cintorínska 417/8
Kudry Gejza
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Kudryová Mariana
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Kutaková Simona
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Lahučká Erika
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Machúčová Katarína
Nitra, Štúrova 1419/41
Macková Martina
Sereď, Vysoká 8
Mego Filip
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35
Mezey Vladimír (1956)
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1
neb.Novomeský Ján (1962)

Výška nedoplatku
v€

436,80
302,82
286,73
576,53
170,16
182,92
245,72
160,68
187,36
777,80
171,13
297,39
180,81
813,74
549,15
315,21
416,48
160,56
676,64
552,45
228,68
590,91
687,70
537,33
966,39
261,29
1126,48
236,55
305,89
187,35
287,36

Por.
číslo
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

Priezvisko a meno
daňového dlžníka

Novomeská Mária
Pillér Jozef
Pillér Peter
Pillérová Mária
Pillérová Viera
Pötzl Karol
Rác Ivan
Ratica Ignác
Rigo Aladár
Rigo Alexander
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Jana
Rigová Zuzana
neb.Segéňová Anna
Segéňová Jana
neb. Slovák Juraj
Stojková Helena
Stojková Mária
Stojková Nikola
Šipoš Ivan
Šipoš Kamil
Šípoš Peter (1984)
Šipošová Iveta
Šípošová Zuzana
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tkáčiková Erika
Tomaščík Jozef
Zaujec František

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

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, Piesková 1016/5
Veľké Zálužie, Hlavná 717/54
Veľké Zálužie, Piesková 1058/100
Veľké Zálužie, Okružná 457/11
Veľké Zálužie, Okružná 418/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
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, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
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
Rišňovce 570
Nitra, Vikárska 1

Výška nedoplatku
v€

1024,28
234,62
215,58
377,71
433,02
181,75
898,26
201,84
225,05
196,58
329,12
352,23
160,56
629,43
173,00
257,49
1503,14
186,24
221,02
220,95
385,42
609,49
239,83
619,73
241,09
303,09
261,49
1337,16
221,01
401,70
300,76

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 obec zverejniťzoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho
Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení
zákonov
v znenívýška
neskorších
predpisov môžepresiahla
obec zverejniť160 € a u právnickej osoby 1600 €. 			
roka,
akniektorých
u fyzickej
osoby
nedoplatku
zoznam 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 25.11.2019			
Aktualizovaný stav k 25.11.2019
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie

Od 1.12.2019
sa DLŽNÍKOV
obec Veľké
Zálužie stáva správcom miestnych pohrebísk Veľké Zálužie
ZOZNAM DAŇOVÝCH
k 31.12.2018
Vážení obyvatelia, od 1.12.2019 nastávajú zmeny pri administratívnych činnostiach spojených s prevádzkou
pohrebísk v obci. Všetky administratívne úlohy sa presunuli od doterajšieho správcu cintorína p. Silvestra
Blaha na Obecný úrad Veľké Zálužie. Tu vybavíte všetky nasledovné administratívne úkony :
- uzatváranie nájomných zmlúv k hrobovým miestam v zmysle zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení,
- úhrady platieb za nájom hrobových miest a za služby súvisiace s užívaním domu smútku,
- vedenie ucelenej agendy a aktualizácie údajov k hrobovým miestam,
- vybavovanie pohrebov, vydávanie povolení pre pohrebné služby k výkopovým prácam na cintorínoch,
- vydávanie povolení pre kamenárske firmy k prácam na cintorínoch,
- a ďalšie úlohy vyplývajúce z platného VZN.
Zodpovedná osoba za obec: správca cintorínov - p. Veronika Andrášiková, tel. kontakt 0911 740 984.
V súčasnosti obec eviduje 25% hrobových miest, u ktorých nie je uzatvorená nájomná zmluva a nie je zaplatené príslušné nájomné. Upozorňujeme, že v prípade neuzatvorenie nájomnej zmluvy a nezaplatenie poplatku
za nájom hrobového miesta, môže byť hrobové miesto zrušené po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, t.j. 3
roky od upozornenia.
V prípade, ak nemajú nájomcovia, alebo užívatelia bez nájomnej zmluvy záujem o hrobové miesto, je možné písomne sa vzdať (vypovedať) a odovzdať toto hrobové miesto obci – pre nového užívateľa - nájomcu.
Hrobové miesta s číslami a menami zosnulých, ale aj bez mien zosnulých, teda bez nájomnej zmluvy sú zverejnené na webovom sídle obce Veľké Zálužie - virtuálny cintorín http://www.virtualnycintorin.sk/obce/353
UPOZORNENIE
Vyzývame užívateľov hrobových miest, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby
sa prihlásili na OcÚ Veľké Zálužie, vysporiadali si všetky právne náležitosti k hrobovému miestu. Inak bude
hrobové miesto zrušené k 31.12.2022 na základe §22 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve.
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Obecný úrad informuje
Otázky a odpovede - Projekt dopravného značenia v obci
V posledných týždňoch sa často diskutovanou témou na rôznych
fórach a aj medzi ľuďmi stalo osádzanie dopravných značiek.
Dopravné značky, ktoré obec osádza na miestnych komunikáciách, sú výsledkom niekoľkoročných stretnutí a diskusií predstaviteľov obce, Obvodného oddelenia policajného zboru vo
Veľkom Záluží, Krajského dopravného inšpektorátu a Okresného úradu Nitra.
Čo znamená projekt dopravného značenia?
Projekt dopravného značenia schválený príslušným dopravným
inšpektorátom je jediný relevantný dokument, na základe ktorého je možné dopravné značky na miestnych komunikáciách
osadiť.
Prečo sa dáva spracovať projekt dopravného značenia?
Cieľom vypracovať Projekt dopravného značenia bolo zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky v našej obci na miestnych
komunikáciách. Správcom miestnych komunikácií je obec a
osádzanie dopravných značiek je v osobitnom režime a tvorí výnimku v stavebnom zákone.
Zahájeniu celého procesu predchádzali opakované žiadosti obyvateľov o riešenie dopravnej situácie v obci a sťažnosti obyvateľov a záchranných zložiek na nedbanlivé parkovanie vozidiel
na krajnici, ktoré sťažuje vývoz odpadu (smetí), prechod chodcov, mamičiek s kočíkmi, vozidiel záchrannej služby, hasičov
ako aj vozidiel údržby po miestnych komunikáciách.
Ako celý proces vznikal?
Proces riešenia dopravného značenia sa začal ešte v roku 2014.
Po niekoľkoročných diskusiách sa vypracoval Projekt dopravného značenia v Obci Veľké Zálužie, ktorý v novembri 2016

schválil Krajský dopravný inšpektorát. Podľa finančných možností obce sa postupne začali nakupovať dopravné značky a na
jeseň tohto roku začali osádzať.
Na začiatku a na konci ulíc sú osadené dopravné značky zákaz zastavenia. Ako mám zaparkovať vo svojom dvore, keď
nemôžem zastať?
Ako už bolo uvedené cieľom projektu dopravného značenia je
najmä bezpečnosť. Takže pokiaľ bude evidentná snaha vodiča
zaparkovať vozidlo do svojho dvora, bude mu tento priestor na
zaparkovanie poskytnutý.
Budeme mať väčšiu návštevu a pred naším domom nie je
priestor na parkovanie áut mojich hostí. Čo mám robiť, ak
očakávam návštevu? Kde má táto návšteva zaparkovať?
Každý z nás, kto plánuje väčšiu návštevu či rodinné stretnutie,
o tomto podujatí vie pár dní možno aj týždňov vopred. Stačí
oznámiť obci (napríklad e-mailom na adresu ou@velkezaluzie.
eu), že v danom čase a v určitých hodinách očakáva hostí.
Čo má Projekt dopravného značenia priniesť pre našu obec?
Okrem bezpečnej cestnej premávky, má projekt dopravného
značenia identifikovať nezodpovedných majiteľov vozidiel,
ktorí nezodpovedne zaparkujú (najmä v nočných hodinách) na
krajnici miestnych komunikáciách. Týmto svojím chovaním
ohrozujú nielen svoje autá, ale najmä deti, starších ľudí, rodičov
s deťmi, cyklistov či ostatných účastníkov cestnej dopravy.
(-ocu-)

Každá obec má svoju osobnosť
Do rúk sa nám dostala knižná publikácia Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky, ktorú
vydalo vydavateľstvo Britishpedia. Pri listovaní tejto
zaujímavej knihy sme narazili aj na meno starostu našej obce p. Milana Bíra.
Potešilo nás, že aj starosta našej obce sa môže na základe výsledkov svojej zodpovednej a vytrvalej práce, pozitívneho prístupu k ľuďom a záujmu pomáhať
ostatným, stať osobnosťou, ktorá našu obec reprezentuje len v tom najlepšom svetle. Že môže byť osobnosťou, ktorá má svoje postavenie medzi inými zvučnými menami. Vo svojom živote sa riadi heslom, že
vysoká škola nie je patent na rozum. Dôležitá je čestnosť, úprimnosť, zanietenie a trpezlivosť. Medzi významné momenty života starostu obce Veľké Zálužie
sa radí stretnutie s jeho manželkou, narodenie dcéry
a narodenie vnúčat, a v neposlednom rade je to dôvera ľudí, ktorú mu prejavili v komunálnych voľbách.
(-ocu-)
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Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť
Na naše otázky odpovedá Mgr. Michal Bakyta – projektový
manažér PZO.
Aký je trend v oblasti komunálnych odpadov? Je odpadu
viac alebo menej?
Žijeme domu konzumu, čo sa dramaticky prejavuje aj na množstve komunálneho odpadu. Uvediem konkrétny príklad – kým
v roku 2000 každý Slovák vyprodukoval približne 250 kg odpadu
za rok, tak v roku 2018 to bolo už viac ako 350 kg. Pre porovnanie priemer Európskej únie je 480 kg na občana a priemer obcí
združených v Ponitrianskom združení je 390kg. Dá sa preto očakávať, že nárast odpadu bude pokračovať aj v ďalších rokoch,
čo sa samozrejme odzrkadlí aj na výške poplatku za odpad pre
občanov.
Keď spomínate poplatok pre občanov - skúste povedať
od čoho sa odvíja výška tohto poplatku?
Poplatok za komunálne odpady sa odvíja od viacerých faktorov.
Najdôležitejšie je to, aké množstvo odpadu občania vyprodukujú
a koľko % z neho dokážu vytriediť. Za separovaný odpad ako je
sklo, plasty, kovy a papier obce neplatia. To však neplatí pri bio
odpade, nebezpečných odpadoch, objemnom odpade, stavebnom
odpade a samozrejme pri zmesovom odpade. Hlavne zmesový
odpad a objemný odpad bude pre obce a ich občanov predstavovať do budúcnosti čoraz väčšiu finančnú záťaž. Túto skutočnosť
pocítime všetci už od začiatku nového roka 2020.
Hovoríte teda, že za zmesový odpad ktorý občania ukladajú do čiernych/zelených nádob budeme platiť viac. Prečo je
tomu tak?
Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je skutočnosť že na Slovensku sa už nemôžu otvárať nové skládky odpadov, môžu sa
iba rozširovať tie jestvujúce. Každému je však jasné, že žiadna
skládka sa nedá rozširovať do nekonečna. To znamená, že skládky ktoré v súčasnosti máme sa postupne napĺňajú a zatvárajú.
Skládok je teda čoraz menej, ale zmesového odpadu je stále
veľa. Majitelia skládok preto ťažia z tejto situácie a dvíhajú cenu
odpadu smerom hore.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že skládkovanie je považované
za najmenej ekologické nakladanie s odpadom. Slovenská republika preto za odpad, ktorý končí na skládke odpadov vyberá tzv. zákonný poplatok obci – čo je akási ,,ekologická daň“.
Cieľom tohto opatrenia je teda tlačiť na mestá a obce aby vytvorili také podmienky pre zber komunálnych odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo najmenej. Výška tohto poplatku každým
rokom rastie.
Spomenuli ste, že sa na Slovensku postupne zatvárajú skládky odpadov. Čo sa stane zo zmesovým odpadom keď nebudeme mať možnosť odpad ukladať na skládky?
To je dobrá otázka. Na Slovensku ešte neexistuje jasná stratégia
ako ďalej nakladať so zmesovým odpadom. Dosť často sa hovorí o mechanickej úprave pred skládkovaním. Inak povedané:
skôr ako odpad skončí na skládke, prejde procesom, pomocou
ktorého sa z odpadu vyseparujú zložky, ktoré sa dajú ďalej spracovať. Týmto opatrením sa ušetrí miesto na skládke, čo predĺži
jej životnosť.
Ďalšou z možností je takýto odpad spaľovať tak, ako je tomu
napríklad v susednom Rakúsku, v ktorom je skládkovanie už zakázané. To, čo vieme povedať už dnes je, že nakladanie so
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zmesovým odpadom bude v budúcnosti výrazne drahšie.
Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?
Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28% odpadu (údaje sa rôznia). V Ponitrianskom združení je to 46% (rok2018). Slovenská
republika sa zaviazala, že do roku 2020 vytriedime 50% odpadu.
Verím, že Ponitrianske združenie na rozdiel od Slovenska tento
cieľ splní. Avšak zloženie zmesového odpadu v našich obciach
pre nás zostáva stále veľkou výzvou.
Ako to myslíte?
Tento rok sme robili analýzy zmesového odpadu produkovaného
z obcí združených v PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov
ako aj priamo na obciach pri zbere nádob. Výsledky boli zdrvujúce – viac ako 50% odpadu by sa ešte dalo vytriediť. V praxi
to teda vyzerá asi takto: bežná domácnosť by mala mať čiernu/
zelenú nádobu poloprázdnu. No keďže ju má poloprázdnu, tak ju
musí ,,silou mocou“ niečím doplniť. Tak ju doplní aj odpadom
ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bio odpad (viac ako 30%), ale
aj sklo, papier, atď.
Od našich občanov často zaznieva otázka, prečo neplatia
za odpad menej, keď ho triedia, prípadne prečo obec nedostáva za separovaný odpad peniaze ?
Obce za separovaný odpad nedostávajú žiadne financie z dôvodu, že separovaný zber komunálnych odpadov nie je ziskový, ale
je tomu presne naopak. Triedenie odpadu dnes musí byť dotované. Ak by tomu tak nebolo, tak obce by si museli priplatiť aj
za tieto odpady.
Čo teda majú robiť občania pre to, aby za odpad nemuseli
v budúcnosti platiť stále viac?
Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu. To
znamená, že si spotrebiteľ trikrát rozmyslí, či danú vec, ktorú
si chce kúpiť vôbec potrebuje. A ak si už niečo kúpiť, tak si bude
oveľa viac všímať, z čoho je daný tovar vyrobený a do čoho je
zabalený.
Jedným z krokov znižovania odpadu je aj dôkladné triedenie odpadu zo strany obyvateľov.
Mgr. Michal Bakyta
Ponitrianske združenie obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Obecný úrad informuje
Budeme aj v našej obci zvyšovať poplatok za komunálny odpad?
V čase, keď pripravujeme tento príspevok do posledného tohtoročného čísla obecného časopisu, všade vôkol nás sa stretávame s témou zvyšovania poplatku za komunálny odpad. Či
dôjde k nárastu poplatku za komunálny odpad vo Veľkom Záluží, záleží najmä na tom, či obecné zastupiteľstvo bude uznášania
schopné a či odsúhlasí navrhovanú výšku komunálneho odpadu.
Poplatok za komunálny odpad by mal byť v obci nastavený tak,
že výnos z poplatku (to, čo zaplatia obyvatelia a podnikateľské
subjekty za celý servis spojený so zberom a likvidáciou komunálnych odpadov) by sa mal rovnať všetkým výdavkom, ktoré
súvisia so zberom a likvidáciou odpadu. Medzi tieto výdavky
môžeme zaradiť najmä vývoz nádob na komunálny odpad (zelené resp. čierne nádoby s objemom 240 l, nádoby pri bytovkách
a cintorínoch 1100 l), ale aj výdavky na odvoz odpadu, ktorý sa
vyzbiera na zbernom dvore (tzv. veľkoobjemový odpad) a náklady na likvidáciu „čiernych“ skládok odpadu.
Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky však poukazujú, že obce v mnohých prípadoch výšku
poplatku za komunálny odpad nastavia na nízkej úrovni, takže
jeho výnos nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov. Podľa
NKU sa tak obce chovajú nehospodárne. Vychádza sa z podstaty samotného pojmu poplatok. Poplatok predstavuje peňažnú
hodnotu - sumu určenú na zaplatenie za používanie niečoho,
za úkon, službu a pod. Poplatok na rozdiel od miestnej dane,
musí byť stanovený a využitie výnosu poplatku za komunálny
odpad musí byť použitý výhradne na úhradu nákladov, ktoré
súvisia so zberom a likvidáciou odpadov.
Pokiaľ obec stanoví výšku poplatku nižšie, ako sú očakávané
náklady, musí tieto náklady uhradiť z iných príjmov ako z príjmu z poplatku za komunálny odpad. V takomto prípade finančné prostriedky, ktoré má obec určené na výstavbu chodníka, či
modernizáciu verejného rozhlasu, sa použijú na úhradu rozdielu
nákladov, ktoré vznikajú obci pri úhrade výdavkov na zber a likvidáciu odpadov. Darmo sa bude niekto vyhovárať na schválený obecný rozpočet, že boli prekročené plánované výdavky.
V takomto prípade možno len skonštatovať, že obecný rozpočet
bol schválený nesprávne a nerešpektoval skutočné potreby obce.
Obec je povinná zabezpečiť zber a likvidáciu komunálneho odpadu, na túto službu si spravidla zazmluvní firmu, prostredníctvom ktorej bude túto službu v obci pre obyvateľov a podnikateľov zabezpečovať. Platby sa realizujú spravidla na základe
vopred dohodnutých podmienok. Napríklad počet vývozov
za rok (u nás máme striedavý vývoz každý druhý týždeň južná a severná strana obce, celkovo to vychádza na 52 vývozov).
Každý vývoz sa na skládke odpadov váži. Obec tak zaplatí
sumu, v ktorej sa odrazí aj množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu v tonách a aj cena za uloženie tohto množstva
na skládku odpadov.
Zber a likvidáciu komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje
Ponitrianske združenie obce pre separovaný zber odpadu (ďalej
PZO). Toto združenie bolo založené ešte v roku 2011. Jeho členmi je 57 obci prevažne z Nitrianskeho kraja. Na základe podkladov, ktoré poskytlo PZO, bolo možné navrhnúť výšku poplatku
na nasledujúci kalendárny rok. Starostovia obcí združených
v PZO si veľmi zodpovedne uvedomujú tento nárast. Nie je ich
osobným záujmom zvyšovať výšku poplatku, na druhej strane,
ale je potrebné pokryť náklady, ktoré so zberom a likvidáciou
odpadu vznikajú. Súčasná výška poplatku za komunálny odpad
na jedného občana 0,055 Eur/deň je účinná od 1.1.2016.
PZO na základe vývoja produkcie odpadov v obci zistilo, že

na jedného obyvateľa našej obce vychádzajú náklady za zber
a odvoz komunálneho odpadu 24,81 Eur, za veľkoobjemový odpad 4,02 Eur, za stavebný odpad 0,98 Eur a 5,27 Eur za bioodpad. Cena za spracovanie bioodpadu drvenie sa však nedá odhadnúť dopredu, nakoľko záleží na podiele pevného a mäkkého
odpadu (pevný bioodpad sú haluziny a mäkký bioodpad sú napr.
zvyšky tráv). Výška poplatku podľa týchto odhadov by tak mala
byť do roku 2021 schválená na jedného obyvateľa našej obce vo
výške 35,08 Eur. Na základe viacerých stretnutí v rámci PZO
a mnohých prepočtov obec navrhuje zvýšiť poplatok za komunálny odpad na rok 2020 na sumu 29,00 Eur. Takto je aj pripravený materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Vážení obyvatelia,
podľa predloženého návrhu na výšku poplatku na rok 2020
na jeden deň v roku zaplatí obyvateľ obce 0,07946 Eur, za jeden
týždeň je 0,55 Eur, za priemerný mesiac (30 dní) 2,3838 Eur.
Ak si porovnáme tieto sumy s cenami iných služieb, ktoré sú
pre nás každodennou samozrejmosťou - používanie mobilných
služieb (používanie mobilného telefónu), nákup oblečenia či
nákup cigariet, zistíme, že cena za komplexnú službu spojenú
so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu v podstate nie
je vysoká. Každý občan v obci ju má vyriešenú za necelých 10
centov za deň, stačí vo vopred určenom termíne vyložiť smetnú
nádobu pred bránu svojho domu.
Stanovenie výšky poplatku za komunálny odpad na obyvateľa sa
bude aj do budúcna odvíjať od vývoja množstva odpadov a cien
za skládkovanie. Proces je nezvratný. Preto namiesto hromženia
a obviňovania, skúsme si zvážiť, čo môže každý z nás urobiť
preto, aby sme znížili množstvo odpadov, ktoré produkujeme.
Nárast výšky poplatku za komunálny odpad je totiž úzko napojený na viaceré súčasne bežiace procesy, najvýraznejšie sa
pod rastúcu výšku poplatku podpisuje rastúca produkcia odpadov a rastúce ceny uloženia komunálneho odpadu na skládky.
Skládkovanie bude z roka na rok drahšie, priestor na vytvorenie
nových skládok odpadu je stále menší a menší. Spaľovne odpadu sa ešte len začínajú budovať. Ako ukazujú svetové trendy,
najjednoduchšou cestou je skutočne znižovať množstvo vyprodukovaných odpadov a ochota zaplatiť stanovený poplatok. To
však neznamená, že keď vyhodíme odpad do rígolu pri ceste
alebo na odpočívadlo, či niekde do chotára, znížime náklady
na likvidáciu odpadu. Práve naopak, postupne si znehodnotíme aj ten kúsok prírody, ktorý máme k dispozícii. Všetko je len
v našich rukách. Ak chceme zmenu, začnime teda od seba.
(-ocu-)
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
nejeden vianočný motív na pohľadniciach nás sprevádza zasneženou krajinou, uprostred ktorej zvykneme badať motív svetla prítomného či už v betlehemských jasličkách, alebo vyžarujúceho z polnočného kostola často
obkoleseného dedinskými domčekami.
A práve spätosť kostola s rodinou, vyjadrenou domčekom učupeným v blízkosti kostola, je grafický symbol
hodný bližšieho povšimnutia si a úvahy pred nadchádzajúcimi Vianocami.
Pamätáme si ešte viacerí, ako pred Nežnou revolúciou nebolo možné počuť z rádia takmer ani jednu náboženskú koledu a Vianoce boli oficiálne skôr sviatkami zimy, než sviatkami Božieho narodenia. To, že dnes
máme možnosť slobodne uvažovať o duchovnom rozmere Vianoc a o ich pôvodnom kresťanskom obsahu, by
iste nebolo správne považovať za samozrejmosť (aj keď, uznávam, pre dnešné deti to je, vďaka Bohu, do istej
miery samozrejmosť). Duchovná podstata Vianoc, náboženská sloboda a hodnoty s tým spojené, sú hodny
našej pozornosti, rešpektu a zdá sa, že dnes i vedomej ochrany.
Prečo o tom píšem? Pretože kostol a domčeky na vianočných pohľadniciach nás volajú uvedomiť si úžasný
význam spätosti, aká odnepamäti pulzuje medzi Božím domom (a ten náš mal teraz krásne okrúhle narodeniny
250 rokov!) a domom, kde býva rodina (tu si iste mnohí radi predstavíme tú svoju rodinu a vlastné náboženské zvyklosti žité v čase Vianoc a počas roka). Kostol bez domčekov na okolí by bol osirelý, takmer by sme
povedali, že už nemá ľudí, ktorým by slúžil. Domčekom by zasa niečo podstatné chýbalo, keby v ich strede
nestál Boží dom. Dynamiku tohto vzájomného vzťahu a vzájomnej potreby môžeme v týchto dňoch objavovať aj v uvažovaní nad známymi slovami z Evanjelia. Na jednej strane nám zázračný význam Božieho domu
– a nielen – osvetľujú slová evanjelistu Jána: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis – A Slovo sa
telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1,14). Na druhej strane nám zasa smäd domu – a nielen – po vyššom
cieli a zameraní osvetľujú slová stotníka: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum
dic verbo... – Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo...(Mt 8,8). Lebo to je
bohatstvo človeka, že má Boha v chráme! A to je šťastím domu, že Boh má záujem vstúpiť aj tam!
V známom a obľúbenom Predvianočnom deviatniku nazvanom Kto dá prístrešie Svätej rodine sa mnohí
v týchto dňoch stretávajú s postavou Panny Márie, ktorej nadišiel čas pôrodu a starostlivého svätého Jozefa, ktorý neúnavne hľadá miesto pre Božiu Matku. Myslím, že slová tej dojemnej piesne, ktorá sprevádza
túto ľudovú pobožnosť, a ktorá má formu dialógu medzi bohatým obyvateľom Betlehema a Svätou rodinou, nám viacerým môžu pomôcť pri uvažovaní nad nadchádzajúcimi Vianocami a nad spätosťou kostola
a našich rodín s ním. Božie Dieťa sa nám chce cez svoju Matku, cez Cirkev, cez Boží dom opäť darovať:
I. Kto klope tam?
II. My dvaja chudobní.
I. Čože vám dám?
II. Len nocľah chatrný prosíme si ponížene, z ďalekej sme prišli zeme.
I. Ja neznám vás!
II. Prosíme, pusťte nás!
I. To nemôžʼ byť!
II. Veď izieb je nazbyt!
I. Podaromná je vaša reč. Nieto miesta, choďte preč.
⃰
⃰		
⃰
⃰
I. Kto je zas tam?
II. Muž s mladou manželkou.
I. Ach, to je klam!
II. Ó, majte súcit s ňou! Matka nosí nový život. Zmilujte sa, čaká pôrod.
I. Čo ma po tom?
II. Nech žehná Pán váš dom.
I. Čo z toho mám?
II.Veď Boh dal všetko vám! Prichádza k vám dnes božský
preňho bude miesta dosť.

hosť,

A napokon dojímavá odpoveď zástupcu dnešnej rodiny, ktorá nesie v sebe hĺbku, jemnosť, perspektívu a večnú
krásu(!): Svätá rodina, ja ťa predsa prijmem. Panna Mária i svätý Jozef, vstúpte k nám s Božím požehnaním.
Drahí farníci, milí čitatelia, spolu s vdp. Vladimírom Paulinim Vám prajeme a vyprosujeme radostné a požehnané Vianoce!
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
STRANA 10

Zo života v obci
250. výročie posvätenia kostola

Vážení čitatelia, milé Zálužanky a Zálužania,
v mnohých spoločenstvách sa po dlhé stáročia traduje, že rozvoj obce zabezpečujú tri osoby: kňaz, učiteľ
a starosta. Všetci spoločne, aj keď nie priamo, kultivujú inú časť osobnosti jedinca, každý z nich reprezentuje
inú mocenskú pozíciu, každý z nich pôsobí v inom priestore.
Kňaz formuje človeka po jeho duchovnej stránke, vštepuje mu vieru, pokoru a posolstvo porozumenia. Učiteľ
formuje vedomostnú stránku jedinca, rozširuje mu poznatky, vedie ho k zodpovednosti a disciplíne. Starosta
vedie ľudí k spolupatričnosti k miestu, kde žijú, vysvetľuje im práva a povinnosti v spoločnosti, pomáha im
riešiť bežné problémy spolužitia.
Starostu môžete stretnúť na úrade či v obci, učiteľa najmä v škole a kňaza na farskom úrade, ale omnoho
častejšie v kostole.
Kostol je zvláštne, zaujímavé a tajomné miesto. Je to budova, ktorá v sebe často skrýva svedectvo doby, kedy
bola postavená. Je v nej spojený um a práca mnohých generácií. Je symbolom ochoty darovať niečo zo seba
pre druhých, a to nielen po finančnej či materiálnej stránke. Mnohí ľudia vlastnými rukami prispeli k vybudovaniu, úprave, či výzdobe kostola. Venovali mu svoj čas, úprimne sa tešili z hotového diela. Táto spoločná
práca, táto spoločná radosť a táto spoločná obeta podporovala a naďalej bude podporovať spolupatričnosť
a lokalpatriotizmus.
Som hrdý, že v tento slávnostný deň sa takto spolu stretávame. Že spoločne oslavujeme krásne jubileum – 250
rokov od požehnania nášho kostola vo Veľkom Záluží, kostola Všetkých svätých.
V mene mojom a v mene všetkých obyvateľov obce prajem kostolu a jeho správcom veľa požehnaných dní.
Nech je náš kostol miestom, kde návštevníci nájdu svoj duševný pokoj, nech do jeho priestorov vstupujú
nielen s pokorou, ale aj nádejou, že tu nájdu útechu, pochopenie a novú silu do svojich životov.
															
										
Milan Bíro
											
starosta obce
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Zo života v obci
Vianočné trhy a príchod Mikuláša
V piatok, 6.12.2019 sme pred spoločenským domom
o 17.00h otvorili VIANOČNÉ TRHY, na ktorých
čakali nielen deti, ale i tí skôr narodení na príchod
Mikuláša. Čakanie na Mikuláša skrátilo divadelné
predstavenie bábkového divadla BABENA, ktoré
prezradilo deťom Mikulášske tajomstvo. Vidieť
toľko detí pokope, to bola obrovská radosť. Pobehovali zo strany na stranu a tešili sa na Mikuláša
a jeho pomocníkov, usmiateho anjelika a neposlušného čerta. O chvíľu bolo počuť dupot koní a deti
hneď zbystrili pozornosť. Mikuláš a jeho spoločníci
sa doviezli na koči, ktorý bol ťahaný koňmi. Neprišli
naprázdno, deťom rozdávali sladkosti, a tie odvážne
deti aj zaspievali, alebo zarecitovali. Mikuláš spolu
s detmi rozsvietil vianočný stromček, ktorý umocnil atmosféru prebiehajúceho adventu a blížiacich sa
Vianoc. Bolo cítiť už decembrové chladné počasie
a tak sme sa zohrievali pri vianočnom punči, varenom víne a čaji. Aby sme neostali iba pri sladkostiach, do práce sa zapojili aj organizácie, ktoré pripra-
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vili chutné občerstvenie. Vianočné trhy pokračovali
aj na druhý deň a to kultúrnym programom, ktorý sa
prvý rok konal vonku pred spoločenským domom.
Okrem najmenších detí z materskej školy vystúpili
žiaci základnej školy, FSk Ujlačanka, Drienka, Jaročan a hudobná skupina BRILAINT a JERRY BAND.
Počas programu si mohli návštevníci pochutnať
na šúľancoch od našich babičiek, kapustnici, ktorú
navarili členovia poľovníckeho spolku, skauti pre
deti navarili detský punč a záhradkári ponúkali chutné varené víno a pečenú klobásu. Predajcovia na Vianočných trhoch ponúkali rôzny vianočný sortiment.
Toto podujatie dokázalo spojiť všetky vekové kategórie a vyčariť tak úsmev na tvári tých najmenších.
Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké poďakovanie. Podujatie podporili Potravinová banka Slovenska, pán Martin Pogran a pán Branislav
Pätnický – P & PENDO s.r.o. ĎAKUJEME.
					

(-jn-)

Zo života v obci
Na Ujlackej veži 7
V kalendári podujatí obce má už svoje nezastupiteľné
miesto prehliadka ľudových piesní na Na Ujlackej
veži, ktorú organizuje Obec Veľké Zálužie a Základná škola vo Veľkom Záluží. V priebehu rokov zreje
ako dobré víno a získalo si už veľa priaznivcov spomedzi obyvateľov obce i regiónu. Dušou a srdcom
projektu sú pedagógovia Mgr. Eva a Peter Hujeroví.
Jeho príprave venujú veľa času i námahy. Ich najväčšou odmenou je mimoriadny úspech „Ujlackej veže“
nielen medzi divákmi, ale i účinkujúcimi. Punc kvality dodáva prehliadke cimbalová hudba Ponitran pod
vedením p. Járeka, ktorá svojím hudobným sprievodom na vysokej umeleckej úrovni umocňuje spevácke výkony účinkujúcich.
Aj v tomto ročníku sa predstavilo v 27 vstupoch viac
ako päťdesiat speváčok a spevákov, ktorí načreli hlboko do studnice slovenskej ľudovej tvorby. V 2,5
hodinovom programe sa striedali vystúpenia sólistov, spevákov, hudobníkov a skupín. Veľký úspech
hneď v úvode zožali tí najmladší, deti zo základnej
školy - M. Bírová, K. E. Tkáčová, L. Tkáčová, S.
Korecová, M. Novotná, D. Bíliková, L. Kopecká, E.
Yakobi, L. Komárňanská, U. Pawlik, E. Moravčíková, J. Ivančík a D. Figúr. Veľmi milé bolo vystúpenie
najmladšej iba štvorročnej speváčky M. Poszgaiovej,
ktorá k spevu pridala aj krásnu báseň. Už tradične sa
predstavili aj bývalé žiačky sestry Monika a Mirka
Bédiové. Nemohla chýbať domáca Folklórna skupina Ujlačanka, ktorá sa tak ako každý rok postarala
o dobrú náladu v hľadisku. Spomedzi domácich účinkujúcich treba spomenúť miestnych gajdošov, ktorí
rozvíjajú tradíciu hry na gajdy v zložení - F. Chňapek,
M. Pavel, M. Pavelová. Prehliadku obohatili svojim

vystúpením aj členky Folklórnej skupiny Drienka.
Spevácke čísla spestrili vystúpenia primášov – huslistov, harmonikárov i gajdošov, ktorých umenie
hry na týchto nástrojoch je naozaj obdivuhodné.
Strhujúci výkon podali S. Smetana, P. Michalovič,
P. Hujer svojou hrou na husliach. D. Daloš rodák
z obce vylúdil nádherné tóny na fujare a J. Suchý nás
potešil svojím vystúpením na heligónke. Za srdce
chytili divákov aj spevácke výkony hostí - M. Hrecovej, J. Krajanca, J. Nitraya a P. Zaujecovej.
Už tradične sme sa všetci tešili na umelecké čísla zástupcov organizátorov - riaditeľky ZŠ Mgr. D. Lahučkej a Mgr. P. Hujera. V potlesku divákov bolo
vyjadrený nielen obdiv k ich výkonom, ale aj poďakovanie za to, že naďalej udržiavajú túto peknú tradíciu.
Programom sprevádzala moderátorka P. Žáčiková,
ktorá v závere poďakovala hlavným organizátorom,
cimbalovej hudbe Ponitran, účinkujúcim i divákom
a pozvala ich na ďalší ročník tohto krásneho podujatia.
Veľkú zásluhu na jeho vydarenom priebehu majú
p. vedúca školskej jedálne K. Bernáteková a p. kuchárky J. Zabáková, J. Cesneková, A. Bírová a D.
Mikešová, ktoré sa postarali o chutné občerstvenie
pre účinkujúcich i hostí. Poďakovanie patrí našim
deviatakom a deviatačkám, ktorí obsluhovali prítomných hostí a zvládli túto úlohu na výbornú.
Základná škola ďakuje aj všetkým sponzorom, ktorí
prehliadku podporili.
			
(-mh-)
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Základná škola
Týždeň aktivít k Stredoeurópskemu dňu stromov
V priebehu „Zeleného týždňa“ od 21.10. – 25.10.2019 sme zrealizovali so žiakmi veľa aktivít týkajúcich sa významu stromov
pre náš život. Pripravila ich a koordinovala Mgr. E. Škodová.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a výtvarnej výchovy sme uskutočňovali rôzne
formy práce ako: výklad, rozhovory, besedy, EKOhry, rozprávanie, modelové situácie, hranie rolí, či priame činnosti na tému „
Ochrana a význam stromov pre náš život“.
Stromy patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie živé organizmy
na našej planéte. Ich významnou vlastnosťou je schopnosť tvoriť kyslík, bez ktorého by sme nemohli žiť. Túto skutočnosť si
však často ľudstvo neuvedomuje a správa sa k týmto vznešeným
organizmom nedôstojne. Výsledkom je znižovanie plôch zelene
v krajine, a preto hlavnou aktivitou k sviatku stromov sa stalo
vysádzanie stromčekov.
Aj naši žiaci, druháci a štvrtáci vysadili stromček v areáli školy,
o ktorý sa budú starať.
Zber papiera v škole v tomto týždni tiež podnietil žiakov, aby aj
takouto činnosťou prispeli k zlepšeniu a ochrane nášho životného prostredia, k záchrane živých stromov. I keď sú malí, ich
činy môžu byť veľké.

Exkurzie
Zážitkové učenie prináša deťom nové vedomosti pútavou
a zábavnou formou. Túto metódu uplatňujeme aj vo vyučovaní v našej škole. Pani učiteľky Mgr. E. Hambalková, Mgr. J.
Ballová a Mgr. E. Ostertágová zorganizovali dejepisno- biologické exkurzie.
Jedinečnú možnosť zážitkovou formou spoznávať život našich
slovanských predkov mali žiaci VI.B, VII.A, VII.B v unikátnom
archeologickom nálezisku Bojná I. - Valy.
Obdivovali odkryté základy hradištných obydlí, rekonštrukciu
vonkajšieho opevnenia a obytného dvorca pozostávajúceho
z dvoch polozemníc a zásobnej jamy na obilie a potraviny. V reáli mali priblížené učivo dejepisu a videli významné hospodárske, mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej
Moravy. Potom pokračovala exkurzia v Ranči pod Babicou, kde
v ZOO videli rôzne domáce i exotické zvieratá – lamy, dikobrazy, klokany, škótsky horský dobytok.
						
(-jb-)
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Ďalšou aktivitou v tomto týždni bola výtvarná súťaž na tému:
„Strom našej triedy“.
Spoločná práca v triede upevnila medzi žiakmi vzájomné vzťahy, zdokonalili sa v rôznych výtvarných technikách, ktorými
pracovali na hodine výtvarnej výchovy. Pri zhotovovaní využívali vlastnú fantáziu a zhotovili naozaj originálne výtvory.
Zaujímavé boli ruko-listo-strom, strom z uzáverov z plastových
fliaš, strom z prírodných materiálov, strom z opadaných listov,
strom z odtláčaných listov, strom zhotovený technikou monotypie, strom zhotovený technikou koláže ...
Vyhodnotenie spoločných triednych prác sa uskutočnilo v piatok 25.10. na školskom dvore. V tento deň prišli žiaci aj p. učiteľky do školy oblečení v zelenom. Zeleným oblečením sme
chceli vyjadriť, že budeme chrániť zeleň a stromy a že problém
zmenšovania zelených plôch nám nie je ľahostajný.
Veríme, že vedomosti a informácie, ktoré žiaci získali v priebehu celého týždňa o ochrane stromov ich obohatia a budú ich
inšpirovať k ochraňovaniu zelene na našej planéte.
				
(-eš-)

Základná škola
Športové popoludnie Nadácie Slovenskej sporiteľne
Dňa 17. októbra 2019 sa konalo v Nitre športové popoludnie
Nadácie Slovenskej sporiteľne, do ktorého sa zapojilo 25 škôl
Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja.
Tejto športovej akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Z. Sopúchovej. Družstvo tvoril 8 členný tím: Simon Záhorák 2.B, Sofia Péliová 2.B, Dominik Kotlár
3.B, Monika Novotná 3.A, Andrej Moravčík 4.A, Natália Audyová 4.B, Sebastián Buchlík 5.B a Laura Gregušová 5.B.
Každý prihlásený tím absolvoval prekážkovú dráhu štafetovým
spôsobom, tvorenú z rôznych úsekov: slalomové obchádzanie
kužeľov, preskoky nízkych prekážok, frekvenčný beh, podliezanie vysokej prekážky, bežecký úsek s maximálnou intenzitou,
beh po vyvýšenej rovine, prenášanie predmetu z miesta na miesto, šikmá plocha.
Naše družstvo získalo krásne 10. miesto spomedzi 25 prihlásených škôl. Za reprezentáciu školy a skvelý výsledok im ďaku-

jeme. Žiaci mali aj neopakovateľný zážitok, stretli sa a vyfotografovali sa s našim olympijským víťazom – chodcom Matejom
Tóthom.
Športové dni Nadácie Slovenskej sporiteľne sú známe tým, že
nie sú určené iba pre niekoľko súťažiacich, ale zapojené sú všetky deti aj ich rodičia, ktorých počet na týchto podujatiach neustále narastá. Okrem toho, že prišli povzbudiť svoje deti, boli aj
pre nich pripravené zaujímavé sprievodné akcie.
O kultúrny program sa postarala hudobná skupina AYA
s Borisom Lettrichom. Predstavili okrem niekoľkých tradičných
úvodných piesní aj úplne nový koncept výchovného koncertu
pre deti zameraného na šport a zdravý životný štýl.
(-zp-)

Skrášlenie exteriéru a interiéru školy
Školský areál je opäť krajší. Na vydláždenej ploche pred školou
pribudli obrázky rôznych zábavných hier pre deti. Počas priaznivého počasia ich budú môcť využívať žiaci na telesnej výchove
a deti v školskom klube. Sú to interaktívne hry, pri ktorých sa
nielen zahrajú a zabavia, ale zopakujú si aj abecedu a matematiku. Vďaka tomuto nápadu budú môcť deti tráviť čas pri hrách
vonku zábavnejšie a zmysluplnejšie.
Skrášľovaniu areálu školy sme venovali zrejme posledný slnečný októbrový deň. Ďalšia časť nevzhľadného betónového múriku sa premenila na nádhernú štylizovanú, fantazijnú krajinu
plnú pestrofarebných kvetov a rastlín. Ich farebnosť a krása pripomínajú rozprávkový svet a táto maľba spríjemnila a ozvlášt-

nila prostredie nášho školského dvora. Steny školskej jedálne
a niektorých tried v novej dostavbe školy spestrili akustické
panely. Cieľom ich inštalácie bolo zlepšenie akustiky, zníženie
hlučnosti a odstránenie ozveny v týchto priestoroch. Pridanou
hodnotou je zútulnenie a zatraktívnenie jedálne a tried. Návrh
a konečné vyhotovenie všetkých spomenutých výtvarných riešení zrealizovali pani učiteľky Mgr. R. Komárňanská a Mgr. L.
Bíliková.
								
						
(-mh-)
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Materská škola
„Babička aj ty dedko, ste naše, naše všetko“

trieda Sovičiek
Týmito slovami piesne deti z triedy Sovičiek privítali starých
rodičov na svojej besiedke. Celý mesiac bol venovaný „Úcte
k starším“. S deťmi sme podrobne rozoberali úlohu starých
rodičov v živote každej rodiny. Deti si uvedomujú, čo všetko
pre nich robí babička a dedko, ako sa o nich starajú a pomáhajú im. Často o nich rozprávajú a v ich očkách vidieť, ako ich
majú radi. S chuťou a radosťou sa deti pripravovali na besiedku,

aby ich peknými básničkami a pesničkami potešili a spoločne
si na záver zatancovali. Deti z triedy Mravčekov si spoločne so
svojimi starými rodičmi vytvorili jesenné dekorácie a tekvicové
strašidielka. Starým rodičom ďakujeme za príjemne strávené popoludnie v našej MŠ.
						
						
(-mb-)

Lampiónový sprievod
Tak ako každý rok, aj tento nesmel chýbať v našej škôlke
lampiónový sprievod. Sychravý a studený podvečer sme
si spríjemnili blikajúcimi a svetielkujúcimi lampiónmi
rôznych tvarov a farieb. O hudobný sprievod sa postarala
skupina Tambures, ktorých hra na bubny bola príjemným
oživením. Na ihrisku zahrali niekoľko tónov, pri ktorých
si mohli všetci zúčastnení pochutnať na sladkých šiškách,
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ktoré napiekli babičky z Jednoty dôchodcov a teplom čaji.
Ďakujeme babičkám za sladké šišky a Policajnému zboru,
že sa postarali o plynulosť dopravy pri sprievode.
Tešíme sa, že na budúci rok sa opäť stretneme.
(-mb-)

Materská škola
Predškoláci v Škole v prírode

V dňoch 16. - 17. októbra 2019 sa 15 detí z materskej školy z triedy „Mravčekovia“ zúčastnili
dvojdňového pobytu v ŠvP, ktorý sa uskutočnil
v Centre Zdravia Párovské Háje. O žiakov sa starali
pani učiteľky Mgr. Anna Serafínová a Mgr. Elena
Beneová.
A ako im bolo? Hneď na úvod deti nadchla jazda
autobusom, ktorým sme sa dopravili do školy
v prírode. Cestu sme si spríjemnili spievaním
známych pesničiek. Po príchode sme sa posilnili
dobrou desiatou a šup na turistickú vychádzku.
V lese sme pozorovali okolitú prírodu, zbierali
sme listy, šišky a iné lesné prírodniny a hľadali sme „zlatého vtáčika“ z príbehu, ktorý sme si
rozprávali predtým. Po dobrom obede a krátkom
odpočinku si deti vytvárali svoje denníčky –
kreslili si zážitky z lesa, lepili prírodniny, strihali a dotvárali podľa svojich predstáv. Popoludní

sme absolvovali vychádzku po okolí, nasledovali
hry a súťaže. Hneď po večeri sa deti pripravili
na večerný program, počas ktorého sa prezliekli
do kostýmov a začal sa „lesný bál“. Deti tancovali pri hudbe, maškrtili dobroty, hrali sa rôzne
zábavné hry. Po večierke sa u niektorých objavili
aj slzičky, ale nakoniec sa všetci dobre vyspali.
Na druhý deň po raňajkách sme sa naučili hymnu „Pod hájičkom“ a opäť sme sa vybrali na prechádzku, na ktorej sme poznávali kvety, stromy
a zvieratká na farme. Po obede nasledoval oddych pri rozprávke, kreslenie do denníčkov a hry
na dvore. O tretej popoludní sa náš pobyt v ŠvP
skončil. Deti odchádzali spokojné, plné zážitkov
a s túžbou si podobný výlet ešte raz zopakovať.
						
						
(-eb-)
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CVČ Slniečko
Začiatok školského roka v Centre voľného času Slniečko
Náš školský rok začína o mesiac neskôr než v ZŠ a MŠ. V mesiaci september majú deti a rodičia priestor na výber krúžkov.
Je dôležité, aby deti v popoludňajších hodinách relaxovali a je
ideálne, ak sa môžu realizovať pri činnosti, ktorá ich zaujíma
a pod vedením pedagóga.
V školskom roku 2019/2020 sme otvorili 29 záujmových útvarov, v nich pôsobí 18 externých výchovných pracovníkov, dvaja interní pedagógovia a jeden dobrovoľník. Do konca októbra
sme zapísali 190 detí, z ktorých si 129 u nás uplatnilo vzdeláva-

cie poukazy.
Pribudli pre nich nové krúžky: Malí umelci, Teenage joga
a Malý cukrár. Našu činnosť a oznamy môžete sledovať na facebooku – Centrum voľného času Slniečko.
Želáme všetkým členom záujmových útvarov veľa radosti
a úspechov pri činnosti v záujmových útvaroch.
					
						
(-ep-)

Udialo sa v Blškách od septembra
V mesiacoch september a október sa uskutočnili v materskom centre v spolupráci s OZ Edina worskhopy
zamerané na začlenenie sa matky po rodičovskej dovolenke do práce. Na workhopoch sme sa naučili aké podstatné veci sa píšu v životopise, aby bol pre zamestnávateľa zaujímavý, ako začať podnikať, prečo je dôležité
plánovať, ako zvládnuť rodinný rozpočet.
Do Blšiek nám svoje vedomosti prišla prezentovať aj
jedna zo zakladajúcich členiek materského centra pani
Slavomíra Bírová, rozprávala nám o detských zúbkoch,
ako sa o ne správne starať.
(-lc-)
STRANA 18

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

Dňa 21.9. - 23.9.2019 sa uskutočnil v spoločenskom dome 18.
ročník miestnej Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a výpestkov zo
záhrad a 2. ročník Regionálnej výstavy ovocia zeleniny a kvetov
pod záštitou OV SZZ Nitra s finančnou podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 21.9.2019
v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží, na ktorom sa zúčastnili predseda RV SZZ - Ing. Eduard Jakubek, tajomník RV
SZZ - Juraj Korček, tajomníčka OV SZZ Nitra - Ing. Katarína
Kettmannová, starostovia obcí Veľké Zálužie a Lehota, ako aj
zástupcovia vystavovaných ZO SZZ. Slávnostné vyhodnotenie
výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo dňa 22.9.2019,
ktoré odovzdali predseda OV SZZ Nitra Milan Cabánek a predseda ZO SZZ V.Zálužie Ing. Vladislav Omelina.
Na regionálnej súťaži získali ocenenie aj naši členovia. V katg.
OVOCIE / 1.miesto : ziziphus jujuba, získala Martina Vavríková, katg. KVETY / 1. miesto - aranžmá - Dáma z kvetov, získala
Mária Balažiová, 2. miesto - nevaldes, získala Stanislava Zajková.
Podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Igor
Éder odovzdal Pamätný list predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu základnej organizácii SZZ vo Veľkom
Záluží pri príležitosti Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny

a kvetov 2019 za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja záhradkárstva a ovocinárstva v nitrianskom kraji.
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a výpestkov zo záhrad, bola
už tradične spojená so súťažou o najkrajšie jablko roka 2019
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 výstavy sa
prišlo pozrieť cca 500 ľudí vrátane 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 z miestnej výstavy
obdržia na Výročnej schôdzi 9.2.2020.
Vystavovateľom, ktorí boli ocenení gratulujeme. Veríme, že
v budúcom roku sa do súťaže zapojí ešte viac vystavovateľov
a záhradkárov. Výstavu nám obohatili aj maľby a ručné práce
našich detí z MŠ a ZŠ. Ďakujeme všetkým členom a občanom
za vystavené exponáty a pomoc pri organizácii výstavy.
V dňoch 10. - 12. októbra 2019 na výstavisku EXPO CENTER
v Trenčíne sa konal 24. ročník celoslovenskej súťaže “ O najkrajšie jablko 2019 “, ktorú organizoval Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov. Po piatykrát sa do tejto súťaže zapojili
aj naši občania a členovia základnej organizácie: Ing. Martin
Moravčík, Mário Andrášik, Jaroslav Deák, Cyprián Bíro, Peter
Bédi, Ján Bédi, Emil Moravčík, Zdenek Zaujec, Michal Vindiš,
Pavol Bíro ml., Alojz Bédi, Jozef Áč.
Jozef Áč s odrodou RUBINOLA a Ing. Martin Moravčík s odrodou GLOSTER sa umiestnili medzi najkrajšie jablká skupiny,
k čomu im 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.
Na záver pozývame všetkých milovníkov dobrého vína na požehnanie mladých vín, ktoré sa tradične uskutoční 27.12.2019
o 18.00 hod.
Záverom ďakujeme všetkým členom a najmä členom výboru
ZO SZZ za prácu a nezištnú pomoc pri akciách poriadaných našou organizáciou v roku 2019.
(-vo-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Aktivity a činnosti ZOJDS vo Veľkom Záluží

My členovia ZO JDS vo Veľkom Záluží žijeme aktívnym spoločenským životom v obci. Snažíme sa zapájať do spoločenského
života, zúčastňujeme sa rôznych akcií obecných, kultúrno-spoločenských. Počas letných mesiacov sme sa zapojili do súťaže
v petangu v Lužiankach už po 6. krát. Na tejto súťaži získal pán
Karol Bíro cenu „Fair Play“ od starostu Obce Lužianky.
Naši seniori navštívili rôzne pamätné miesta, napr. Banská
Bystrica, zúčastnili sa osláv 75. výročia SNP. Trojdňový výlet
v Košiciach, kde sme navštívili Dóm Svätej Alžbety, Jakabov
palác, botanickú záhradu, zoologickú záhradu, kaplnku svätého

Michala, košický zlatý poklad, historickú radnicu, Františkánsky a Kalvinský kostol, štátne divadlo.
Naši členovia majú vo veľkej obľube aj relaxačno-rekondičné
pobyty v kúpeľoch. Na pobyte v Dudinciach sa zúčastnilo 10
členov a v Nimnici 12 členov. Dňa 14. 09. 2019 sme zorganizovali jednodňový výlet do Pezinka na vinobranie. Vinobranie
bolo i u nás vo Veľkom Záluží, kde naše členky napiekli pagáče,
moravské koláče a pečené buchty.
Október je pre nás, seniorov, plný príjemných spoločenských
stretnutí, blahoželaní aj rôznych našich aktivít, ako i mesiac
úcty starším. Obecný úrad sa zhostil organizácie každoročného
podujatia pre seniorov Veľkého Zálužia. Kultúrnym programom
prispela miestna materská i základná škola a hudobná skupina
Žochári.
Ďalšia akcia, do ktorej sa naše členky aktívne zapojili, bol lampiónový sprievod konajúci sa dňa 7. novembra 2019. Pre účastníkov sprievodu, deťom s ich rodičmi, pripravili seniorky sladkú
odmenu – domáce šišky.
Do konca roka máme v pláne ešte niekoľko podujatí. Dúfame,
že aj tieto sa nám podarí uskutočniť vďaka spolupráci obecného úradu, zastupiteľstva, aj starostu obce, ktorí pre skvalitnenie
života našich seniorov v obci vynakladajú veľké úsilie. Sme im
za to vďační.
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-)

FSk Ujlačanka
posledný štvrťrok sme začali v septembri na Zálužskom vinobraní, kde sme vystúpili s pásmom Vinobranie. V pásme nechýbal tradičný zber hrozna, jeho spracovanie, voľba hájnika, ktorý
strážil úrodu vo vinohradoch. Príchod oberačov na gazdovský
dvor, aby odovzdali gazdovi hroznový veniec, ako symbol vinobrania. Gazda ich pohostil a zaplatil za prácu, pritom nemohli
chýbať piesne a tance veselej chase.
V Piešťanoch pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, bola zrekonštruovaná kaplnka a na jej znovuotvorení sme
vystúpili s programom piesní a hovoreného slova K patrónke
Slovenska. Potlesk a spokojnosť hostí boli pre nás veľkou odmenou.
Mesiac október sa niesol v znamení úcty k starším a pri tejto
príležitosti sme pozdravili našich seniorov a jubilantov krásnou
kyticou piesní. Pri tejto príležitosti bola ocenená ďakovným listom za dlhoročnú prácu vo folklórnej skupine Ujlačanka a v ZO
JDS pani Otília Pinterová.
Okresný výbor ZO JDS Nitra, pozval do župného domu v Nitre pri príležitosti osláv pani Kristínu Šalátovú, kde jej udelili
Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu, pomoc a spoluprácu
v prospech rozvoja organizácie JDS a FSk Ujlačanka a v prospech staršej generácie.
V Janíkovciach sa 12.10.2019 konalo v rámci Októbra úcty
k starším stretnutie speváckych skupín, na ktorom sme svojimi piesňami pozdravili všetkých prítomných piesňami starých
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otcov a materí. V našej obci sa konala slávnosť 250. výročie požehnania Kostola Všetkých svätých, kde sme sa zúčastnili krojovaného sprievodu. V spoločenskom dome sa konalo slávnostné
posedenie, na ktorom sme pozdravili farníkov a pozvaných hostí Mariánskymi piesňami.
Zúčastnili sme sa na prehliadke ľudových piesní, ktoré sa už tradične organizuje v našej obci pod názvom Ujlacká veža. Veselé piesne sme zaspievali za hudobného sprievodom cimbalovej
hudby Ponitran.
			
(- ab -)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží a Mravec o.z.
Kościań, Poľsko

V septembri sa Gajdošskí trogári zúčastnili so svojimi žiakmi
Medzinárodnej súťaže mladých gajdošov na Gajdovačke 2019
v Oravskej Polhore. Našu obec reprezentovali František Štreér,
Filip Chňapek a hudobné zoskupenie Gajdošskí trogári.
V mesiaci október si našu obec a gajdošskú tradíciu vybrala
Slovenská televízia, ktorá v našej obci natáčala náučnú reláciu
S úsmevom po Slovensku. Relácia bola odvysielaná 8.10.2019.
Spoznali známe tváre z televízie Mariána Čekovského alias
Čeki a Juraja Tabačeka alias Šoko a spolu s nimi si Gajdošskí
trogári užili nezabudnuteľný deň. Touto cestou chceme poďakovať aj pani riaditeľke Psychiatrickej nemocnice RNDr. Beatrix
Novákovej, MPH, za rýchle a promtné umožnenie použitia priestorov parku nemocnice.
Gajdošskí trogári sa v mesiaci september zúčastnili v rámci
projektu mobility folklóneho gajdošského festivalu v poľskom
meste Kościań. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu
umenia, sme sa mohli na tomto skvelom podujatí zúčastniť.
Prezentovali sme našu obec, kde sme ukázali náš ľudový odev

Z činnosti DHZ vo Veľkom Záluží

a gajdošskú tradíciu na 6 baneroch a na 3 workshopoch, vďaka
ktorým mohlo veľa ľudí vidieť kus nášho kultúrneho dedičstva.
Spoznali sme veľa nových priateľov a nadviazali sme spoluprácu
s mestom Kościań. Festival v Kościańi tento rok oslavoval už
50. výročie. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť takejto
veľkolepej slávnosti.
V mesiaci november našu obec reprezentoval Mário Pavel na Celoštátnej súťažnej prehliadke hudobného folklóru Vidiečanova
habovka, ktorú organizovalo Národné osvetové centrum. Súťaž
sa konala na Orave v Habovke. Mário Pavel sa v tejto súťaži
umiestnil v zlatom pásme a získal titul LAUREÁT (absolútny
víťaz) v kategórii sólistov inštrumentalistov. Hral piesňový repertoár nášho patróna gajdoša Jozefa Antalíka.
						
(-mp-)

Natáčanie programu S úsmevom po Slovensku
Krúžok v CVČ Slniečko

V DHZ Veľké Zálužie máme počas roka stále veľa práce. Či už
zásahovú činnosť, kultúrnu alebo vzdelávaciu.
Tak tomu bolo aj tento rok, kedy počas roka 2019 sme mali
veľa zásahov pri požiaroch, povodniach v našej obci, zúčastnili sme sa pri kultúrnych podujatiach, zabezpečovali sme bezpečnosť na cestách v obci, absolvovali sme rôzne školenia, ale
hlavne sme sa venovali našim Mladým hasičom.
Tým sa naši referenti mládeže venujú každý týždeň v utorok
od 17:00 do 19.00hod. v rámci krúžku, ktorý prebieha v CVČ
Slniečko.
A výsledok? Účasť na súťažiach, kde sa naši hasiči umiestnili
na popredných miestach, naučili sa pracovať s hasičskou technikou, poskytnúť a privolať predlekársku prvú pomoc.
Z aktívnej činnosti spomenieme aj asistenciu pri dopravnej nehode v obci, účasť na súťaži Železný hasič, Taktické cvičenia,
Požiarna a Preventívna ochrana v obci, školenia, starostlivosť
o techniku, výstroj a výzbroj.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú svojou
činnosťou na úseku Požiarnej ochrany.

				
		
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie ďakuje OcÚ vo
Veľkom Záluží za podporu činnosti DHZ a praje všetkým občanom šťastné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2020.
		
(-mp-)
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Športové okienko
Cyklo Team Veľké Zálužie
Zdravím čitateľov, priaznivcov športu, cyklistiky a nášho klubu.
Sezónu 2019 sme v našom cykloparku definitívne ukončili. Dlhé
a teplé babie leto sme využili naplno a venovali sme sa príprave
na druhú etapu projektu pumptrackovej dráhy v našej obci. Podarilo sa nám pripraviť betónový základ pre oporný múr, z časti
vyrovnanie pozemku a z technických príčin sme boli donútení
rozobrať cyklotrialovú časť parku.
Našťastie sa nám vďaka Športovému klubu aj obci podarilo nájsť
nový priestor, aby si cyklotrialisti prišli na svoje. Okrem iného
sa nám podarilo pripraviť vonkajšiu zákrutu stávajúcej dráhy
na vyloženie kameňom, dobrovoľníkom ako sme v poslednom

trénovať do nadchádzajúcej sezóny aj v zimnom období. Aj preto sme spojili sily s cyklistickým klubom ŠK Topoľčianky, kde
nám poskytli v krytej hale priestor a prekážky na tréning. Disponujú veľkou krytou a osvetlenou halou, ktorá je určená na tréningy MTB, XC a teraz už aj cyklotrialu. Táto spolupráca nám
dúfam pomôže utužiť vzťahy medzi jednotlivými cyklistickými
disciplínami, o ktorú sa náš klub ako aj ďalšie stále pokúšajú.
Náš cykloklub dokonca vyslal na školenie niekoľko členov, aby
získali trénerskú licenciu a boli schopný čo najlepšie využiť potenciál mládeže, ktorá má záujem sa cyklistike venovať.
Príprava na sezónu 2020
Dlhé zimné večery nám dávajú veľa času na premýšľanie a plánovanie ďalších postupov.V sezóne 2020 by sme chceli v prvom rade samozrejme dobudovať každým očakávanú druhú
časť pumptrackovej dráhy, premiestnenie a vybudovanie nového priestoru pre cyklotrialistov a v rámci zveľaďovania okolia
aj výstavbu ďalšej oddychovej zóny, ktorá je vo veľkej obľube hlavne pre rodičov, ktorý trávia čas so svojími deťmi u nás
v cykloparku. Ďalej by sme chceli v súvislosti s profesionálne
zaškolenými trénermi u nás v obci zaviesť tréningy najmä pre
ľudí, ktorý majú záujem sa venovať tomuto športu. Veľmi radi
medzi nami privítame nové tváre
Vedúci výpravy na MS v Číne
V našom klube je veľa skúsených jazdcov, čo zistila aj komisia
Slovenského zväzu cyklistiky a vybrala nášho člena za vedúceho výpravy národného tímu na pretekoch Majstrovstiev sveta
UCI v cyklotriale. Týmto človekom nie je nik iný, ako náš ostrieľaný jazdec a predseda klubu Andrej Práznovský. Ten ukázal
svoje skúsenosti a kvality na pozícii vedúceho výpravy, ktoré sa
na Slovensku stretli s veľmi dobrým ohlasom a je možné, že Andrej bude stáť po boku národného tímu aj na ďalších svetových
podujatiach. My sa najmä tešíme, že náš klub a naša obec má
takéhoto človeka, ktorý je skutočne profesionál a dokáže nám
odovzdať všetky svoje skúsenosti.

článku písali, sa nám osvedčil z hľadiska údržby a odvádzania
vody. Týmto by sme chceli poďakovať najmä dobrovoľníkom,
ktorý nám pomáhali, obci a v neposlednom rade Športovému
klubu za ústretovosť pri stavbe a hľadaní nového priestoru pre
cyklotrial.

Podpora a 2% z daní
Máme veľa plánov, ktoré chceme v novej sezóne dosiahnuť,
hľadáme akúkoľvek pomoc či už materiálnu, ale aj pomoc pri
výstavbe. Ak chcete pomôcť aj Vy, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom telefónu, facebookovskej stránky alebo osobne.
Ak má niekto chuť a možnosť môže nám prispieť svojimi 2%
z daní z príjmu a pomôcť pri vybudovaní areálu, ktorý je u detí
ale aj dospelých v obľube. Každá pomoc sa počíta, budujeme to
pre nás všetkých.
(-rz-)

Cyklotrialisti neoddychujú
Síce sa sezóna v cykloparku skončila, cyklotrialisti majú potrebu
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Športové okienko
ŠK Veľké Zálužie

Blíži sa nám záver roka 2019, takže je vhodný čas na bilancovanie jesennej časti futbalovej sezóny 2019/2020. Chceli by sme
poďakovať mužstvu dospelých, ktoré v 5. lige úspešne reprezentuje našu obec a je po jesennej časti na peknom 6. mieste.
Toto umiestnenie v konkurencii šestnástich tímov teší o to viac,
že väčšina hráčov sú chlapci z našej obce a mužstvo dopĺňa len
zopár „legionárov“. Toto je dnes vo futbale, a na dedinách o to
viac, výnimočná záležitosť. Športovcov, ktorí sú ochotní trikrát
týždenne trénovať a cez víkend k tomu odohrať zápas, je čoraz menej. Vo veľkej miere to ovplyvňuje rodinný život. Veľká
vďaka preto patrí aj priateľkám a manželkám týchto futbalistov,
lebo aj ich zásluhou futbal vo Veľkom Záluží stále žije. Stačí sa
poobzerať po našom okrese a uvidíme v koľkých dedinách už
futbal zanikol, alebo obce do futbalu musia nalievať neprimerané finančné zdroje na platy hráčov, aby futbal udržali. Touto
cestou v našej obci nejdeme, my rozvíjame náš klub hlavne prostredníctvom mládeže. Sme súčasťou všetkých mládežníckych
kategórií od mužstva dorastu, cez žiakov, mladších žiakov až
po dve prípravky. Dokonca pomáhame aj okolitým obciam, pretože u nás trénujú aj ich deti. Pred touto sezónou nás požiadali
naši priatelia z obce Rumanová, či im pomôžeme s kategóriou
mladších žiakov U13, nakoľko oni nedisponujú takým počtom
detí, aby vytvorili túto kategóriu. Samozrejme sme im v tomto
projekte podali pomocnú ruku a od tejto sezóny máme spoločné
mužstvo. V tlači vystupuje toto spoločné mužstvo pod názvom
ŠK Rumanová, takže to môže pôsobiť na nášho fanúšika zmätočne, ale treba si uvedomiť, že sme k tomuto kroku pristúpili pre
rozvoj futbalu u nás, ako aj okolitých obciach, v zmysle hesla
„spojme sa pre futbal“. Na tomto príklade môžeme vidieť, že
len spájaním dokážeme futbal zachrániť. Detí síce nie je menej
ako v minulosti, len si ťažko hľadajú cestu k športu, pretože je
jednoduchšie sedieť doma pri počítači, tablete, mobile... Preto
apelujem aj na Vás, rodičov, priveďte deti na ihrisko! Máme tu
skúsených trénerov detí a mládeže, ktorí Vaše deti naučia vytrvalosti, disciplíne, precíznosti, zodpovednosti voči svojim povinnostiam a v neposlednom rade láske k futbalu. Všetkým je

jasné, že nie z každého bude Messi či Ronaldo, ale to, čo im dá
šport, im nedá žiadny počítač, tablet ani mobil.
Ešte v krátkosti umiestnenia tímov po jesennej časti – v kategórii U9 -7. miesto, v kategórii U11 - 4. miesto, v kategórii
U13 – 4. miesto. Tu je nutné spomenúť, že z týchto kategórií
sme tento rok štyroch chlapcov posunuli do FC Nitra a jedného
do Spartaku Trnava, kde môžu ďalej rozvíjať svoj futbalový talent. Na tomto príklade je vidieť, ako by to na Slovensku malo
s futbalom vyzerať. Kluby na dedinách nájdu talent a posunú ho
do vyšších súťaží. Buď sa chlapec stane profesionálnym futbalistom, alebo sa v dospelosti vráti naspäť na dedinu a bude patriť
k lídrom tohto mužstva, pretože bude mať skúsenosti z najlepších mládežníckych líg. Nakoniec som si nechal družstvo žiakov
– to je na 7. mieste a dorastu – to je momentálne na 8. mieste.
Toto je asi najkomplikovanejšia veková kategória. Chlapcom
v tomto veku pribudne ešte jedna starosť, ktorá cestu k futbalu
komplikuje. Všetci futbalisti si však tým prešli a dokázali skĺbiť
futbal, školu a pubertu. Naši chlapci, ktorí nám tento rok prišli
do dorastu a majú výborné futbalové základy, môžu v budúcej
sezóne urobiť veľký futbalový výsledok. Majú predpoklady, aby
hrali o popredné miesta vo svojej súťaži. Samozrejme zostáva
len dúfať, že sa futbalu nepostavia chrbtom a pri mnohých povinnostiach, ktoré majú, si na ihrisko nájdu cestu. Chcel by som
upozorniť všetkých rodičov, že zákaz futbalu, ako forma trestu,
napríklad za zlé známky, nie je cesta. Práve tu by som odporučil
skôr zakazovať už spomínané technické výdobytky.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o futbal
vo Veľkom Záluží starajú a pomáhajú mu – hráčom, trénerom,
funkcionárom, rodičom, starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom a najmä fanúšikom. Vďaka všetkým spomenutým je športový klub v stabilnej ekonomickej situácii a je
pripravený na ďalší rozvoj futbalu v obci. Samozrejme k futbalu
v našej obci má každý dvere otvorené, či už ako hráč, funkcionár,
sponzor, rodič či fanúšik. Do jarnej časti – „Zálužie do toho!“
		

(-pp-)
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Ekonomická kancelária
Ing. Miloš Vincúr

Účtovníctvo
Daňové priznania
Mzdy
Využite kotlíkovú dotáciu
a začnite kúriť plynom
Slovensko má jedno z najviac znečistených ovzduší v celej
Európskej únii. Znečistenie ovzdušia sa nemeria tým, či pre
smog vidíme modrú oblohu alebo z kopca najbližšie mesto.
Meria sa presnou koncentráciou rôznych škodlivín na meter kubický. A keďže zvýšené koncentrácie často nie je vidno, len málokto si uvedomuje závažnosť situácie. Najväčší
problém nám robia drobné prachové častice s priemerom
menším ako 2,5 mikrometra, bežne označované ako PM25.
Keďže sú veľmi malé (omnoho tenšie ako ľudský vlas s priemerom 50 až 70 mikrometrov), sú schopné prenikať hlboko
do pľúc a spôsobovať rôzne problémy. Svojou škodlivosťou
ho možno prirovnať k fajčeniu. Najcitlivejšie reagujú na znečistený vzduch prachovými časticami starší ľudia, alergici,
astmatici, malé deti, ľudia s ochorením dýchacích ciest a srdca, tehotné ženy. Až 86 percent prachových častíc pochádza
z vykurovania domácností tuhým palivom. V zime máme
preto na dedinách často o mnoho horšie ovzdušie ako v mestách. Naša obec, žiaľ nie je výnimkou a vyvetrať v zime je
na niektorých uliciach naozaj problém. Štát sa preto rozhodol
ľudí motivovať k výmene starých kotlov na tuhé palivo za
plynové. „Občan sa musí preukázať, že mal, a že zlikvidoval
kotol na tuhé palivo,“ priblížil podmienky získania dotácie
riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov na
MŽP Matej Ovčiarka.
Na jednu domácnosť by poskytnutá podpora mala dosiahnuť
až 3 000 eur. Táto suma by mala pokryť náklady na nákup
nového ekologického kondenzačného kotla na zemný plyn
aj spolu s nákladmi na jeho inštaláciu a prípadne aj na zriadenie domových rozvodov plynu. Prvé kolo dotácií začne už na
jar 2020. Pre bližšie informácie sledujte internetovú stránku
https://energieprevas.sk/financovanie/2 . Sme si vedomí, že
kúrenie uhlím a drevom je lacnejšie ako zemný plyn. Je to
však šetrenie, ktoré stojí za to?
Pavol Kováčik
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Za humnami 122/52
951 35 Veľké Zálužie

+421 903 288 250
milosvincur@gmail.com

Spoločenská rubrika
Opustili nás:
Terézia Rajtarová 			
Gizela Bírová r. Bédiová		
Magdaléna Gábrišová			
Anna Tkáčová				
Rudolf Tkáč				
Narodili sa:
Paulína Kalúzová
Dávid Černák
Oliver Patúc
Eva Kunová
Adela Ťapušíková
Stella Pogranová
Alexander Mihok
Zosobášili sa:

Róbert Bédi a Lucia Machatová
Igor Sivok a Jana Honejseková
Ľubomír Dúbik a Monika Kolaříková
Ondrej Jurčák a Magdaléna Bírová

77 r.
77 r.
58 r.
81 r.
85 r.

Oslavy oberačiek hrozna

Vitajte medzi nami

Damian Turza

Dominika Blahová

Lukáš Majerech

Ema Gregorová

Filip Marek Choboda

Hana Megová

Jakub Kolařík

Karin Kubjatková

Leo Barantal

Lucia Šalátová

Adam Mego

Nela Teplanská

Paulína Kalúzová

Petra Ruttkayová
STRANA 27

