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Galéria : Apríl - Jún 2015
MÍĽA PRE MAMU 9.5.2015

GULÁŠMAJSTER 2015 pod záštitou Obce Veľké Zálužie 30.5.2015

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ v obci 1.6.2015

ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM v CVČ SLNIEČKO 18.6.2015

SENIORSKÁ POHODA organizovaná FS Ujlačanka 21.6.2015
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Editorial
Vážení spoluobčania,
v rukách držíte druhé číslo časopisu obyvateľov Obce Veľké Zálužie a ja mám
opäť možnosť sa vám všetkým prihovoriť a informovať vás, čo sa v našej obci
deje a aké sú naše plány do ďalších troch mesiacov.
Je len pár dní po najväčšom podujatí, ktoré má v obci dlhodobú tradíciu, Petropavlovský jarmok. Pripravený bol celodenný program na ulici Rínok, sprievodný
program na futbalovom ihrisku a večerný juniáles. Veľmi ma potešilo, keď som videl, koľko obyvateľov a návštevníkov sa prišlo pozrieť, podporiť vystupujúcich na
jarmoku, či súťažiacich na futbalom ihrisku a na záver sa zabaviť. Presvedčilo ma
to o tom, že takéto akcie majú význam. Ľudia majú stále záujem jeden o druhého,
radi sa stretávajú, komunikujú a chcú byť spolu. Na druhej strane som si vedomý,
že niektorým spoluobčanom bol hluk z nočnej zábavy nepríjemný a narušil im
spánok. Touto cestou sa im chcem v mene obce ospravedlniť a poprosiť ich o trpezlivosť a pochopenie. Jarmok sa koná len raz v roku a vidieť rozžiarené tváre detí a spokojný výraz na tvárach dospelých skutočne stojí za to. A povedzme
si, jednu noc sa to vydržať dá. Všetkým sa vám chcem poďakovať za vytvorenie
výbornej nálady počas celého dňa, pretože bez vás by to nebolo ono.
Málokto si však uvedomuje aj druhú stránku. Príprava podujatia takéhoto druhu
je pomerne náročná. Pre pracovníkov obce a predstaviteľov obce je jarmok a podobné podujatia skúškou ich trpezlivosti a schopnosti komunikovať a organizovať. Práve pri bezproblémovom chode podujatia vidieť jednotu organizátorov. Preto využijem príležitosť
a chcem sa poďakovať pracovníkom obce za ich aktívny a zodpovedný prístup pri organizovaní a zabezpečení podujatia.
Postupne sa presúvame z jarného obdobia do letného a v obci nás čakajú nové výzvy. Viacerí z vás už zaregistrovali informáciu, že
obec plánuje zobrať úver. Áno je to tak. Jeho výška je pomerne vysoká. 600.000 Euro sa nenachádza len tak na ulici a ani vám ich
nikto neponúkne. Avšak sami vidíte, že niektoré obecné budovy nutne potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu a iná možnosť, ako
financovať ich rekonštrukciu úverom v súčasnosti nie je. Takouto budovou je aj základná škola. Po viacerých plodných diskusiách
s poslancami obecného zastupiteľstva a po viacerých nápadoch, aký úver zobrať a na čo ho využiť, sme sa rozhodli pre jediné riešenie - všetko úsilie vložiť do modernizácie základnej školy. Cieľom modernizácie je vybudovať novú modernú kuchyňu a školskú
jedáleň v prízemnej časti dostavby budovy. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa postupne vytvorí osem nových tried. Na
vybudovanie by sme využili priestor v tzv. “účku“, ktoré smeruje na ulicu Školská.
Medzi ďalšie zariadenia, ktoré by potrebovali dostavbu a rozšírenie kapacít je materská škola. Diskusie o nej sú už niekoľko rokov
živé a medzi obyvateľmi, ako aj medzi vedením obce pomerne často rezonujú. Ako ste však mohli zachytiť v médiách, vyšla výzva
na podávanie projektov financovaných z doplnkových zdrojov (európske fondy a štátne dotácie) na budovanie materských škôl.
Obec by mala v prípade materskej školy záujem uchádzať sa práve o tieto finančné prostriedky.
Ďalšie finančné zdroje na rozvoj obce budeme môcť čerpať prostredníctvom členstva v Občianskom združení VITIS. Pravidlá
financovania a čerpania rozvojových projektov sa však v tejto chvíli nastavujú, takže na čo ich budeme vedieť použiť, uvidíme až
o pár mesiacov.
Rozhodovanie o veľkých investíciách je v rukách poslancov obecného zastupiteľstva. Oni nesú najväčšie bremeno rozhodovania
a určujú smer, ktorým pôjdeme. Pevne verím, že ich skúsenosti, profesionálna orientácia, rozhľad a ochota pomáhať sa odrazia
v múdrych rozhodnutiach, ktoré posunú našu krásnu obec opäť o pár krokov dopredu.
Milí spoluobčania,
prajem vám príjemne strávené leto, pracujúcim, aby načerpali počas letných dovoleniek nové sily a chuť do práce, deťom, aby si
v zdraví užili letné prázdniny a seniorom, aby v láske a pohode užívali letné slniečko.
											

Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 5. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 27. apríla 2015
————————————————
UZNESENIE č. 58/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Martinu
Vavríkovú a členov návrhovej komisie
Michala Halvelanda a Ivetu Ovčíkovú.
————————————————
UZNESENIE č. 59/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice piateho zasadnutia Ing. Andreja Moravčíka a Ing. Jána
Murína.
————————————————
UZNESENIE č. 60/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Program piateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 61/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici
Uharčekovej o plnení uznesení prijatých
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 62/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti parc.č.8/81 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2
odčlenenej od E- KN parc.č. 10, zapísanej na LV č. 3534 podľa GP č.42/2014
overeného dňa 03.04.2014 kat.úz. Veľké
Zálužie za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej Znaleckým
posudkom č.66/2015 zo dňa 09.04.2015.
————————————————
UZNESENIE č. 63/2015
OZ vo Veľkom Záluží
určuje
cenu pri prevode pozemkov vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie z dôvodu
osobitného zreteľa, ak ich výmera je
maximálne 100 m2, a to 10,00 Eur/m2.
V prípade, ak pozemok predstavuje jediný a nevyhnutný prístup k nehnuteľnosti
žiadateľa, je cena vo výške 3,00 Eur/m2.
————————————————
UZNESENIE č. 64/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa, a to predajom pozemku
vo vlastníctve obce Veľké Zálužie na LV
3534, parcely „E“ č.3633/11 v k.ú. Veľké
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Zálužie vo výmere parcely 94m2 pani
Anne Mesárošovej, bytom Za Humnami
134, Veľké Zálužie,
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Zálužie a pani Annou Mesárošovou.
————————————————
UZNESENIE č. 65/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa, a to predajom pozemku
vo vlastníctve obce Veľké Zálužie na LV
3534, parcely „E“ č.563/47 v k.ú. Veľké
Zálužie, vo výmere parcely je 80m2,
pani Janke Leššovej, Družstevná 62,
Veľké Zálužie.
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Zálužie a pani Jankou Leššovou.
————————————————
UZNESENIE č. 66/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
zámer prevodu pozemku vo vlastníctve
obce Veľké Zálužie na LV 3534, parcely „E“ č.3633/15 v k.ú. Veľké Zálužie
o výmere parcely je 59 m2 p. Margite
Hrdlicovej, bytom Za Humnami 131,
Veľké Zálužie,
b) schvaľuje
spôsob realizácie prevodu ako dôvod
hodný osobitného zreteľa.
————————————————
UZNESENIE č. 67/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
zámer prevodu pozemku vo vlastníctve
obce Veľké Zálužie na LV 3534, parcely „E“ č.3633/14 v k.ú. Veľké Zálužie
o výmere parcely je 78 m2 p. Jurajovi
Práznovskému, bytom Za Humnami 132,
Veľké Zálužie,
b) schvaľuje
spôsob realizácie prevodu ako dôvod
hodný osobitného zreteľa.
————————————————
UZNESENIE č. 68/2015
OZ vo Veľkom Záluží
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce
Veľké Zálužie č. 1/2015 o podmienkach
a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných z verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania.
————————————————
UZNESENIE č. 69/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) odvoláva
p. Karola Bútoru ako zástupcu Obce
Veľké Zálužie vo výkonnej rade OZ
VITIS,

b) deleguje
zástupcu Obce Veľké Zálužie do výkonnej rady OZ VITIS súčasného starostu
obce p. Milana Bíra.
————————————————
UZNESENIE č. 70/2015
schvaľuje
plat starostu obce Veľké Zálužie od 1.
júna 2015 vo výške 1.862,- eur.
————————————————
UZNESENIE č. 71/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) súhlasí
s výpoveďou zmluvy o správe bytového
fondu so správcom Poľnohospodár - stavebné bytové družstvo, K rieke 2, 949 05
Nitra ku dňu 30.4.2015,
b) berie na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra k návrh na
výpoveď bytovému družstvu Poľnohospodár a návrh na ohlásenie živnosti pre
Obec Veľké Zálužie.
————————————————
UZNESENIE č. 72/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
s ohlásením voľnej živnosti 25.1 Správa
a údržba bytového a nebytového fondu v
rozsahu voľných živností pre Obec Veľké
Zálužie.
————————————————
UZNESENIE č. 73/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
Návrh na úpravu zápisu v dôvodovej
správe ekonóma Obce Veľké Zálužie vo
výdavkovej časti v programe 4 vzdelávanie, v podprograme MŠ klasifikácia 611
mzdové prostriedky MŠ.
————————————————
UZNESENIE č. 74/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k prvej
úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie,
b) schvaľuje
prvú úpravu rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok 2015.
————————————————
U Z N E S EN I A
zo 6. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 29. júna 2015
————————————————
UZNESENIE č. 75/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Danielu
Beličkovú Mgr. a členov Juraja Megu a
Jaroslava Bozáňa.
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UZNESENIE č. 76/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice šiesteho zasadnutia Ivetu Ovčíkovú a Martinu Vavríkovú,
Ing.
————————————————
UZNESENIE č. 77/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 78/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici
Uharčekovej o plnení uznesení prijatých
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 79/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Štatút obce Veľké Zálužie.
————————————————
UZNESENIE č. 80/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k inventarizácii účtov Obce Veľké Zálužie
b) berie na vedomie
správu z inventarizácie účtov Obce
Veľké Zálužie k 31.12.2014.
————————————————
UZNESENIE č. 81/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Veľké Zálužie za r.
2014
b) berie na vedomie
správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu Obce Veľké Zálužie
c) schvaľuje
Záverečný účet Obce Veľké Zálužie za r.
2014 bez výhrad.
————————————————
UZNESENIE č. 82/2015
OZ vo Veľkom Záluží
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Veľké Zálužie č. 1/2004 o celoplošnej
deratizácii.
————————————————
UZNESENIE č. 83/2015
OZ vo Veľkom Záluží
presúva
bod programu č. 10 na najbližšie zasadnutie OZ vo Veľkom Záluží.
————————————————

UZNESENIE č. 84/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa, a to predajom pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie na LV
3534, parcely „E“ č.3633/15 v k.ú. Veľké
Zálužie vo výmere parcely 59m2 pani
Margite Hrdlicovej, bytom Za Humnami
131, Veľké Zálužie,
b) schvaľuje
prevod pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa, a to predajom pozemku
vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie na LV
3534, parcely „E“ č.3633/14 v k.ú. Veľké
Zálužie vo výmere parcely 78m2 pánovi
Jurajovi Práznovskému, bytom Za Humnami 132, Veľké Zálužie,
c) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Zálužie a pani Hrdlicovou a pánom
Práznovským.
————————————————
UZNESENIE č. 85/2015
OZ vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
zámer prevodu pozemku parcely „E“
č.564/1 na LV 3534 v k.ú. Veľké Zálužie,
ktorej vlastníkom je Obec Veľké Zálužie,
o výmere 40 m2 a parcely „C“ č.564/25
na LV 2061 v k.ú. Veľké Zálužie, ktorej
vlastníkom je Obec Veľké Zálužie o
výmere 59m2
b) schvaľuje
spôsob realizácie prevodu ako dôvod
hodný osobitného zreteľa.
————————————————
UZNESENIE č. 86/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
poradovník nájomných bytov Obce
Veľké Zálužie.
————————————————
UZNESENIE č. 87/2015
OZ vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonanej
kontrole v základnej škole a v školskej
jedálni základnej školy.
————————————————
UZNESENIE č. 88/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán práce hlavného kontrolóra na druhý
polrok r. 2015.
————————————————
UZNESENIE č. 89/2015
OZ vo Veľkom Záluží
schvaľuje
používanie vlastného motorového vozidla starostom obce vo výške schváleného
rozpočtu na r. 2015 na služobné účely.
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OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

PREDĹŽENÁ PREVÁDZKA
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Multifunkčné ihrisko pri základnej škole
bude v letných mesiacoch júl a august
otvorené do 22.00 hodiny.

ZAMERIAVANIE VEREJNÉHO
VODOVODU
V priebehu viacerých víkendov počas
mesiacov júl a august sa uskutoční zameriavanie verejného vodovodu v obci.
Žiadame obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obci, aby si zviditeľnili a
očistili vodovodné uzávery.

PROSBA O SPOLUPRÁCU PRI
VYSPORIADAVANÍ POZEMKOV
Obec Veľké Zálužie zahájila ďalšie
práce na budovaní verejnej kanalizácie.
Medzi ne patrí aj vysporiadavanie pozemkov pod cestami na uliciach Agátova, Družstevná, Dubina a Konopniská.
Pre uskutočnenie zámeru je nevyhnutné,
aby Obec Veľké Zálužie bola vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré kanalizácia povedie, nakoľko len v tom prípade
môže obec požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z doplnkových fondov EÚ. Preto má Obec
záujem vysporiadať vlastnícke vzťahy
na miestnych komunikáciách spomínaných štyroch komunikáciách. Z hľadiska efektívnosti, ekonomickosti a rýchlej
realizácie sa plánuje v jesenných mesiacoch (termín bude vopred oznámený
a aj vyhlásený) zvolať zhromaždenie
vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
Tieto cestné komunikácie budú zamerané geometrickými plánmi, ktoré budú na
zhromaždení pripravené k nahliadnutiu.
Na zhromaždení sa rovnako zistí záujem všetkých vlastníkov odpredať časť
nehnuteľnosti určenej pre vysporiadanie
vlastníckych vzťahov k cestnej komunikácii. Pre realizáciu zámeru je potrebný
súhlas vyšetkých vlastníkov s odpredajom časti dotknutých nehnuteľností.
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Stránka 1

Obecný úrad informuje
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 951 35 Veľké Zálužie

MIESTNE DANE A POPLATKY
Obec Veľké Zálužie ako správca daní a poplatkov vyrubila daň z nehnuteľností, poplatok za
komunálny odpad, daň za psa a ostatné miestne
dane na rok 2015 rozhodnutím, ktoré bolo doručené občanom-daňovníkom do vlastných rúk. V
prípade, že rozhodnutie občanovi nebolo doručené našou doručovateľkou, môže si ho prevziať v
kancelárii č. 5 Obecného úradu vo Veľkom Záluží počas úradných hodín. Je potrebné, aby občania dodržiavali termíny splatnosti jednotlivých
daní a poplatkov.
Obec pristúpila k zverejneniu daňových dlžníkov obce k 31.12.2014, s aktuálnym zostatkom
dlhu ku dňu zverejnenia. Tento zoznam je zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli
pred obecným úradom. Zoznam dlžníkov bude
priebežne aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a
na konci mesiaca. Zverejnenie umožňuje § 52
zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový
poriadok) v znení neskorších predpisov. Podotýkame však, že v zozname sú fyzické osoby s
nedoplatkom vyšším ako 160 €. Takže všetkých
neplatičov je oveľa viac.
Každý občan si je vedomý toho, že musí platiť
dane a poplatky. Povinnosť daňovníka vyplýva
zo zákona o miestnych daniach č. 582/2004 Zb.
a zákona o správe daní č. 563/2009 Zb. (daňový
poriadok) v znení neskorších predpisov. Takisto
obec je zo zákona povinná daňové nedoplatky
vymáhať. Takže ak obec ako správca daní pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku či už
exekúciou z dôchodku, z príjmu, z účtu v banke, alebo zriadením záložného práva na nehnuteľnosti, je to posledná možnosť obce, ako tieto
nedoplatky od daňovníka vymôcť.

Poradovník žiadateľov o nájomné byty, ktorí
splnili podmienky a kritériá na pridelenie
nájomných bytov, podľa VZN č. 1/2015 Obce
Veľké Zálužie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Meno
Andrea Blahová, Veľké Zálužie
Jana Gromanová, Veľké Zálužie
Emília Bútorová, Veľké Zálužie
Bc. Mária Vrúblovská, Veľké Zálužie
Jozef Hutlas, Veľké Zálužie
Martina Miškovičová, Veľké Zálužie
Darina Penzešová, Veľké Zálužie
Marián Ternény, Veľké Zálužie
Helena Vágaiová, Veľké Zálužie
Anna Blahová, Veľké Zálužie
Emília Chlebcová, Veľké Zálužie
Ľuboš Prekop, Babindol 166
Štefan Galbavý, Veľké Zálužie
Beáta Vágaiová, Nitra
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ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV
Por.
číslo
1.
2.
3.
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.
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.

Priezvisko a meno
daňového dlžníka
Baláži Dušan
Baloghová Eva
Bango Jaroslav
Bangová Erika
Bangová Mária
Blaško Patrik
Borotová Eva
Bútora Juraj
Daniš Štefan
Draškovič František
Galbavá Terézia
Galová Iveta
Greguš Miroslav
Halvelandová Lenka
Hozák Dušan
Hrnko Karol
Kečkéš Marek
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Radko
Kollátor Ľubomír
Kováčik Ladislav
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Križan Martin
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kutaková Simona
Lahučká Erika
Lukáč Alojz
Macková Martina
Martišková Jana
Mego Pavol
Megová Genovéva
Mezey Vladimír
Novomeský Ján (1962)
Pillérová Viera
Rác Ivan
Rajtar Peter
Rigo Ladislav
Rigo Vladimír
Rigová Zuzana
Segéňová Anna
Slovák Juraj
Slováková Anna
Stojka Ladislav (1969)
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
Tomaščík Jozef
Vágai František
Vágai Milan
Vindiš Jozef
Volárik Andrej
Zabák Ľubomír
Zabák Milan
Zaujec Róbert

Trvalý pobyt
daňového dlžníka
Veľké Zálužie, Veľká Urbankova 741
Veľké Zálužie, Jozefa Petroviča 378
Veľké Zálužie, Malináreň 520
Veľké Zálužie, Budín 978
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Veľké Zálužie, Pažiť 205
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Agátová 815
Veľké Zálužie, Družstevná 22
Veľké Zálužie, Hlavná 718
Veľké Zálužie, Rapatská 929
Veľké Zálužie, Hlavná 715
Veľké Zálužie, Sliváše 990
Veľké Zálužie, Hlavná 709
Veľké Zálužie, Jarocká 1299
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Lehota 219
Veľké Zálužie, Jarocká 1300
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Spojovacia 436
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Konopniská 583
Veľké Zálužie, Žatevná 1150
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Kostolná 366
Veľké Zálužie, Jarocká 398
Veľké Zálužie, Piesková 1043
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Družstevná 14
Veľké Zálužie, Vinohrady 647
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Tichá 449
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Veľké Zálužie, Okružná 455
Veľké Zálužie, Okružná 418
Veľké Zálužie, Cintorínska 377
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Cintorínska 373
Veľké Zálužie, Kostolná 362
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Veľké Zálužie, Budín 1131
Veľké Zálužie, Rapatská 910
Veľké Zálužie, Tichá 445
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Kúty 216
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344
Veľké Zálužie, Malináreň 525
Veľké Zálužie, Budín 1345

Výška nedoplatku
v€

179,36
470,42
719,05
259,42
276,31
411,85
515,87
197,55
249,15
540,63
306,00
514,93
261,17
575,61
240,79
640,29
297,39
993,02
448,99
240,24
318,55
267,93
388,19
484,93
170,22
444,31
297,13
637,90
213,27
187,28
427,82
236,55
378,39
725,78
214,69
708,00
828,15
252,21
668,30
297,36
321,71
935,49
1076,37
164,90
458,52
427,71
913,78
438,59
661,62
476,43
210,64
338,35
424,55
697,61
267,28
245,51
209,67
200,16
457,41

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 zverejniť zoznam daňových dlžníkov
podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku
presiahla 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
Vypracovala : Veronika Kolaříková
Aktualizovaný stav k 30.06.2015.
Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a na konci každého mesiaca.

VOĽNÝ POHYB PSOV PO OBCI JE ZAKÁZANÝ
Obec Veľké Zálužie upozorňuje majiteľov psov, že na území obce Veľké Zálužie je
voľný pohyb psov zakázaný. Majitelia psov sú povinní si svoje nehnuteľnosti zabezpečiť tak, aby zamedzili úniku psov mimo svojich domovov.
Obec vyzýva majiteľov psov, aby boli ohľaduplní voči svojmu okoliu a tak zabránili
nepríjemným kolíziám, ku ktorým môže dôjsť najmä počas letných prázdnin (napr.
pohryznutie človeka psom, dopravná nehoda a iné.)
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VÝRUB DREVÍN

Obecný úrad informuje

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra
do 31. marca bežného roka a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30
dní odo dňa začatia správneho konania. Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny je potrebný na výrub:
- stromov, ktorých obvod kmeňa je väčší ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,
- krovitých porastov, ktorých pôdorysná výmera je väčšia ako 10 m2.
Súhlas na výrub stromov s obvodom menším ako 40 cm je potrebné žiadať v prípade, ak tieto rastú na území s druhým (chránená
krajinná oblasť) alebo tretím (národný park) stupňom ochrany, na cintorínoch, alebo sú súčasťou verejnej zelene. Tlačivo žiadosti
o vydanie súhlasu na výrub drevín bude poskytnuté na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží.
K žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín je potrebné doložiť:
- doklad o vlastníctve
- situačný nákres (kópia katastrálnej mapy),
- zaplatenie správneho poplatku :
- fyzické osoby 10.- €
- právnické osoby 100.- €
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a/ na stromy s obvodom kmeňa menším ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2 ,
b/ pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok
na výrub drevín orgánu ochrany prírody – obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu,
c/ pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
d/ na stromy s obvodom do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva
musí byť pozemok definovaný ako záhrada) a záhradkárskych osadách.
Orezávanie konárov drevín :
a/ je možné orezávať živé konáre listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm len vo vegetačnom období od 01. 04. do 30. 09.
bežného roka, avšak s výnimkou obdobia tvorby nových listov,
b/ v inom ako vegetačnom období možno taký rez živých konárov vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia, života človeka, alebo značnej škody na majetku,
c/ ostatné konáre (napr. pod priemerom 5 cm, suché, zdravotne poškodené, nalomené, bezprostredne a neodvrátiteľne ohrozujúce
zdravie, život človeka, bezpečnosť premávky ...), ktoré nespadajú pod toto ustanovenie je však možné orezávať vždy,
d/ konáre je však možné odstrániť len do takej miery a v takom rozsahu, aby neprišlo k bezprostrednému a následne podstatnému
trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín alebo k zapríčinenému odumretiu drevín a tiež k narušeniu druhovej
ochrany chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

OSVEDČENIE PODPISOV A LISTÍN
Ako už bolo dávnejšie uverejnené, ale je potrebné to opäť zdôrazniť, pri osvedčení podpisu na listine je potrebné, aby osoba, ktorej
podpis sa osvedčuje, bola fyzicky prítomná na úrade, podpísala sa pred pracovníkom obce a podpísala sa do osvedčovacej knihy.
Táto osoba sa musí preukázať vlastným platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a potvrdením o trvalom pobyte,
vojenským preukazom. Pre úplnú presnosť: nemôže sa overiť podpis osobe, ktorá sa osobne nepodpíše do osvedčovacej knihy, hoci
príde rodinný príslušník s jej občianskym preukazom a chce sa podpísať namiesto nej. Taktiež sa neakceptuje fotokópia občianskeho preukazu.
Obec nevykoná osvedčenie:
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- fotokópie občianskych, vojenských, služobných preukazov a obdobných preukazov,
- ak ide o výpis zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
( list vlastníctva, výpis z registra trestov),
- ak je potrebné odborné posúdenie listiny ( napr. mapy, geometrické plány),
- ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – najmä vysokoškolské diplomy, kde je text napísaný i v anglickom jazyku
( to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku),
- ak sa kópia nezhoduje s predloženou listinou – opäť napr. vysokoškolské diplomy alebo iné listiny, na ktorých je tzv. suchá
(reliéfna) pečať,
Všetky vyššie vymenované listiny, ktoré nemôže osvedčiť obec, osvedčí notársky úrad. Pracovník obce môže odmietnuť osvedčiť
listinu, o ktorej pravosti resp. hodnovernosti má pochybnosť.
Na záver dodávam, že k overeniu listiny je potrebné priniesť originál listiny. A dobrá rada na záver, nenechávajte si osvedčenie na
poslednú chvíľu.
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Za dverami...
V 1. čísle časopisu obyvateľov Obce Veľké Zálužie sme zaviedli rubriku Za dverami ... Cieľom tejto rubriky
je pravidelne informovať obyvateľov a ostatnú verejnosť o tom, ktoré práce sa v obci robia. Mnohé z nich sa
realizujú za múrmi obecných budov. Viaceré z týchto opráv môžu občania vidieť až  vtedy, keď dané priestory
navštívia. Preto touto cestou vás budeme pravidelne informovať, čo sa robí „za dverami“ obce.
Po vnútornej úprave priestorov budovy obecnej knižnice
a priestorov materského centra sa postupne začína upravovať aj okolie budovy. Ako prvé bolo potrebné doriešiť
vchod do pivničných priestorov budovy. Odstránilo sa
pôvodné tehlové prekrytie schodiska, čím sa celý vchod
otvoril. Na jednej strane, presne oproti hlavnému vchodu
do budovy, sa vybudovala rampa, po ktorej sa dá dostať
na budúcu trávnatú plochu s detským ihriskom. Rampa
slúži najmä pre pohodlnú manipuláciu s detskými kočíkmi. Schodisko, ktoré vedie do pivničných priestorov,
bolo prekryté, zaizolované a povrch bol dekoratívne pokrytý hrubým kameňom. Ďalšie práce v okolí budovy už
budú súvisieť najmä s opravou plota, vybudovaním detského ihriska a zatrávnením.

„Veľké maľovanie“ bolo realizované aj v budove Domu
smútku. Nový náter dostali nielen steny obradnej miestnosti, ale aj vstupné a obslužné priestory a vybavenie
domu smútku. V ďalšej etape sa na dome smútku opravia
hlavné vstupné dvere a vonkajšia omietka.

Ďalšej oprave boli podrobené aj priestory v budove pošty,
kde pôvodne sedela MO SZZ. Po presťahovaní miestnej
organizácie sa miestnosť vyčistila a vymaľovala. Ešte je
potrebné položiť dlažbu a bude môcť slúžiť plánovanému účelu. Bude poskytnutá záujmovej organizácii, ktorá
v obci pôsobí - OZ Mravec, ktoré bude poskytovať bezplatné poradenstvo deťom s poruchami učenia sa a ich
rodičom.

Ďalšou z prác, ktoré sa uskutočnili v obci, bola oprava lavičiek. Jarné slnko odhalilo všetky nedostatky, ktoré sa počas
jesenných a zimných mesiacov vytvorili na obecnom mobiliári. Výrazne boli poškodené lavičky na obecných cintorínoch. Na viacerých lavičkách bolo drevené sedenie poškodené resp. úplne chýbalo. Všetky lavičky prešli opravou,
poškodené časti boli nahradené novými pevnými doskami.
Lavičky pred obecným úradom dostali tiež nový náter. Zámer
bol ich upraviť na pôvodnú prírodnú farbu. Avšak opracovaním vrchnej vrstvy vyšli na povrch rôzne nápisy, ktoré tam
nespratníci po sebe zanechali. Preto sa povrchová úprava lavičiek zvolila taká, akú teraz môžete vidieť.
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Zo života obce
Petropavlovský jarmok 2015
Slávnostný sprievod od obecného úradu až na ulicu Rínok 27. júna 2015 otvoril
Petropavlovský jarmok 2015, ktorý sa na ulicu Rínok vrátil späť po niekoľkých
rokoch. Na tejto ulici boli sústredení nielen drobní predajcovia, remeselníci, stánky s občerstvením, kolotoče, ale aj hlavné pódium a účinkujúci. Počas celodenného programu vystúpili deti z materskej školy, základnej školy a z Centra voľného
času Slniečko. Spevom a veselou hudbou program obohatila DH Zálužanka. Svoj
príhovor a pozdrav predniesli starosta obce p. Milan Bíro, dôstojný pán Mgr.
Anton Ižold a hosť Ing. Zoltán Daniš. V popoludňajších hodinách vystúpili so
svojím programom domáca FS Ujlačanka, Nitrianski trogári, folklórne skupiny
z okolia: FS Bábčanka z Bábu, FS Rišňovanka z Rišňoviec, FS Královanka z
Hornej Kráľovej, FS Čerdavanka z Rumanovej, FS Lehoťanka z Lehoty, Íreckí
seniori z Jarku a zo vzdialenejšej obce Rybník FS Krivín. Na záver nám príbehy
a piesne v podaní manželov Žilíkovcov z Mojmíroviec pripomenuli staré ujlacké
zvyky a nárečie.

STAVANIE MÁJA
30. apríla bol pre našu obec významný deň.
V prvom rade sa na malom ihrisku za školou konalo tradičné stavanie mája. Máj bol
ozdobený stužkami a mašľami a bol výsledkom práce detí z CVČ Slniečko. Ľudové
piesne a tance predviedli deti z Materskej
školy vo Veľkom Záluží, Základnej školy
vo Veľkom Záluží a CVČ Slniečko. Tento
rok bolo stavanie mája jedinečné, nakoľko
sa starostovi obce v tento deň o 19.10 hod.
narodil aj prvý vnuk.

GULÁŠMAJSTER 2015

V rámci sprievodného programu na futbalovom ihrisku sa konali Majstrovská
Slovenska 2015 v cyklotriale a futbalový turnaj o pohár starostu obce.
Zavŕšením tohto ročného Petropavlovského jarmoku bol juniáles, na ktorom sa
o dobrú náladu starala až do skorých ranných hodín domáca hudobná skupina
Brilax.
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Gulášmajster – súťaž vo varení guláša má v obci
Veľké Zálužie už desaťročnú tradíciu. 30.mája sa
na miestnom futbalovom ihrisku stretlo 19 súťaženia chtivých družstiev, ktoré predviedli svoje
kuchárske umenie a súťažili o titul Gulášmajster 2015. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo
MO – JDS vo Veľkom Záluží, 2.miesto obsadilo družstvo MO SZZ vo Veľkom Záluží a na 3.
mieste skončilo družstvo Mechanizátori z Nitry.
Výhercom zablahoželal predseda poroty p. Jozef
Andraškin zo Štúrova a starosta obce p. Milan
Bíro. K dobrej nálade prispieval chutný guláš a
pekné počasie.
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Materská škola

ROZLÚČKA S MŠ
Bol piatok 19. jún 2015, premenlivé počasie, z oblohy občas spŕchlo, no v podvečer nám slnko zoslalo svoje lúče. V našej MŠ sa
konala slávnostná rozlúčka predškolákov. Pani učiteľky s predškolákmi pozvali rodičov, ktorí svojim deťom zorganizovali opekačku so sladkým i slaným občerstvením. Obe triedy predškolákov sa prezentovali tancami, rozlúčkovou básňou i piesňou. Po krásnom
programe si deti osobne prevzali tortičky s menom. Spoločne sme sa odfotografovali a rozkrájali veľkú tortu rodičom. Ockovia
zahájili opekačku, počas ktorej sme si spoločne zaspomínali na príjemné i menej príjemné dni ,,našich“ ratolestí strávených v MŠ.
Zhodli sme sa, že z tichých a nesmelých detí sa za čas strávený v MŠ stali priebojnejšie, zručnejšie a sebavedomejšie osobnosti.
Buďte šťastní, nech sa Vám darí školáci! Tešíme sa na stretnutie s Vami!
									

Za MŠ : Ivančiková

RECYKLOVAŤ SA OPLATÍ
Naša materská škola sa zapojila do celoslovenského projektu
RECYKLOHRY.
Projekt s názvom RECYKLOHRY je školský recyklačný
program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy
správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v
školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne
návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej mladej
generácie. Zbierajú sa staré elektrozariadenia ako: rádia, mp3
prehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefóny, elektrické hračky, hudobné nástroje, varné kanvice, kulmy fény a
ďalšie. Ako samostatné sa zbierajú staré baterky.
Program RECYKLOHRY umožňuje školám získavať na
základe oddeleného mobilného zberu elektrozariadení a batérií v nadväznosti na vzdelávacie a výchovné úlohy s environmentálnou tematikou na vlastný, tzv. bodový účet. S bodmi sú spojené odmeny.
Prosíme tých, ktorým nie je ľahostajne zdravé, životné prostredie, aby prispeli svojimi elektrozariadeniami a to tak, že
ich prinesú do materskej školy, kde sú na to pripravené vhodné nádoby. Tešíme sa na spoluprácu.
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Riad. MŠ M. Baková
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Materská škola
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
V MATERSKEJ ŠKOLE

Pieseň letí ponad svety, tá nepozná hranice... Spojme svoje ruky, deti, sú nás predsa
tisíce...
Zaspievame o slniečku, o lete, aby bolo dobre všetkým deťom na svete...

ŠKOLA V PRÍRODE FANTÁZIA STARÁ MYJAVA
V dňoch 18.-22.mája 2015 sa naši škôlkari zúčastnili školy v prírode v rekreačnom
stredisku v Starej Myjave – Fantázia. Čakali nás tu výborní animátori a bola s nimi
úžasná zábava. V dopoludňajšom čase sa deti s pani učiteľkami venovali turistickým vychádzkam do okolia. Po obede a odpočinku si deti vyberali zo záujmových
klubov: jazda na štvorkolke, jazda na koňoch, zdolávanie lezeckej steny, výroba
šperkov, lov rýb , streľba zo vzduchovky, skákanie na trampolíne, vybíjaná, futbal.
Večer bol zameraný na rôzne hry a súťaže . Hľadali sme medzi sebou talenty, volili
sme najkrajšie dievča a chlapca školy prírode. Každý večer končil diskotékou alebo
pozeraním rozprávky v kine. O stravu sa starali príjemné tety kuchárky a deťom
jedlo veľmi chutilo. Škola v prírode sa deťom páčila a domov odchádzali spokojné
a s množstvom zážitkov.
Slávka Čaplánová

29.máj bol dňom, kedy sme našim deťom,
pri príležitosti ich sviatku, pripravili oslavy
MDD. Počasie nám prialo, tak sa deti mohli
do sýtosti vyšantiť na trampolíne a nafukovacom hrade. Príjemným a poučným bolo
pre deti aj divadelné predstavenie ,,O psíčkovi a mačičke“ a interaktívne divadielko
,,O jarnom prebúdzaní“, ktoré nám zahrali
šikovné herečky divadla Klokanček. Predstavenie sa uskutočnilo na školskom dvore,
kde bola vynikajúca atmosféra, ktorá korešpondovala s témou divadelnej hry.
Touto cestou ďakujeme mamičkám, ktoré
zabezpečili darčeky a maškrty z Prvej stavebnej sporiteľne a firmy Topec.
Za kolektív MŠ Zaujecová Jana

ŠKÔLKÁRI NA EXKURZII
Exkurzie patria k organizačným formám výchovy
a vzdelávania a využívame ich v našej MŠ pomerne
často, najviac však pri výchove a vzdelávaní 5.-6.
ročných detí- predškolákov. Deti si prostredníctvom
nich upevňujú, rozširujú už nadobudnuté poznatky z
rôznych oblastí výchovy a vzdelávania.
Aj preto sme sa vybrali s predškolskými deťmi na
exkurziu na farmu: ,,Dubina“, kde deti mohli priamo pozorovať zvieratá domáce, ako aj voľne žijúce.
Pozorovali sme zvieracie rodinky a pomenovávali
ich. Rozlišovali zvieratá podľa vonkajších znakovstavby, povrchu tela a zvuku. Zdôvodnili sme úžitok niektorých zvierat. Deti prejavovali starostlivosť
o zvieratá kŕmením. Najviac ich zaujali kone, kozy
a ovce, ktoré mali najväčšiu radosť z ich návštevy
a pochutili si na jabĺčku i suchom rožku.
Deťom sa exkurzia veľmi páčila a formou zážitkového učenia nadobudli veľa nových poznatkov zo
zvieracej ríše.
				
Za MŠ: Halvelandová Adriana
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Základná škola

EXKURZIA DO RTVS V BRATISLAVE
Dňa 18. 5. 2015 sa žiaci 5. ročníkov a 6.A triedy zúčastnili exkurzie v RTVS. Pani sprievodkyňa nás previedla štúdiom, kde sa natáča
Dámsky klub a vysvetlila nám, čo všetko obnáša výroba tejto relácie. V ďalšom športovom štúdiu si chlapci na chvíľu zahrali moderátorov športových prenosov. Nasledujúce štúdiá bolo virtuálne so zelenou stenou, kde sa natáčajú televízne noviny. Žiaci zistili, ako
je všetko dokonale prepracované a jednoduché zelené štúdio sa s pomocou počítačových programov premení do podoby, ktorú vidia
diváci v televízii. Navštívili sme štúdio, v ktorom sa natáča relácia 5 proti 5, ale tiež to, kde sa natáčajú veľké programy ako napr.
Milujeme Slovensko. RTVS má najväčšie štúdio v celej Európe a zamestnáva približne 1700 zamestnancov. Žiakom sa Slovenská
televízia veľmi páčila, stretli tu niektoré známe televízne osobnosti a zopár žiakov prejavilo záujem v budúcnosti v RTVS pracovať.
Nasledujúcim bodom exkurzie bola návšteva Slavína. Žiaci sa dozvedeli informácie o vojakoch, ktorí padli počas 2. svetovej
vojny, ale najviac sa im páčil výhľad na celú Bratislavu, predovšetkým na Bratislavský hrad.
Žiaci prežili nádherný deň v našom hlavnom meste. Dúfame, že sa tam ešte niekedy vrátime.
		

												

Mgr. Z. Zabáková

PROJEKTY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Základná škola vo Veľkom Záluží sa zapája do projektov organizovanými rôznymi predkladateľmi a tiež vypracováva svoje
vlastné. V tomto školskom roku sme sa zapojili do výziev vyhlásených Nitrianskym samosprávnym krajom a Okresným úradom
v Nitre. Naše pani učiteľky vypracovali niekoľko projektov, na
realizáciu ktorých sme žiadali dotáciu od týchto inštitúcií. Nitriansky samosprávny kraj nám schválil finančné príspevky na oba
projekty, ktoré sme predložili, na vyjadrenie Okresného úradu
čakáme a dúfame, že i tu bude naša škola úspešná.
Na podporu kultúry sme dostali dotáciu 400 € na organizáciu
už tradičnej prehliadky ľudových piesní s cimbalovou hudbou
Ponitran pod názvom „ Na Ujlackej veži“. Autorom myšlienky
a zároveň realizátorom podujatia je pán učiteľ Mgr. Peter Hujer,
ktorý zorganizoval v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkom
Záluží už 3. ročník tejto prehliadky. Autorkou projektu je Mgr.
Eva Hujerová.
Druhý úspešný projekt vypracovala p. uč. Mgr. Zuzana Zabáková pod názvom „Detská olympiáda". Cieľom projektu je ukázať deťom, že je krajšie a zábavnejšie tráviť voľný čas
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športom a pohybom na čerstvom vzduchu, než pasívnym pozeraním televízie a hraním počítačových hier. Týmto spôsobom
chceme rozvíjať pohybovú aktivitu a pozitívne vplývať na celkový zdravý vývin našich detí.
Projekt má dve zložky:
1. Pri príležitosti Dňa detí zorganizujeme detskú olympiádu.
Jej súčasťou budú rôzne súťaže a preteky pre deti. Víťazi budú
odmenení.
2. Čo dokážu naše ruky a nohy
Naším cieľom je podporiť a rozvíjať pohybovú zdatnosť detí v
školskom klube. Chceme zakúpiť pomôcky a hračky, ktoré by
rozvíjali hrubú a jemnú motoriku detí. Na tento projekt sme dostali dotáciu 600 €.
		
			

						
Mgr. M. Hrašková, zástupkyňa ZŠ
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Základná škola
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Slnečné lúče rozžiarili sviatok všetkých detí a umožnili nám naplno prežiť úžasný deň plný
zaujímavých zážitkov a prekvapení, ktorých bolo veru neúrekom.
Ráno žiakov našej školy privítali pani učiteľky v triedach, kde im zablahoželali k sviatku,
oboznámili ich s programom a rozdali sladké prekvapenie.
Medzitým už na školskom dvore čakal výchovný koncert Mira Fančoviča, ktorý priviedol aj
špeciálneho hosťa – kubánskeho speváka Lazara. Ten svojimi chytľavými songami roztancoval
celé publikum. Medzi prestávkami v speve sa mohli deti zapojiť do súťažného kvízu s témou
Ďaleká Kuba.
Po koncerte už deti na ihrisku za školou vítali príslušníci policajného zboru, ktorí im predviedli
výstroj používanú pri náročných zásahoch, makety zbraní, nepriestrelné vesty, chrániče, kukly,
.... čo si mohli malí zvedavci aj osobne vyskúšať. Psovodi prezentovali výcvik a šikovnosť
špeciálne vycvičeného psa, ktorý ovládal rôzne povely a činnosti.
Hasiči tiež deťom ukázali zaujímavosti a náročnosť svojej práce a kvapky vody nás príjemne
osviežili v teplom počasí.
Po absolvovaní programu hostí čakalo žiakov prvého stupňa osem disciplín detskej olympiády
– chôdza po lane, hod lietajúcim tanierom, skok vo vreci, streľba na cieľ, kresba kriedou, hod na
cieľ, slalom s pohárom a florbalový slalom, ktorú pripravili p. uč. Mgr. D.Talárová, Z.Sopúchová, Z.Zabáková. Túto aktivitu podporil aj Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci projektu, ktorý vypracovala p. uč. Mgr. Z. Zabáková sme zakúpili rôzne športové náčinie, ktoré sme
využili v netradičných športových disciplínach. Deti súťaže zvládli hravo a s úsmevom na tvári,
so smiechom a veselými piesňami.
Žiakov druhého stupňa čakali rôzne športové aktivity ako futbalový turnaj, vybíjaná, lukostreľba, badminton, skákanie cez švihadlá, lietajúce taniere. Každý si prišiel na svoje. Všetky zaujímavosti zachytilo zvedavé oko objektívu fotoaparátu. Deti spolu s pani učiteľkami a učiteľmi
prežili deň plný radosti a smiechu a spokojní, nabití zážitkami a dobrou náladou odchádzali
domov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným zložkám, ktoré spestrili našim deťom ich sviatok!
Vďaka patrí Obecnému úradu vo Veľkom Záluží, ktorý zabezpečil pitný režim počas celého
dopoludnia.
Ďakujeme tiež Rade rodičov pri ZŠ, ktorá venovala mladším deťom balíčky so sladkosťami a
starším čokoládu.
					
Mgr. Radomíra Komárňanská

ŠKOLA V PRÍRODE
V dňoch 4.- 8. mája sa 39 detí prvého, druhého a 4 žiaci štvrtého ročníka spolu s p. učiteľkami
Mgr. A.Bírovou, Ľ.Prepelicovou,M. Hraškovou a p. zdravotníčkou K. Boháčikovou zúčastnilo
pobytu v škole v prírode Fantázia v Starej Myjave. V nádhernom prostredí myjavských kopaníc
sme strávili nezabudnuteľný týždeň plný zaujímavých zážitkov a pestrých aktivít. V dopoľudňajších hodinách sme sa učili a poobedný program mal dve časti. Prvá bola venovaná rôznym
klubom, ktoré si deti vyberali podľa svojho záujmu. Vyskúšali si jazdu na štvorkolkách, na
koni, lovenie živých rýb, skákanie na trampolíne,lezenie na horolezeckej stene, streľbu z luku
a z pištole, výrobu šperkov, tanec na tanečných podložkách, PC hry. V druhej časti animátori
pripravili deťom rôzne hry- napr. Detská olympiáda, Zázračná krajina, Firmy a podnikanie. Po
večeri býval každý deň v spoločenskej miestnosti večerný zábavný program- Tipovanie a stávkovanie, Fantázia má talent, Miss a Missák ŠVP, v ktorých naši žiaci získali niekoľko ocenení.
Každý večer bol ukončený diskotékou, alebo sledovaním filmov v kine.V stredu sme pripravili
pre deti výlet do mesta Myjava a na blízku minifarmu, kde sa mohli oboznámiť so životom rôznych zvierat, ktoré sa tu pohybovali voľne medzi deťmi. To, že sme sa mohli zvieratiek dotknúť,
odfotografovať sa s nimi,ale aj oboznámiť sa so spôsobom ich života, bolo pre nás všetkých
veľkým zážitkom. Týždeň ubehol veľmi rýchlo. Deťom sa podľa ich vlastných slov v škole v
prírode páčilo a veríme, že budú na ňu ešte dlho spomínať.
						
Mgr. M. Hrašková

TALENT REGIÓNU
Dňa 23.4.2015 sa žiačky našej školy zúčastnili na podujatí
TALENT REGIÓNU v Lužiankach. Súťaž pozostávala zo
šiestich kategórií a zúčastnilo sa jej viacero základných
škôl. Naše žiačky - Pavla Zabáková z 2.B., Monika Bédiová a Vanesa Hozáková - 8.B., Mirka Bédiová - 9.B, reprezentovali základnú školu v speve ľudových piesní.Na klavíri ich doprevádzal Ady Lau, z 8.B triedy.Predsedníčkou
poroty bola Mgr. Mária Mišunová.
Naše žiačky očarili porotu svojimi vystúpeniami v
krásnych krojoch nášho regiónu a nádherným spevom.
Získali sme tieto ocenenia :
1. miesto - Monika Bédiová
2. miesto - Vanesa Hozáková
ABSOLÚTNY VÍŤAZ SÚŤAŽE - Monika Bédiová.
P.učiteľke Mgr. Eve Ostertágovej, ktorá žiačky pripravovala aj sprevádzala, odovzdala odborná porota "Putovný
pohár " súťaže Talent regiónu.

DEŇ MLIEKA
Dňa 22.5. 2015 sa v našej škole v rámci Svetového dňa
mlieka uskutočnila ochutnávka mliečnych výrobkov.
Vedúca školskej jedálne p. K. Bernáteková spolu s pani kuchárkami J. Cesnakovou a M. Bírovou pripravili pre našich
žiakov rôzne druhy nátierok zo syra a masla. Vo vestibule
školy nachystali deťom jednohubky, ponúkali ich pohárom
mlieka a každý dostal jogurt. Na toto podujatie sponzorsky
prispeli firmy Topec a Koliba, ktorým touto cestou ďakujeme. Počas ochutnávky sa p. vedúca s deťmi rozprávala
o dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov pre ich zdravý
rast a vývin.

INTERVENČNÝ DEŇ V ZŠ
Dňa 20.5.2015 pracovníci pedagogicko - psychologickej
poradne v spolupráci s krajským operačným strediskom
záchrannej zdravotnej služby pripravili pre žiakov II. stupňa interaktívne aktivity na podporu zdravého sebavedomia,
osobného rastu, sebapoznania, socializácie a rozvoja asertivity. Sprievodným bonusom bola beseda so záchranármi
zdravotnej služby o tom, ako reagovať, keď sa niečo stane,
čo robiť, ako telefonovať na linku pomoci, ako pomôcť.
Pre I. stupeň bol pripravený program „Pusinky a dotyky
nie sú na rozkaz“ o zvyšovaní zručnosti asertivity, o rešpektovaní druhého a o právach dieťaťa.
Žiaci mohli využiť prítomnosť odborníkov a prekonzultovať s nimi svoje problémy, naučiť sa zručnostiam správnej
komunikácie v skupine rovesníkov, ale aj voči dospelým.
Aktivity viedli lektori: Mgr. Árendášová, Mgr. Bírová,
Mgr.Tyrolová, Mgr.Majerčíková, PhDr. Vernancová, Mgr.
Hutira, Mgr. Ondrušková z CPPP v Nitre, s ktorými má
naša škola rozvinutú dobrú spoluprácu pri riešení rôznych
výchovno- vzdelávacích problémov našich žiakov.
			
Mgr. M.Hrašková

KNIHA V KOCKE
Koncom mája sme ukončili čitateľskú aktivitu "Kniha v kocke", do ktorej sa sa zapojili všetci
žiaci ročníkov 1.-4. Každá trieda si vybrala rozprávkovú knihu a spolu s triednou p. učiteľkou
si ju v priebehu mesiaca máj prečítala. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vytvorili ilustrácie, ktorými oblepili krabice. Tie sme vystavili vo vestibule školy. Knihy, ktoré deti prečítali:
I.A Ľ. Podjavorinská: Už ho vezú
I. B J. Uličiansky: Leonardo - kocúr z ulice
II.A P. Šrut: Rozprávky bračeka králika
II.B O.Sekora: pošta v ZOO
III.A O. Sliacky: More vo fľaštičke
III.B N. Nosov: Nevedkove dobrodružstvá
IV.A V. Šikula: Prázdniny so strýcom Rafaelom
IV.B E. Štorch: Lovci mamutov
Táto aktivita sa stretla u detí s veľkým záujmom. Získali sme veľa nových informácií a zároveň sme si zlepšili svoje čitateľské zručnosti.
						
Mgr.Ľ.Prepelicová
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DIGIŠKOLA NA KOLESÁCH
Žiaci VII.A a VII.B triedy strávili Deň detí poučne a zábavne v OC Max Nitra. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr.E.Ostertágovou, Mgr.J.Ballovou a výchovnou
poradkyňou Mgr.E.Hambalkovou navštívili roadshow z
projektu DIGIŠKOLA - NÁRODNÝ PROJEKT ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA. Mali možnosť vyskúšať
si výuku predmetov SJL, MAT,BIO, ANJ, GEG v triede
s tabletmi a interaktívnou tabuľou. Zábavné dopoludnie
spestril súťažami populárny moderátor Andrej Bičan.
Mgr. Janka Ballová, tr.učiteľka VII.B
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CVČ - Slniečko
ZÁLUŽSKÁ PALETA 2015

Súťaž tvorivosti obyvateľov obce Veľké Zálužie
a obcí mikroregiónu si aj v tomto roku našla
miesto v kultúrnych podujatiach obce. Do súťaže sa zapojili deti a dospelí, ktorí boli ocenení v
kategóriách:
1.Kategória: Pavol Dobšinský
Deti do 6 rokov:
1. miesto – Timea Novotná,
2. miesto – Zuzana Deáková,
3. miesto – Kristián Števík
Deti 6 – 10 rokov:
1. miesto – Sára Fajnorová,
2. miesto – Jakub Sika, Lucia Vuduy Lehota,
3. miesto – Kristína Mesková Jarok,
Deti 11 – 15 rokov:
1. miesto – Ema Komárňanská,
2. miesto – Kristína Salayová,
3. miesto – Ema Kováčiková
		
2.Kategória: Deti a svet
Deti 6 – 10 rokov:
1. miesto – Matej Hrnčár,
2. miesto – Lucia Bédiová,
3. miesto – Lucia Hradecká
3.Kategória: Priateľstvo
Deti 6 – 10 rokov:
1. miesto – Patrik Novomeský,
2. miesto – Lucia Bédiová,
čestné uznanie – Karolína Švihoríková Jarok,
Deti 11-15rokov :
1.miesto – Marko Aľušík, Lehota
4.Kategória: Dospelí
1. miesto – Karol Bíro Kolekcia drevených
plastík
2. miesto – Štefan Jilly Martinka z Turca
3. miesto – Mária Sabová Ako utopiť doktora
Mráčka
čestné uznanie – Zuzana Čižmáriková
Tulipány
5.Zvláštna cena poroty:
Pavla Zabáková – Klavirista
Marianna Baková, Lucia Bédiová, Alica Beneová, Klára Harantová, Karolína Ivančíková,
Kristína Kotlárová, Roman Vančo – Drevená
dedina
Čestné uznania: Janka Földešiová Jarok, Nina
Mesárošová Jarok,
Cena starostu obce: Ema Komárňanská – Soľ
nad zlato
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KNIŽNÁ BÚDKA AJ V NAŠEJ OBCI
Projekt „Ďakujem, sused“ predstavuje inštaláciu malej uzatvárateľnej knižnice (pripomínajúca búdku pre vtáčiky). Knižnica má slúžiť miestnym obyvateľom ako zdroj kníh, ktoré si môžu zobrať na prečítanie a neskôr ich do
knižnice vrátiť alebo ich vymeniť za inú vlastnú knihu. Zároveň má tento
projekt podporiť vytvorenie si nových väzieb a možných priateľstiev v susedskej komunite.
Projekt „Ďakujem, sused“ je podnetom na podporu čítania a nadviazania
osobných kontaktov a priateľstiev. Ľudia, ktorí počas dňa nepracujú (mamičky, dôchodcovia, nezamestnaní a invalidi), si môžu v období jar - jeseň zájsť
von a nájsť si v knižnici zaujímavú knihu, s ktorou si skrátia čas. V knihách si
čitatelia môžu nechávať odkazy, diskutovať o projekte a odporúčaných tituloch, nadväzovať nové kontakty. Okrem iného chce dať projekt šancu starým
zabudnutým knihám možno aj vo vašich domácich knižniciach, aby sa opäť
stali užitočnými. V projekte ide aj o posilnenie susedských vzťahov a komunitného života, podporu čítania a obnovenie hodnoty starých kníh, medzigeneračné stretávanie sa a výmena skúseností či názorov.
CVČ Slniečko je organizácia obce Veľké Zálužie a jej poslaním je poskytnúť
deťom a mladým ľuďom zmysluplne tráviť voľný čas. Čítanie a aktivity s
ním spojené je dôležité iniciovať v najútlejšom veku a tomu sme prispôsobili
aj aktivity Centra voľného času Slniečko. Deti z krúžkov Grázlik zasahuje
prispeli svojou aktivitou pri maľovaní búdky a deti z krúžku Mladý projektant
vytvorili informačné letáky o knižnej búdke. Slávnostné odhalenie a krst búdky dažďovou vodou prebehol dňa 18.6.2015. Prajeme všetkým čitateľom, aby
búdku využívali a tešili sa z nej veľmi dlho bez škody.

PLÁNUJEME
Denný letný tábor v dvoch turnusoch:
6.-10. júla 2015 – Umelec v akcii
13.-17. júla 2015 – Dobrodružná výprava zemeguľou
Začiatok školského roka – krúžková činnosť bude zverejnená do 1.9.2015.
Prihlásiť dieťa na krúžok je potrebné do 15.9.2015. Je veľmi dôležité spolu
s dieťaťom prebrať, na aký krúžok by chcelo chodiť, aby počas školského roka nedochádzalo k zmenám a odhlasovaniu z krúžkov. Na krúžkovú
činnosť je možné uplatniť vzdelávacie poukazy, ktoré sú viazané na celý
školský rok. Z tohto dôvodu je potrebné, aby dieťa chodilo na krúžok celý
školský rok. V prípade akýchkoľvek otázok vám radi odpovieme a poradíme
priamo v kancelárii Centra voľného času Slniečko.
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CVČ - Slniečko
Letné Slniečkovské lúštenie
1.

Súčasná detská spisovateľka

1.

2.

Spisovateľka (Môj macík, Zatúlané húsa), Mária...

2.

3.

Príbeh pre deti

4.

Napísal ju Štefan Moravčík v knihe Vyhoďme si z kopýtka

3.
4.

5.

Knihy, poézia, próza, rozprávky ...

6.

... z našej police

5.

7.

Kniha, ktorú napísal Ľ. Feldek

8.

Prefíkaný chlapec, ktorý zasahuje

9.

Veľká kniha malého maliara

9.

10.

Učia sa ich malé deti

10.

11.

Regál plný kníh

11.

12.

Detský básničkár

12.

13.

Dáva knihe obrázok

14.

Spája sa to s jeleňom a televízorom

14.

15.

Dozvieš sa z nej všetko

15.

6.
7.
8.
Riešenie:

13.

I.
1.

Veršovaná reč

2.

Viac veršov tvorí...

1.

3.

S kým sme nocovali...

4.

Človek, ktorý číta knihy

5.

Príbeh s kriminálnou zápletkou

6.

Gutenberg vymyslel...

7.

Kedysi sa na písanie používal...

7.
8.

Riešenie: Knihomoľ.....

2.
3.
4.
5.
6.

8.

Najväčší spisovateľ FANTASY literatúry

9.

Napísala Grázlika Gaba

10.

Napísal knihu Pavúk pútnik

11.

Jedna zo štyroch kníh o drakoch

12.

Vylúštiť túto tajničku je ľahká ....

13.

Mám ju doma v knižnici

14.

Detský časopis

14.

15.

Časť príbehu o drakoch

15.

16.

Fantasy príbeh o malých ľuďoch

16.

17.

Ak nevrátim knihu, dostanem ....

17.

9.
10.
11.
12.
13.

Tajničky, ktoré pripravili deti pre deti na leto, môžete doručiť na Obecný úrad do 15.8.2015. Vyžrebujeme dvoch z vás, ktorých odmeníme krásnou knihou.

NÁVŠTEVA HISTORICKEJ KNIŽNICE
V OPONICIACH
Dňa 27.mája 2015 sme zorganizovali návštevu historickej knižnice s deťmi z
krúžkov Slniečka. Bola to
mimoriadne zaujímavá prehliadka, ktorá deti očarila a
priniesla im poznanie z histórie, knihovníctva a zážitkovej prehliadky. V knižnici
sa nachádza 9000 knižných
titulov a 12000 zväzkov písaných v desiatich jazykoch.
Medzi najvzácnejšie z nich
patrí aj dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku
1508. Naše poďakovanie
patrí pánovi Petrovi Králikovi, knihovníkovi a historikovi za jeho zaujímavý výklad.

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 2/2015

STRANA 15

Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
zakrátko sa na mnohých miestach nášho Slovenska bude v kostoloch ozývať starobylý, známy a radostný spev Te Deum, ktorým mnohí žiaci, študenti a učitelia a s
nimi celá Cirkev vyjadrujú svoju vďaku Pánu Bohu za všetky milosti prijaté počas
práve sa končiaceho školského roka.
Mám pred očami tie krásne chvíle... Deti, potom, čo prijali požehnanie na konci sv.
omše, s očakávaniami v očiach prekračujú brány kostola a pred nimi sú dva mesiace
prázdnin. Čas, ktorý je naplnený detskými snami, dávno vyslovenými, či nevyslovenými túžbami. Čas prijatý do daru, aby sa stal časom zaslúženého oddychu po
usilovnej práci počas školského roka.
A nie sú to len deti, čo očakávajú leto a s ním spojené prázdniny. Aj mnohí ostatní
na tento čas čakajú a tešia sa naň. Viacerí si už možno aj presne premysleli, aké
výlety podniknú, ktoré miesta navštívia, ako strávia čas s radosťou a s úžitkom pre
telo i pre dušu.
Počas svojej apoštolskej cesty na Slovensko Pápež sv. Ján Pavol II. strávil v r. 1995
krátky čas aj v našich slovenských veľhorách vo Vysokých Tatrách. Známym sa stal vtedy jeho krátky pobyt na Sliezskom dome a v jeho okolí. Tento Pápež, ktorý mal kedysi tak veľmi rád splavovanie riek na kajakoch a tiež lyžovanie
či turistiku v horách, nám môže byť vzorom, ako vedel obdivovať krásu prírody i krásu nesmrteľnej duše človeka a tak
žiť nevšedný, úprimný a príťažlivý osobný vzťah k Bohu.
Bol nadchnutý krásou. Sám o nej v Liste umelcom k Jubilejnému r. 2000 napísal, že krása je privilegovanou Božou
cestou. Jeho pápežské heslo to tiež vyjadruje: Totus tuus. Čiže patriť celý Márii; ísť za Kristom tak, že nasledujeme
Pannu Máriu. K cieľu a zmyslu vlastného života, k Bohu, môžeme bezpečne prísť práve tak, že sa necháme viesť Tou,
Ktorú voláme Tota pulchra – Celá krásna.
Či už si budeme zakrátko baliť naše prázdninové batohy pred cestami na výlety, alebo sa rozhodneme stráviť čas prázdnin a leta doma vo Veľkom Záluží, môžu sa nám veľmi zísť cenné osobné vyznania spomínaného sv. Jána Pavla II. V
improvizovanom príhovore mládeži počas návštevy Farnosti Škapuliarskej Matky Božej v Mostacciano pod Rímom
15.1.1989 povedal: „Nachádzam sa vo farnosti zasvätenej Pani Karmelu. Musím vyznať, že v mladom veku, keď som
bol taký ako vy, mi veľmi pomohla. Nedokážem presne definovať ako veľmi, ale som presvedčený, že ohromne. Pomohla mi nájsť milosť môjho veku, moje povolanie. Chcem o tom vydať svedectvo, lebo môže byť osožné každému
z vás mladých. Je to veľmi zvláštny rozmer duchovného bohatstva Panny, Matky Krista, lebo jej karmelitánska misia,
ktorá má začiatok na hore Karmel vo Svätej zemi, je zviazaná so šatami. Tie šaty sa volajú svätý škapuliar. Veľmi
veľa vďačím karmelitánskemu škapuliaru v rokoch svojej mladosti. Lebo je pekná vec, že matka sa stará tiež o odev.
A možno deti potrebujú akési zvláštne šaty, čosi viac ako obvyklý odev? Pravdaže Ona, Pani Karmelu, Matka svätého
škapuliara, hovorí nám o svojej materinskej starostlivosti, o svojej ustarostenosti o naše oblečenie. O naše oblečenie v
duchovnom zmysle, o oblečenie nás do milosti Božej a o podpore toho, aby boli vždy biele tie šaty, ktoré, ako vieme,
sme dostali podobne ako katechumeni prvých storočí, počas svätého krstu. Tie biele šaty sú symbolom tých duchovných
šiat, do ktorých bola zaodetá naša duša – šiat milosti posväcujúcej (por.: Karmel, 1/2011, s. 13).

Drahí farníci, milí čitatelia,
prajem a vyprosujem Vám také prežitie nadchádzajúceho času leta a prázdnin, aby v ich závere mohol každý z nás s
radosťou konštatovať, že to bol skutočne radostný a milostivý čas.
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Váš Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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ČINNOSŤ ZO - JDS VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ
Tak, ako sme boli činní v I. štvrťroku, nezaháľame ani v II.
štvrťroku. Naplánované akcie plníme nasledovne. Navštívili
sme 05.05. 2015 kúpalisko vo Veľkom Mederi. Obdržali sme
10 poukazov na týždenný rekreačno - rehabilitačný pobyt do
kúpeľov, kde sa prihlásení seniori chodia rekreovať. Začiatkom
mája skupina seniorov využila bezplatné cestovanie vlakom a
navštívila mesto Košice, kde si pozrela v Národnom múzeu Košický zlatý poklad a iné pamätihodnosti v meste. Navštívili sme
mesto Prešov, Bardejov aj kúpele. Zostali nám nezabudnuteľné
zážitky. Dňa 30. 05. 2015 sme sa zúčastnili súťaže ˶ Gulášmajster 2015 ̋ . Obhájili sme I. miesto. Pochvala za kvalitný guláš
patrí pani Eve Bútorovej, Emílii Bírovej a Helene Križanovej.
Dňa 16.06.2015 sme boli na jednodňovom výlete. Išli sme po
krásach a histórii našej vlasti. Navštívili sme historické banícke
mincové mesto s keramickou fabrikou v Kremnici. Pozreli sme

si keramické múzeum a galériu mincí. Oboznámili sme sa s ich
výrobou. Z Kremnice sme prešli Turčianskou kotlinou do Martina. Navštívili sme Národné múzeum Matice slovenskej a cintorín, kde je pochovaný rad významných osobností Slovenského
národa. Ďalej sme prešli naprieč Malou Fatrou popod zrúcaniny
Strečna a navštívili sme pri Žiline Budatínsky zámok z 13. storočia. Po točitých schodoch strážnej veže sme vyšli až na rozhľadňu, kde sme absolvovali 200 schodov. Bol to pekný pohľad
na široké okolie. Z Budatínskeho zámku sme prešli do mesta
Žilina, ktoré bolo založené v rokoch 1310 - 1320. Kostol sv.
Trojice s Burianovou vežou z doby okolo r. 1400. Celou cestou
nás sprevádzal fundovaný sprievodca Slavomír Záhorský z Rišňoviec, ktorému všetci srdečne ďakujeme za podrobný výklad o
histórii miest, ktorými sme prechádzali. 				
		
Mária Hollá, predsedníčka ZO - JDS

STRETNUTIE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
Dňa 21. júna 2015 sa v našej obci uskutočnila "Seniorská pohoda pri piesňach
starých otcov a materí". Zaujímavosťou tohto stretnutia bolo, že sa ho zúčastnilo 85 krojovaných spevákov, ktorí vytvorili sprievod obcou do kostola na malú
pobožnosť. Táto malá pobožnosť a príhovor dôstojného pána farára oslovila a
obohatil všetkých účinkujúcich tejto akcie.
Seniorskej pohody, ktorú usporiadala Folklórna skupina Ujlačanka pod záštitou
Obecného úradu vo Veľkom Záluží sa zúčastnilo 6 folklórnych súborov: FS Lúč
Lužianky, FS Bánovskí seniori Bánov, okr. Nové Zámky, FS Baránek Horné
Lefantovce, FS Lapášski seniori Veľký Lapáš, FS Pokus Tlmače a FS Ujlačanka.
Podujatie sa konalo na ihrisku za školou, v útulnom prostredí, čo vytvorilo vynikajúcu atmosféru.
Touto cestou ďakujem p. starostovi Milanovi Bírovi, obecnému zastupiteľstvu,
pánovi farárovi, zamestnancom obecného úradu, kuchárkam a všetkým, ktorí
nám pomáhali pri organizovaní tohto krásneho kultúrneho podujatia. Je nám ľúto,
že naši občania nemajú záujem o tradície našich starých otcov a materí, čoho
dôkazom bolo aj toto podujatie.
Anna Baková, vedúca FS Ujlačanka
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MATERSKÉ CENTRUM BLŠKY
Už po 4.krát sme oslávili Deň matiek podujatím Míľa pre
mamu, ktorá sa tradične koná druhú májovú sobotu. Toto podujatie sa organizuje po celom Slovensku a organizujú ho členovia Únie materských centier, pod ktorú patria aj naše Blšky.
Celoslovenskú záštitu nad podujatím prevzal tento rok pán prezident Andrej Kiska. V našej obci sa Míľa konala pod záštitou
pána starostu Milana Bíru. S organizáciou okrem obce Veľké
Zálužie nám pomohli aj Centrum voľného času Slniečko a naši
mladí skauti zo 45.zboru posledného spojenectva. Nad úrazmi dohliadali dobrovoľní zo záchrannej služby. A samozrejme
nesmieme zabudnúť aj na sponzorov, vďaka ktorým sme mali
zadarmo nápoje, jedlo pre usporiadateľov a veľa pekných cien
do tomboly. Počasie nám prialo, svedčí to aj o počte zaregistrovaných ľudí. Tento rok sme mali zaregistrovaných 530 ľudí,
čo je oproti vlaňajšku nárast o 220 ľudí. Veľmi sa tomu tešíme
,že toto podujatie si našlo miesto u našich občanov a veríme že,
s radosťou prídu aj na budúci rok. Celoslovenský počet účastníkov + účastníci v zahraničí bol 28 213 ľudí.
Mottom tohtoročnej Míle bolo „Priložme ruku k mieru“. Každé

dieťa, ktoré išlo na trasu a získavalo pečiatku v rôznych súťažiach, aby v cieli mohlo získať odmenu, na začiatku priložilo symbolicky ruku k mieru. A to tak, že obkreslili svoju ruku, vystrihli, niečo pekné na ňu nakreslili alebo sa podpísali a prilepili na
papierovú holubicu, ktorá bola v strede ihriska. Holubica teraz
zdobí chodbu v materskom centre. Program míle nám spestrili
naši škôlkari, deti z CVČ Slniečko a naše Blškárske detičky pesničkami a básničkami, ktoré sa naučili na kurze Yamaha Class
a angličtiny Helen Doron. Na pódiu prebiehali aj rôzne súťaže – v jedení makových rezancov, súťaž „nakŕm svoju mamu“
,v ktorej si deti mohli vyskúšať, aké je to kŕmiť svoju mamu.
Pre každú mamu je najväčším darom, keď vidí šťastné a usmiate
svoje dieťa. Preto dúfame, že na našej míli boli šťastné a spokojné nielen detičky, ale aj mamičky, babičky či oteckovia. Tešíme
sa na organizáciu Míle aj na budúci rok. Oslávili sme aj medzinárodný deň detí. Na dvore materského centra sme mali pripravené mini súťaže, maľovanie na tvár a v cieli čakala každého
sladká odmena. Otvorili sme Klub lezúňov, ktorý je určený pre
detičky od 6 mesiaca (prípadne aj menej) do 1 roka. Maminky
malinkých detičiek majú možnosť stretávať sa v učebni, ktorá
je v tieto dni prispôsobená potrebám takýchto
malých detí. Teší sa na vás Janka v pondelok a
v piatok od 10.00 do 12.00. Okrem toho v utorok môžu prísť väčšie detičky (od 3-6rokov) na
Montessori dielničky o 16.30. Pre menšie detičky
(do 3 rokov) sú Montessori dielničky otvorené
vo štvrtok od 10.00 do 12.00. Materské centrum
a herňa je otvorené každý pracovný deň od 9.0013.00 a poobede od 15.00-19.00.
V lete, koncom augusta chceme pripraviť pre detičky, ktoré sa chystajú od septembra do škôlky
„Prípravu na škôlku.“ Deti budú mať pani učiteľku a režim doobedia bude približne taký, ako
je v škôlke, bez maminiek.
Všetky aktuálne informácie o materskom centre
nájdete na Facebooku/Materské centrum BLŠKY
alebo na našej stránke http://blsky.webnode.sk/.
Mgr. Lucia Cibulová

BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
Už viac ako desaťročie si vždy 14. júna pripomíname svetový deň darcov
krvi, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o potrebe bezpečnej krvi a krvných produktov. Zároveň poďakovať dobrovoľným darcom za ich nezištný
a vysoko humánny postoj. Aj tento rok sa v Nitre konalo oceňovanie mnohonásobných darcov krvi. Na tomto podujatí boli ocenení aj darcovia z našej
obce: Katarína Pavilková, Agáta Bírová, Pavol Andrášik, Zuzana Škvareninová, Jarmila Žáčiková a Miroslav Vindiš. Je dobre vedieť, že medzi nami sú
stále ľudia, ktorým osud iných ľudí nie je ľahostajný a ktorým ľudskosť nie
je cudzia. K tým patríte aj Vy, milí darcovia, ktorí sa pravidelne zúčastňujete
odberov a často ani neviete, komu ste zachránili život. Pevne verím, že Vaše
rady sa budú neustále rozširovať. Budete aj Vy ľudia s veľkým srdcom a
pridáte sa k našim darcom.
Prajem všetkým veľa zdravia, úsmevu na tvári a lásky v srdciach.
		
Viera Škvareninová
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MLADÍ ZÁCHRANÁRI Z VEĽKÉHO ZÁLUŽIA ZAČALI PRACOVAŤ
Vážení čitatelia, milí spoluobčania,
je mi cťou predstaviť vám organizáciu, ktorá už pred takmer pol rokom vznikla v našej obci. Záchrana a Asistencia Záchranná. Názov v sebe nesie význam našej práce alebo skôr poslania. Niektorí
z vás si už určite všimli, že na rôznych kultúrnych alebo športových podujatiach v našej obci, ale
aj mimo nej, sú prítomní ľudia v reflexných uniformách s nápisom záchranár na chrbte. A presne
to,sme my. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodli vyplniť svoj voľný čas niečím prospešným. Z môjho pohľadu ide samozrejme o niečo, čo má oveľa väčší a hlbší význam. Ako zdravotník a bývalý predseda
Územnej rady Mládeže Slovenského červeného kríža v Nitre vnímam problematiku prvej pomoci
na Slovensku inak ako väčšina laikov. Naša organizácia dokázala, že aj v dobe plnej počítačov a iných technických vymožeností
dokáže mladých ľudí zaujať niečím, čo si vyžaduje čas, ochotu a hlavne dobrovoľnosť. Môžem povedať, že od februára, kedy naša
organizácia vznikla sa nám podarilo urobiť si veľmi dobré meno. Naši dobrovoľní záchranári úspešne zvládajú náročné zdravotnícke zabezpečovania. Rád by som vyzdvihol pár z nich, na ktoré som skutočne hrdý, že sa naši záchranári dokázali presadiť a ukázali
svoje kvality. Je to napríklad: Nitrawa Cup 2015 – Hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil v Nitre na vedľajšej ploche zimného štadióna. Taktiež sú to Majstrovstvá Slovenska (Cyklotrial), ktoré sa uskutočnili v našej obci. A v neposlednom rade množstvo súťaží
dobrovoľných hasičských zborov, kde naši záchranári riešili aj mnohé vážne zranenia, niektoré s nutnosťou transportu do nemocnice. Momentálne rozbiehame viaceré projekty, ktoré sú zamerané na malé deti ale aj na seniorov. Rád Vás oboznámim s ich znením.
Projekt Chorý s úsmevom je zameraný na deti, ktoré sú hospitalizované v nemocnici alebo umiestnené v detských domovoch. Naši záchranári budú tieto deti navštevovať, spríjemnia im čas hrou ale zároveň ich zaujmú prednáškou a ukážkami
prvej pomoci a materiálno- technickým vybavením, ktorým disponujeme.
Projekt Mladý senior je niečo podobné ako predchádzajúci projekt len je zameraný na inú vekovú kategóriu. Osobne si
myslím, že by sme nemali zabúdať na starších, veď ako sa hovorí s vekom prichádza múdrosť a veľa toho, čo vieme, máme
práve od našich starých rodičov.
Preto by sme radi seniorom, ktorí žijú sami v domácnosti alebo sú ubytovaní v zariadeniach sociálnych služieb, spríjemnili chvíle, či už výpomocou v domácnosti alebo rozhovorom. Nie každý si uvedomuje, že slovo je najkrajšie pohladenie pre dušu. Touto
cestou by som chcel poprosiť každého seniora aj v našej obci, aby sa neváhal na nás obrátiť. Veľmi radi Vám spríjemníme chvíle a
pomôžeme s čímkoľvek, čo bude v našich silách.
Ak dovolíte, chcel by som touto cestou poďakovať predstaviteľom našej obce, za ústretovosť a podporu, bez ktorej by nič z týchto
riadkov nebolo uskutočniteľné.
Vážení občania, ak sa vám naša práca páči, neváhajte sa k nám pridať alebo nás podporiť. Všetky informácie vám radi poskytneme
či už osobne, telefonicky alebo emailom. Tieto údaje nájdete na našej webovej stránke www.razachranna.webnode.sk   
													 Matej Števík
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Športové okienko
MAJSTROVSTVÁ OKRESU
VO VYBÍJANEJ
Naše žiačky 6.-7.ročníkov postúpili do finálového turnaja MO vo vybíjanej z druhého miesta
po odstúpení zo súťaže ZŠ kniežaťa Pribinu,
ktorý sa konal 12.5.2015. Za účasti 6 najlepších
družstiev sa nakoniec umiestnili na peknom
3. mieste. Vo svojej skupine vyhrali so ZŠ Na
Hôrke a prehrali so ZŠ sv. Svorada a Benedikta
a hrali o 3.miesto so ZŠ Beethovenova, ktorú
po vyrovnanom boji porazili. Na 1.mieste sa
umiestnili žiačky zo ZŠ sv. Svorada a Benedikta a postupujú do krajského kola. Našu školu
reprezentovali: Bédiová D., Sládeková D., Bírová B., Garajová P., Honejseková S., Mesárošová G., Moravčíková N., Pillérová D., Sabová
T., Šalatová S., Števíková V.
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy!
Mgr. D. Talárová

LUKOSTRELECKÝ KLUB

Naši lukostrelci sa zúčastnili 2 kôl Slovenského Pohára (SP)
18.-19. apríla o pohár Starostu obce Viničné
1.kolo SP, kde sa umiestnili
nasledovne :
Dorota Zeleňáková - chrobák O.L. 2. miesto
Františka Zeleňáková - ml. žiak H.L.
3. miesto
Michaela Garabíková - kadetka
O.L. 4. miesto
František Velčic - veterán K.L. 2. miesto
8.-9. mája sa konal pretek o Pohár starostu
obce Veľké Zálužie a 2. kolo SP, ktorého sa
zúčastnilo 133 lukostrelcov z celého Slovenska.
Naši dosiahli tieto výsledky :
Františka Zeleňáková    3. miesto
Michaela Garabíková    3. miesto
František Velčic             3. miesto

MLADÍ NOHEJBALISTI Z CVČ SLNIEČKO
OPÄŤ V REPREZENTÁCII!
Naši mladí nohejbalisti po úspechu na Slovenskom pohári v Humennom 13.
marca 2015, kde skončili na 3. mieste, svoju športovú výkonnosť potvrdili aj
na nominačnom turnaji na 12. majstrovstvách Európy FIFTA 2015 v Moldavsku, keď reprezentačný tréner Slovenska Ing. Ivan Matia nominoval do širšej
reprezentácie v kategórii mužov Tomáša Ševčíka a Dominika Kováčika. Do
kategórie junior boli nominovaní Andrej Levický, Adam Kováčik a Ľuboš
Kratochvíla.
			
				
							

František Raus

FUTBALISTI – PRÍPRAVKÁRI
Naši prípravkári ŠK Veľké Zálužie - CVČ 2014/2015 sa pravidelne zúčastňujú súťaží a turnajov vo futbale, kde dosahujú úspešné výsledky:
- Miniliga Miňa Stocha - mladšia prípravka
- Liga benjamínkov - staršia prípravka
Mladšia prípravka (1. až 4. ročník ZŠ) skončila vo svojej skupine druhá. Staršia prípravka (mladší žiaci do 12 rokov) skončila štvrtá.
Hlavným zameraním futbalového krúžku je vzbudiť v deťoch záujem
o šport a zmysluplne využívať svoj voľný čas.

Tamara Mačeková 7. miesto O.L. ml. žiak
Klára Antalíková    8. miesto O.L. ml. žiak
Filip Maček
   9. miesto O.L. st. žiak
Miroslav Komárňanský 13. miesto K.L. muž
O.L. – Olympijský luk
K.L. – Kladkový luk
H.L. – Holý luk
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Športové okienko
Dobrý deň, vážení spoluobčania.
Náš športový klub ŠK Veľké Zálužie účinkoval po dlhých 35tich rokoch v V. lige.
Po rokoch tápania je to veľký úspech. Keď si zoberieme tabuľku, v ktorej sme skončili na štvrtom mieste po nepochopiteľnom odobratí 3 bodov, v podstate sme uhrali druhé miesto.
Tak isto dorast účinkoval v V. lige, kde skončil na krásnom treťom mieste. Máme mužstvo žiakov a dve mužstvá benjamínkov,
ktoré tiež hrajú svoje súťaže. Treba poďakovať trénerom: Matejovi Gálovi, Pavlovi Cocherovi, Lukášovi Bédimu, Martinovi

Na záver by som chcel poďakovať môjmu predchodcovi Ing.
Radovanovi Tkáčovi za odvedenú prácu v prospech klubu.
Verím, že spoločnými silami potiahneme tento klub čo najďalej v prospech občanov obce. Táto obec si takúto súťaž zaslúži.
Veď my sme Ujlak.
Celkom na záver, ale nie na poslednom mieste, chcem poďakovať všetkým futbalistom, ktorí úspešne reprezentujú náš klub a
našu obec v podstate za pivo. Hlavne oni majú zásluhu , my im
iba pomáhame, výkony musia podať sami. Vďaka patrí aj našim
fanúšikom, pretože futbal sa stále hrá hlavne pre nich.
							
S pozdravom,
		
		

Jaroslav Bozáň
Predseda ŠK Veľké Zálužie

Antlovi, Marošovi Bédimu, Pavlovi Bírovi a ich spolupracovníkom, ako aj členom výboru ŠK Veľké Zálužie, za úspešné reprezentovanie nášho klubu aj celej obce. V nemalej miere patrí
poďakovanie pánovi starostovi Milanovi Bírovi, ako aj poslancom OZ za rozbehnutú a pomaly aj dokončenú generálnu rekonštrukciu kabín, ktorá sa uskutočnila naozaj v poslednej chvíli.
Poďakovanie patrí aj sponzorom nášho klubu, ktorých bude pevne verím čoraz viac.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CYKLOTRIALE

Dňa 27.6.2015 sa u nás vo Veľkom Záluží uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Cyklotriale. Konali sa tu jediné majstrovstvá, v ktorých sa jazdilo podla pravidiel UCI na Slovensku. Jazdcom tak išlo o veľa. Zúčastnených bolo 30 jazdcov zo
Slovenska a Maďarska.
Našťastie počasie vyšlo perfektne, pretek prebiehal v kľude a
priateľskej atmosfére, hlavne bez zranení. Za náš tím vybojoval
Mário Rajtar 3. miesto v kategórií voľná modrá a Peter Chrenák
4. miesto v kategórií senior.
Na záver by sme chceli poďakovať obecnému úradu a starostovi
Milanovi Bírovi za pomoc vynaloženú pri organizovaní tohto
podujatia.
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Pavol Mego
Prezident cyklotrialoveho klubu
Veľké Zálužie
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Spoločenská rubrika
VYBERÁME Z OBECNEJ KRONIKY
Prepis je v pôvodnom stave bez úprav. Pre rok 1958
vtedajší kronikár Jozef Barantal zapísal nasledovné:
Hasičstvo vo Veľkom Záluží má bohatú tradíciu a
to ešte z prvej ČSR. Hasiči ako každoročne, tak aj v
roku 1958 sa zúčastnili okresnej súťaže, kde sa umiestnili na prvom mieste. V roku 1958 hasičstvo v obci
malo 2 ručné striekačky, 1 motorovú striekačku a jedno auto - striekačku. Dnešné hasičstvo je dobre vybavené strojmi. V minulosti a to do roku 1936 hasičstvo
malo len jednu ručnú striekačku. Od roku 1936 v obci
má hasičstvo motorovú striekačku a ručnú striekačku
a pozdejšie nadobudlo stroje do počtu ako sa vyššie
uviedlo. Miestny požiarny zbor / hasičstvo/ sa skladá
z dobrovoľných členov, vo väčšine sú to osvedčení
stáli hasiči. V obci je tiež jedno družstvo hasičského
dorastu, ktoré sa tiež zúčastňovalo protipožiarnych
cvičení. V roku 1957 bolo aj požiarne družstvo žien,
ktoré však v roku 1958 činné nebolo. Hasičstvo vo
Veľkom Záluží má viac diplomov za zásluhy v činnosti a takýto diplom obdržalo aj v roku 1958.
Životné jubileum
V mesiaci máj sa krásneho jubilea dožil aj náš najstarší spoluobčan pán
Albert Sýkora. K 95-tym narodeninám mu zablahoželal aj pán starosta
Milan Bíro. Oslávencovi prajeme ešte raz hlavne veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania a radosti z vnúčat a pravnúčat.....

A my prajeme súčasným členom hasičského zboru, aby pokračovali v tradícii hasičstva v obci, robili i naďalej dobré meno a
získavali ocenenia aj v roku 2015.
Spracovala: Ing. Vladimíra Liptáková

Oprava.
V minulom čísle sa nám vyskytol tlačiarenský škriatok, ktorý zamenil mená pod fotografiami našich
bábätiek. Deťom aj rodičom sa ospravedlňujeme.

....a my gratulujeme pánovi starostovi k prvému vnukovi Šimonovi!

Laura Gálová

Barbora Beková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - apríl až jún 2015
Narodili sa:
Jakub Kuna
Tomáš Husár
Ema Minarovičová
Eliška Cocherová
Filip Janík
Nela Andrášiková
Hana Lenčéšová
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Zosobášili sa:

Peter Hrnko a Alena Púčiková
Juraj Andrášik a Dominika Kalúzová
Martin Mošať a Radoslava Halanová
Róbert Mihálik a Silvia Stieranková
Ján Koiš a Monika Gutyánová
Ing. Tomáš Kopecký a Mgr. Lucia Klinková
Ing. Ivan Sivák, PhD. a Ing. Zuzana Hutlasová
Jaroslav Orlíček a Simona Bilasová

Opustili nás:
Martin Bédi
Epifan Hasilla

94 r.
62 r.
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Vitajte na svete!

Tomáš Husár

Filip Janík

Simona Vágaiová

Peter Vrúblovský

Eliška Penzéšová

Eliška Cocherová

Samuel Mistrík

Simona Šuleková

Kristína Bírová

Tobias Balogh

Ema Minarovičová

Tibor Horváth

Jakub Kuna

Róbert Škvarenina
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PETROPAVLOVSKÝ JARMOK 2015
27.6.2015
VEĽKÉ ZÁLUŽIE

