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Editorial
Vážení spoluobčania,
dvaja páni, Keneth Blanchard a Spencer Johnson, napísali zaujímavú myšlienku: „Každý je potencionálnym víťazom“. Ak sa
zamyslíme nad touto myšlienkou a pokúsime sa ju premietnuť
na náš každodenný život, tak zistíme, že v tých štyroch slovách
je skrytá neuveriteľná pravda. Keď som si túto vetu prečítal,
v hlave sa mi vynorilo viacero otázok. Kto je ten každý? Kto
môže byť víťaz? A je niekto aj porazený? Zistil som, že víťazom
môže byť nielen jedinec - človek, ale aj skupina ľudí - komunita
a v konečnom dôsledku víťazom môže byť aj obec samotná.
Začal som si tú myšlienku premietať do diania v našej krásnej
obci.
Naša obec týmto víťazom je. Postupným napĺňaním malých
aktivít sa pripravuje na dosiahnutie veľkého dlho vytúženého
cieľa.
Jedným z mnohých príkladov je toľko rezonovaná téma
prístavby základnej školy. Po počiatočných rozhovoroch a diskusiách s poslancami obecného zastupiteľstva o spôsobe dostavby prístavby základnej školy sme spoločne dosiahli jeden
malý cieľ – jedno malé víťazstvo – spôsob dostavby. Víťazom
som nebol ja, ani poslanec, dokonca ani občan. Víťazom bola
Obec. Dobudovanie nových tried je veľmi potrebné pre jej
ďalší rozvoj. Ďalšie „malé“ víťazstvo bolo dosiahnuté schválením a podpísaním úveru na prístavbu základnej školy v objeme 350.000,00 Eur. Potom nasledovalo ďalšie víťazstvo, a to
skompletizovanie celej projektovej dokumentácie a jej úprava
na súčasné platné normy. Ďalšie víťazstvo bolo dosiahnuté tým,
že bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Tým sa však sled víťazstiev nekončí. Ešte je pred nami výber
zhotoviteľa na základe výsledku verejného obstarávania, začatie
stavebných prác, odovzdanie prístavby do užívania, kolaudácia
a odovzdanie nových priestorov deťom a ich učiteľom. Veľké
Zálužie sa stane veľkým víťazom. A ten porazený? Toho na tejto
ceste niet.
Podobné víťazstvá, malé aj veľké našu obec čakajú aj pri
veľkých investičných projektoch: budovanie kanalizačnej siete,
novej čističky odpadových vôd, rozšírenie materskej školy, ale
aj menších projektoch, ako sú rôzne kultúrne či spoločenské podujatia.

Spokojný výraz na tvárach dospelých a šťastný úsmev detí sú
zase najväčším víťazstvom pre mňa a pre celý tím ľudí, ktorí sa
podieľajú na príprave týchto aktivít a   ktorých mnohokrát ani
nie je vidieť.
Čo dodať na záver?
Je tu leto. Čas oddychu a dovoleniek. Úprimne vám, milí čitatelia, prajem, aby ste boli víťazmi vo vašich letných predsavzatiach, aby ste sa plní nadšenia a elánu vrátili späť do práce, či
do školských lavíc.
Aj to bude priestor pre to, aby bol každý víťazom.
Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 24. marca 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 152/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Danielu Beličkovú a členov PhDr. Petra Cochera a Ing. Danielu
Hollú.
————————————————————
UZNESENIE č. 153/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslankyne Mgr. Jany Chňapekovej k programu obecného zastupiteľstva.
————————————————————
UZNESENIE č. 154/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva s pozmeňujúcim
návrhom poslankyne Mgr. Jany Chňapekovej.
————————————————————
UZNESENIE č. 155/2016
k bodu č. 4/ Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra
Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
1.Vyhlasuje
v zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň
konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké Zálužie na deň 13. mája 2016. Voľba sa uskutoční dňa
13. mája 2016 v priestoroch Spoločenského domu
vo Veľkom Záluží.
2.Určuje
a)Požiadavky, ktoré musí kandidát spĺňať na funkciu hlavného kontrolóra:
1a/ kvalifikačné predpoklady – ukončené úplné
stredné vzdelanie
2a/ iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v zn. n p.
-spôsobilosť na právne úkony
-bezúhonnosť
3a/ pracovný úväzok – 75%
b)Náležitosti písomnej prihlášky:
-osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum
narodenia, trvalé bydlisko, telefónny a e-mail. kontakt
-doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace
-úradne overená fotokópia príslušného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-profesijný životopis
-čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobi-

STRANA 4

losť na právne úkony v plnom rozsahu
-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu:
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955
951 35 Veľké Zálužie
najneskôr do 29. apríla 2016 alebo osobne doručia
do 29. apríla 2016 do 12.00 hod., t.j. najneskôr 14
dní pred dňom konania voľby do podateľne Obecného úradu vo Veľkom Záluží. Rozhodujúci je dátum
doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu vo Veľkom Záluží alebo dátum doručenia
podľa pošty.
c)funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce,
týmto dňom je 13. máj 2016.
3.Schvaľuje
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra:
3.1spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra –
tajné hlasovanie.
3.2 Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad,
náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú
prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na
funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude Obecným úradom vo Veľkom Záluží zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.
3.3 Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra
na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
3.4 Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom
poradí.
4. Zriaďuje
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie
splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov: Ing. Daniela Hollá, Mgr. Daniela Beličková, PhDr. Peter Cocher, Mgr. Jana Chňapeková, Ing.
Andrej Moravčík.
Člen komisie poslankyňa Mgr. Jana Chňapeková
prevezme 29.04.2016 o 12.05 hod. obálky. Komisia
otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.
5. Ukladá obecnému úradu
Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na
webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.
————————————————————
U Z N E S EN I A
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie

zo dňa 14. apríla 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 156/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie PhDr. Petra Cochera a
členov Ing. Andreja Moravčíka a Jaroslava Bozáňa.
————————————————————
UZNESENIE č. 157/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca PhDr. Petra Cochera.
————————————————————
UZNESENIE č. 158/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslankyne Ing. Daniely Hollej.
————————————————————
UZNESENIE č. 159/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————————
UZNESENIE č. 160/2016
k bodu č. 5/ Výkup pozemkov pre verejnú kanalizáciu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh právnej zástupkyne obce
b) osvedčuje, že
Obec Veľké Zálužie má verejný záujem ohľadne
výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
miestnych komunikácií a vysporiadanie vlastníckych práv k miestnym komunikáciám. Pozemky
na realizáciu výstavby kanalizácie sa nachádzajú v
katastrálnom území Veľké Zálužie. Ide najmä o nehnuteľnosti označené v geometrickom pláne vyhotovenom firmou GEOTOM s.r.o., č. 246/2015, zo
dňa 2.12.2015 úradne overeného dňa 15.12.2015,
č. 247/2015, zo dňa 8.12.2015 úradne overeného
dňa 16.12.2015, č. 248/2015, zo dňa 18.12.2015
úradne overeného dňa 8.1.2016, č. 249/2015, zo
dňa 22.12.2015 úradne overeného dňa 8.1.2016, č.
250/2015, zo dňa 28.12.2015 úradne overeného dňa
8.1.2016, a geometrickom pláne vyhotovenom firmou GeoLine, č. 006/2010 zo dňa 26.2.2010, úradne
overeného dňa 24.1.2011.
c) schvaľuje
cenu za odkúpenie pozemkov resp. zriadenie iného
práva ohľadne nehnuteľností nachádzajúcich sa pod
miestnymi komunikáciami v Obci Veľké Zálužie vo
výške 1€/osoba/spoluvlastnícky podiel.
————————————————————
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UZNESENIE č. 161/2016
k bodu č. 5/ Výkup pozemkov pre verejnú kanalizáciu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh právnej zástupkyne obce
b) osvedčuje, že
Obec Veľké Zálužie má verejný záujem ohľadne
výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
Pozemky na realizáciu výstavby kanalizácie sa nachádzajú v katastrálnom území Veľké Zálužie. Ide
najmä o nehnuteľnosti pre ktoré nie je zatiaľ spracovaný geometrický plán. Jedná sa o nasledovné
lokality pozdĺž Zálužického potoka parc.č. 272/3,
275/3, 275/2, 277, 278, 281/2, 282/3, 282/1, 282/2,
286,287, 291/5,292,293, 296, 297/1, 297/3, 300,
301/3, 301/2, 305/4,309, 310/2 (medzi ulicami Rínok a Dlhý rad) a parc.
213,212/1,212/2,215/1,208,206/2,205,202,201,179/
3,179/4,178/2,178/6,177, 176/3,176/5,176/8,176/1,
175/2,174,174/2, 173/1,171/1, 171/5, 564/46, 564/1
(od Hlavnej cesty po Čikošku – ľavá strana)
a parc.565/1,432/2,433/1,433/2,436/1,439/2,442/2,
443/3,446/1,447/1,448/1,450,453,563, 454,456,457
/2,458,457/1,459/5,459/4,461,463,464,465,468,470
/5, 470/5,470/4, 472, 474/1,474/2, 473/2,563/1 (od
Hlavnej cesty po Čikošku – pravá strana) a pozdĺž
Čerešňového potoka parc.593,592/11,592/1,592/12
,592/2,592/8,588,587/4,587/3,583,582/2,582/1,581/
1,581/12581/3,581/4,581/5,577,575/2,574/5,574/4,
573/2,572/2,571/2,570/3,569/2,568/2,567/2,567/1,5
66/3, 581,578,577,576,575/2,575/1,574,573,572/2
,572/1,571,570,569,568,567/2,567/1,566 (od Malinárni po Jarockú)
c) schvaľuje
cenu za odkúpenie pozemkov resp. zriadenie iného
práva ohľadne nehnuteľností nachádzajúcich sa v
Obci Veľké Zálužie vo výške 1€/osoba/spoluvlastnícky podiel.
————————————————————
UZNESENIE č. 162/2016
k bodu č. 6/ Schválenie zámeru trasovania kanalizačnej siete popri miestnych potokoch (Čerešňový
a Zálužický)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
prípravu a následne realizáciu nového samostatného investičného projektu – verejnej kanalizácie a
ČOV v obci, ktorý bude vypracovaný plne v súlade s požiadavkami platnej legislatívnej úpravy SR
a technickými normami. To predstavuje v nadväznosti na skutočný stav rozpracovanosti podkladov k
dnešnému dňu, zabezpečiť jednotlivé etapy prípravy
projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. ZÁKON z
27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) a súvisiacich predpisov
a zaobstarať:
• projektovú dokumentáciu pre posúdenie dopadov
vplyvu projektu na životné prostredie (EIA)
• projektovú dokumentáciu pre rozhodnutie o umiestnení stavby
• projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie

• plán pre zabezpečenie zaobstarania finančných
prostriedkov
b) berie na vedomie
prípravu a následne realizáciu, nového samostatného investičného projektu – verejnej kanalizácie a
ČOV v obci, ktorý bude vypracovaný plne v súlade s požiadavkami platnej legislatívnej úpravy SR
a technickými normami. To predstavuje v nadväznosti na skutočný stav rozpracovanosti podkladov k
dnešnému dňu, zabezpečiť jednotlivé etapy prípravy
projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. ZÁKON z
27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) a súvisiacich predpisov
a zaobstarať:
• projektovú dokumentáciu pre posúdenie dopadov
vplyvu projektu na životné prostredie (EIA)
• projektovú dokumentáciu pre rozhodnutie o umiestnení stavby
• projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
• plán pre zabezpečenie zaobstarania finančných
prostriedkov
c) odporúča
pokračovať v príprave a následnej realizácii nového
samostatného investičného projektu – verejnej kanalizácie a ČOV v obci.
————————————————————
UZNESENIE č. 163/2016
k bodu č. 7/ Odvolanie členov Rady školy delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods.
12 písm. h) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR
č. 291/2004 Z.z.
a) odvoláva
z Rady školy pri ZŠ vo Veľkom Záluží Ing. Danielu
Hollú, Mgr. Danielu Beličkovú, Ivetu Ovčíkovú a
PhDr. Petra Cochera
a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25
ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR
č. 291/2004 Z.z.
b) deleguje
do Rady školy pri ZŠ vo Veľkom Záluží Ing. Martinu Vavríkovú, Mgr. Janu Chňapekovú, Ing. Danielu
Hollú a PhDr. Petra Cochera.
————————————————————
U Z N E S EN I A
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 13. mája 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 164/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
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predsedu návrhovej komisie Mgr. Janu Chňapekovú
a členov Jaroslava Bozáňa a Ivetu Ovčíkovú.
————————————————————
UZNESENIE č. 165/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu pätnásteho
zasadnutia obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca PhDr. Petra Cochera
vložiť ako bod 4. programu „Návrh Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží“.
————————————————————
UZNESENIE č. 166/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu pätnásteho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží v znení pozmeňovacieho
návrhu.
————————————————————
UZNESENIE č. 167/2016
k bodu č. 4/ Návrh Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží,
b) schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Záluží.
Pozastavený výkon uznesenia č. 167/2016 zo dňa
13. mája 2016 podľa §13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať v lehote podľa
§12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesenie
č. 167/2016 schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 13.05.2016, čím pozastavil jeho výkon v zmysle
§13 ods. 6 cit.
zákona.
————————————————————
UZNESENIE č. 168/2016
k bodu č. 5/ Voľba Hlavného kontrolóra Obce Veľké
Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
stanovuje
volebnú komisiu k voľbe hlavného kontrolóra obce,
za predsedu: Ing. Martinu Vavríkovú a členov Ivetu
Ovčíkovú a Ing. Andreja Moravčíka.
————————————————————
UZNESENIE č. 169/2016
k bodu č. 5/ Voľba Hlavného kontrolóra Obce Veľké
Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu volebnej komisie o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie.
————————————————————
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
UZNESENIE č. 170/2016
k bodu č. 5/ Voľba Hlavného kontrolóra Obce Veľké
Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
volí
Hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie na roky
2016-2021 p. Ing. Ivana Lahučkého.
————————————————————
U Z N E S EN I A
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 30. mája 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 171/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Danielu Beličovú
a členov PhDr. Petra Cochera a Ivetu Ovčíkovú.
————————————————————
UZNESENIE č. 172/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu šestnásteho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————————
UZNESENIE č. 173/2016
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
————————————————————
UZNESENIE č. 174/2016
k bodu č. 6/ Schválenie návrhu Záverečného účtu
za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh záverečného účtu Obce Veľké Zálužie za r.
2015,
b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2015,
c) berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu za
r. 2015,
d) schvaľuje
záverečný účet Obce Veľké Zálužie za r. 2015 s
nasledovnou výhradou- výdavkové plnenie rozpočtu bolo prekročené vo viacerých položkách v rozpore ods. 4 § 19 za rok 2015 bolo prekročené vo
viacerých položkách, je v rozpore so zákonom č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. Opatrenia
– preto je potrebné, aby rozpočtové prostriedky sa
čerpali iba v takej výške, ako je rozpočtované v rozpočte obce.
————————————————————
UZNESENIE č. 175/2016
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k bodu č. 7/ Prvá úprava rozpočtu obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca Juraja Mega: navrhujem vytvoriť v prvej úprave rozpočtu rozpočtový
prvok „mimoriadne situácie“ v rámci programu 3 a
podprogramu 3.6 a presunúť 15,000 eur z rezervného fondu.
————————————————————
UZNESENIE č. 176/2016
k bodu č. 7/ Prvá úprava rozpočtu obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca Ing. Andreja Moravčíka.
————————————————————
UZNESENIE č. 177/2016
k bodu č. 7/ Prvá úprava rozpočtu obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh prvej úpravy rozpočtu za rok 2016,
b) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu prvej
úpravy rozpočtu za rok 2016,
c) berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu prvej úpravy
rozpočtu za rok 2016,
d) schvaľuje
návrh prvej úpravy rozpočtu za rok 2016 vrátane
prijatých pozmeňovacích návrhov.
————————————————————
UZNESENIE č. 178/2016
k bodu č. 8/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie,
b) sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie.
————————————————————
UZNESENIE č. 179/2016
k bodu č. 9/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2016 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o
určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie,

b) sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2016 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie.
————————————————————
UZNESENIE č. 180/2016
k bodu č. 10/ Prerokovanie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
prerokovalo
plat starostu obce Veľké Zálužie.
————————————————————
UZNESENIE č. 181/2016
k bodu č. 11/ Súhlas obecného zastupiteľstva s čerpaním úveru - ČSOB
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
súhlasí
s čerpaním úveru poskytnutým Československou
obchodnou bankou, a.s., spôsobe zabezpečenia úveru a splnomocňuje starostu obce k podpisu zmluvnej
dokumentácie.
————————————————————
UZNESENIE č. 182/2016
k bodu č. 12/ Informácia o pokračovaní zámeru budovania verejnej kanalizácie vypsoriadavanie pozemkov pod verejnú kanalizáciu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o pokračovaní zámeru budovania verejnej kanalizácie a vysporiadavanie pozemkov pod
verejnú kanalizáciu.
————————————————————
UZNESENIE č. 183/2016
k bodu č. 13/ Prideľovanie orientačných čísel v obci
- informácia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o prideľovaní orientačných čísel v obci.
————————————————————
UZNESENIE č. 184/2016
k bodu č. 14/ Odsúhlasenie zámeru prípravy podkladov pre vybudovanie zariadenia sociálnych služieb
v obci Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
zámer prípravy podkladov pre vybudovanie Zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Zálužie.
————————————————————
UZNESENIE č. 185/2016
k bodu č. 15/ Informácia o odkúpení obecného majetku – p. Jozef Gabaj
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
b) odporúča
starostovi obce vyvolať stretnutie so žiadateľom.
————————————————————
UZNESENIE č. 186/2016
k bodu č. 16/ Odpredaj obecného pozemku – p. Karol Mikula
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo žiadosť
pána Karola Mikulu
b) určuje spôsob prevodu
obecného pozemku parc.č. 2107/136 vo výmer 213
m2 pánovi Karolovi Mikulovi a to priamym predajom.
————————————————————
UZNESENIE č. 187/2016
k bodu č. 17/ Odpredaj obecného pozemku – p. Andrea Kurišová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží

a) prerokovalo žiadosť
pani Andrei Kurišovej,
b) schvaľuje zámer
odpredať obecný pozemok,
c) odporúča
žiadateľke dať si vypracovať geometrický plán a
znalecký posudok.
————————————————————
UZNESENIE č. 188/2016
k bodu č. 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie

informáciu o počte prijatých detí do Materskej školy
vo Veľkom Záluží.
————————————————————
UZNESENIE č. 189/2016
k bodu č. 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
potvrdzuje
uznesenie č. 167/2016, ktoré bolo prijaté dňa
13.05.2016.
————————————————————

Spolu tvoríme rozvoj obce
Rozvoj obce je dlhodobá záležitosť, ktorá zahŕňa široký okruh rôznorodých situácií. Ako
má obec vyzerať je spravidla definované v stratégii rozvoja obce. Stratégia dáva obci, jej obyvateľom, podnikateľom a ďalším aktérom možnosť rozhodovať o svojom budúcom rozvoji.
Obec predstavuje živý organizmus. Jednotlivé články žijú vlastným životom, avšak ovplyvňujú aj životy druhých a súčasne ovplyvňujú aj život obce ako celku. Obyvatelia obce menia
priestor, v ktorom žijú rôznymi aktivitami, čo môže viesť k pozitívnemu rozvoju. Často však
obyvatelia a podnikateľské subjekty vytvárajú svojimi nekoordinovanými aktivitami bariéry,
ktoré brzdia rozvoj celej obce.
Z toho dôvodu sa spracováva dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie na roky 2016 – 2023, ktorý vytvára dôležitý nástroj pre koordinovanie
aktivít realizovaných v obci. Potreba tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja (PHSR) obce vyplýva zo Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
a v znení jeho neskoršej novely zákona č. 309/2014 Z.z. Vypracovanie tohto programového
dokumentu je takisto podmienkou pre využitie finančných národných zdrojov ako i zdrojov EÚ.
Ak však má takýto dokument spĺňať svoju úlohu, je nevyhnutné, aby sa jeho prípravy, ako aj realizácie zúčastnili všetky záujmové
skupiny (obyvatelia, podnikatelia, samospráva, spolky, združenia, ďalší dôležití aktéri) a aby boli využité rôzne metódy, ktoré vedú
k zapojeniu všetkých aktérov. Diskusia všetkých záujmových skupín ponúka príležitosť dozvedieť sa o rozdielnych pohľadoch na
problémy v obci, o možnostiach ich riešenia, ako aj dozvedieť sa o plánoch jednotlivcov.
Prečo je potrebné získať informácie prostredníctvom prieskumu?
Prieskum priamo v teréne prináša primárne údaje o území, jeho jednotlivých rozvojových faktoroch, zachytáva potreby miestneho
obyvateľstva, miestnych podnikateľov, záujmových skupín, ako aj predstaviteľov miestnej samosprávy. Ďalším dôvodom sú nedostatočne zachytené a reprezentované údaje v sekundárnych databázach až po úroveň samotných obcí.
Čo je jeho cieľom?
Cieľom prieskumu je získanie primárnych informácií a hodnotenie súčasného stavu obce očami miestnych obyvateľov. Súčasťou je
poznanie potrieb obyvateľov, ich očakávaní z hľadiska dlhodobého sociálno-ekonomického rozvoja obce.
Akým spôsobom sa bude uskutočňovať?
Prieskum sa bude realizovať prostredníctvom dotazníkového hárka, ktorý bude v tlačenej forme distribuovaný do domácností a tvorí
súčasť tohto čísla časopisu. Takto vyplnené hárky je potrebné odovzdať v úradných hodinách na Obecný úrad vo Veľkom Záluží do
20.7.2016 na určené miesto. Druhá možnosť je vyplnenie dotazníkového hárka v elektronickej forme na webstránke obce, kde bude
sprístupnený od 28.6.2016 do 20.7.2016.
Tešíme sa na spoluprácu a vopred ďakujeme za vaše názory a podnety.
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Ivana Gecíková
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Stránka 1

Obecný úrad informuje
Zoznam daňových dlžníkov

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV k 31.12.2015

Por.
číslo

Priezvisko a meno
daňového dlžníka
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
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Baloghová Eva
Veľké Zálužie, Jozefa Petroviča 378
Bango Jaroslav
Veľké Zálužie, Malináreň 520
Bangová Erika
Veľké Zálužie, Budín 978
Bangová Mária
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Blaško Patrik
Veľké Zálužie, Pažiť 205
Bodišová Dušana
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Borotová Eva
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Daniš Štefan
Veľké Zálužie, Družstevná 22
Dolinajová Beáta
Veľké Zálužie, Agátová 1467
Draškovič František
Veľké Zálužie, Hlavná 718
Galová Iveta
Veľké Zálužie, Hlavná 715
neb.Garabíková Mária
Veľké Zálužie, Úzka 1140
Greguš Miroslav
Veľké Zálužie, Sliváše 990
Halvelandová Lenka
Veľké Zálužie, Hlavná 709
Hozák Dušan
Veľké Zálužie, Jarocká 1299
Hrnko Karol
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Jakubička Ľubor
Veľké Zálužie, Dlhý rad 172
Jánošíková Katarína
Veľké Zálužie, Piesková 1026
Kečkéš Marek
Lehota 219
Kičiňová Eva
Veľké Zálužie, Jarocká 1300
Kmeťo František
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Kmeťo Július
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Kollátor Ľubomír
Veľké Zálužie, Spojovacia 436
Kotlár František
Veľké Zálužie, Žatevná 1155
Kováčik Ladislav
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565
Kriška Patrik
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Kriška Viliam
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Križanová Zuzana
Veľké Zálužie, Žatevná 1150
Kudri Oto
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Kudry Gejza
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Kudryová Mariana
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Kuna Michal
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 318
Kutaková Simona
Veľké Zálužie, Kostolná 366
Lahučká Erika
Veľké Zálužie, Jarocká 398
Letko Miroslav
Veľké Zálužie, Okružná 431
Lukáč Alojz
Veľké Zálužie, Piesková 1043
Machúčová Katarína
Veľké Zálužie, Jarocká 1294
Macková Martina
Sereď, Vysoká 8
Martišková Jana
Veľké Zálužie, Družstevná 14
Mego Filip
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164
Mezey Vladimír
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
neb.Novomeský Ján (1962) Veľké Zálužie, Tichá 449
Novomeská Mária
Veľké Zálužie, Tichá 449
Parma Miroslav
Veľké Zálužie, Lúčna 687
Pillér Jozef
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Pillérová Mária
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Pillérová Viera
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Rác Ivan
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Rajtar Peter
Veľké Zálužie, Okružná 455
Rausch Peter
Veľké Zálužie, Jarocká 1301
Rigo Aladár (1963)
Veľké Zálužie, Okružná 457
Rigo Ladislav (1964)
Veľké Zálužie, Okružná 418
Rigo Vladimír
Veľké Zálužie, Cintorínska 377
Rigová Emília
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Rigová Zuzana
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Salay Jozef
Veľké Zálužie, Okružná 434
Segéňová Anna
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Slovák Juraj
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Slováková Anna
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295
Solár Milan, Ing.
Veľké Zálužie, Dlhý rad 247
Statečný Peter
Veľké Zálužie, Obecná 949
Stojka Ladislav (1969)
Veľké Zálužie, Okružná 428
Stojka Ladislav (1944)
Veľké Zálužie, Okružná 428
Stojková Helena
Veľké Zálužie, Okružná 428
Šípoš Juraj
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Šipoš Kamil
Veľké Zálužie, Cintorínska 373
Šipošová Iveta
Veľké Zálužie, Kostolná 362
Škvareninová Viera
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Štubnerová Katarína, Ing. Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 316
Švihoríková Alena
Veľké Zálužie, Budín 1131
neb. Tkáčik Peter
Veľké Zálužie, Hlavná 1240
Tomaščík Jozef
Veľké Zálužie
Vágai Milan (1949)
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Vašíčková Vanda
Veľké Zálužie, J.Hollého 470
Vavríková Myroslava
Veľké Zálužie, Piesková 1046
Vindiš Jozef
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Volárik Andrej
Veľké Zálužie, Kúty 216
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Výška nedoplatku
v€

481,45
181,13
382,92
356,71
557,73
182,28
530,99
270,51
196,36
639,10
732,09
182,92
359,94
731,37
519,23
674,60
180,60
183,44
297,39
1500,28
622,34
235,10
306,65
244,63
339,19
535,11
552,45
523,96
415,02
662,79
213,57
226,58
582,35
197,00
355,04
710,24
304,49
236,55
656,58
185,35
918,81
307,36
633,66
224,30
174,35
161,42
312,42
815,78
230,81
350,43
490,31
492,60
975,49
171,42
1251,65
311,34
205,04
558,87
305,65
310,47
303,56
448,53
160,32
166,11
233,81
635,32
800,17
664,13
209,90
250,78
1336,26
442,70
841,79
171,85
160,56
347,56
443,13

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 31.05.2016. 		
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.			

Prideľovanie orientačných čísel v obci
Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, každá ulica označená názvom
má samostatný číselný rad orientačných čísiel,
ktorý sa začína číslom 1. V odseku 3 sa hovorí,
že pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere
od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne
čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísel. U nás v obci
majú orientačné čísla pridelené iba novšie
domy, ktoré však nesúhlasia s číselným radom.
Staršie domy majú pridelené orientačné číslo 0,
čo tiež nie je v súlade so zákonom. Preto bude
musieť obec pristúpiť k určeniu orientačných
čísel každej budove. Určenie orientačných čísel zlepší orientáciu v obci pre záchranné systémy, doručovateľské služby a bezproblémové
fungovanie registrov verejnej správy. Od vykonania zmeny do 30 dní budú mať občania
právo požiadať o nový platný občiansky preukaz bez poplatku. Ak však občan má v OP neaktuálnu adresu trvalého pobytu, poplatok vo
výške 4,50 bude povinný uhradiť. Občiansky
preukaz si však pri zmene adresy občan musí
bezpodmienečne zmeniť. Oznámenie o zmene
si môžete vziať so sebou. Zmena je už v registri vyznačená. Cestovný pas, vodičský preukaz
a kartu poistenca, kde nie je vyznačená informácia o trvalom pobyte nie je nutné meniť.
Vo vlastnom záujme si vlastníci motorových
vozidiel musia nahlásiť zmenu na dopravnom
inšpektoráte, ktorá bude vyznačená v technickom preukaze. Zmenu je potrebné nahlásiť
aj v banke, v zdravotnej poisťovni, u lekára,
v živnostenskom a obchodnom registri atď.
Vlastník budovy bude o zmene orientačného
čísla zápisom do registra adries informovaný
písomne. Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom.
O čase a mieste prevzatia tabuľky s orientačným číslom bude vlastník včas informovaný.

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 1/2016

Čo sa deje za dverami
Čistenie rígolov po záplavových daždoch
Posledné dekády sú sprevádzané viacerými klimatickými zmenami. Jedným z ich prejavov sú aj záplavové dažde, ktorých výskyt
môžeme pozorovať čoraz častejšie aj v našej obci. Typické pre tieto dažde je to, že sa jeden mrak doslova vyprší na jednom mieste.
U nás v obci sa nachádzajú tiež lokality, ktoré sú pravidelne poškodzované týmito dažďami. Je to najmä Titváň, ul. Lúčna a záhrady
pozdĺž Čerešňového potoka medzi ulicami Vinohrady a Podvinohrady. Odvodňovacie rígoly v týchto lokalitách je preto potrebné
udržiavať v takej kondícii, aby boli schopné prijať a následne odviesť veľké množstvo. Obec rígoly prečisťuje pravidelne, ale aj
podľa vynútenej potreby. Obyvatelia, ktorí žijú v daných lokalitách, môžu tiež pomôcť pri udržiavaní prevádzky prevádzky schopného stavu rígolov, a to najmä tým, že nebudú v nich skladovať (aj keď dočasne) drevo, zasypávať ich, aby si vyrovnávali terén
alebo do nich vkladať rôzne prekážky.

Obnova chodníkov v materskej škole
Tvár dvora materskej školy v tomto školskom roku dostáva novú podobu. Niektoré staršie vonkajšie preliezky, či kolotoče boli
nahradené novými, modernejšími. Aby dvor mal ucelený vzhľad, obec ako zriaďovateľ materskej školy sa rozhodla prispieť k obnove chodníkov. Doplnili sa obrubníky, dala sa nová dlažba. Opravili sa schodiská, doplnili sa nájazdové rampy pre pohodlnejšiu
manipuláciu s kočíkmi.

Upratovanie pivníc v základnej škole
Počas minulého roka sme vás, milí čitatelia, pravidelne informovali o viacerých aktivitách, výsledkom ktorých bolo upratovanie
a čistenie priestorov v budovách vo vlastníctve obce. V tomto roku sa pracuje na viacerých činnostiach, ktoré majú zlepšiť využitie
priestorov v základnej škole. Pri hľadaní týchto disponibilných miestností sa začalo s upratovaním pivničných priestorov. Tie sa
prerobili na dielne praktického vyučovania, obnovili sa priestory, kde sedí a pracuje pán školník. Tieto priestory sa vymaľovali a pri
niektorých z nich sa pokračuje s vysušovaním a odstraňovaním zápachov.
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
na prahu leta sú celkom pochopiteľne mysle mnohých
detí i dospelých naplnené
očakávaniami, ktoré so sebou prináša čas prázdnin
a dovoleniek.
Kresťanská tradícia v tomto letnom čase ponúka viacero významných momentov, ktoré dodávajú nášmu
pozemskému času krásu
nadpozemskú.
Deje sa tak zvlášť počas
sviatkov našich svätých,
z ktorých sú viacerí veľkou
ozdobou našich národných
dejín. Spomeňme aspoň
slávnosť našich slovanských vierozvestov svätých
Cyrila a Metoda (5. júla),
sviatok sv. Andreja Svorada a Beňadika, hlavných patrónov našej nitrianskej diecézy (17. júla).
Osobitné milosti do našich životov ponúka slávenie sviatkov Panny Márie - Matky Pána Ježiša. Pripomeňme
si aspoň niektoré: prvé dni v júli sú na našom Slovensku spojené s mariánskymi púťami do Levoče, 16. júl je
v kalendári vyhradený oslave slávnej Karmelskej Panny Márie, v auguste zasa staroslávna Nitra býva dejiskom pútí k Matke Božej.
V tomto príspevku sa chcem pristaviť trochu viac práve pri Božej Matke.
Kresťanská tradícia ju pomenováva rôznymi osloveniami a titulmi. Zvykne ju nazývať aj menom Hviezda
ranná.
Táto ranná hviezda má svoje jedinečné vlastnosti: je prvá, ktorá sa rozžiari, keď sa stmieva, je posledná, ktorá
odchádza, keď vychádza Slnko. Keď jasne žiari, oznamuje východ Slnka. Tieto skutočnosti viedli k vyjadreniu, že v čase, keď jas raja ustúpil svetu tmy, prvým svetlom nádeje bola práve Panna Mária, ktorá pošliapala
hlavu nepriateľovi ľudskej spásy. Keď dohasínali slabnúce svetlá prorokov, Panna Mária ostala ohlasovať
príchod slnka pravdy a života, svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja, nášho Pána Ježiša Krista.
Je dôležité podčiarknuť túto úlohu Panny Márie: ohlasovať Ježiša, prinášať ho medzi nás, a to ešte skôr ako
Ján Krstiteľ. Toto bola misia, ktorú jej zveril Boh Otec, a ktorú ona pokračuje vykonávať. Panna Mária je vždy
pre Ježiša. Jej správnou oslavou sa kresťan dostáva práve do Ježišovej blízkosti - učí sa nasledovať Ježiša.
Keď nejaká komunita, alebo národ sú ohodnotené ako mariánske, vtedy v nich bije Ježišovo srdce, vtedy je
účasť na bohoslužbách nadšená, pristupovanie k sviatostiam sa stáva pravidelným.
Náboženská výchova maličkých detí sa začína s pochopením, že „krásna Panna Mária drží v náručí malého
Ježiška“.
Podobne cesta pochopenia Kristových tajomstiev začína od Márie. Preto sa zvykne hovorievať: „Per Mariam
ad Jesum“ - „Cez Máriu k Ježišovi“. Panna Mária je totiž najpriamejšia cesta k Nemu a zároveň najbezpečnejšia sprievodkyňa (porov. Pio della Valentina, Le litanie della Madonna).
Drahí farníci, milí čitatelia, všetkým Vám prajem a vyprosujem požehnaný čas leta, prázdnin a dovoleniek.
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Anton Ižold,duchovný otec farnosti
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BEH MIERU
Dňa 7.6. 2016 sa naša obec zapojila do najdlhšieho štafetového
behu s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140
krajín sveta. Na Slovensko tohto roku mierový beh „Peace Run“
zavítal 4. júna z Maďarska a po piatich dňoch pokračoval do
Rakúska. Tento beh symbolizuje posolstvo mieru, ale čo je to
vlastne ten mier ? Jimi Hendrix raz povedal: „Keď moc lásky,
prekoná lásku k moci, svet bude poznať mier.“ Mier je stav bez

vojny či bojov, stav absencie konfliktov v našej obci. Bežalo sa
od obecnej tabule na začiatku obce, kde nášmu starostovi predal
pochodeň starosta z vedľajšej obce Lehota. Prvá zastávka

bežcov bola pri družstve, kde sa k behu pridala skupina mladých
športovcov. Od družstva sa bežalo po námestie pred obecným
úradom, kde sa k bežcom pridali deti z Materskej školy a Základnej školy a ich rodičia. Beh pokračoval z námestia až po
malé ihrisko za školou, kde si bežci „Peace Run“ pripravili krátky program pre deti. Bežci rozprávali rôznymi cudzími jazykmi
a úlohou detí bolo hádať, akou rečou rozprávajú. Potom nasledovala pieseň “Peace Run“, ktorú nám zaspievali bežci.
Deti mali možnosť preletieť celým svetom prostredníctvom
súťaže, ktorú si pre nich pripravili. Po súťaži nasledoval krátky
program detí z MŠ, ktoré zaspievali pieseň. Každé dieťa malo
možnosť chytiť do svojich rúk mierovú pochodeň a v tichosti
vysloviť želanie. Centrum voľného času si pripravilo pre deti
biele holubice vystrihnuté z papiera, do ktorých si deti mohli napísať prianie a symbolicky ich vypustiť. Potom sa občania presunuli na miesto, kde sa na pamiatku tejto udalosti a na počesť
mierového posolstva zasadil „strom mieru“ a odhalila sa pamätná tabuľa osadená do kameňa, ktorý slávnostne odhalili starostovia z obce Veľké Zálužie a Lehota. Do kameňa bola osadená
tabuľka s názvom Strom mieru, vedľa ktorej starostovia z obce
Lehota a Veľké Zálužie spolu s bežcami Peace Run symbolicky
zasadili strom mieru. Na záver vystúpili žiaci základnej školy,
ktorí si pripravili pieseň a báseň o mieri. Neskôr sa bežci mali
možnosť občerstviť pochúťkami, ktoré pre nich pripravili pracovníci materskej a základnej školy. Po malom občerstvení sa
bežci podpísali do pamätnej knihy a pokračovali v behu do
Trnavy.

Deň narcisov v našej obci
Dňa 15. apríla 2016 oslávil deň narcisov 20. výročie vzniku, za ktorým stojí snaha tisícok obetavých
dobrovoľníkov a štedrých darcov, ktorí sa rozhodli pomôcť. Každý jeden príspevok má nesmiernu hodnotu, pretože môže pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám. Naša obec sa taktiež
zapojila do 20-teho ročníka zbierky, v ktorej sa vo Veľkom Záluží vyzbieralo 282,60 €. Každý dar
poskytnutý Lige proti rakovine prispeje k boju proti zákernej chorobe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších problémom sveta.
Finančné prostriedky zo Dňa narcisov boli použité na podporu výskumných projektov, na zakúpenie
nevyhnutného vybavenia do zdravotníckych zariadení a hospicov. Tiež budú nimi hradené programy
a projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny v oblasti psychosociálnej podpory. Ďalšie zdroje
budú vyčlenené na programy v rámci preventívnych a vzdelávacích aktivít.
Aj vďaka našej obci sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.
Liga proti rakovine
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Materská škola

Medzinárodný deň detí v materskej škole
1.jún - MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a patrí všetkým bez rozdielu. Nadišiel a bol plný dobrej nálady. Aj deti v našej
materskej škole ho prežili naozaj ,,super“. Počasie nám prialo, tak si deti mohli na školskom dvore pozrieť interaktívne divadielko
,,O jarnom prebúdzaní“, ktoré nám zahrali herečky z divadla Klokanček. Navodili vynikajúcu atmosféru, vtiahli deti do deja príbehu
a všetci sa ochotne zapájali a mali veľkú radosť z tanca a spevu. Taktiež deti súťažili v rôznych športových disciplínach a odmenou
pre nich bola medaila a sladkosť. Najviac sa však tešili zmrzline, na ktorej si všetci na záver pochutnali.
Tento deň boli všetky deti usmiate a šťastné a plné zážitkov odchádzali z materskej školy domov.
								
Za kolektív MŠ: Adriana Halvelandová

Výlet do Nitry
Vo štvrtok, 26.5.2016 sa naši predškoláci zúčastnili posledného spoločného výletu pred odchodom do ZŠ. Počasie bolo ako
stvorené pre nás, slniečko sa ukázalo v celej svojej kráse.
Navštívili sme naše okresné mesto - Nitru. Zážitkom pre deti
bola aj cesta autobusom ,pretože ho mali celý pre seba. Cestu
sme si spríjemnili spevom. Po príchode do mesta nás už čakal
mestský vláčik, ktorý povozil deti po uličkách mesta a vysadil priamo pred stánkom so zmrzlinou. To bolo radosti! Deti si
vybrali svoju obľúbenú príchuť zmrzliny a s veľkým pôžitkom
sa pustili do jedenia. Potom sme sa prešli pešou zónou a pokračovali sme až k hradu. Cesta to bola miestami náročná, ale
ako správni škôlkari sme sa nevzdali. Odmenou nám bol krásny
pohľad na dominantu mesta – Nitriansky hrad. Navštívili sme
katedrálu, ktorá nás očarila svojou krásou a popozerali sme si
okolie hradu a jeho zaujímavosti. Ako správni turisti sme sa odfotili, aby sme mali pamiatku na tento deň.
Potom sme sa presunuli do blízkeho parku, kde sa deti posilnili
zásobami z ruksakov. A potom hurá na preliezky, šmýkačky, hojdačky a pieskovisko. Samozrejme, že sme navštívili aj zvieratká, ktoré sme nakŕmili trávičkou a prihovorili sme sa im milým
slovom.
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Možno by sme tam šantili aj do večera, ale autobus bol už
pripravený a tak nám nezostávalo nič iné, ako sa pobrať späť
do škôlky. Tu na nás čakali tety kuchárky s chutným obedom
a hlavne postieľky, na ktoré sa deti už naozaj tešili.
Dúfame, že naše deti budú ešte dlho spomínať na zaujímavý
a veselý spoločný výlet.

Deň Zeme
Dňa 22.apríla sme si pripomenuli Deň Zeme, z ktorej darov
sme živí, Zeme ktorá je našou spoločnou matkou. Každý môžeme prispieť svojim malým dielom k tomu, aby sme si my, naše
deti a deti našich detí mohli užiť krásy, ktorá nás obklopuje. Preto aj my v Materskej škole nezabúdame na Deň Zeme. Opäť sme
si pripravili niekoľko aktivít. Počasie nám prialo. Predškoláci
s pani učiteľkami zbierali odpadky v okolí športového ihriska.
Ostatné triedy zbierali šišky, hrabali trávičku v areáli škôlky.
Nakoniec sme vysadili pár kvietkov, aby nám pripomínali tento
náš deň. Teší nás, že deti majú o takéto aktivity záujem, a že im
môžeme takto vštepovať kladný vzťah k prírode .
Slávka Čaplánová
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Materská škola

Škôlkari v divadle
Dňa 11.4.2016 sa deti z našej MŠ zúčastnili divadelného predstavenia „FERDO MRAVEC“ v DAB v Nitre. Rozprávka v réžii
Jakuba Nvotu sa všetkým veľmi páčila. Okrem odvážneho Ferda deti spoznali aj chrobáka Truhlíka, namosúreného slimáka či
povrchnú a krutú lienku. Na deti zapôsobila aj krásna farebná scéna, kostýmy a atmosféra „naozajstného“ divadla. O zážitkoch
z predstavenia ešte dlho rozprávali...
							
Za kolektív MŠ: Očadlíková

Zápis do ZŠ

Deň matiek

V dňoch 5.-6. apríla. 2016 sa otvorili brány ZŠ pre budúcich
prvákov. Konal sa zápis predškolákov do „veľkej školy“. Deti
z našej materskej školy boli plné očakávania a trošku aj obáv
z tejto dôležitej udalosti. Pani učiteľky v škole si pripravili pre
deti testy, ktoré mali preveriť ich vedomosti potrebné pri vstupe
do prvého ročníka. Naši predškoláci ukázali svoju šikovnosť
a pripravenosť na školu. Na všetky otázky odpovedali s prehľadom a bez problémov. Po absolvovaní vedomostných otázok
každému z nich pani učiteľky zablahoželali k prijatiu do základnej školy a obdarovali deti malou pozornosťou.
Veríme, že v septembri budú malí prváčikovia kráčať pyšne
a s radosťou v ústrety novým poznatkom a krásnym zážitkom.
Mgr. Miriam Tehlárová

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Mama si zaslúži nielen našu úctu, ale i našu lásku. Deň matiek
je príležitosť, kedy si to všetko môžeme pripomenúť. Zároveň
je to dôvod, aby sme mamičkám vyjadrili svoje city a pripravili
im radostné chvíle.
A preto i v našej materskej škole sme pripravili oslavu ich
sviatku besiedkami v každej triede osobitne. Deti sa predviedli
s programom plným básní, piesní a tancov a prežili slávnostnú
atmosféru so svojimi najbližšími. Z lásky im vlastnoručne vyrobili malé darčeky, ktoré ich veľmi potešili. Nejednej mamičke
sa skotúľali slzičky šťastia a dojatia pri obdarovaní svojimi deťmi. Domov odchádzali rodičia plní zážitkov z tohto nezabudnuteľného dňa.
Adriana Halvelandová
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Základná škola

Exkurzie do Banskej Štiavnice a na hrad
Červený Kameň
Ku koncu školského roka pripravili vyučujúci pre žiakov exkurzie, aby deti aj týmto spôsobom spoznávali najkrajšie miesta
Slovenska. 31. mája sa žiaci 2. ročníka spolu s p. učiteľkami
Mgr. A. Bírovou a Mgr. E. Škodovou zúčastnili výletu na hrad
Červený Kameň. Absolvovali prehliadku hradu, prezreli si všetky miestnosti i stále expozície.
Poslednú májovú nedeľu sa v miestnom kostole konala milá
slávnosť, na ktorú sa deti pripravovali celý školský rok. 44 žiakov tretieho ročníka po prvýkrát pristúpilo k prvému svätému
prijímaniu. Pre všetkých tretiakov tr. p. učiteľky Mgr. M.

Hrašková, Mgr. Ľ. Prepelicová, dôstojný pán ThD.Lic. A. Ižold
zorganizovali exkurziu do Banskej Štiavnice spojenú s konaním sv. omše. Najskôr sme navštívili Starý hrad a prešli sme
sa krásnym centrom mesta. Prezreli sme si v štôlňu sv. Michala
a nakúpili malé suveníry. V malej obci Dekýš nás veľmi milo
privítali miestni obyvatelia a dôstojný pán Ižold odslúžil pre
všetkých sv. omšu. Na spiatočnú cestu nás nabalili chutnými
koláčikmi. Pán farár nám spríjemnil cestovanie hrou na gitare,
organizovaním rôznych hier a príjemným sprievodným slovom,
za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Pri dozore nám tiež pomohla
aj p. uč. Mgr. A. Pánska. Domov sme sa vrátili síce unavení, ale
plní zážitkov z pekného výletu.

Deň detí
V stredu 1.6. sme si ako každý rok pripomenuli Deň detí. Vedenie základnej školy v spolupráci s Radou rodičov a miestnymi
zložkami záujmových organizácií pripravili pre žiakov dopoludnie plné zábavných, ale i poučných akcií. Ráno všetky deti
dostali balíčky so sladkosťami, ktoré im venovala Rada rodičov.
Žiaci vyšších ročníkoch si zmerali svoje sily a odohrali medzi
sebou niekoľko futbalových zápasov. V areáli školy boli rozmiestnené stanovištia, na ktorých sa deťom venovali policajti,
požiarnici, zdravotníci a zberatelia zbraní. V simulovaných situáciách sa učili poskytnúť prvú pomoc, ošetriť menšie porane
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nia, privolať pomoc, poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca na modelovej figuríne. Mladí požiarnici umožnili deťom
oboznámiť sa s hasičským autom, s jeho vybavením a mohli si
vyskúšať zásah pri požiari – striekaním vody hadicou na terč.
Náš bývalý žiak Juraj Kopecký predviedol žiakom zbierku zbraní a streľbu na terč. Policajti oboznámili deti s technikou a vybavením, ktoré používajú pri svojich zásahoch. V závere dopoludnia bol na školskom dvore pripravený koncert s melódiami zo
známych filmov spojený so súťažou. Sme radi, že nám prialo aj
počasie a deti si mohli užiť všetky aktivity a takto osláviť svoj
deň.
				
Mgr. M. Hrašková
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Základná škola
Jazykovo - poznávací zájazd do Londýna
Základná škola vo Veľkom Záluží v spolupráci s cestovnou kanceláriou EvaS Tour zorganizovala jazykovo poznávací zájazd do
belgického mesta Bruggy a anglického Londýna. V nedeľu, 22.
mája 2016 sme sa vydali na dlhú, viac ako 18 hodinovú cestu.
Prvá zastávka bola v Belgicku. Spoznali sme krásne mesto Bruggy, nazývané aj Benátkami severu. Žiaci boli nadšení loďkami,
ktoré splavovali kanál a množstvom čokoládovní. Po prehliadke
mesta sme sa vrátili k autobusu, kde nás čakalo nemilé prekvapenie. Praskla hydraulická hadička a tým sa zablokovali zadné
nápravy. Situáciu už riešil belgický mechanik, ktorý chcel zablokované kolesá riešiť dvojdňovou opravou. Našťastie skvelé
skúsenosti, jasná myseľ a zlaté ruky našich šoférov odstránili
závadu bez komplikovaných opráv a my sme mohli pokračovať
podľa programu. Do hotela sme sa dostali náhradným autobusom, kým vodiči dokončovali posledné úpravy a pripravovali
autobus na cestu do Anglicka. Za ich profesionálny prístup im
touto cestou vyslovujeme veľké poďakovanie.
V utorok, 24. mája sme sa vo francúzskom prístave Calais nalodili na trajekt. Cesta cez „La Manche“ trvala približne hodinu a
pol. Na druhej strane prieplavu nás čakal prístav Dover, anglická
zem. Zmenil sa čas, zrazu sme jazdili po opačnej strane cesty
a nás vítala úplne odlišná krajina s inými zvykmi, kultúrou a
architektúrou. Prvou zastávkou bola londýnska časť Greenwich,
kde sme si prezreli nádherný park, planetárium, či miesto, kadiaľ prechádza nultý poludník. Bohužiaľ nekonečné dopravné
zápchy nám zmenili plán prehliadky. Jazdu na Londýnskom
oku sme stihli len tak - tak. O to viac sme si ju však vychutnávali. Londýnske oko je vyhliadkové koleso vysoké 135 metrov,
má 32 kabínok a stojí na brehu rieky Temža. Polhodinová pomalá jazda nám poskytla nádherný výhľad na Londýn a jeho
najvýznamnejšie pamiatky. Po náročnom dni sme sa ponáhľali
do hotela Ramada na večeru a ubytovanie.

Vážení spoluobčania!

								
			
Mgr. Zuzana Zabáková

Slávik Slovenska- obvodné kolo

Ako sme Vás už informovali a máte možnosť vidieť, v areáli školy
sme z vlastných školských finančných prostriedkov zakúpili certifikované detské ihrisko za 7.800,- €, ktoré má slúžiť hlavne pre
žiakov, ktorí navštevujú Školský klub detí. Sme radi, že do areálu
prichádzajú aj menšie detičky a ihrisko slúži aj iným. Ale veľmi nás
trápi, že niektorí neprispôsobiví obyvatelia neustále ničia všetko,
čo im príde do cesty. Raz sú to lavice, porasty, kvety, lavičky a najnovšie molitanové obaly na drevených prvkoch na preliezkach.
Preto veľmi pekne prosíme rodičov a návštevníkov areálu školy,
aby ihrisko úmyselne neničili. V areáli sú odpadkové koše a smetné nádoby, do ktorých sa odkladajú odpadky, čo by sme mali všetci vedieť. V škola to žiakom neustále pripomíname, ale niektorí,
často aj dospelí návštevníci akoby na túto skutočnosť pozabudli.
Udržiavaním poriadku ukazujeme okoliu, že nám záleží na veciach, ktoré by mali slúžiť aj ďalším, nie iba nám.
			

Po typických anglických raňajkách sme sa v stredu, 25. mája,
vybrali na celodennú prehliadku mesta. Naša prvá zastávka bola
pri Tower of London, potom nasledoval londýnsky most „Tower
bridge“. Veľmi nás zaujalo prírodovedné múzeum i Katedrála
sv. Pavla. No najviac si žiaci vychutnali nákupy na svetoznámej
ulici Oxford street. Večer nás ešte čakalo múzeum voskových
figurín Madame Tussauds, ktoré ohúrilo úplne každého.
Vo štvrtok sme absolvovali celodennú prehliadku mesta. Videli sme svetoznámy Big Ben, Westministerské opátstvo, budovy
parlamentu, či St. James park. Po krátkom oddychu v parku, sme
sa vybrali k Buckinghamskému palácu, sídlu anglickej kráľovnej Alžbety II. Výmena palácovej stráže bola úžasný zážitok
plný tradičnej hudby, policajtov na koňoch a pochodovania
anglických uniformovaných strážnikov. Z Buckinghamského
námestia sme sa presunuli na ďalšiu významnú ulicu Picadilly.
Naše kroky pokračovali po čínskej štvrti a doviedli nás na Trafalgarské námestie, kde sme si mohli oddýchnuť pri fontáne, či
prezrieť si národnú galériu a významnými dielami ako napríklad
Van Goghove Slnečnice.
Večer sme unavení, no plní zážitkov nasadli do autobusu a
vydali sa na cestu domov. Na spiatočnej ceste sme namiesto trajektu využili 50 km dlhý Eurotunel, ktorého väčšia časť vedie
pod morom. Celú noc a celý deň sme cestovali a vo večerných
hodinách sme dorazili do Veľkého Zálužia, kde nás už čakali
natešení rodičia.
Počas zájazdu sme najazdili približne 3500 kilometrov, prešli
sme siedmimi krajinami, naplnili si fotoaparáty a mobily množstvom zážitkov a užili si veľa zábavy. Žiaci sa odvážne snažili
komunikovať anglicky a využiť tak všetko, čo sa naučili v škole.
Len veľmi ťažko sa lúčili s Londýnom. Veríme, že sa tam ešte
niekedy budeme môcť vrátiť a spoznávať ďalšie krásne miesta.

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do speváckej
súťaže „Slávik Slovenska“. Víťazmi školského kola sa stali
Daniel Figúr zo 4.B a Monika Bédiová z 9.B. Títo žiaci reprezentovali našu školu v obvodnom kole súťaže, ktoré sa
konalo v DOMINE v Nitre dňa 12.5. 2016. V silnej konkurencii sa Monika umiestnila na krásnom 2. mieste, čím nám
urobila veľkú radosť. Danko síce umiestnenie nezískal, ale
svojím krásnym spevom a výborným výkonom čestne obstál
v konkurencii detí zo speváckych súborov. Žiakov pripravoval
p.učiteľ Mgr. Peter Hujer, ktorému vedenie školy ďakuje za
jeho záujem rozvíjať nadanie talentovaných žiakov a za šírenie
dobrého mena našej školy.
				
Mgr. M. Hrašková

Mgr. D. Lahučká, riaditeľka ZŠ
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CVČ Slniečko
Návrat majsteriek sveta
Pondelok 30.mája sa v skorých ranných hodinách vrátili do našej obce malé majsterky sveta. Prvý tréning si presunuli na štvrtok 2.júna. A tak sme tento čas využili na prípravu slávnostného
uvítania. Priestory tanečnej zrkadlovej sály, kde tvrdo predtým
trénovali, sme trošku vyzdobili a pripravili sme im sladké pohostenie. Prekvapenie ich čakalo hneď po otvorení dverí okrem
riaditeľky CVČ Slniečko Mgr. Evy Prekopovej a Bc. Silvie Cocherovej ich vítal pán starosta Veľkého Zálužia Milan Bíro,

pán starosta z Jarku Stanislav Sťahel (pretože 3 dievčatá z 11 sú
z Jarku). Zablahoželala im tiež pani prednostka OcÚ Ing. Ivana
Gecíková, PhD.
Želáme tanečníčkam a trénerke Bc. Klaudii Lendelovej našej
tanečnej skupiny ešte veľmi veľa ďalších úspechov!
Mgr. Eva Prekopová

Milujú tanec
Milujú tanec, sú iní, sú svojskí, v žilách im koluje okrem “mačacej krvi” aj láska k tancu. A preto vyhrávajú. Okrem iného sa
naša tanečná skupina CATwalk može pýšiť aj titulom majsterky
sveta.
“Už len byť nominovaný na takúto akciu je úspech, byť tam,
nasávať skúsenosti na workshopoch od najlepších tanečníkov
sveta. Vychutnávať si tú atmosféru a zažiť na vlastnej koži tanečnú “dokonalosť” mnohých skupín z celého sveta je proste
nezabudnuteľný zážitok.”
Takto opisujú svoj návrat zo svetovej súťaže dievčatá z tanečnej
skupiny CATwalk. Majú za sebou okrem iného aj jednu nádhernú súťaž DANCE STAR 2016 v Chorvátskom Poreči.
Opäť si priniesli ďalší pohár do už preplnenej vitríny! TANEČNÁ SKUPINA si z tohotoročných tanečných majstrovstiev
sveta Dancestar World 2016 priniesla víťazstvo a titul Majstrov
sveta v profi A kategórii s choreografiou Perfect little girls.
“Je to taká naša typická choreografia, zmiešaná z disca, trochu
akrobacie a cheerleadingu” opisuje choreografiu trénerka CATwalk Klaudia Lendelová. Majstrovstvá sveta sa konali v Chorvátskom Poreči od 25. do 29. mája 2016 a zúčastnilo sa na nich
až 55 tisíc tanečníkov z celého sveta a odtancovalo sa okolo
2 100 choreografií. V slovenskej výprave sa objavila reprezentácia aj z dvoch (dovolíme si tvrdiť) malých susedných dedín
- Veľké Zálužie a Jarok.
“Najúžasnejšia bola práve atmosféra, navzájom sme sa všetci
povzbudzovali, fandili si a blahoželali. Bolo to niečo úžasné!“
Počas namáhavých dní si dievčatá okrem driny dožičili aj trocha
zábavy najmä v mori a v bazénoch.
Pocity dievčat:
-“Nebola to len súťaž, ale nezabudnuteľný zážitok, ktorý by
chcel zažiť každý tanečník.”

-“Niektoré skupiny ma naozaj očarili. Bolo cítiť, že sme boli
na svetovej súťaži, lebo tie výkony boli naozaj na SVETOVÉ.”
-“ V ten moment, ako vyhlásili našu choreografiu, sa mi na okamih zastavilo srdce a vyhŕkli slzy šťastia.”
CATwalk každoročne žne úspechy na domácej, ale aj zahraničnej pôde. Okrem pohárov a medailí sa im aj tento rok podarilo získať pár mimoriadnych ocenení. Na celoslovenskej súťaži
v Dolnom Kubíne im bola okrem iného aj udelená nominácia
na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVOM A MODERNOM TANCI v BUDAPEŠTI, čo je veľká pocta, pretože ich
vyslali ako jedinú skupinu zo Slovenska. Výsledkom je jedno 1.
miesto, jedno 2.miesto a štvrté miesto.
Našim chalanom zo SPARwalku (čo sú bratia našich CATwalkáčiek) sa podarilo od zahraničných porotcov získať mimoriadnu cenu a nomináciu na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú
konať koncom júna.
“Nás úspech prichádza s odlišnosťou a snahou nekopírovať.
Sme svojské, a máme svoj rukopis, či už našou vizážou, kostýmami, alebo choreografiami, všetko je to také CATwalkácke. Keď
nás ľudia vidia na súťažiach, hneď vedia, kto sme a začnú na nás
ukazovať, že aha CATwalk a prosia nás o spoločné foto. Dievčatá sú ako malé celebrity, čakám kedy začnú rozdávať autogramy” smeje sa choreografka víťazných choreografií.
„No musím dodať, že dievčatá sú vždy veľmi disciplinované,
vedia, čo môžu a čo nie, sú to moje rozumné mladé slečny” dodáva ich trénerka.
V neposlednom rade chceme poďakovať obecnému úradu a poslancom obce Veľké Zálužie a Jarok, CVČ Slniečko, sponzorom
a rodičom tanečníkov za podporu.
Bc. Klaudia Lendelová

Noc s Andersenom
Prvoaprílový žartík sa nekonal a Noc s Andersenom sme úspešne zvládli po tretí krát. Večer sme začali rozprávaním o pirátoch
a moreplavcoch, čo bolo témou celého podujatia. V čitárni si
deti mohli vypočuť príbehy o moreplavcovi Sindibádovi a riešili
rôzne hádanky, rébusy, osemsmerovky a mali možnosť vyrobiť
si tematickú záložku. Po výdatnej večeri sme sa spolu vydali
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na bádateľskú cestu za pokladom do chladnej noci. Deti statočne
zvládli pripravené úlohy a úspešne odhalili poklad, ktorý v sebe
ukrýval námornícky diplom pre každé dieťa. Nocovanie sme
zavŕšili v Materskej škole, kde nás prichýlili aj s početnou batožinou. Ďakujeme Terezke Kubičkovej za spoluprácu pri čítaní
príbehov a Oľge Lukáčovej za „celonočnú“ výpomoc.
								
				
Bc. Silvia Cocherová
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MC Blšky
Míľa pre mamu
Už po piaty raz sa druhú májovú sobotu konalo tradičné popoludnie venované všetkým mamám - Míľa pre mamu. Počasie
nám prialo aj tento rok, o čom svedčí aj počet zaregistrovaných
účastníkov – 510. Míľa pre mamu je podujatie, ktoré sa organizuje po celom Slovensku pod záštitou Únie materských centier.
Každý rok je motto, v duchu ktorého sa nesie celá Míľa. Tento
rok bolo mottom „S tradíciami v srdci“. Preto mnohí z nás vybrali kroje zo skríň a hrdo v nich strávili toto príjemné popoludnie. V pestrom programe sa nám predstavili všetky generácie
– od najmenších Blšiek, škôlkarov, školákov, gajdošov a veľmi
nás teší, že pozvanie do programu prijala aj naša Folklórna skupina Ujlačanka.
Organizátormi podujatia sú Materské centrum Blšky spoločne
s Obcou Veľké Zálužie a CVČ Slniečko, 45. Zborom posledného spojenectva - skauti, DHZ Veľké Zálužie - hasiči, Jednota
dôchodcov, Lukostrelci, MŠ, ZŠ a všetci ochotní dobrovoľníci
– fanúšikovia a mamičky z Materského centra Blšky.
Na trase symbolickej míle čakali na deti rôzne súťaže a aktivity.
Materské centrum pripravilo Erb obce. Každý si mohol vymaľovať a podpísať svoju guľôčku hrozna, či lístok a pripevniť ho
na erb. Teraz bude zdobiť chodbu nášho centra. Ďalšie stanovište patrilo Helen Doron. Deti hádzali do bránky loptičky a popri
tom sa učili po anglicky zvieratá. CVČ Slniečko si pripravilo
tri krásne aktivity – vyrábali sa a vešali sa holubičky, každý si
mohol vyrobiť prianie pre mamičku a v ozdobenom ráme sa
mohli odfotografovať mamičky s deťmi. Ďalšie stanovište bolo
venované tradičnému zdobeniu medovníkov, ktoré si deti mohli
buď nechať alebo ho rovno spapať. Vďaka manželom Velčicovým si deti vyskúšali strieľanie z luku. Bolo to najmä pre tých
maličkých náročné, ale zvládli to. Pri hasičoch sa hasilo. Deti
museli s hadicou trafiť do terča alebo zhodiť fľašu. Taktiež mali
možnosť pozrieť si hasičskú techniku a posedieť si v novom hasičskom aute.
O občerstvenie sa postarali pani dôchodkyne a napiekli nám
fantastické šišky a langoše. V kaviarničke materského centra ste
si okrem kávičky mohli dať aj koláčiky upečené mamičkami
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z Blšiek a výťažok z predaja pôjde na nový kolotoč na ihrisko.
Pitný režim sme mali vďaka celoslovenskému sponzorovi – Zlatej studni a okrem toho bola kofola a džús. Od Janky Moravčíkovej sme ako sponzorský dar dostali jabĺčka 10 krabíc, lístkové
cestá na koláče a sladkosti ako odmeny pre súťažiace deti.
Počas celého podujatia si deti mohli vyrobiť sviečku z včelieho vosku, dať si niečo krásne namaľovať na tvár a povoziť sa
na historických motorkách – sajdkách.
Na záver sa losovala tombola, v ktorej boli zaujímavé ceny.
Hlavnou cenou boli poukážky v hodnote 100 eur od spoločnosti
Bramac.
Čerešničkou na torte bol darček od obce pre deti – nový skákací hrad. Pán starosta ho zakúpil vďaka sponzorskému daru pre
obec a vďaka tomu sa môžu na ňom detičky vyšantiť na obecných podujatiach. Ďakujeme!
Opäť sa nám podarilo SPOLOČNÝMI SILAMI zorganizovať
krásne podujatie a tešíme sa na ďalšie roky. Ďakujeme každému, kto priložil ruku k dielu, všetkým mamičkám, babičkám,
oteckom, zamestnancom obecného úradu, dobrovoľníkom, organizáciám a sponzorom. Sme nadšení, že sa môžeme spojiť pre
dobrú vec, pozdvihnúť dobrovoľníctvo v obci a tým dať príklad
všetkým generáciám, že to stojí za to!
Materské centrum Blšky je otvorené aj počas prázdnin každý
deň doobeda od 9.00 – 13.00 a poobede okrem piatku od 15.00
– 19.00.
V utorok o 9.30 v učebni materského centra sú „Šikovné blšky“,
krúžok zameraný na rozvoj jemnej, hrubej motoriky a iných
zručností detí s prvkami Montessori. V stredu od 9.00 sa v učebni stretávame mamičky s najmenšími detičkami – približne
do jedného roka. Prídite medzi nás.
Okrem toho pripravujeme týždenný tábor v auguste a prípravu
na škôlku. Sledujte na Facebooku našu skupinu a tam sa dozviete najnovšie informácie.
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti DHZ Veľké Zálužie
Vážení občania,
DHZ Veľké Zálužie si Vás dovoľuje informovať o ďalšej svojej
činnosti. Dňa 20.5.2016 sa konala v obci Ivanka pri Nitre súťaž
,,Hra plameň", ktorej sa zúčastnilo 11 obcí,v celkovom počte 20
družstiev. Našu obec reprezentovali Terézia Sabová, Simonka
a Frederika Honejsekové, Michal Barantal, Tibor Barantal.
Ako ste možno postrehli, dňa 30.4.2016 t. j. v sobotu, sa konalo
taktické cvičenie družstiev DHZ z Nitrianskeho kraja, ktoré bolo
v katastri obce Veľké Zálužie. Išlo o lesný porast v časti ,,Urbár".
Cvičenie začalo zvolaním operačného z HaZZ Nitra a následne potvrdením zo strany DHZ od 9:00hod. Hasiči z našej obce
dorazili ako prví na horenisko, s technikou sa dostali až do blízkosti požiarov, ktoré boli na rôznych miestach na rúbanisku, kde
následne v krátkom čase uhasili šesť horenísk.
Cesta však nebola jednoduchá nakoľko nás čakalo pár prekážok
ako padnutý strom cez cestu, prejazd rúbaniskom.
Na cvičení sa zúčastnilo 13 družstiev DHZ z celkového počtu
prizvaných 16. Cieľom cvičenia bolo preverenie pripravenosti
jednotlivých družstiev v praxi, práca v ťažko prístupnom teréne
ako aj materiálnotechnické vybavenie. Účasť našich členov bola
v zložení Pintér, Košťál, Patúcová, Danášová, Bíro, Kopecký.
Regulovanie dopravy realizovali p.Barantal, p.Križanovič, p.Patúc a p.Daniš. Hydrant obsluhovali p.Daniš a p.Buchlík.
Ďalšou peknou akciou bolo stavanie mája na ihrisku za školou, ktoré pán starosta prenechal našim hasičom. Dňa 6.5.2016
naši hasiči skúšali novú techniku na miestnom rybníku, protipovodňovú techniku ako aj samostatné tréningy detí dorastu, ktoré

v rámci možnosti uskutočňujeme každú sobotu v danom týždni.
K tomu rád spomeniem, že máme nových členov a tešíme sa
o ďalší záujem.
Dňa 7.5.2016 sa konala v areáli ZS Veľké Zálužie ,,Míľa pre
mamu", na ktorej naši hasiči s radosťou predviedli hasičskú
techniku, ktorú si mali možnosť vyskúšať aj deti. Samozrejme
pod dohľadom našich členov každý výborne zvládol striekanie
do terča.
K večeru sme pomáhali so stavaním nafukovacieho hradu. Dúfame, že sme deťom spríjemnili čas a domov si odniesli pekné
zážitky.
Z ďalšej našej činnosti bolo vykonávanie požiarnej hliadky na amfiteátri v Nitre pod Zoborom, ktorá sa konala dňa
20.5.2016.
Išlo o koncert, na ktorom sa zúčastnili Patucová, Hochman,
Komarňanský ml., Danášová, Franová. Za možnosť zúčastniť
a hlavne reprezentovať našu obec sa chcem poďakovať p.starostovi Milanovi Bírovi.
Dňa 21.5.2016 sa družstvo detí zúčastnilo hry „Plameň" ktorá
sa konala v obci Veľký Lapáš. Naši mladí hasiči Sabová, Buchlík, Barantal Michal, Barantal Tibor, Franová, Simonka a Frederika Honejsekové skončili na 5.mieste. A na záver veľmi pekná
akcia ,,varenie gulášu", kde sme samozrejme nesmeli chýbať
s hasičskou technikou.
Ďakujeme za podporu a v prípade potreby sme Vám nápomocní
pri riešení povodní, požiarov a podobných situácií.
Marek Pintér, predseda DHZ Veľké Zálužie
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
V mesiaci marec sa konal 32. ročník výstavy vín spojený s verejnou ochutnávkou.
Odborná degustácia vín sa uskutočnila dňa 12.3.2016 pod vedením prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka.Degustátori
boli rozdelení do šiestich degustačných komisií po troch členov. Hodnotilo sa celkom 292 vzoriek vín, ktoré boli rozdelené
do štyroch kategórií.
32. ročník verejnej ochutnávky vín a ocenenie najlepších vín sa
uskutočnilo dňa 18.3.2016 o 17:00 hod v priestoroch spoločenského domu za účasti starostu obce p. Milana Bíra, prezidenta
výstavy Ing. Miloša Ševčíka členov predsedníctva Ing. Juraja
Bíra, Ing. Romana Komárňanského, členov organizačného výboru pod vedením predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu
a ďalších vzácnych hostí .
Víťazom odovzdal ceny starosta obce p. Milan Bíro, president
výstavy Ing. Miloš Ševčík, predseda ZO SZZ Ing. Vladislav
Omelina a tajomník ZO SZZ p. Stanislav Pekar.
Prezident výstavy Ing. Miloš Ševčík oboznámil prítomních
s priebehom odbornej degustácie a zhodnotil vína za uplynulý
rok.
Starosta obce poďakoval organizačnému výboru za prácu s prípravou a organizáciou výstavy, poprial všetkým vinárom veľa
zdravia pri dorábaní dobrého vína v ďalších rokoch.
18.3.2016 o 18:00 hod sa otvorili dvere SD aj pre návštevníkov
a milovníkov dobrého vínka zo širokého okolia,
ktorí si na dobrých vínkach pochutnávali do neskorých nočných
hodín.
Na záver ďakujeme všetkým sponzorom, vinárom a degustátorom ako aj členom organizačného výboru, ktorí prispeli svojim
dielom k zdarnému priebehu tohto slávnostného podujatia.
V mesiaci máj 20 - 22.5.2016 členovia výboru za pomoci
Ing. Štefana Fora zorganizovali pre svojich členov a sympatizantov kultúrnopoznávací zájazd po južnej Morave, konkrétne mikroregión Hustopečsko. Okrem členov záhradkárov a ich
manželiek sa zájazdu zúčastnili aj členovia JDS Veľké Zálužie
pod vedením Gitky Mížovej, členovia folklórnej skupiny Ujlačanka pod vedením Anny Bakovej, kapelník dychovej hud-

by Zálužanka Miško Vindiš s manželkou, vinárov zastupoval
Ing. Juraj Bíro s manželkou a degustátorov zastupovali Vladimír Križan a Ing. Vladimír Bako – predseda vinárskeho spolku
Jarok. Napriek rôznorodosti účastníkov zájazdu 35 členný kolektív vytvoril dobrú partiu, ktorá si rozumela počas celého trojdňového zájazdu. V prvý deň sme navštívili Bradlo – pamätník
generála M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom, v Ledniciach
na Morave zámok,skleník a zámocký park.Ubytovaní sme boli
vo Veľkých Pavloviciach. Druhý deň sme mali stretnutie s predsedom záhradkárov Veľké Pavlovice pánom Lacinom, ktorý
nám porozprával o činnosti ich organizácie.Ďalej sme navštívili
rozhľadňu Slunečná, obhliadka pivníc Vrbice a Nemčičky, kde
bol obed a degustácia miestnych vín.Tretí deň sme navštívili
zámok Valtice, poľnohospodárske múzeum a Valtické podzemí svetoznáme vínne pivnice spojené s degustáciou. Za zdarný priebeh kultúrnopoznávacieho zájazdu patrí veľká vďaka
Ing. Štefanovi Forovi a aj všetkým účastníkom za disciplinované a korektné správanie. Nakoniec zájazd nám ukázal, že aj
spoločenské organizácie vo Veľkom Záluží vedia medzi sebou
spolupracovať.
Viacerí členovia ZO SZZ sa zúčastnili aj na brigádach, hlavne
na príprave slávnosti birmovania, keď v spolupráci s JDS vyčistili priestransvo okolo kostola od nežiadúcich krovín a buriny,
očistili a natreli priľahlé oplotenie. V priestoroch fary presadili
a ostrihali ovocné stormy a zabezpečujú pravidelné kosenie trávy v sade a farskom ihrisku.
25. mája sme si v spolupráci s p. Damiánom Bírom uctili patróna viníc sv. Urbana, kde pán farár Ižold odslúžil sv. omšu.
Vďaka patrí všetkým, čo sa na tejto slávnosti zúčastnili aj napriek tomu, že to bolo v strede týždňa.
Tradíciou nášej organizácie je účasť na podujatí varenie gulášu, ktorý každoročne poriada Obec Veľké Zálužie a konal sa
28.5.2016. Dobrým gulášom a vínkom sme sa odvďačili našim
členom, sympatizantom, sponzorom a degustátorom, ktorí náš
stánok navštívili.
		

za ZO SZZ
Ing. Vladislav Omelina – predseda

Kalendárium záhradkára
AUGUST

- V auguste leto prekračuje svoj vrchol. August je pre ovocné dreviny mesiacom druhého predlžujúceho rastu.
- Hlavný rez broskýň – robíme okolo 20 augusta – ukončiť by sa mal do 15. septembra
- Robíme naďalej ochranu proti chrastavitosti a múčnatke jabloní a hrušiek. Proti obaľovačovi jablčnému robíme ešte ochranu
v prvej dekáde augusta.
- Pôdu v auguste odburiňujeme a pokračujeme v doplnkovej závlahe najmä neskorších odrôd jadrovín.
- Pokračujeme aj v tzv. neskorom letnom reze jabloní a hrušiek. Proti horkej pehovitosti jabĺk aplikujeme pri citlivých jesenných
a zimných odrodách postrek Kalkosolom 25.
- V auguste pokračujeme v zbere kôstkovín - marhúľ, broskýň a skorých slivák a začíname so zberom jadrovín- prvých jabĺk
a hrušiek. Odporúčame dva až tri týždne pred oberaním stromy zavlažiť, pridá to na veľkosti a kvalite ovocia.

SEPTEMBER

- Práce v ovocnej časti záhradky v septembri radíme medzi najkrajšie. Popri príprave pôdy a výsadbách napríklad jahôd,
zberáme plody našej celoročnej práce. Oberáme úrodu jabĺk, hrušiek, sliviek, broskýň, malín, jahôd atď.
- Aktuálny je postrek pred oberaním zimných odrôd jabĺk a hrušiek . Vhodné prípravky sú Dithane M-45, ale i Orthocid.
V septembri je vhodné obdobie na likvidovanie kôstkovín napadnutých šarkou sliviek.
- Začíname aj s prípravou pôdy na jesennú výsadbu stromčekov a kríkov
- Pre oberanie jabĺk ako základné kritérium na stanovenie začiatku oberačkovej zrelosti slúži ľahká odlučiteľnosť stopky od
plodonoša, obsah škrobu a zmena základnej alebo krycej farby.
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť FS Ujlačanka za 1. polrok 2016
FS začala rok 2016 Fašiangovým sprievodom a pochovaním
basy v našej obci.
31.4. sme boli pozvaní do Lehoty na púť k Panne Márii a 1. mája
sme sa zučastnili so svojim programom na májových oslavách
v Nitre na Sihoti. 19.6. sa bude v našej obci stretnutie súborov
FS z okolia Nitry, Šali a Komárna. 5.7. bude v našej obci účinkovať zahraničný súbor so svojim programom, kde vystúpi aj

naša FS. Chceme sa aj 2. polroku zúčastňovať všetkých podujatiach v našej obci ale, aj v iných obciach, kde budeme pozvaní
a tak reprezentovať našu obec.
								
				
Anna Baková 		
				
vedúca FS

JDS vo Veľkom Záluží
Druhý štvrťrok sme začali návštevou termálneho kúpaliska Poľný Kesov. Jeho vybavením sme boli milo prekvapení
a do sýtosti sme využili všetky ponuky, ktoré nám boli dostupné.
V mesiaci apríl sme 2 x zorganizovali brigádu na úpravu kostolného nádvoria a oplotenia. Naši šikovní brigádnici a brigádničky odstránili z celého nádvoria všetky prerastené dreviny tak,
aby bol dobrý prístup k oploteniu, ktoré bolo potrebné pripraviť
na nový náter. Počasie nám prialo a bolo aj bohaté občerstvenie
zo strany našej farnosti, za čo pekne ďakujeme. Ďalšou akciou
ktorú pripravili naše kolegyne, bolo pečenie langošov a šišiek
na podujatí míľa pre mamu.
Zúčastnili sme sa súťaže vo varení guláša tu vo Veľkom Záluží,
kde sme získali nádherné 3. miesto. Chcem sa touto cestou

poďakovať všetkým členom JDS, ktorí akciu pripravili, ale aj
tým členom, ktorí sa zúčastnili ochutnávky guláša.
Čo pripravujeme? Opekanie a varenie gulášu s vnúčatami
v mesiaci jún na takom trošku neobvyklom mieste t.j. Zagard.
V mesiaci jún sa naši členovia zúčastnia okresných športových
hier, ktoré sa budú konať v dedine Cabaj – Čápor.
Ďalej na mesiac júl pripravujeme jednodňový výlet. Členov
JDS budeme informovať.
					
			
			
Gizela Mížová
predseda ZO-JDS vo V. Záluží

Folklórna skupina Drienka
Drienka sa orientuje na pôvodný a autentický folklór z našej obce. Zúčastňujeme sa rôznych odborných súťaží a prehliadok. V
tomto roku sme postúpili z krajskej prehliadky: 2 inštrumentalisti a jedno spevácke sólo, umiestnili sa v zlatom pásme. Držíme
im palce, aby dôstojne reprezentovali obec a piesne našich predkov v celoslovenskom kole Vidiečanova Habovka a Dolný Kubín.
Gajdošskí trogári - gajdošské hudobné zoskupenie, hrajú hlavne gajdošské piesne Jozefa Antalíka, spevy a tance z našej obce. Získali sme strieborné pásmo v krajskej prehliadke.
Z našej plánovanej činnosti, máme reprezentáciu na zahraničných a celoslovenských festivaloch ako Východná, Detva, Podroháčke slávnosti, Požitavské slávnosti, Hrušov...
												
Michaela Pavelová
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Športové okienko
Úspešní nohejbalisti
Po minuloročných úspechoch v kategórii juniorov na Slovensku
i v zahraničí naši nohejbalisti úspešne reprezentujú CVČ Slniečko a obec aj v roku 2016, keď vyhrali v apríli na domácej pôde
POHÁR STAROSTU OBCE VEĽKÉ ZÁLUŽIE pána Milana
Bíra a v máji vyhrali PUTOVNÝ POHÁR MESTA VRÁBLE
v kategórii mužov.
V dlhodobej nohejbalovej druhej lige skupina Západ, v kategórii
mužov, zatiaľ sú na 1. mieste s rovnakým počtom bodov ako Hlohovec a Bratislava.
Dúfame, že tieto úspechy sleduje aj reprezentačný tréner Slovenska a možno nám pomôžu pri počte nominovaných našich chlapcov na majstrovstvá sveta.
František Raus
tréner nohejbalu
Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ

Majstrovstvá okresu Jednota cup Školský pohár dievčatá

Žiaci 6.-9. roč. sa dňa 25. 5.2016 zúčastnili okresného kola v atletike na Atletickom štadióne TJ Stavbár v Nitre. Školu reprezentovali v nasledovných disciplínach :
hod kriketkou - Mačeková T., vrh guľou - Bédiová M., Mačeková T., Desatová D., beh na 60 m - Križanovičová E., Šokyová P.,
Sklenár P., Bédi F., skok do diaľky - Bene D., Kušnír M., beh
na 300 m - Križanovičová E., skok do výšky - Šokyová P.
Najlepšie umiestnenie :
2.miesto - Bédiová M. (vrh guľou 8,62)
2.miesto - Šokyová P. (skok do výšky 135)
3.miesto - Šokyová P. (beh na 60 m 8,70)
3.miesto - Križanovičová E. (beh na 300 m 49,27)
5.miesto - Križanovičová E. (beh na 60 m 8,80)
Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy
a víťazom gratulujeme!
Mgr. D.Talárová

Dňa 23.5.2016 dievčatá 5.- 9. ročníkov odohrali finálové kolo
Jednoty cup v malom futbale na ZŠ Tulipánová v Nitre, do ktorého postúpili 4 najlepšie školy v okrese. Vo vyrovnaných zápasoch naše žiačky zvíťazili zo ZŠ Vráble, no sily im nestačili
a prehrali so súperkami zo ZŠ Alekšince i zo ZŠ Jelenec. Našim
dievčatkám gratulujeme ku krásnemu tretiemu miestu.
Umiestnenie:
1.miesto - ZŠ Jelenec
2.miesto - ZŠ Alekšince
3.miesto - ZŠ Veľké Zálužie
4.miesto - ZŠ Vráble
Školu reprezentovali: M. Bédiová 9.A, F. Honejseková 9.A,
G. Mesárošová 8.A, P. Garajová 8.B, N. Kováčiková 7.A, S.
Honejseková 7.B, T. Sabová 7.B, T. Števíková 6.B, J. Križanová 5.A, A. Beneová 5.A
Mgr. Talárová

Milí spoluobčania,
my-sys je značka slovenskej kozmetiky a mydiel vyrábaných ručne v menších množstvách, kde hlavný dôraz kladiem na kvalitu
pri výbere surovín, na biologickú odbúrateľnosť produktov, recyklovateľnosť obalov, aby sme čo najmenej zaťažovali životné
prostredie. Svoje doterajšie štúdiá a poznatky z aromaterapie, fytoterapie a tvorivý potenciál som pretavila do receptúr, ktoré majú
pomôcť ľudom pri rôznych zdravotných problémoch, ako napr. akné, lupienky, dermatózy, mykózy. Napr. tuhé šampóny sú ešte
pre veľa ľudí neznámym pojem. Ide o novinku a kvalitný koncentrát na báze penidiel, bylín, kvalitných olejov bez vody, umelých
konzervantov. 60g kocka vydrží toľko ako 400ml tekutého. Nepotrebujú plastový obal, nič nevytečie. Nezaberie veľa miesta, navyše
sa dokáže v prírode rozložiť, takže spolu s mydlom sú ideálne aj na cestovanie.
Všetky moje výrobky sú certifikované, dermatologicky testované v akreditovaných laboratóriách, nakoľko výroba kozmetiky
a mydiel podlieha prísnym zákonom na ochranu zdravia a je podmienené výrobným priestorom schváleným príslušným hygienickým úradom. V mojej ponuke nájdete kvalitné mydlá, napr. žihľavové, levanduľové, soľné, podľa typu pokožky, aj vegánske
produkty, - telové krémy a balzamy z bio masiel a olejov, - krémové dezodoranty bez hliníkových solí a parabénov, - tuhé šampóny,
napr.: žihľavový, nimbový, orechový, - pleťovú kozmetiku - organické olejové séra podľa typu pleti.
Už nemusíte z dovoleniek nosiť často krát nekvalitné a umelo prevoňané darčekové mydlá. V našom Záluží totiž máte svoju mydláreň s kvalitnou kozmetikou pre každého. V každom výrobku nájdete moje ruky, myšlienky, lásku, stawčí si len vybrať.
Výrobky je možné prísť pozrieť, ovoňať, poradiť sa, po dohode vopred a vo vyhradených hodinách. Všetky informácie aj kontaktné
údaje sú na dverách prevádzky
V neposlednej rade sa dodatočne aj touto cestou chcem poďakovať za podporu a ochotu starostovi obce p. Milanovi Bírovi, prednostke p. Ing,Ivane Gecíkovej a poslancom obecného zastupiteľstva za odsúhlasenie priestorov do podnájmu.
									
									
Vaša spoluobčianka Sylvia Ďurinová, my-sys
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Spoločenská rubrika
Stretnutie rodiny Bírovej z rodu Pavla a Jozefíny
Pri príležitosti 115. výročia narodenia Pavla Bíra (17.2.1901) , rodina Bírových zorganizovala stretnutie potomkov Pavla
a Jozefíny, ktoré sa konalo 21.5.2016 vo Veľkom Záluží. Na úvod stretnutia sa konala v kostole Všetkých svätých omša za našich prarodičov, ostatných blízkych už zosnulých a všetkých žijúcich potomkov. Stretnutie pokračovalo veselou zábavou pri
dobrej hudbe v spoločenskom dome do včasných ranných hodín. Stretnutia sa zúčastnilo 92 ľudí z rôznych kútov Slovenska.
Dedko Pavol Bíro, narodený 17.2.1901, zomrel 2.3.1976
Bol synom Petra Bíra (*28.6.1861, +10.3.1908) a Kataríny Križanovej (*28.3.1871, +1955)
Dedko Pavol bol celý život hospodáriaci roľník. V 50.rokoch vstúpil do JRD , ale pretože mal veľmi blízky vzťah k zvieratám, tak aj
v JRD pracoval hlavne na konskom povoze spolu s pánom Janegom (starší si iste pamätajú na túto dvojicu : nízky zavalitý - dedko Pavol a vysoký štíhly -pán Janega), ktorí spolu pracovali na konskom záprahu. Po odchode na dôchodok v roku 1968 ho stále
priťahovali zvieratá, tak si zaobstaral zopár oviec, ktoré choval niekoľko rokov. Taktiež v 50.-tych rokoch bol istý čas aj predsedom
urbárskeho združenia vo Veľkom Záluží. Na sklonku života trávil väčšinu svojho času vo vinohrade a priľahlej roli pod Vinohradmi.
Babka Jozefína, rodená Kunovičová, narodená 20.4.1902, zomrela 19.11.1977. Bola dcérou Rafaela Kunoviča (*26.11.1881) a Heleny, rod. Tomankovej (*4.4.1884).
Spolu s manželom Pavlom vychovali 6 detí : Jozef, Ján, Štefan, Viktor, Alojzia, Peter. Posledné (najmladšie) dve deti (Alojzia 83
rokov a Peter 81 rokov) sa na stretnutí zúčastnili osobne. Taktiež sa stretnutia zúčastnili aj nevesty Štefánia (manželka Petra) a Katarína (manželka už zosnulého Viktora).
Babka bola členkou tretieho rádu. Do konca života nosila kroj, ktorého súčasťou bol aj čepiec, ktorý do kostola pravidelne nosila.
Za zorganizovanie akcie patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o jej pekný a príjemný priebeh, ochotným kuchárkam, skvelej
kapele ale hlavne pani Helene Šubovej a Monike Bírovej, ktoré venovali kus svojho času na zabezpečenie všetkých náležitostí, ktoré
si takáto akcia vyžaduje.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - marec 2016 až jún 2016
Narodili sa:
Michal Bíro
Matúš Ľupták
Simona Balšanová
Kristína Kňažníková
Stanislav Gál
Hana Ráciková
Nela Školáková
Natália Vrúblovská
Matúš Kerek
Lea Prôčková
Klára Antlová
Zosobášili sa:
Miroslav Barantal a Adriana Hollá
Zoltán Nógell a Lenka Kováčiková
Michal Trojanovič a Petra Páleníková
Jozef Mikula a Eva Žiaková
Tomáš Hollý a Natália Komarňanská
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Opustili nás:
Henrich Halveland			
Helena Čirková rod. Páleníková 		
Alexander Mihok		
Matilda Tóthová rod. Sabová		
Anton Hutlas 				
Emil Ternény				
Gizela Hrnková rod. Gahyová		
Emília Ballová rod. Zabáková		
Mária Palíková rod. Áčová		
Jozef Barantal				
František Hurák				
Štefan Mesároš 		
Anna Užovičová rod. Záujecová
Anna Cibulová rod. Galbavá 		
Severín Páleník				
Ján Gáth			
Julianna Pánisová rod. Audyová		

94 r.
88 r.
67 r.
90 r.
60 r.
73 r.
75 r.
66. r.
76. r.
87 r.
60 r.
72 r.
85 r.
94 r.
81 r.
72 r.
91 r.
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Vítajte na svete!
Adriana Miháliková

Marek Stojka

Róbert Andrášík

Terézia Cibulová

Liana Rigová Novomeská

Lenka Hollá

Timea Kudri Šípošová

Terezka Moravčíková

Rebeka Miškovičová

Martinko Moravčík

Matúš Zajko

Matúš Vaško

Ľubko Bako

Jasmína Stojková

Michaela Pozsgaiová

Dianka Práznovská

Juraj Páleník

Adela Kováčová

Diana Spišiaková

Kristína Bédiová

Nelka Bírová
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STRANA 23

Výlet na Južnú Moravu - ZO SZZ

Výlet do Nitry - Materská škola

Beh mieru

