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Galéria : Jún 2016 - September 2016
Seniorská pohoda, 18.6.2016

Petropavlovký jarmok, 25.6.2016

Zapojenie obce Veľké Zálužie do programu „Akademická Nitra“, 5.7.2016

Pietna spomienka na SNP, 26.8.2016

Zálužské vinobranie, 10.9.2016
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Editorial
Vážení spoluobčania,
leto sa skončilo a po prázdninách sa väčšina z nás vrátila
k svojim každodenným povinnostiam. Pre niektorých však letné
mesiace neboli práve ukážkovo dovolenkové. V rámci obce sme
intenzívne pracovali na tom, aby bola nielen vzhľadovo pekná,
ale aj pripravená vytvárať svojim obyvateľom, podnikateľom či
návštevníkom primerané podmienky na bývanie, podnikanie
či trávenie voľného času. Počasie, ktoré sprevádzalo náš život
od mája až doposiaľ prinútilo zamestnancov obce, aby za túto
sezónu osem krát vytiahli kosačky a pokosili celú dedinu. Plocha verejnej zelene, ako aj sami dobre viete, je pomerne rozsiahla. Ale každý, kto do našej obce vstúpi, tak si všimne, že je
upravená a čistá.
Medzitým sme intenzívne pracovali na prístavbe základnej školy. Doposiaľ všetky uskutočnené práce neboli viditeľné. Takmer
trištvrte roka sa pripravovali podklady k verejnému obstarávaniu na dodávateľa tejto stavby („dočistenie“ pôvodnej projektovej dokumentácie stavby, etapizácia diela podľa podmienok
stanovených obecným zastupiteľstvom, špecifikovanie všetkých
detailov popisu stavby a realizácie stavebných prác).Prostredníctvom elektronického verejného obstarávania sa realizovalo
obstarávanie dodávateľa stavby. Súťažné podklady si vyžiadalo šestnásť záujemcov, ale pre prísne nastavené podmienky sa
do výberového konania prihlásilo len päť uchádzačov. V dňoch,
keď píšem tento príhovor, bol vyzvaný úspešný uchádzač
na predloženie všetkých relevantných podkladov k podpisu
zmluvy o dielo. Po tejto náročnej administrácii, ktorá si „žije“
svojim vlastným životom, sa môžeme pustiť do realizácie stavby. Pevne verím, že nám počasie bude priať a urobíme prvý zo
stanovených cieľov - postavenie hrubej stavby s výplňami okenných otvorov a odovzdaním dvoch tried do užívania. Najnáročnejším procesom celého postupu však bolo zosúladenie troch
zákonov – zákona o verejnom obstarávaní, zákona o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku a zákona o obecnom zriadení.
Aj napriek skepse, ktorá vládla po zistení, koľko krokov nás ešte
čaká, kým sa dostaneme k stavbe a ktorú významne podmienila administrácia vychádzajúca z už spomínaných zákonov a ich
noviel, môžem vyjadriť hlbokú spokojnosť, že sme všetko naplánovali veľmi zodpovedne a podrobne. Vážení čitatelia, obyvatelia, ak dovolíte aj vo vašom mene by som sa rád poďakoval
všetkým kolegom a poradcom, ktorí sa akoukoľvek mierou

podieľali na príprave dokumentácie pre stavbu, verejné obstarávanie a iné podporné činnosti. Veď po dlhých rokoch sa v našej
obci bude zase stavať nové dielo, ktoré na jednej strane zvýši
hodnotu majetku obce a na druhej strane skvalitní život našich
žiakov, ich rodičov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
V súčasnosti sa intenzívne pracuje, zatiaľ v administratívnej
rovine, ktorú navonok nie je vidieť, na podkladoch pre vybudovanie zariadenia sociálnych služieb. Súčasne sa pripravujú podklady pre vybudovanie novej modernej haly pre hasičské auto
a činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa stále viac
a viac profesionalizuje. Medzi ďalšie projekty, ktoré sa pripravujú, patrí dostavba materskej školy, projektová dokumentácia
pre vybudovanie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd. Pevne verím, že v ďalších rokoch budeme vidieť výsledky
teraz riešených projektových prác aj v ich zhmotnenej podobe.
Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 30. júna 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 190/2016 k bodu č. 2/
Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Hollú a
členov návrhovej komisie Ing. Andreja
Moravčíka a Ing. Jána Murína.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 191/2016 k bodu č. 3/
Schválenie návrhu programu sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 192/2016 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.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 193/2016 k bodu č. 6/
Protest prokurátora - prerokovanie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre č.
Pd 74/16/4403,
b) vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre
č. Pd 74/16/4403,

STRANA 4

c) ruší
uznesenie č. 151/2016 prijaté Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží dňa 27.02.2016.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 1 – Bc. Michal Halveland
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 194/2016 k bodu č. 7/
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj
obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj
obecného majetku. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľného majetku, zapísaného na Okresnom úrade
v Nitre, katastrálny odbor, k.ú. Veľké Zálužie, na
LV č. 2061 parcela č. 564/42 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 147 m2, evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavba – Požiarna zbrojnica so súpisným číslom 1289 na tejto
parcele postavená,
b) schvaľuje
členov komisie pre vyhodnotenie návrhov verejnej
obchodnej súťaže v zložení : predseda komisie: Ing.
Andrej Moravčík a členovia: Bc. Michal Halveland,
Juraj Mego, Jaroslav Bozáň, Ing. Daniela Hollá. Náhradník komisie Mgr. Daniela Beličková.
c) schvaľuje
časový priebeh súťaže.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 195/2016 k bodu č. 8/
Zámer založenia Spoločného úradu životného prostredia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer na zriadenie Spoločného úradu životného
prostredia,
b) schvaľuje
zámer na zriadenie Spoločného úradu životného
prostredia.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————

UZNESENIE č. 196/2016 k bodu č. 9/
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska,
b) schvaľuje
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 197/2016 k bodu č. 10/
Plán práce hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok r.
2016.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
U Z N E S EN I A
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 15. augusta 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 198/2016 k bodu č. 2/
Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ivetu Ovčíkovú a členov Mgr. Janu Chňapekovú a PhDr. Petra
Cochera.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 199/2016 k bodu 3/
Schválenie návrhu programu osemnásteho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňa-
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
peková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 200/2016
k bodu 5 / Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici Uharčekovej o
plnení uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 1 - Peter Cocher, PhDr.
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 201/2016 k bodu 6/
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing.
Uharčekovej na 2. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh plánu kontrolnej činnosti poslankyne Mgr. Jany Chňapekovej o doplnenie bodov ostatné kontroly o bod 3 a 4.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0
zdržal sa: 2 - Martina Vavríková, Ing.; Jaroslav Bozáň;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 202/2016 k bodu 6/
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing.
Uharčekovej na 2. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Ing.
Alici Uharčekovej na 2. polrok 2016 v znení pozmeňovacieho návrhu.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0
zdržal sa: 2 - Martina Vavríková, Ing.; Jaroslav Bozáň;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 203/2016 k bodu 7/
Správa audítora k účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie

správu audítora k účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2015 zo dňa 28. júna 2016.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Daniela Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
zdržal sa: 1 - Peter Cocher, PhDr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 204/2016 k bodu 8/
Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Veľké Zálužie za rok 2015 zo dňa 28. júna
2016.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Daniela Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
zdržal sa: 1 - Peter Cocher, PhDr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 205/2016 k bodu 9/
Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
pozmeňovací návrh poslanca Ing. Andreja Moravčíka k 2. úprave Rozpočtu obce Veľké Zálužie na
rok 2016,
b) schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca Ing. Andreja Moravčíka k 2. úprave Rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok
2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0
zdržal sa: 3 - Iveta Ovčíková; Martina Vavríková,
Ing.; Jaroslav Bozáň;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 206/2016 k bodu 9/
Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
poslanecký návrh poslankyne Ing. Martiny Vavríkovej,
b) schvaľuje
poslanecký návrh poslankyne Ing. Martiny Vavríkovej nasledovne:
- Vytvoriť položku v programe 6 Komunitná podpora podprogram 6.2 Sociálne služby prvok Kútik
dočasnej starostlivosti pre deti s nasledovnými položkami:
o mzda pedagogického pracovníka na 100%
2.393,00 (3 mesiace – september, október, november: 590,00 x 3 = 1.770,00 + odvody 207,3 x 3 =
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623,00 Eur)
o všeobecný materiál: 300,00 Eur,
- Súčasne znížiť bežné výdavky Program 2 podprogram 1.7 Obecný úrad – 2.393,00 Eur a program 6
podprogram 6.2 sociálne služby posudková činnosť
– 300,00 Eur.
Hlasovanie:
za: 7 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková,
Ing.
proti: 0
zdržal sa: 2 - Daniela Hollá, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 207/2016 k bodu 9/
Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh druhej úpravy rozpočtu na rok 2016,
b) berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu druhej úpravy rozpočtu na rok 2016,
c) schvaľuje
návrh druhej úpravy rozpočtu na rok 2016 vrátane
prijatých pozmeňovacích návrhov.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 208/2016 k bodu 9/
Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Alici
Uharčekovej k návrhu druhej úpravy rozpočtu na
rok 2016.
Hlasovanie:
za: 2 - Jaroslav Bozáň; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————————
UZNESENIE č. 209/2016 k bodu 10/
Odsúhlasenie priestoru pre OZ VITIS
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
prenájom priestorov pre Občianske združenie VITIS
a to dve kancelárie po bývalej obecnej knižnici.
Hlasovanie:
za: 2 - Andrej Moravčík, Ing.; Martina Vavríková,
Ing.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
proti: 3 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Murín, Ing.;
Jana Chňapeková, Mgr.;
zdržal sa: 3 - Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Iveta Ovčíková;
nehlasoval: 1 - Jaroslav Bozáň (neprítomný v rokovacej sále)
Uznesenie nebolo schválené.
Pozastavený výkon uznesenia č. 209/2016 zo
dňa 15. augusta 2016 podľa §13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
————————————————————
UZNESENIE č. 210/2016 k bodu 11/
Prevod obecného majetku priamym predajom
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod časti pozemku par.č. 2107/3 register „E“ k.ú.
Veľké Zálužie zapísanej na LV 3534vo vlastníctve
obce Veľké Zálužie, a to priamym predajom pozemku, kde sa z vyššie uvedenej nehnuteľnosti odčlenila
novovytvorená parc.č. 2107/136 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 213 m2,
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie a
pánom Karolom Mikulom.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 211/2016 k bodu 12/
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.
4/2016 Obce Veľké Zálužie o prenájme Spoločenského domu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľké Zá-

lužie č. 4/2016 o prenájme Spoločenského domu.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1 - Jana Chňapeková, Mgr. (neprítomná
v rokovacej sále)
————————————————————
UZNESENIE č. 212/2016 k bodu 13/
Schválenie cenníka služieb poskytovaných Obcou
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Cenník služieb poskytovaných Obcou Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 213/2016 k bodu 14 / Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
písomné upozornenie pre hlavnú kontrolórku obce
Ing. Alici Uharčekovej na hrubé zanedbávanie povinností vyplývajúcich z funkcie hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 2 - Martina Vavríková, Ing.; Jaroslav Bozáň;
zdržal sa: 0

nehlasoval:0
Pozastavený výkon uznesenia č. 213/2016 zo
dňa 15. augusta 2016 podľa §13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
————————————————————
UZNESENIE č. 214/2016 k bodu 14 / Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
informáciu hlavného kontrolóra Ing. Ivana Lahučkého o činnosti za 95 dní vo funkcii hlavného kontrolóra Obce Veľké Zálužie,
b) odporúča
starostovi Obce Veľké Zálužie zabezpečiť hlavne
materiálne podmienky pre nezávislý výkon kontroly
a vyvodenie zodpovednosti voči prednostke obecného úradu za opísané porušenia právnych predpisov,
c) schvaľuje
a vydáva súhlas pre hlavného kontrolóra obce k
vykonávaniu prípravných prác na výkon kontrolnej činnosti, štúdium materiálov a vypracovávanie
stanovísk a správ vo vlastnej domácnosti. Samotný
výkon kontrolnej činnosti bude vykonávaný u kontrolovaných (povinných) osôb.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 2 - Martina Vavríková, Ing.; Jaroslav Bozáň;
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
Pozastavený výkon uznesenia č. 214/2016 zo
dňa 15. augusta 2016 podľa §13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
					
			

Miestna skupina SČK vo Veľkom Záluží
srdečne pozýva darcov krvi
na ODBER KRVI,
ktorý sa uskutoční dňa 21.10. 2016
v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží od 8,00 – 11,00h.
Tešíme sa na účasť, ktorou podporíte dobrú vec.
						
							
Výbor SČK
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Obecný úrad informuje
Prideľovanie orientačných čísel v obci
V našej obci stále prebieha prideľovanie orientačných čísel,
ktoré sú veľmi dôležité pre lepšiu orientáciu jednotiek záchrannej služby prvej pomoci, hasičov, pre poštových doručovateľov
a pre bezproblémové fungovanie registrov verejnej správy.
Orientačné číslo ( červené číslo na bielom podklade) je číslo,
ktoré určuje poradie domu, budovy, alebo vchodu na jednotlivej
ulici. V našej 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 pristúpila naša obec k prideľovaniu orientačných
čísel podľa § 5 ods. 2 zákona č. 31/2003 Z.z., ktorým 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. Od vykonania zmeny adresy 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 Eur je povinný uhradiť. Občiansky preukaz
si však pri zmene adresy občan musí bezpodmienečne zmeniť.
Zmena adresy je už v registri vyznačená, no oznámenie o zmene
adresy si môžete vziať aj so sebou. Cestovný pas, vodičský preukaz a kartu poistenca, kde nie je vyznačená adresa - 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.
Vlastník budovy bude o zmene orientačného čísla zápisom do
registra adries informovaný písomne. O čase a mieste prevzatia
tabuľky s orientačným číslom bude vlastník včas informovaný.
Ide o proces náročný na čas, preto si vyžaduje trpezlivosť
a pochopenie zo strany občanov aj to, že orientačné čísla sa neprideľujú prednostne. Je našou snahou, aby bol celý proces číslovania obce dokončený čo najskôr.

Zoznam inštitúcií, kde je potrebné nahlásiť zmenu adresy (nové orientačné číslo)
1.Krok: vybaviť si nový občiansky preukaz na oddelení dokladov Policajného zboru v Nitre
INŠTITÚCIE:
- dodávatelia energií: ZSE, SPP a iné
- Dopravný inšpektorát: majiteľ motorového vozidla – zmena vo veľkom technickom preukaze
- Banky: v ktorých má občan evidovaný účet/účty
- Lekári: u ktorých je občan evidovaný
- ÚPSVaR: poberatelia dávky v hmotnej núdzi, opatrovateľského príspevku, poberatelia
rodinných prídavkov, rodičovského príspevku, materskej...
- Sociálna poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa
- Právnické osoby a živnostníci: obchodný register, živnostenský register, daňový úrad
- Príslušné ministerstvá, ktoré ukladajú oznamovaciu povinnosť o zmenách pre právnické osoby

Občianske združenie VITIS
Občianske združenie VITIS je verejno - súkromným partnerstvom inštitúcií a občanov obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky,
Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná
Kráľová a Trnovec nad Váhom. Členmi OZ VITIS sú okrem
zástupcov obcí aj spolky, združenia, športové kluby, poľovnícke
združenia, folklórne súbory, podnikatelia a občania, ktorí bývajú alebo vyvíjajú aktivity na území obcí združenia. Kancelária
združenia sídli v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Záluží (Hlavná ul. č. 788, Veľké Zálužie).
Východiskovým dokumentom združenia je Integrovaná stratégia rozvoja miestnej akčnej skupiny (MAS) VITIS. Nakoľko
územie združenia patrí medzi vidiecke oblasti, členovia sa rozhodli rozvíjať aktivity v súlade s Programom rozvoja vidieka
2014 – 2020 a získať finančnú podporu na rozvojové projekty
z európskych fondov a realizovať konkrétne projekty v prospech
občanov jednotlivých obcí. Základnou víziou združenia je, aby
územie MAS VITIS bolo v roku 2020 atraktívnym a konkurencieschopným územím využívajúcim predovšetkým vlastné
ľudské, spoločenské a kultúrne zdroje v prospech vysokej kvality života v čistom, zdravom a kultúrnom vidieckom prostredí.
Hlavným zámerom aktivít a stratégie je zabezpečiť obyvateľom
bývanie a život s kvalitnou infraštruktúrou a komplexnými sociálnymi službami.
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2016

Chceme uchovať a rozvíjať bohatú históriu a ľudové tradície
regiónu a rozvíjať vidiecky cestovný ruch v prospech tvorby
nových pracovných miest pre miestnych obyvateľov, a prezentovať a propagovať jednotlivé obce združenia. Združenie v súčasnosti čaká na rozhodnutie, či naplánované aktivity budú podporené z programu rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, kde
bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V prípade
úspechu bude možné realizovať viacero rozvojových projektov
obcí, podnikateľov ako aj tretieho sektora, ktoré budú smerovať
ku skvalitneniu života občanov.
Aktivity členov však nie sú viazané len na získanie podpory
z eurofondov. Každoročne sú organizované spoločné podujatia,
ktoré spájajú obyvateľov a členov združenia. Je potrebné spomenúť predovšetkým prezentáciu vinárov regiónu „Šampión
vín MAS VITIS“, ďalej „Turnaj futbalových nádejí“, „Prehliadku speváckych a folklórnych súborov OZ VITIS“ a „Športovú
olympiádu detí materských škôl“.
OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť aktivity v podpore
podnikateľov, vidieckom cestovnom ruchu a zachovaní kultúrneho dedičstva. Budeme radi, ak nás budete kontaktovať s Vašimi návrhmi a zámermi.
Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho činnosti a kontaktoch môžete nájsť na internetovej stránke združenia:
www.vitis.estranky.sk.
Marián Cipár
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Zoznam daňových dlžníkov
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

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Baloghová Eva
Veľké Zálužie, Jozefa Petroviča 378
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
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
Hrnko Karol
Veľké Zálužie, Hlavná 670
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
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
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
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
Vindiš Jozef
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Volárik Andrej
Veľké Zálužie, Kúty 216

Výška nedoplatku
v€

382,41
382,92
331,71
557,73
182,28
530,99
269,22
639,10
732,09
182,92
359,94
674,60
183,44
297,39
1500,28
622,34
235,10
244,63
281,90
535,11
552,45
523,96
326,90
662,79
213,57
226,58
582,35
197,00
355,04
710,24
304,49
236,55
656,58
185,35
818,81
287,36
633,66
224,30
174,35
161,42
312,42
815,78
230,81
350,43
490,31
462,60
925,49
171,42
1251,65
311,34
205,04
558,87
209,81
310,47
303,56
318,66
166,11
233,81
486,10
800,17
664,13
250,78
1336,26
442,70
741,79
171,85
277,56
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 20.09.2016. 		
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.		
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Recyklohry
Materská škola vo Veľkom Záluží sa zaregistrovala
v šk. roku 2013/2014 do projektu Recyklohry pod záštitou Školského recyklačného programu. V školskom
roku 2015/2016 vďaka vedeniu školy sa medzi 1183
zaregistrovaných škôl zaradila medzi 25 najaktívnejších škôl. Vedenie a deti Materskej školy sú srdcom
projektu – prinášajú do neho kreativitu a dynamiku. Za
túto činnosť Materskej škole spoločnosť ASEKOL
SK s.r.o. udelila diplom. Teší nás, že tak vďaka vedeniu a príkladnej práci sa učia deti ekologickému
správaniu a buduje v nich enviromentálne povedomie.
Ku gratulácii sa pripája aj pán starosta obce Milan
Bíro.
		

Gratulujeme!

Pripravujeme pre vás:
V mesiaci november:
- Lampiónový sprievod
- 26.11. Na Ujlackej veži
V mesiaci december:
- 6.12. Privítanie Mikuláša
- 10.12. Vianočný jarmok
- 27.12. Posviacka mladých vín

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2016

Čo sa deje za dverami
Rekonštrukčné práce v materskej škole
V letných mesiacoch, hneď ako deti opustili brány materskej školy a išli prázdninovať, začali v budove a areáli materskej školy
viaceré rekonštrukčné práce. Najrozsiahlejšou bola rekonštrukcia kúpeľní na prvom a druhom nadzemnom podlaží v pravom krídle
budovy. Počas rekonštrukčných prác sa vymenila nielen sanita, batérie, obklady a dlažba, ale aj celé vnútorné vodovodné rozvody,
zmiešavač teplej a studenej vody a svietidlá.
V škôlke sa realizovali aj drobné opravy: opravil sa obklad kuchynskej linky v jedálni, namontovalo sa toľko očakávané prekrytie
hlavného vchodu do budovy materskej školy, opravila sa vydutá dlažba na terase a opravili sa poškodené sklené výplne na zábradlí
terasy. Obec súčasne zabezpečila pasport detských ihrísk. Takže na základe jeho výsledkov sa budú realizovať drobné úpravy na
detských domčekoch, šmýkalkách a hojdačkách.

Oprava kúrenia v zdravotnom stredisku
Náklady na energie v budove zdravotného strediska boli pomerne vysoké. Lekári, ktorí majú od obce tieto priestory prenajaté,
už viac rokov vyvíjali iniciatívu o rekonštrukciu kúrenia. Mnohí z vás, ktorí ste zdravotné stredisko navštívili, viete, ako to tam
vyzeralo. V auguste sa realizovala čiastočná výmena vykurovacích telies a rozvodov, doplnili sa termostatické hlavicové uzávery
a vymenila sa kotolňa v zdravotnom stredisku. Rekonštrukčné práce dosiahli sumu 16.000 Eur. Veríme, že investované peniaze sa
prejavia v úsporách na energiách, pričom lekári a pacienti sa budú cítiť v ambulanciách príjemne.

Kolaudácie na objektoch patriacich do majetku obce
V minulých rokoch sa realizovali v obci rekonštrukcie niektorých objektov, resp. sa stavali nové zariadenia. Aby mohli byť zaradené do majetku obce, bolo potrebné ich skolaudovať a tak dotiahnuť celý proces výstavby či rekonštrukcie do konca. Kolaudačné
práce majú viac administratívny charakter a ten nie je navonok vidieť. V tomto roku sa podarilo úspešne skolaudovať kotolňu v základnej škole, ktorá bola na sklonku roku 2013 rekonštruovaná. Skoladovala sa aj 1. a 2. etapa výstavby chodníka pri hlavnej ceste,
ktoré boli vybudované v roku 2014 (1. etapa od budovy obchodného domu po reštauráciu) a v roku 2015 (2. etapa od reštaurácie
po ul. Lúčna).
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí priatelia,
tohtoročný vstup do nového školského roka
2016/2017 bol v istom zmysle predznačený
veľkou udalosťou svätorečenia Matky Terezy
(vlastným menom Agnesa Gonxha Bojaxhiová z bývalého Albánska). Svätorečenie slávil
Pápež František na Námestí sv. Petra v Ríme
v nedeľu 4. septembra 2016 a jej životný príbeh v sebe nesie hlboký inšpirujúci odkaz pre
dnešok.
Keď mala Agnesa 12 rokov, uvažovala o tom,
že sa po skončení štúdií stane rehoľníčkou,
ale potom si to rozmyslela a uvažovala, že sa
stane učiteľkou. V tom období do ich farnosti
prišiel nový kňaz otec Franjo Jambrekovič.
Prekypoval nápadmi a rád čerpal energiu
a nadšenie od miestnych veriacich mladých
ľudí. Agnesa v tom období vstúpila do Mariánskej družiny. Jej ďalšia veľká inšpirácia
spočívala v obdive k životu Terézie Martinovej, známej pod menom sv. Terézia z Lisieux.
Jej autobiografická kniha Príbeh duše sa stala
bestsellerom. Príťažlivosť tejto knihy spočívala v tzv. „malej ceste svätosti“. Inými slovami to znamenalo umenie nachádzať Boha
v obyčajných chvíľach života a rozhodnutie
nechať sa ním niesť zvlášť v období temnoty
a pocitu, že Boh opustil človeka. Agnesa v auguste 1928 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie navštívila katolícku svätyňu Čiernej
Madony nad dedinkou Letnice v Čiernych horách. Po návrate zo svätyne prišla k záveru, že Boh ju naozaj povoláva do rehoľného
života. Matka na toto jej rozhodnutie reagovala so zmiešanými pocitmi, ale nekládla jej do cesty prekážky. Keď napokon Agnesa
nastupovala na cestu do rehole, matka jej na rozlúčku povedala slová, ktoré sa vtedy len osemnásťročnej Agnese vryli hlboko do srdca: „Vlož svoju ruku do Jeho (Ježišovej) ruky a kráčaj iba s Ním. Kráčaj dopredu, pretože ak sa budeš pozerať späť, aj pôjdeš späť“.
O tom, že Agnesa mala odvážnu a silnú povahu, svedčí aj jej odpoveď, ktorú dala svojmu bratovi Lazárovi, ktorý ju nabádal, aby
si svoj vstup do rehole dôkladne premyslela. Agnesa mu vtedy stroho odpovedala: „Myslíš si, že si dôležitý, lebo si dôstojník, ktorý
slúži kráľovi s dvoma miliónmi poddaných. Ale ja slúžim Kráľovi celého sveta! Kto z nás je podľa tvojho názoru na lepšom mieste?“
Jej odchod z rodného Skopje do rehole si všimli aj v časopise Catholic Missions (Katolícke misie): „Bola životom a dušou aktivít
katolíckych dievčat a cirkevného zboru“.
Po rokoch strávených v kláštore Loreto v Indii zažila sestra Tereza, ako sa už v tom čase nazývala, ďalšiu rozhodujúcu udalosť
svojho života. Vo veku 36 rokov dňa 10. septembra 1946 vo vlaku do Dárdžilingu, kam mierila na každoročné duchovné cvičenia,
zažila rozhodujúce mystické stretnutie s Kristom. Aj keď sama trvala na tom, že detaily zostanú tajomstvom, neskôr prezradila:
„Bolo to volanie v rámci môjho povolania. Bolo to druhé volanie. Povolanie vzdať sa dokonca Loreta, kde som bola veľmi šťastná,
a ísť von do ulíc, aby som slúžila najchudobnejším z chudobných. Stalo sa to v tom vlaku, keď som počula volanie, aby som sa
všetkého vzdala a nasledovala Ho do slumov – slúžiť Mu v najchudobnejších z chudobných. Vedela som, že to bola Jeho vôľa a že
Ho musím nasledovať. Nebolo pochýb, že to bude Jeho dielo“. Medzi Kristom a Matkou Terezou prebiehal rozhovor veľkej krásy,
ktorý pokračoval v prosbe: „Poď, poď, zanes ma do dier chudobných. Poď, buď Mojím svetlom“. Ježišovo pozvanie bolo naplnené
dôverou; počítal s jej odpoveďou.
Drahí čitatelia, hoci neskorší obetavý život Matky Terezy je pomerne známy, myslím, že priblíženie si začiatkov jej povolania
môže byť nielen vhodným interpretačným kľúčom k jej dielu, ale tiež akýmsi zdrojom inšpirácie pre nás, ktorí žijeme v súčasnej
dobe – mladých i starších.
Na záver si pripomeňme vetu Matky Terezy, ktorá vhodne zapadá do práve prebiehajúceho Roka milosrdenstva: „Potrebujeme veľa
lásky na to, aby sme odpustili a veľa pokory na to, aby sme zabudli“. Brian Kolodiejchuk, postulátor svätorečenia Matky Terezy,
k tomu dodáva: „Pokiaľ na urážku nezabudneme, nie je ani odpustená“.
						

			
			

Anton Ižold
Duchovný otec farnosti

(spracované podľa: Matka Tereza – Poď, buď mojím svetlom, Minor, 2009; Watts, G. Matka Tereza – viera v temnote, Karmelitánske nakladateľstvo, 2010; Na nedeľné svätorečenie Matky Terezy vo Vatikáne rozdali 100 000 vstupeniek, TK KBS, 3.9.2016)
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Zo života v obci

Zálužske vinobranie
Dozrieva prvé hrozno, prichádza prvý zber úrody a vinári sa
tešia každému strapcu dobrého hrozna. O radosť z úrody sa podelili aj s ostatnými na ZÁLUŽSKOM VINOBRANÍ, ktoré sa
konalo za krásneho slnečného dňa v sobotu 10.9. 2016 v našej
obci.
Vinobranie sa začalo sprievodom, ktorý viedla domáca FSk
Ujlačanka s hroznovým vencom, FSk Čeľaďania, FS Slnečnica
a sólisti speváci, ktorí prichádzali k javisku, kde pozdravili svojou piesňou divákov. Silvia Cocherová nás slovom sprevádzala
Zálužským vinobraním a v úvode s úsmevom privítala hostí,
vinohradníkov a milovníkov dobrého vína, hudby spevu i tanca.
Kultúrny program otvorila FSk Ujlačanka, ktorá spolu s predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Vladislavom Omelinom v Oberačkovom pásme odovzdali
gazdovi - starostovi obce Milanovi Bírovi hroznový veniec, ktorý symbolizuje oberanie hrozna v našom regióne plnom slnka
a dobrého vínka. V príhovore starosta obce Milan Bíro vyjadril
vďaku a úctu tým, ktorí svojou tvrdou prácou vo vinohradoch
zabezpečujú lahodný mok – víno a poďakoval aj sv. Urbanovi,
ktorý drží ochrannú ruku nad vinohradníkmi. Vladislav Omeli-

na poďakoval záhradkárom a vinárom za ich celoročnú prácu
vo vinohradoch. Pán Dušan Danko predniesol tematický úryvok z básne Jána Smreka: Písané na sude. Ďalej v programe sa
predstavili okrem FSk Ujlačanky, Daniel Figúr, Michal Gecík
a Monika s Mirkou Bédiové z Veľkého Zálužia. Hostia FSk
Čeľaďania z Čeľadíc svojim pásmom s veselými prekáračkami
medzi ženami a mužmi či múdrymi radami kamarátov, ktorí idú
z krčmy, pobavili divákov. Záver programu patril FS Slnečnici
z Piešťan, ktorí odchádzali z javiska za potlesku návštevníkov.
Po skončení programu do tanca a na počúvanie hrala DH Zálužanka, ktorá roztancovala divákov. Na vinobraní si návštevníci pochutili na burčiaku od vinárov z nášho regiónu a babičkiných dobrotách, ktoré pripravili naše členky ZO JDS.
Poďakovanie patrí nielen im, ale i sponzorovi firme HSH
z Veľkého Zálužia. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok na Zálužskom vinobraní.
Podujatie bolo zrealizované s finančnou podporou Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
				

Jana Nevínová

„Pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu SNP“
Dňa 26.8. 2016 sa v obci Veľké Zálužie, pred Spoločenským
domom konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72.
výročia Slovenského národného povstania. Na úvod zaznela
hymna Slovenskej republiky, po ktorej sme si vypočuli prednes
básne v podaní pani Rybárikovej a pieseň Alpiny od Folklórnej skupiny Ujlačanka. Moderátorka Silvia Cocherová privítala
hostí a po úvodnom príhovore odovzdala slovo starostovi obce,
pánovi Milanovi Bírovi. V príhovore spomenul hrdinov obce Ujlačanov, ktorí sa aktívne postavili na odpor fašizmu a zapojili
sa do Slovenského národného povstania a na záver poďakoval
všetkým účastníkom pietneho aktu. Počas pietneho aktu kladenia vencov k pamätnej tabuli obetí spievala FSk Ujlačanka
pieseň Tichá noc, tmavá noc. Na slávnostnom zhromaždení sa
zúčastnili aj zástupcovia miestnych organizácii. Je chvályhodné, že medzi nimi bola aj mladá generácia. Úctu pamiatke prišli
vzdať aj členovia Klubov vojenskej histórie. Na záver moderátorka v mene organizátora pozvala do Spoločenského domu
na malé posedenie čestných hostí, priateľov a pamätníkov
Slovenského národného povstania, kde pani Halmešová prostredníctvom vlastných fotografií nám povedala pár spomienok
na svojho otca Jozefa Pekara, ktorý bol jedným z hrdinov SNP.
		
		
Jana Nevínová
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Materská škola

Rozlúčka predškolákov
Dňa 24. 6. 2016 sa konala v areáli našej Materskej školy už tradičná rozlúčka predškolákov spojená s opekaním. Pani zástupkyňa Jana Zaujecová srdečne privítala pani riaditeľku Bakovú,
rodičov, pani učiteľky a predovšetkým „naše deti“. Aj napriek
poriadne horúcemu počasiu, naši malí – veľkí predškoláci sa
predstavili s pekným programovým blokom básní, piesní a tanca. Potom už nasledovalo krájanie torty, na ktorej si všetci po

maškrtili a samotné opekanie, ktorého sa zhostili ockovia. Rozlúčkové popoludnie uplynulo ako voda, ako aj dni, ktoré strávili
deti v našej MŠ. A nám učiteľom nezostáva už nič iné, len popriať našim prváčikom a ich rodičom veľa úspechov, radosti
a optimizmu do ďalších dní!
Za MŠ: Mgr. Očadlíková

Leto v Materskej škole
Letné mesiace v našej Materskej škole neboli iba časom oddychu a dovoleniek, ale aj obdobím značných rekonštrukčných
prác. Počas prerušenia prevádzky školy prešli kompletnou rekonštrukciou dve detské umyvárky a toalety. Okrem nového obkladu, dlažby a sanity sa v týchto priestoroch znížili stropy a
tým sa skrylo potrubie. Umiestnili sa nové svietidlá. a uzáver
vody bol z vnútorných priestorov presmerovaný na zadnú časť
dvora a vytvoril sa zmiešavač teplej vody. Dnes sú tieto priestory krásne, moderné a príťažlivé.
V jedálni sa vymenil obklad okolo kuchynskej linky a odkladacieho priestoru. Čiastočne sa zrekonštruovala dlažba na terase
i sklenené výplne na nej a zhotovil sa prístrešok nad hlavným
vchodom do budovy.
Z pôvodnej šiestej triedy, zhotovením sadrokartónovej priečky sa vytvorila spálňa a tak tým má každá trieda svoju vlastnú
spálňu. / RÚVZ v Nitre schválil šesť triednu prevádzku so štyrmi spálňami iba ako dočasné riešenie. Aktuálne je vyhotovená
koncepcia projektu na dostavbu školy, pre uspokojenie veľkého
dopytu na umiestnenie detí v zariadení /.
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Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným firmám,
jednotlivcom, či pracovným tímom, ktorí sa na všetkých rekonštrukčných prácach podieľali často i cez víkend, alebo v štátny
sviatok. Osobitne ďakujeme starostovi obce pánovi Milanovi
Bírovi, ktorý osobne dohliadal na všetky práce.
Zmena nastala i vo vedení školy. Na základe výberového konania a následného vymenovania, sa od 1.augusta stala pani Jana
Zaujecová riaditeľkou Materskej školy. Pani Malgorzate Bakovej patrí veľké poďakovanie za to, že pod jej vedením sa škola
stala atraktívnou pre verejnosť, uznávanou v okolí a obľúbenou
pre mnohé deti.
V čase, keď čítate tieto riadky, máme prvé školské a škôlkárske
dni už za sebou. Všetkým deťom prajeme krásne dni a pekné
zážitky prežité v našej Materskej škole, rodičom spokojnosť
a chuť spolupracovať a všetkým zamestnancom školy veľa zdravia, energie, nápadov, aby sme všetci spoločne vytvárali bezpečné, podnetné a láskyplné prostredie pre našich najmenších.
Za kolektív školy J. Zaujecová
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Materská škola

Niečo končí, niečo začína
Vážení rodičia milé deti. Ako všetci dobre vieme „Deti ako
kvety Zeme“ sú našou budúcnosťou. Preto povolanie učiteľa
v tomto zložitom období má hlboký a zmysluplný význam.
V službách školstva pôsobím 37 rokov, z toho 20 rokov ( s krátkou prestávkou) ako riaditeľka Materskej školy. Touto cestou
sa chcem poďakovať mojim predchodkyniam Márii Omachelovej a Kataríne Tóthovej, ktoré usilovne a trpezlivo viedli moje
kroky. Ďakujem Vám rodičom, Rade školy, Rade rodičovského
združenia, zriaďovateľovi a starostom, s ktorými som roky spolupracovala p. J. Moravčík, K. Bútora a M. Bíro. Veľké ďakujem
patrí Obecnému zastupiteľstvu za pochopenie a podporu. Moje
ďakujem patrí zamestnancom ZŠ a CVČ Slniečko, ako aj všetkým spoločenským organizáciám. Bolo mi s Vami dobre. Nezabúdam ani na štedrých sponzorov, ktorí podporovali výchovu

a vzdelávanie, srdečná vďaka.
Osobitne ďakujem riaditeľkám a vedúcim školským pracovníkom Nitrianskeho kraja, s ktorými som sa roky stretávala a spolupracovala, našim starostlivým inšpektorkám a RÚVZ v Nitre.
Prišiel čas, kedy končí moje volebné obdobie a svoju prácu odovzdávam do nových rúk. Odovzdávam krásne vybavenú budovu
a jej okolie, odovzdávam SUPER kolektív.
Novej riaditeľke Jane Zaujecovej prajem veľa zdravia a pozitívnej energie. Nech sa pod jej vedením darí celému kolektívu
a najmä deťom.
S úctou M. Baková, Mgr.

Náučné omaľovánky
Deti radi trávia čas kreslením a vyfarbovaním obrázkov. Trénujú
tak šikovnosť rúk a zdokonaľujú svoj talent. Náučné omaľovánky sú určené predovšetkým deťom predškolského veku, prípadne malým školákom, ktorí radi kreslia a chceli by sa dozvedieť
o obciach, ktoré patria, tak ako naša do Nitrianskeho regiónu.
V rámci rozvoja detskej tvorivosti a regionálneho vzdelávania sa
tak obec Veľké Zálužie zapojila do vydania náučnej omaľovánky, kde ju reprezentujú dve dominanty obce – Kostol Sv. svätých
a budova základnej školy.
V spolupráci s vedením materskej školy a základnej školy
sa obec aj takýmto spôsobom zapojila do posilňovania hrdosti
na to, že sú „zálužania“.
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Základná škola

Za krásami Slovenska
V rámci upevňovania medziľudských vzťahov v kolektíve sme zoorganizovali pre zamestnancov základnej školy jednodňový výlet
na Oravu. V dopoludňajších hodinách sme absolvovali prehliadku Oravského hradu. Po zdolaní vyše 600 schodov v zámku sme sa
posilnili obedom. Po obede sme strávili niekoľko hodín v lone krásnej prírody v múzeu slovenskej dediny v Zuberci. Obdivovali
sme ľudovú architektúru rokov minulých a šikovnosť našich predkov. Vo večerných hodinách sme sa plní dojmov a veselých zážitkov vrátili domov.
												
Mgr.D.Lahučká

Slávnostný začiatok školského roka
Prázdniny ubehli veľmi rýchlo a pred nami je nový školský
rok 2016/17. Pretože nám v prvý školský deň počasie neprialo
a od rána husto pršalo, slávnostné otvorenie sa nekonalo pred
budovou školy, ale žiaci spolu s rodičmi sa rozdelili do svojich
tried. Tu ich už čakali triedne pani učiteľky a pán učiteľ, ktorí ich
privítali po dvoch mesiacoch oddychu.
Cestou školského rozhlasu zazneli tóny štátnej hymny a žiačka
7. A Emka Križanovičová zarecitovala slávnostnú báseň. Žiakom, rodičom i pedagógom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr.
Darina Lahučká. Privítala všetkých žiakov, popriala im veľa síl
do ich práce. Zároveň požiadala o pomoc rodičov, pretože ich
spolupráca so školou je veľmi dôležitá a pre plnenie náročných
úloh, ktoré nás čakajú aj nevyhnutná.
Informovala žiakov a rodičov o podstatnej zmene v školskom
poriadku - o zákaze nosiť mobilné telefóny, nakoľko sa koncom
roka vyskytol veľmi závažný problém kyberšikany a iné prípady
zneužívania telefónov žiakmi. Pri porušení tohto zákazu, bude
žiakovi udelené okamžité výchovné opatrenie - znížená známka
zo správania na II. stupeň.
Pani riaditeľka oboznámila žiakov a rodičov so zmenami, ktoré
sa v škole udiali počas prázdnin. Keďže dostavba školy zatiaľ
nezačala, z kapacitných dôvodov sme museli presťahovať počítačovú učebňu do najmenšej miestnosti, aby piataci mali viacej
miesta. Trieda 5. A sa bude učiť v bývalej počítačovej triede na I.
poschodí. V novej počítačovej triede bola kompletne vymenená
elektroinštalácia a zakúpili sme aj nové stoličky. Taktiež boli
vymenené stoly a stoličky v školskej jedálni. Na II. poschodí
boli za pomoci obecného úradu vo všetkých triedach vymenené
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umývadlá, obklady a dlažba. V triede 7.B majú nové skrine
a bezprašnú tabuľu a v dvoch ďalších triedach sú nainštalované
nové interaktívne tabule. Detské ihrisko na školskom dvore sme
obohatili o dva nové prvky - pyramídu a hojdačku.
Okrem týchto zmien prišlo k zmenám aj v našom pracovnom
kolektíve. Po 24 - ročnej pedagogickej práci v našej škole odišiel
počas prázdnin na zaslúžený odpočinok náš kolega, pán učiteľ
na I. stupni Mgr. Igor Vašš. V mene kolektívu, aj v mene všetkých žiakov, ktorí za tie roky prešli jeho rukami mu pani riaditeľka poďakovala za jeho svedomitú prácu, ktorú v našej škole
odviedol a popriala mu hlavne veľa zdravia a zaslúženého oddychu stráveného so svojou rodinou. Pána učiteľa na jeho mieste
vystriedala pani učiteľka Mgr. Juliána Výbošťoková, ktorá bude
triednou učiteľkou v 4. A. Po materskej dovolenke nastúpila
pani učiteľka Mgr. Edita Hambalková. V tomto školskom roku
nastúpila nová pani kuchárka Janka Zabáková. Pani riaditeľka
popriala nielen novým kolegom, aby sa cítili v našom kolektíve dobre, ale aj pedagogickým a nepadegogickým pracovníkom
i žiakom zaželala veľa úspechov v tomto školskom roku. Po
skončení príhovoru pani riaditeľky zostali žiaci so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí informovali žiakov čo ich čaká nielen počas
prvého školského týždňa, ale aj počas celého školského roku.
Najdlhší čas strávili v triede naši najmenší žiaci - prváci, ktorí
prvýkrát zasadli do školských lavíc. Želáme im, aby rýchlo prekonali neistotu a strach a aby všetky úlohy, ktoré ich čakajú bez
problémov a úspešne zvládli.
					

Mgr. M. Hrašková
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MC Blšky

Kútik dočasnej starostlivosti a vynovené ihrisko pre deti
Leto v Materskom centre Blšky ubehlo ako voda. V auguste
sme zorganizovali poldenný tábor pre detičky od 2 do 5 rokov.
Počasie vyšlo fantasticky, takže deti mohli každý deň chodiť
na prechádzky a hrať sa na ihrisku. Celý týždeň sa niesol v znamení rozprávky a tvorenia zaujímavých rozprávkových doplnkov k rozprávke - napr. deti si vyrábali čarovnú paličku, alebo
maličkú metlu pre Ježibabu. Pod vedením pedagogičky Janky
Moravčíkovej, pomocníčok Evy Banásovej a Petre Trojanovič
zažilo 16 detí čarovný týždeň. Niektoré deti mali poldenný tábor už v rámci prípravy na škôlku pretože vďaka Obecnému
úradu vo Veľkom Záluží môžeme od septembra prevádzkovať
malú poldennú triedu bez obeda – tzv. Kútik dočasnej starostlivosti pre deti pri Materskom centre Blšky. Po malých úpravách
v druhej herničke, hygienickej kontrole a zariadení triedy sme
v septembri privítali 11 detí pod pedagogickým vedením Dagmary Omelinovej. Tešíme sa, že môžeme takýmto spôsobom
prispieť a pomôcť mamičkám na materskej a rodičovskej dovolenke, ktorých staršie dieťa sa z kapacitných dôvodov nedostalo
do materskej
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školy. Stravu, ktorú podáva pani Eva Banásová zabezpečuje kuchyňa materskej školy a prevoz obecný úrad. Poplatky – rodičovský príspevok a stravné sú rovnaké ako v materskej škole.
Na ihrisku nám pribudol kolotoč, trampolína a tabuľa na kreslenie. Čoskoro detské ihrisko doplníme aj preliezacím tunelom.
Ako každý september, aj tento rok sa vymenia detičky – tie
staršie išli do škôlky a pribudli nové detské tváre. Radi privítame v našich priestoroch nové mamičky s deťmi, ktoré sa u nás
pohrajú v herničke, zaskáču si na trampolíne, potešia sa guličkovému bazénu či penovým preliezkam. Spokojné sú nielen
deti ale i mamičky, ktoré majú možnosť stretávať sa s laktačnou poradkyňou v podpornej skupine dojčenia. Tehuľky sa zas
môžu pripravovať na dojčenie v prípravných kurzoch laktačnej
poradkyne Janky Fazekašovej.
Otvárame nové kurzy o ktorých Vás budeme informovať na našej facebookovej stránke MC Blšky Veľké Zálužie aj v facebookovej skupine Materské centrum Blšky.
			
Martina Vavríková
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CVČ Slniečko
CVČ Slniečko bilancovalo...
CVČ Slniečko sa prezentovalo na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach obce, ale aj mimo nej. Vystúpenia detí z tanečných krúžkov a DFS Slniečko bolo
možné vidieť na mnohých podujatiach v obciach regiónu.
Práce detí z TVORIVÝCH DIELNÍ a POZNAJ SVET DREVA
sme prezentovali na výstavách v Spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží a na tradičnej Zálužskej palete sprístupnenej
pre verejnosť v malej sále spoločenského domu v našej obci,
kde viaceré naše práce boli ocenené. Tanečný krúžok HIP HOP a
DISCO na mnohých súťažiach v slovenských mestách získal 40
ocenení (1. – 3. miesto). Za najväčší úspech možno považovať
titul MAJSTER EURÓPY, ktorý získali v Maďarsku a celkové
umiestnenie, ktoré dosiahli na MAJSTROVSTVÁCH SVETA
v Chorvátskom Poreči: 5 prvých miest, 1 druhé miesto a 1 tretie

miesto.
Naši mladší futbalisti sa zúčastnili dlhodobých oblastných majstrovstiev prípraviek , absolvovali halové i letné turnaje a kde
pravidelne dosahujú výborné výsledky. V záverečnom turnaji oblastných majstrovstiev sa zúčastnilo 19 družstiev, kde sa
mladší žiaci - benjamínci umiestnili na 3. mieste a v dlhodobej
súťaži na 2. mieste. V MINILIGE MIŇA STOCHA sa prípravkári z 10 družstiev v záverečnom turnaji umiestnili na 2. mieste
a v dlhodobej súťaži na 1. mieste.
Všetkým úspešným členom a trénerom gratulujeme a želáme
veľa úspechov i v ďalšom školskom roku!

Ukončenie Slniečkovského roka
Po roku plného povinností, náročných tréningov, vypätia síl, ale
aj krásnych úspechov sme sa už po druhýkrát stretli na Ukončení
Slniečkovského roka. Bol to príjemný večer so skvelými ľuďmi.
Účinkujúci od najmenších až po dospelých vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Deti sa na veľkom „STAGEI“ teda na obrovskom pódiu nezľakli, ale užívali si svoje vystúpenia vo veľkom.
Predstavili sa najmä členovia krúžkov CVČ Slniečko, ale pridali
sa k nim aj škôlkari, malé Blšky a šašovia. V ďalšom bloku celé
ihrisko rozhýbali naše MAJSTERKY SVETA tanečná skupina
CAT Walk, cyklotrialová show nám na okamih zastavila dych,
Rapper Parazit potešil najmä generáciu násťročných a Bubnová
show Campana Batucada očarila nielen priamych divákov, ale aj
obyvateľov celej obce. Prvú školu samby na Slovensku Campana Batucada vedie Igor Holka, ktorý si so sebou priviedol špeciálneho hosťa z Brazílie, dlhoročného bubeníka skupiny Timbalada Dendeho Macedo. Dende preniesol veľký kus brazílskej
energie tak na divákov ako aj na samotných bubeníkov. Svojou
charizmou si získal malých aj veľkých, pozval na pódium naše
CatWalkáčky a pripravil tak obecenstvu nevšednú show. Stanovištia pre deti vytvorili výbornú zábavu a získanie odmien zase
úsmevy na tvárach detí.
Veľmi dôležitou časťou programu bolo odovzdanie cien a poďakovanie lektorom a deťom, ktoré nás v uplynulom roku

reprezentovali. Zaslúžia si obdiv a uznanie za celoročnú prácu,
pravidelnosť na tréningoch a oddanosť svojej záľube. Kiež by si
všetky naše deti našli takúto cestu, ktorá je zmysluplnou a dáva
im možnosť rastu osobnostného aj fyzického rastu. V nasledujúcom školskom roku ponúkame takúto možnosť rastu znova prostredníctvom krúžkov, ktorých ponuku sme rozšírili a chceme
tak dať deťom príležitosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a
správne. Samozrejme za podpory svojich rodičov, kamarátov a
učiteľov. Prajeme všetkým deťom, aby sa našli v tom „svojom“,
aj keď budú skúšať viackrát a v rôznych oblastiach. Úspešný
nový školský rok!
Podporili nás: Snack Bar Gloria, Fantasia Light and Sound
Company, Penzión Vendelín. Poďakovanie patrí Obci Veľké Zálužie a jej pracovníkom za podporu, starostovi p. Milanovi Bírovi a poslancom obce, organizáciám, s ktorými sme počas celého
roka úzko spolupracovali, našim lektorom a vedúcim krúžkov,
rodičom a dobrovoľníkom, ktorí s nami spolupracovali na aktivitách a neposlednom rade všetkým deťom CVČ Slniečko.
								
				
Mgr. Eva Prekopová
				
Bc. Silvia Cocherová
							

Pripravili sme pre Vás
V tomto slniečkovskom roku sme rozšírili ponuku záujmových
útvarov o keramický a píšťaľkový. Otvárame aj záujmové útvary, kde si deti pripravia zdravé pokrmy, vlastné odevy a vyrobia
si z papiera a dreva zaujímavé výrobky.
Pokyny pre rodičov:
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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Činnosť podľa rozvrhu (bude zverejnený aj na našej stránke) začína 1.októbra 2016.Príspevok člena navštevujúceho záujmové
útvary v šk. roku 2016/2017 je podľa platného VZN č. 3/2016:
5,00€/polrok – a to v prípade, že odovzdá do CVČ Slniečko vzdelávací poukaz alebo 10,00€/polrok v prípade, že nevyužije
vzdelávací poukaz, pre deti v hmotnej núdzi je to 2,00€/rok.
Zriaďovateľ Centra voľného času Slniečko môže rozhodnúť o
znížení alebo odpustení príspevku na základe písomnej žiadosti
ak preukáže, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.
Mgr. Eva Prekopová
riaditeľka CVČ Slniečko
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Skautské leto 2016
Keď sa začnú letné prázdniny, pre skautov to automaticky znamená, že ich prvé dva až tri týždne strávia na tábore. Už je to
zvykom nášho zboru, že práve tieto dni sa nesú v znamení táborenia na lúke mimo civilizácie. Len les, potok, hviezdne nebo,
lúka plná kamarátov a jedno veľké spoločné táborové dobrodružstvo. Témou toho tohtoročného bol Stroj času, ktorý skautov premiestnil do stredoveku a vĺčatá až do praveku.
Skauti sa na táborisko dostali pešo pomocou GPS súradníc,
ktoré ich vždy priviedli k miestu, na ktorom našli obálku s ďalšou súradnicou. Takýmto spôsobom sme putovali dva dni, počas ktorých sme prešli hradom Gýmeš i Oponice a vystúpili aj
na Veľký Tríbeč. Po príchode do tábora, sme sa rozdelili do štyroch tímov a všetci sa zmenili na stredovekých sedliakov, ktorí si
museli postaviť strechu nad hlavou, v ktorej bývali prvý týždeň
tábora. A tak sa všetci pustili do stavania prístreškov. Oprášili si základné uzly, krížovú väzbu, trochu konštrukčnej kritiky
a samozrejme tímovej spolupráce a trpezlivosti. Sedliakmi sme
boli tri dni, počas ktorých sme museli od kráľa získať za zručné,
intelektuálne, fyzické, ale aj rôzne iné úlohy spolu 16 zlatiek,
zmocniť sa artefaktu skrytom na hrade Hrušov a taktiež sme
si vyskúšali aj naše kulinárske vlohy pri pečení sliepky. Mali
sme teda čo robiť, aby sme postúpili o stupeň vyššie a stali sa
mešťanmi. Ako mešťania sme šili stredoveké odevy a zhotovili
funkčnú kušu a k nej aj šípy. Keďže tento rok sa táborilo neďaleko dediny Velčice, na záver prvého týždňa sme ju preskúmali
trocha bližšie počas dedinskej hry, kedy sme zisťovali niečo z jej
histórie, športových aktivít, zakresľovali sme jej pôdorys a významné pamiatky a tiež skúmali jej blízke okolie. A tak sme sa
všetci v piatok v noci stali rytiermi, za ktorých nás v polnočnom
ceremoniáli pasoval sám kráľ. K stredovekému rytierstvu neodmysliteľne patria rytierske turnaje a tie teda nesmeli chýbať.
Bojovalo sa v rozmanitých disciplínach, ktoré mala pod drobnohľadom princezná, ktorej priazeň sa nakoniec podarilo získať
všetkým štyrom tímom. Rytierstvo je však aj o cnostiach, ktoré
práve my, skauti, dobre poznáme, pretože nás skautský zákon
vychádza z rytierskeho kódexu. Preto sme si takouto duchovnou
cestou rytierskych cností prešli aj počas tábora, aby sme ich mali
stále na pamäti, rozvíjali sa v nich a hlavne sa podľa nich

snažili aj žiť. Jeden večer sme si spríjemnili mumrajom (stredoveké pomenovanie pre ples, zábavu, maškarádu), na ktorom sme
predviedli kráľovi naše tanečné choreografie stredovekých tancov a básne o rytierstve. Nasledovala dvojdňová výprava za artefaktmi potrebnými na postup z rytierstva na posledný stupeň,
a to šľachtu. Cesta viedla k sekvoji neďaleko Solčian, na vrch
Kozlica a cez Javorový vrch späť na táborisko. V noci nás však
zastihla neutíchajúca búrka a hustý lejak, ktorý trval až do neskorých ranných hodín a tak sme svoje plány museli trochu zmeniť. Avšak, nám tento dážď úsmev z tváre nezmyl a na tento nočný zážitok budeme ešte dlho spomínať. Záverečný deň tábora
sme sa slávnostne stali šľachticmi a vďaka kráľovej dôvere voči
nám, nám bolo umožnené vrátiť sa strojom času späť do prítomnosti. Tábor bol ukončený snemovým ohňom, ktorý bol tento
rok výnimočne veľký. Z tábora sme odchádzali síce unavení
na tele, ale povzbudení na duši, síce mali dosť všetkých puťákov
a výprav, ale boli vďační za možnosť zažiť niečo nové s tými
správnymi ľuďmi, boli plní dojmov, skúseností a zážitkov.
Skautský tábor je o množstve vecí, ktoré vo svojej jedinečnosti
ponúka, jednou z nich je aj naučiť sa radostne a pokorne slúžiť
druhým bez očakávania odmeny a mať z toho potešenie. Práve
tomuto tohtoročný tábor veľmi naučil a popri tom si skauti užili
veľké stredoveké dobrodružstvo.
Táborom však naše skautské leto nekončilo. Niektorí starší
z nás sa zúčastnili Svetových dní mládeže v Krakove, kde sme
mali možnosť duchovne načerpávať. Ďalej sme počas jedného
augustového týždňa hrali celkom netradičnú hru, počas ktorej
sa denne bicyklovalo na zaujímavé miesta v našej dedine, alebo
jej okolí. September otvoril nie len nový školský rok, ale aj ten
skautský, ktorý sme slávnostne zahájili na konci augusta. A tak
doň opäť vkročíme s nadšením a radosťou z toho, čo nám prinesie.
					

Mária Bridová

FS Drienka a Gajdošskí trogári
Nezisková organizácia Mravec a členovia MO MS zorganizovali v našej obci v dňoch 24.–26. júna 2016 1. Medzinárodný gajdošský festival. V jeho programe „Zagajduj gajdoško“
sa predstavilo niekoľko desiatok gajdošov a muzikantov zo
Slovenska, Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Bieloruska.
Naši mladí gajdoši viedli workshopy pre deti MŠ a ZŠ. V priebehu 3 dní sme sa predstavili s našimi zvykmi, tradíciami, piesňami a hrou na gajdy v podaní najmladších zálužských gajdošov,
Gajdoškých trogárov a FS Drienka.
Privítali sme dcéru i vnučku posledného slovenského profesionálneho gajdoša Jozefa Antalíka, ktorý žil a pôsobil v našej obci
a reprezentoval našu obec v čase jeho najväčšej gajdošskej slávy.
Spolu s nimi sme otvorili pamätnú gajdošskú izbu.
Predstavili sme medzinárodné gajdošské hry nielen na festivale,
ale i na jarmoku, na Nitrianskom hrade a v chráme vo Veľkých
Bieliciach. Tu všade sme mali priestor reprezentovať nehmotné
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kultúrne dedičstvo našej obce, náš originálny štýl hry na gajdy,
ktorý je neopakovateľný a technicky výnimočný. Môžeme sa
pochváliť, že v Záluží máme už 5 gajdošov.
Viac o nás nájdete na facebooku: Gajdošskí trogári + Drienka
Napísali o nás: http://www.jankohrasko.sk/clanok/17462/zagajduj-gajdosko/
Dovoľte nám poďakovať sponzorom a každému, kto akoukoľvek čiastkou, účasťou, alebo i podporou prispel zdarnému
priebehu festivalu „Zagajduj gajdoško“.
Ďakujeme, že nám pomáhate udržiavať tradície.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
				

Gabriela Pavelová
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
FSk Ujlačanka
Folklórna skupina Ujlačanka sa v 2. polroku prezentovala svojim vystúpením na stretnutí Folklórnych skupín pod názvom
„ Seniorská pohoda“ na ktorej sa zúčastnilo 5 Folklórnych skupín z okolia Nitry a hosťom podujatia bola Folklórna skupina
z Komárna. Dňa 5.7. 2016 v rámci Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov sa konalo v našej obci
folklórne popoludnie v ktorom sa predstavil FS Poľana z Brna
a s programom vystúpila aj FSk Ujlačanka. Spolu s členmi ZO
JD sme 22.8. odcestovali do Račkovej doliny, kde sme si oddýchli a zrelaxovali. V rámci 5 dňového pobytu sme navštívili
aj Vysoké Tatry.
V našej obci dňa 26.8. pri príležitosti 72. výročia SNP sme sa
zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov, kde sme zaspievali
v úvode pieseň Alpiny a Tichá noc, krásna noc. Uctili sme si
pamiatku hrdinov obce - Ujlačanov, ktorí sa aktívne postavili na
odpor fašizmu a zapojili sa do Slovenského národného povstania. Pri príležitosti výročia SNP sme počas výletu v Bratislave
spolu s ZO JD navštívili Slavín, kde sme sa poklonili pamiatke
vojakom, ktorí padli v 2. svetovej vojne. Potom sme sa loďou
plavili po rieke Dunaj a navštívili sme hrad Devín, kde sme sa
poklonili pamiatke kňaza Antona Srholca, ktorý pôsobil aj v našej obci a jeho pamätník s bustou je umiestnený pri Bráne slobody na Devíne.
Želám pevné zdravie všetkým členom FSk Ujlačanka, aby sme
aj naďalej mohli všetci zúčastňovať kultúrnych podujatí nielen
v našej obci, ale aj okolitých obciach a tak prezentovať našu obec
Veľké Zálužie.
			
Anna Baková
		
			
vedúca FSk Ujlačanka

DHZ Veľké Zálužie

Činnosť Jednoty dôchodcov vo Veľkom Záluží

Dňa 25.06.2016 sa konala v obci Lužianky hasičská súťaž, na
ktorej sa zúčastnilo 17 družstiev. Našu obec reprezentovali družstvo chlapcov a družstvo dievčat, kde chlapci sa umiestnili na 9.
mieste a dievčatá na 5. mieste. Týmto chcem mladým členom
poďakovať za húževnatosť a vytrvalosť pri súťažiach.
Počas letných prázdnin sme sa snažili s mladými hasičmi naplno využiť čas trénovaním na ihrisku za školou a udržiavaním
materiálno-technického zabezpečenia a výbavy v hasičskej
zbrojnici. Sme radi, že v družstve mladých hasičov máme nových členov a dúfame, že ich bude viac.
V nedeľu 31.07.2016 vo večerných hodinách boli na západnom Slovensku výdatné zrážky, ktoré spôsobili povodne na
viacerých miestach. Tým sa nevyhla ani naša obec. O 21.30
hod. sme boli zvolaní p. starostom na pomoc pri odstraňovaní
zatopených častí obce. Pomáhali sme pri odstránení padnutých
stromov, kontrolou potokov a ich prietokov, nakoľko boli až do
ustátia dažďov plné. Najviac postihnutou časťou obce bola ulica
Rapatská, Lúčna a Vodná. Po klesnutí vody sme pokračovali na
Rapatskej ulici u p. Buchlíka s odčerpavaním vody zo suterénu domu. Na zásahu sa zúčastnili: Pintér Marek, Bíro Miroslav,
Košťál Tomáš, Komarňaský Ivan ml., Danášová Dáša a Križan
Pavol.
Sme radi ,že môžeme byť nápomocní občanom našej obce.
			
Marek Pintér
			
predseda DHZ Veľké Zálužie

Jednota dôchodcov začala 2. štvrťrok brigádou na skrášlenie
dvora a opravou lavičiek pred budovou, ktorú užívajú naši seniori. Členovia sa 22.8.2016 zúčastnili oddychového a rekreačného
pobytu v Račkovej doline. Navštívili aj Tatry a to Hrebienok,
Malý a Veľký vodopád, Starý Smokovec. Prechádzkou po lese
sa potešili zbieraním hríbov. V Lužiankach sa konali 23.8.2016
športové hry, na ktorých sa zúčastnilo 10 členov z JD. Úspešne
nás reprezentovala pani Mária Goňová. Jednota dôchodcov sa
2.9. 2016 zúčastnila jednodňového zájazdu do Bratislavy. Plavba loďou na Devín, prehliadka hradu. Pri pamätnej tabuli, ktorá
je na Devíne umiestnená sme si spomenuli na kňaza Antona Srholca, ktorý v minulosti pôsobil aj v našej obci. Ako spomienku na výročie SNP sme navštívili pamätník na Slavíne, kde sme
sa poklonili pamiatke vojakom, ktorí položili život v bojoch pri
oslobodzovaní našej vlasti. Boli sme aj na cintoríne v Slávičom
údolí, kde sú pochovaní mnohí významní činitelia kultúrneho
života. Pri odchode z Bratislavy sme sa zastavili v nákupnom
centre.
Želám veľa pevného zdravia všetkým našim dôchodcom, aby
sa aj naďalej v plnej sile a radosti mohli zúčastňovať na ďalších
spoločných akciách usporiadaných Jednotou dôchodcov.
					
					
Mižová Gizela
				
predsedníčka JD
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
Rok sa pomaly presúva z letného do jesenného obdobia, v sadoch a viniciach vrcholia záchranárske práce po jarných mrazoch. Po tejto činnosti si treba aj vydýchnuť, preto členovia našej
základnej organizácie navštívili 23.7.2016 Strekovské slávnosti
vína. Zastavili sme sa pri viacerých stánkoch a ochutnali dobré

vínka. Našli sme aj miestnych vinárov, ktorí boli ochotní podeliť sa s nami so skúsenosťami pri pestovaní, ošetrovaní a spracovaní hrozna. Viacero vinárov nám ukázalo aj svoje pivničky,
kde vínko ošetrujú a skladujú. Neobišli sme ani stánok vinárstva
Terra Wylak z Veľkého Zálužia, kde sme ochutnali niekoľko
vzoriek vína a prijali sme ich pozvanie do priestorov sídla ich
spoločnosti vo Veľkom Záluží.

V mesiaci jún, niekoľko našich členov sa zúčastnilo na odbornej prednáške s praktickou ukážkou letného rezu ovocných drevín v priestoroch katedry vinárstva a ovocinárstva Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prednášku zorganizoval
Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov a ukážky predvádzal Doc. Paulen z katedry záhradníctva.
Výstava AGROKOMPLEX 2016, ktorá sa konala v dňoch
18.8. – 21.8.2016 bola ďalšou akciou, kde sa zúčastnila aj naša
základná organizácia. Po prvý krát sme pripravili expozíciu,
kde naši členovia organizácie predstavili svoje ovocie, zeleninu a rôzne výpestky zo záhrad na celoslovenskej súťaži OVOCIE ROKA a ZELENINA ROKA 2016. Všetkým členom, ktorí
poskytli svoje vzorky patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej
organizácie a zviditeľnenie našej obce.V tejto aktivite by sme
chceli pokračovať aj v budúcnosti. Veríme že sa do tejto aktivity
zapojí čoraz viac našich členov a obyvateľov obce. V auguste
sme podali pomocnú ruku aj našej farnosti, kde sme pripravili
priestory pre letný tábor kresťanskej mládeže. Odstránili
sme kroviny z oplotenia, pokosili priestory sadu a pripravili
ihrisko pre potreby letného tábora. Tieto práce organizovali naši
členovia Karol Korec a Stanislav Pekar, za čo im patrí veľká
vďaka ako aj všetkým zúčastneným občanom.
V mesiaci september, konkrétne 10.9. 2016 v spolupráci s obcou Veľké Zálužie sme organizovali ZÁLUŽSKÉ VINOBRANIE 2016, ktorým sme si uctili náročnú prácu našich vinárov
a občanom. Návštevníci si v sobotu počas bohatého kultúrneho
programu mohli pochutiť na dobrom burčiaku či vínku. Želáme
všetkým občanom našej obce pevného zdravia pri náročných jesenných prácach.
Za výbor ZO SZZ

Ing. Vladislav Omelina – predseda
Stanislav Pekar – tajomník

„Kalendárium záhradkára“
OKTÓBER
- Ozajstný jesenný ovocinársky mesiac. Na október sa viaže
veľa predpovedí o počasí. vraj začiatok októbra” hoci pekný
býva” predsa v druhej polovici several podúva. Teplý október
– studený November. Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v
decembri. Ak je október zelený, bude január studený.
- Skladovanie ovocia – priestory na zimné skladovanie ovocia
by mali byť vydezinfikované, sklad by nemal v zime premrznúť,
teplota pri skladovaní by mala byť 2 až 4 °C, na jar okolo 6°C,
maximálne 8°C. Ovocie neuskladňujeme spolu so zemiakmi a
ani so zeleninou.
- Po 15. októbri začíname s výsadbou jabloní, hrušiek, slivkovín
a bobuľovín. Broskyne, marhule, orechy kráľovské, mandle, ale
aj čerešne sadíme radšej na jar.
- V októbri je vhodný čas aj na zásobné hnojenie. Každý tretí až
štvrtý rok hnojíme tiež maštaľným hnojom alebo kompostom
- Koncom mesiaca robíme postrek proti vlnačke krvavej prípravkami ako sú Bi 58 EC alebo Pirimor 50WG.
- Ochrana proti hryzcovi- v miestach výskytu hryzca vodného sa odporúča sadiť stromčeky do jám vystlaných hustejším
drôteným pletivom, ktoré bude po vysadení svojou manžetou
vyčnievať nad povrch pôdy.
NOVEMBER
- November svojim c hladnejším a vlhším počasím umožňuje
v záhradkách presádzať aj staršie ovocné stormy, napríklad jablo
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2016

ne a hrušky, ale i kríky. Presádzame ich podľa možnosti s balmi
zeminy. Tradičnou a osvedčenou prácou ovocinára je aj kopanie
jám na jarnú výsadbu stromčekov. Je to dôležité najmä v suchších lokalitách.
- V novembri už robíme prvú kontrolu uskladnených jabĺk
a hrušiek. Dôležité je aj vetranie skladovacích priestorov.
Rajčinová úroda

Aj pán František Križan patrí
k záhradkárom, ktorý sa každoročne snažia vo svojom záhone
dopestovať peknú úrodu. Veď
nie je nič lepšie, ako odtrhnúť si
domácu a chutnú rajčinu z vlastnej záhradky. Pochválil sa nám
s 2,90m vysokým rajčinovým
kríkom. Pri jeho oberaní bude
potrebovať aj rebrík.
Prajeme mu veľa šťastia pri pestovaní takýchto vlastných rajčín
na záhrade.
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Športové okienko
ŠPORTOVÝ KLUB
Hodnotíme sezónu mladších žiakov a prípravky
Opäť nastal čas zhodnotiť bohatú sezónu našich mladších žiakov
a prípravkárov, ktorí sa zúčastnili mnohých turnajov po širokom
okolí. Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do novej sezóny
2016/2017. Ako obstáli naše futbalové nádeje?
MLADŠÍ ŽIACI
Mladší žiaci Veľkého Zálužia (deti narodené po 1.1. 2003, pozn.
autora) hrali v sezóne 2015/2016 v 4.lige v skupine A. V dlhodobej súťaži sme obsadili pekné 2.miesto, keď si prvenstvo vybojovala Chrenová A. Vrcholom sezóny mladších žiakov bol
júnový záverečný turnaj, ktorý sa uskutočnil na štadióne FC Nitra. Zúčastnilo sa ho dokopy až 19 mužstiev vrátane nášho. Veľké
Zálužie malo v skupine D slabší začiatok, keď nezvládlo zápasy
s Hájskym (0:1) a Hornými Salibami (0:2), no dokázalo zdolať béčko Chrenovej jasne 3:0 gólmi Beneho (2) a Števíkovej.
Víťazstvo nás nabudilo a nakoplo k lepším výkonom, v osemfinále sme si poradili so Zbehmi 3:1 (góly: Bene 2 a Záhorák),
vo štvrťfinále sme sa nezľakli favorizovaného áčka Chrenovej,
ktoré sme gólmi kanonierov Beneho a Záhoráka vyradili víťazstvom 2:0. V semifinále však nad naše sily bolo kvalitné mužstvo Čeľadíc, nad ktorým sme síce vyhrávali po presnom zásahu
Bédiho, no súper odpovedal dvomi gólmi a tešil sa z postupu
do finále (1:2). Prehra našich chlapcov nezlomila, práve naopak.
Súboj o bronz proti Horným Salibám bol mimoriadne vyrovnaný, gólovo vztýčil Úlackú vlajku Bene, ktorý jediným gólom
rozhodol zápas a Veľké Zálužie sa tešilo z 3.miesta na prestížnom turnaji. Významné zastúpenie mal náš tím aj v individuálnych oceneniach. Najlepším brankárom turnaja sa stal náš Šimon Srnec, za najlepšieho hráča Veľkého Zálužia bol pasovaný
Filip Bédi.
PRÍPRAVKA
Svoju súťaž hrala aj prípravka Veľkého Zálužia (deti do 4.ročníka ZŠ), bola to už tradičná Miniliga M. Stocha, ktorá sa hráva
formou turnajov. Stretávali sme sa na nich s mužstvami Hájskeho a Hornej Kráľovej. Naše A-mužstvo v turnajoch kraľovalo
a nenašlo ani v jednom zápase premožiteľa. Za náš B-tím nastupovali prváci na ZŠ a škôlkari, pre ktorých bola každá minúta
na ihrisku veľkým zážitkom a neoceniteľnou skúsenosťou.
Aj záverečný turnaj prípraviek sa odohral na štadióne nitrianskeho FC, zúčastnilo sa ho 10 tímov. Veľké Zálužie prešlo skupinou A ako nôž maslom a suverénne vyhralo všetky štyri zápasy.
Postupne sme porazili Hájske 7:2 (góly: Finta 3, Kováčik, Kuruc, Bujdák, Danáš), Branč 5:0 (Bulejčík 2, Kuruc, Benčo, Kováčik), Lapáš 7:0 (Kováčik 2, Bujdák 2, Kuruc, Finta, Cocher)
a Výčapy Opatovce 5:2 (Kováčik 2, Bujdák 2, Finta). Štvrťfinále už takou jasnou záležitosťou nebolo, Kolíňany nás poriadne
potrápili, gólmi Kováčika a Benča sme vyhrali 2:1 a postúpili
do semifinále. V ňom naši chlapci nenechali nič na náhodu, gólovo explodoval štvorgólový Kováčik, pridal sa k nemu jedným
zásahom Bulejčík a víťazstvom 5:0 sme sa katapultovali do finále. Prípravka Chrenovej však pomstila svojich mladších žiakov.
Zálužiu nestačil ani gól Bujdáka, nakoniec sa naše nádeje museli
po prehre 1:2 uspokojiť so striebornými medailami. Najlepším
hráčom turnaja sa stal náš Jakub Kováčik, v našom mužstve bol
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za najlepšieho menovaný Adam Finta. Na záverečnom turnaji
hralo vo svojej skupine aj B-mužstvo Veľkého Zálužia, v ktorej
obsadilo konečné 5.miesto.
Na konci súťažného ročníka sa deti narodené po 1.1.2004 zúčastnili turnaja vo Veľkom Kýri. V konkurencii štyroch tímov
sme nedali ostatným šancu, postupne sme porazili Tvrdošovce
(2:0), Lapáš (1:0) a domáce mužstvo (4:0) a bez inkasovaného
gólu sme turnaj vyhrali.
Po poslednom tréningu si tréneri mladších žiakov aj prípravky
pripravili pre svojich zverencov záverečné posedenie, na ktorom
sa hráčom odvďačili za kvalitné výkony, ktoré podávali počas
celej sezóny. Okrem občerstvenia dostal každý hráč ako poďakovanie diplom.
NOVÁ SEZÓNA
Po mesačnej prestávke sa deti vrátili do tréningového procesu
a začali prípravu na nový ročník.
Na začiatku augusta sa deti narodené po 1.1.2006 zúčastnili turnaja v Čeľadiciach. V kvalitnej konkurencii štyroch tímov sme
vyhrali s Lapášom (4:3), bod sme si pripísali za remízu s Čeľadicami (0:0) a dvakrát sme ťahali za kratší koniec s Chrenovou
(1:2) a s ČFK Nitra (2:4).
O dva týždne sa na našom ihrisku konal 2.ročník turnaja mladších žiakov Focin Cup, ktorý sa hrá na pamiatku zosnulého hráča
Veľkého Zálužia a FC Nitra Františka Bíra prezývaného Focin.
Sily si na turnaji zmeralo 5 mužstiev. V prvom zápase sme
s Hájskym uhrali remízu 1:1, gól za Veľké Zálužie strieľal Bédi,
s Mojmírovcami však už gól Bédiho nepomohol, remíza nám
ušla v posledných sekundách, v ktorých súper rozhodol o víťazstve 2:1. Naši chlapci sa správne nabudili a v ďalšom zápase
rozstrieľali Cabaj-Čápor 6:0, o góly sa postarali Bédi (2), Števík
(2), Kušnír a Danáš. Jednoznačné víťazstvo 5:1 sme si pripísali
aj proti Veľkému Kýru, za Veľké Zálužie sa postupne presadili Finta, Bédi, Vančo, Kušnír a Kováčik. Tieto výsledky stačili
na konečné 2.miesto, na turnaji triumfovali Mojmírovce.
Do novej sezóny vstúpia naše mužstvá v nových súpravách,
ktoré nám aj s prispením rodičov zakúpil futbalový klub. Zároveň sa chceme poďakovať firme ESO STAV za tričká pre deti
a snack baru Gloria za chutnú pizzu po zápasoch. Trénerom Pavlovi Bírovi, Mariánovi Bakovi a Štefanovi Fintovi prajeme aj
v novej sezóne veľa úspechov.
					
Marek Kováčik
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Spoločenská rubrika
Lukostrelecký krúžok

Družstvo žiakov

Nohejbalisti

Dňa 16.9. 2016 o 9,00h sa v obci Horná Kráľová konal IV. Turnaj futbalových nádejí členských obcí o.z. VITIS. Na tomto turnaji sa zúčastnilo aj družstvo žiakov z Veľkého Zálužia, ktoré sa
medzi 10 družstvami umiestnilo na 7. mieste.

Miroslav Komárňanský sa zúčastnil 6.08.2016 na
Dunajskom pohári vo Veľkom Záluží kde skončil na 4 mieste.

Naši nohejbalisti prezentovali CVČ Slniečko na turnaji druholigových družstiev západoslovenského kraja vo Vinodole, kde
získali pohár starostu obce Vinodol za pekné 2. miesto.

FAMILY DAY NIROTECH - spoločne strávený voľný čas,
oddych a zábava
Za pomerne pekného počasia a hojného počtu účastníkov sa v piatok 19.8. 2016 na miestnom ihrisku vo Veľkom Záluží konala akcia
pre zamestnancov a rodinných príslušníkov spoločnosti Nirotech.
Príjemné popoludnie sa nieslo v duchu dobrej nálady. Športového ducha si kolegovia precvičili pri futbalovom turnaji. Miestny hasičský zbor svojimi ukážkami zapojil do akcie malých
aj veľkých. Radosť v očiach detí znásobila ponuka cukrovej
vaty a zmrzliny. Rodičia neprotestovali, vychutnávali si maškrty
a občerstvenie spoločne s deťmi. Pohyb na skákacom hrade využili všetky prítomné ratolesti. „Dospelákov“ zase potešili jazdy

na štvorkolkách. Pri tancovačke so živou hudbou sa vystriedali
už všetky ročníky.
Celá akcia sa niesla v znamení športu a relaxu zároveň. Rodiny
a kolegovia si užili skvelú zábavu, bolo to príjemné spestrenie
po práci. Určite si takúto akciu ešte zopakujeme.
Za poskytnuté priestory, ochotu a ústretovosť sa chceme poďakovať vedeniu obce Veľké Zálužie.
Kolektív spoločnosti Nirotech
Ponúkam kvalitné a spoľahlivé doučovanie matematiky,
prípravu na písomky, monitor a prijímacie skúšky . 0911 521
532.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - júl 2016 až september 2016
Narodili sa:
Adam Kudry
Martin Mócik
Damián Banás
Michal Štefanovič
René Bihari
Ján Koiš
Lukas Bíro
Mateo Kučiak
Adela Jarošová
Tomáš Viskup
Marko Ternény
Ema Pekarová
Emma Bírová
Alžbeta Tkáčová
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Zosobášili sa:
Alena Gáthová a Patrik Balko
Anna Očadlíková a Jozef Mokrý
Miroslava Lieskovská a Ignác Ratica
Veronika Kováčiková a Marek Sabadoš

Opustili nás:
Jozef Palik 				
Mária Bírová r. Ondrišová 		
Antónia Gapčová r. Tkáčová		
Juraj Koteš				
Eva Šáteková r. Šatárová		
Jozef Bako
Terézia Tkáčová r. Križanová
Valéria Chlebcová r. Kičková
PaedDr. Anton Omachel		

71 r.
79 r.
86 r.
54 r.
74 r.
58 r.
79 r.
89 r.
86 r.
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Dobre naladená jeseň
HUSQVARNA 135

Ľahká píla vhodná na domáce práce. Motor X-Torq; LowVib; Air Injection.
Výkon 1,5 kW*, dĺžka lišty 14"/35 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,4 kg.

■

Akciová cena: 255 €
Bežná cena: 275 €
Mesačná splátka: 12,75 €1)

REŤAZOVÉ PÍLY, PRÍSLUŠENSTVO

ZVÝHODNENÁ JESENNÁ PONUKA 2016
2

Motor X-Torq® s nízkou
spotrebou paliva a nízkymi
emisiami.
Jednoduché štartovanie zaistené systémom Smart Start®
a palivovou pumpičkou.
Systém čistenia vzduchu
Air Injection™ predlžuje
intervaly čistenia ﬁltra.

UNIVERZÁLNE FARMÁRSKE PÍLY
HUSQVARNA 440
Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib.
Výkon 1,8 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 4,5 kg.

■

Akciová cena: 379 €
Bežná cena: 419 €
Mesačná splátka: 18,95 €1)

AutoTune™ zabezpečuje optimálny výkon motora pomocou jeho
automatického nastavovania.
RevBoost™ zaisťuje akceleráciu a vyššiu rýchlosť reťaze pre
najlepší výkon pri odvetvovaní.
LowVib® – antivibračné tlmiče
efektívne absorbujú vibrácie
a šetria tak ramená a ruky
obsluhy.

HUSQVARNA 445
Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib.
Výkon 2,1 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.

■

Akciová cena: 390 €
Bežná cena: 425 €
Mesačná splátka: 19,50 €1)

HUSQVARNA 450 e-series
Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib.
■ Výkon 2,4 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 5,1 kg.
Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €
Mesačná splátka: 22,45 €1)

HUSQVARNA 455 e-series Rancher
Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib; AutoTune.
Výkon 2,6 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 6 kg.

■
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Akciová cena: 529 €
Bežná cena: 575 €
Mesačná splátka: 26,45 €1)
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V sortimente motorových píl Husqvarna si každý nájde tú vhodnú pre svoje potreby.
Vždy so zodpovedajúcim výkonom, vysokou kvalitou a dôrazom na ergonómiu.
HUSQVARNA 550 XP®

Veľmi výkonná profesionálna píla. Motor X-Torq; AutoTune; LowVib; Air Injection; Smart Start.
■ Výkon 2,8 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.
Akciová cena: 625 €
Bežná cena: 695 €
Mesačná splátka: 31,25 €1)

HUSQVARNA 555
Píla na náročné práce. Motor X-Torq; AutoTune;
LowVib; Air Injection; Smart Start.
■ Výkon 3,1 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 5,6 kg.
Akciová cena: 665 €
Bežná cena: 719 €
Mesačná splátka: 33,25 €1)

HUSQVARNA 560 XP®G

HUSQVARNA 365

HUSQVARNA 562 XP®

Akciová cena: 699 €
Bežná cena: 759 €
Mesačná splátka: 34,95 €1)

Akciová cena: 799 €
Bežná cena: 869 €
Mesačná splátka: 39,95 €1)

HUSQVARNA 372 XP®

HUSQVARNA 576 XP®

HUSQVARNA T 540 XP®

Veľmi výkonná profesionálna píla. Motor X-Torq;
LowVib; Air Injection; Smart Start.
■ Výkon 4,1 kW*, dĺžka lišty 18"/46 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 6,5 kg.

Pre náročné profesionálne použitie. Motor X-Torq;
AutoTune; LowVib; Air Injection; Smart Start.
■ Výkon 4,2 kW*, dĺžka lišty 18"/46 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 6,8 kg.

Akciová cena: 775 €
Bežná cena: 839 €
Mesačná splátka: 38,75 €1)

Akciová cena: 975 €
Bežná cena: 1.055 €
Mesačná splátka: 48,75 €1)

Moderná arboristická píla pre profesionálne
použitie. Motor X-Torq; AutoTune; LowVib; Air
Injection.
■ Výkon 1,8 kW*, dĺžka lišty 14"/35 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 3,9 kg.

Moderná profesionálna píla. Motor X-Torq;
AutoTune; LowVib; Air Injection; Smart Start;
RevBoost; Vyhrievané rukoväte a karburátor.
■ Výkon 3,5 kW*, dĺžka lišty 15"/38 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 5,9 kg.
Akciová cena: 775 €
Bežná cena: 845 €
Mesačná splátka: 38,75 €1)

Výkonná píla pre profesionálne použitie. Motor
X-Torq; LowVib; Air Injection; Smart Start.
■ Výkon 3,6 kW*, dĺžka lišty 18"/46 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 6,4 kg.

Moderná profesionálna píla. Motor X-Torq; AutoTune;
LowVib; Air Injection; Smart Start; RevBoost.
■ Výkon 3,5 kW*, dĺžka lišty 18"/46 cm,
hmotnosť bez lišty a reťaze 5,9 kg.

Akciová cena: 535 €
Bežná cena: 579 €
Mesačná splátka: 26,75 €1)
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CHROME s.r.o.
autorizovaný predaj a servis Husqvarna
Podzámska 3, 949 01 Nitra
Telefónny kontakt: +421 37 6550 389
+421 903 847 389
e-mail: obchod@chrome.sk

www.chrome.sk
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 3/2016

STRANA 23

Tvorivé dielne: CVČ Slniečko
Ukončenie Slniečkovského roka

Pamätná gajdošská izba Jozefa Antalíka

Slovenský skauting 45. zbor Posledného spojenectva

Jednota dôchodcov - výlet na Hrebienok

Zálužská paleta

