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Editorial

Milí Zálužania,
máme za sebou niekoľko príjemných jarných podujatí, ktoré sa
stali pre našu obec už tradíciou. Výstava k sviatkom Veľkej noci,
Stavanie mája, Gulášmajster, Seniorská pohoda, Ukončenie slniečkovského roka, či Petropavlovský jarmok sa stali priestorom pre stretnutia obyvateľov, detí či návštevníkov obce. Tieto
podujatia vhodne dopĺňali športové podujatia, najmä futbalové
zápasy „A“ mužstva, benjamínkov, žiakov či dorastu. Teší ma
rastúci záujem zo strany návštevníkov, ale aj neustále zvyšovanie kvality podujatí zo strany ich organizátorov. Výsledok ich
práce všetci vidíme a vieme ho aj patrične ohodnotiť. Málo z nás
však vie, koľko úsilia, námahy a hodín strávených pri príprave
takéhoto podujatia majú organizátori za sebou.
To isté platí aj pri príprave projektov, ktorých výsledok sa dotýka
vás, vážení spoluobčania. Rád by som vám na tomto mieste napísal, čo sme pre vás v tomto období pripravili a čo bude v našej
obci nové. Po takmer ročnom úsilí sme sa posunuli vo výstavbe
základnej školy. Bola podpísaná zmluva o dielo a v spolupráci
s poslancami obecného zastupiteľstva sme vybavili aj finančné
krytie stavby. Kartu má teraz v rukách zhotoviteľ a nám ostáva
veriť, že začne stavať čím skôr. Zaviazal sa, že školu postaví
do dvanástich týždňov.
Pripravili sme aj projekt na rozšírenie kapacity materskej školy
o ďalších 47 detí. Tento projekt by mal byť financovaný z prostriedkov Európskej únie. V súčasnom období je kompletná
žiadosť podaná na príslušnom orgáne a je v stave posudzovania.
Z prostriedkov Európskej únie bude financovaný aj ďalší projekt, ktorým by sme chceli modernizovať priestory pre výučbu
informatiky na základnej škole.
V žiadostiach o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja
bola naša obec pomerne úspešná. Spolu s organizáciami, ktoré
si tiež žiadali dotáciu, sme získali takmer dvatsaťtisíc eur. Prostredníctvom týchto prostriedkov sa budú spolufinancovať
viaceré kultúrne a spoločenské podujatia. Za všetky spomeniem
aspoň jeden projekt, na ktorom sme pracovali spolu s farským
úradom a boli sme úspešní. Je to projekt reštaurovania sochy
Immaculaty pri obecnom úrade. Po realizácii reštaurátorského
výskumu sme dohodli postup reštaurovania a získali súhlas pamiatkového úradu. Socha sa odinštaluje a prevezie do ateliéru,
kde sa opraví. Späť by sa mala vrátiť k našim hodom.
Obec má rozbehnuté široké spektrum rôznorodých aktivít. Na tie
potrebujeme aj dosť peňazí, a preto sa snažíme šetriť všade tam,
kde je to možné. Našou snahou je realizovať čo najviac činností
vlastnými zamestnancami. Výraznú úsporu nám prinesie znižovanie energetickej náročnosti majetku vo vlastníctve obce. Prispieť by mala aj modernizácia verejného osvetlenia v obci. Hneď

ako obecné zastupiteľstvo schváli Záverečný účet obce a použitie prebytku hospodárenia, budú sa montovať nové výložníky
a nové LED svietidlá verejného osvetlenia pozdĺž celej ulice
Hlavná. Demontované súčasné výložníky a lampy budú postupne nahrádzať poškodené lampy na bočných uliciach. Dali sme
spracovať aj projekt Znižovania energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Tento projekt by sme chceli prefinancovať
cez dotáciu z Environmentálneho fondu. Momentálne čakáme
na výzvu, aby sme ho mohli podať.
Medzičasom sa intenzívne pracuje na príprave podkladov pre
žiadosť na financovanie modernizácie a rozšírenia ČOV a verejnej kanalizácie. Projektová dokumentácia je hotová, finalizuje
sa Správa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, obnovenie stavebného povolenia formou vyhlášky a postupne sa vysporadúvajú pozemky pod miestnymi komunikáciami na piatich
uliciach. Vážim si ústretovosť všetkých vlastníkov pozemkov
pod cestami, ktorí svojim podpisom kúpno-predajnej zmluvy sú
ochotní previesť časť svojho pozemku pod cestou a tak prispieť
k zveľaďovaniu našej obce.
Dalo by sa ešte písať veľa riadkov o práci, ktorú robíme. Avšak
teraz prišlo leto, s ktorým sú spojené dovolenky a oddych.
Úprimne vám prajem, aby ste si leto užili plnými dúškami a s radosťou vychutnali aj niekedy až príliš horúce počasie.
				

Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 20. marca 2017

————————————————————
UZNESENIE č. 257/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Jána Murína a členov PhDr. Petra Cocher a Mgr. Danielu Beličkovú.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 258/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za:11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 259/2017
k bodu č. 5/ Informácia o plnení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 260/2017
k bodu č. 6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č 1/2017 o podmienkach podnikania na území
Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017
obce Veľké Zálužie o podmienkach podnikania na
území Obce Veľké Zálužie,
b)uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 obce
Veľké Zálužie o podmienkach podnikania na území
Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Bc.; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Martina Vavríková Ing.
proti: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
zdržal sa: 3 – Peter Cocher, PhDr., Daniela Hollá,
Ing; Iveta Ovčíková;
nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 261/2017
k bodu č. 7/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
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návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane na území Obce Veľké Zálužie,
b)uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2017
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane na území Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 262/2017
k bodu č. 8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu
opráv, prevádzky a údržby bytového fondu obce
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017
obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania
fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu
obce Veľké Zálužie,
b)uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2017 obce
Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu
opráv, prevádzky a údržby bytového fondu obce
Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 263/2017
k bodu č. 9/ Schválenie úveru vo výške 1.000.000,Eur
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení resp. príslušných ustanovení Štatútu daného obcou Veľké
Zálužie
a)schvaľuje
prijatie úveru vo výške 1.000.000,00 EUR (slovom jeden milión eur) poskytnutého zo strany:
Československá obchodná banka, a.s, so sídlom:
Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH: SK7020000218,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B
(ďalej len „banka“), na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Prístavba Základnej
školy vo Veľkom Záluží
b)schvaľuje
vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z
prijatého úveru.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 264/2017
k bodu č. 10/ Zrušenie uznesenia č. 143/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
ruší
Uznesenie č. 143/2016 zo dňa 27.2.2016 o prijatí
úveru vo výške 350.000,00 Eur poskytnutého zo

strany Československej obchodnej banky, a.s.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 265/2017
k bodu č. 11/ Predloženie Žiadosti o NFP za účelom
realizácie projektu „Prístavba a prestavba materskej
školy vo Veľkom Záluží“,realizovaného v rámci
výzvy„IROP-PO2-SC221-2016-10
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a.predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie
projektu „Prístavba a prestavba materskej školy
vo Veľkom Záluží“, realizovaného v rámci výzvy
„IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
b.zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c.zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
d.zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 266/2017
k bodu č. 12/ Predloženie Žiadosti o NFP za
účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického
vybavenia IKT učebne“realizovaného v rámci
výzvy„IROP-PO2-SC222-2016-13
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a.predloženie žiadosti o NFP za účelom realizáciu
projektu „Zlepšenie technického vybavenia IKT
učebne“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce;
b.zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c.zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
d.zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 267/2017
k bodu č. 13/ Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve Obce Veľké Zálužie – p. Čambáliková
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť Kataríny Čambálikovej, bytom Cintorínska
383, 951 35 Veľké Zálužie o odkúpenie pozemku
parc.č. 43/3 a časť pozemku 43/4 k.ú. Veľké Zálužie, ktoré sú na základe LV č. 2061 vo vlastníc-

tve obce Veľké Zálužie,
b)berie
na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c)súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d)odporúča
žiadateľke doložiť na Obecný úrad vo Veľkom
Záluží vyjadrenie, na aký účel chce pozemok
43/3 využívať a vyjadrenia všetkých užívateľov
predmetných parciel reg. C, parc.číslo 43/3 a parc.
číslo 43/4 a ďalších parciel 50/7, 43/1, 42/4 k.ú.
Veľké Zálužie k zámeru žiadateľky.
Hlasovanie:
za:10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.;
Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík,
Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 268/2017
k bodu č. 14/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Andrea Kurišová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
prevod obecných pozemkov zapísaných na LV
3534 reg. E k.ú. Veľké Zálužie parc. číslo 1525/2
d 2 o výmere 34 m2, 1524/2 d 3 o výmere 58 m2,
1525/2 d 4 o výmere 175 m2 , 1525/2 d 6 o výmere
42 m2 a na LV 2061 reg. C k.ú. Veľké Zálužie
parc.číslo 1608/1 d 5 o výmere 138 m2 odčlenených na základe Geometrického plánu č.252/16
zo dňa 19.10.2016 priamym predajom za cenu
vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 269/2017
k bodu č. 15/ Záväzné stanovisko obce Veľké Zálužie k zámeru výstavby v časti Konopniská
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Rafaela Kalusa a p. Ireny Kalusovej
r.Kováčikovej, bytom J. Hollého 467, 951 35 Veľké
Zálužie o vydanie záväzného stanoviska obce k
plánovanému projektu výstavby IBV na pozemkoch s p.č. 2093/19, 2093/20 a 2093/34 k.ú. Veľké
Zálužie,
b)nemá námietky
k plánovanému projektu výstavby IBV p. Rafaela
Kalusa a p. Ireny Kalusovej r.Kováčikovej, bytom
J. Hollého 467, 951 35 Veľké Zálužie na pozemkoch p.č. 2093/19, 2093/20 a 2093/34 k.ú. Veľké
Zálužie,
c)súhlasí
s plánovaným projektom výstavby p. Rafaela
Kalusa a p. Ireny Kalusovej r.Kováčikovej, bytom
J. Hollého 467, 951 35 Veľké Zálužie na pozemkoch p.č. 2093/19, 2093/20 a 2093/34 k.ú. Veľké
Zálužie a
vydáva záväzné stanovisko k plánovanému projektu výstavby IBV.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 270/2017
k bodu č. 16/ Súhlas s prenájmom časti obecného
pozemku p.č.17/12 reg. C na 40 rokov za symbo-

lickú cenu 1,- Euro pre Slovenský zväz ľadového
hokeja
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
predložený návrh starostu obce o prenájme obecného pozemku k.ú. Veľké Zálužie na 40 rokov
za symbolickú cenu (1 euro) Slovenskému zväzu
ľadového hokeja na vybudovanie športovej haly s
rozmermi 76x56 metrov s ihriskom o rozmeroch
20x40 metrov s celoročnou prevádzkou,
b)súhlasí
s prenájmom obecného pozemku k.ú. Veľké
Zálužie na 40 rokov za symbolickú cenu (1 euro)
Slovenskému zväzu ľadového hokeja za účelom
výstavby športovej haly s rozmermi 76x56 metrov
s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou
prevádzkou.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 271/2017
k bodu č. 17/ Návrh prvej úpravy rozpočtu Obce
Veľké Zálužie za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh prvej úpravy rozpočtu za rok 2017,
b)berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu prvej úpravy
rozpočtu za rok 2017,
c)schvaľuje
návrh prvej úpravy rozpočtu za rok 2017.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.;
Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík,
Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 272/2017
k bodu č. 18/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach za prvý pol rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, jej výsledkoch a podmienkach za prvý pol
rok 2016/2017.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 273/2017
k bodu č. 19/ Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za prvý pol rok
2016/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia za prvý pol rok 2016/2017.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

UZNESENIE č. 274/2017
k bodu č. 20/ Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Centra voľného času Slniečko za prvý pol
rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času Slniečko za prvý pol rok 2016/2017.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 275/2017
k bodu č. 21/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Romana Gulabu a manž. Daniely
Gulabovej, obaja bytom Cintorínska 1388, Veľké
Zálužie o odkúpenie časti obecného pozemku p.č.
564/1 – reg. „E“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 100
m2,
b)berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c)schvaľuje
prevod časti pozemku obecného pozemku reg. „E“
parc.č. 564/1 – k.ú. Veľké Zálužie o výmere 100
m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 276/2017
k bodu č. 21/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Roman Baku bytom Lúčna 692, Veľké
Zálužie o odkúpenie časti obecného pozemku
parc.č. - 1607/3 ( Vodná ulica ) plochu cca 1 x40
m2 a časť pozemku parc.č.1404/1 ( Lúčna ulica)
– plochu cca 1x30 m2 , ktoré susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa,
b)berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c)nesúhlasí
s predajom časti obecného pozemku podľa žiadosti
žiadateľa.
Hlasovanie:
za: 11 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
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 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 22. mája 2017
UZNESENIE č. 277/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Martinu Vavríkovú a členov Ivetu Ovčíkovú a Michala Halvelanda.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Bc.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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Obecný úrad informuje
————————————————————
UZNESENIE č. 278/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho piateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Bc.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 279/2017
k bodu č. 4/ Schválenie zmluvnej dokumentácie
týkajúcej sa úveru vo výške 1.000.000,- Eur od
Československej obchodnej banky
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa úveru od Československej obchodnej banky, a.s.
b)súhlasí
s čerpaním úveru poskytnutého ČSOB, a.s. vo výške 1.000.000,00 Eur podľa zmluvnej dokumentácie
c)súhlasí
s úhradou z vlastných zdrojov dodatočné náklady
nad sumu 1.000.000,00 Eur, ktoré vzniknú v obci v
súvislosti s realizáciou investície – diela „Základná škola - prístavba, Veľké Zálužie“ do sumy vo
výške 16.500,- Eur,
d)odporúča
starostovi obce podpísať zmluvnú dokumentáciu.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Bc.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

U Z N E S EN I A
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 05. júna 2017

————————————————————
UZNESENIE č. 280/2017
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 Juraja Mega.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej Moravčík,
Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 281/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Bc.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 282/2017
k bodu č. 4/ Súhlas obecného zastupiteľstva na
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom
Záluží“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC221-2016-10
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a)predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu
„Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom
Záluží“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC221-2016-10“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce;
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)zabezpečenie finančných prostriedkov na spo-

lufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, v celkovej výške = 30 254,22 €;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 283/2017
k bodu č. 5/ Súhlas obecného zastupiteľstva na
predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC222-2016-13
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a)predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu
projektu „Zlepšenie technického vybavenia IKT
učebne“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce;
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c)zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, v celkovej výške = 1089 €;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.;
Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————

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

Bangová Erika
Bangová Mária
Bodišová Dušana
Borotová Eva
Draškovič František (1945)
Galová Iveta
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Hozák Dušan
Hrnko Karol
Hrnko Vladimír
Kečkéš Marek
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Július
Komarňanský Emil
Kotlár František
Kováčik Michal
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Krišková Zuzana
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kudryová Mariana
Kudryová Patrícia
Kutaková Simona
Lahučká Erika
neb. Lukáč Alojz
Macho Miloš, Ing.
Machúčová Katarína
Macková Martina
Mego Filip
Mezey Vladimír
neb.Novomeský Ján (1962)

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Budín 978
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Hlavná 718
Veľké Zálužie, Hlavná 715
Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Veľké Zálužie, Jarocká 1299/30
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Veľké Zálužie, Piesková 1085
Lehota 219
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Titváň 38
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Veľké Zálužie, Cintorínska 1388/20
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Žatevná 1150/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Nitra, Tr. A. Hlinku 28
Veľké Zálužie, Jarocká 1294
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35
Veľké Zálužie, Spojovacia 433

Výška nedoplatku
v€

465,45
302,20
222,54
546,17
526,11
684,09
182,92
241,35
243,46
709,04
293,64
297,39
1683,74
547,22
326,57
163,33
342,09
242,94
263,18
552,45
188,54
574,11
431,65
657,80
322,91
180,81
885,09
277,52
885,80
297,96
289,64
236,55
225,61
670,44
287,36

Por.
číslo

Priezvisko a meno
daňového dlžníka
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

Novomeská Mária
Pillér Jozef
Pillér Peter
Pillérová Mária
Pillérová Viera
Pötzl Karol
Rác Ivan
Rigo Aladár (1963)
Rigo Ladislav (1964)
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Zuzana
Salay František
Segéňová Anna
Segéňová Jana
Segéňová Monika
Slovák Juraj
Slováková Anna
Statečný Peter
Stojka Ladislav (1969)
Stojková Helena
Šipoš Ivan
Šípoš Juraj
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tkáčiková Erika
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej
Zabák Milan

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Tichá 449
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 855
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Piesková 1016
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Veľké Zálužie, Okružná 457
Veľké Zálužie, Okružná 418
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Hlavná 368
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295/27
Veľké Zálužie, Obecná 949/14
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Veľké Zálužie, Budín 1131/8
Veľké Zálužie, Hlavná 1240
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Kúty 216/7
Veľké Zálužie, Malináreň 525

Výška nedoplatku
v€

734,61
194,48
175,44
217,15
372,81
171,19
821,51
708,56
264,10
1058,07
231,81
574,25
193,52
225,30
177,21
188,54
914,62
263,41
341,72
473,88
186,24
336,39
312,77
531,88
833,13
584,29
241,04
1336,26
160,80
401,70
713,81
326,08
460,62
308,85

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 5.6.2017.
				
STRANA 6
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.
		

Obecný úrad informuje
Klientske centrum pre občanov otvárame 4.9.2017
Uľahčiť obyvateľom a podnikateľom vybavovanie administratívnych záležitostí na obecnom
úrade podmienilo myšlienku vytvorenia klientskeho centra. Klientske centrum obecného úradu bude symbolicky otvorené spolu s oslavou Dňa Ústavy Slovenskej republiky, a to 1.9.2017.
Pre klientov budú jeho služby sprístupnené už v pondelok 4.9.2017.
Základným poslaním klientskeho centra bude dostupnosť služieb vybraných oddelení obecného úrade 5 dní v týždni. Úlohou klientskeho centra bude poskytnúť klientom základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy
iných referátov obecného úradu. Tie sa budú venovať následnému vybavovaniu súvisiacej
agendy.
Klientske centrum bude zabezpečovať najmä služby podateľne (prijímanie a odosielanie pošty, podnetov, žiadostí, oznámení, sťažností, petícií), prijímanie oznamov na hlásenie v obecnom rozhlase, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vyhotovenie kópie listiny, služby pokladne (vyberania úhrad miestnych daní a poplatkov, správnych poplatkov a poplatkov
za služby), evidencia a predaj rybárskych lístkov, vydanie tlačív, vydanie známky na psa,
prihlásenie na trvalý / prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie alebo
zrušenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, vydávanie tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami, vydávanie voličských a hlasovacích preukazov, povolenie ambulantného predaja,
povolenie predaja na trhových miestach, povolenie konania príležitostného trhu.
Klientske centrum bude zriadené v kancelárii, ktorá je dostupná z dvora obecného úradu
(v súčasnosti je to kancelária Referátu školstva, bytovej a podnikateľskej politiky a Referátu
stavebného poriadku a životného prostredia). Podrobná náplň činnosti klientskeho centra bude
popísaná v Organizačnom poriadku Obecného úradu vo Veľkom Záluží.

Úradné hodiny
klientskeho
centra:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

15.30
15.30
17.00
15.30
12.00

Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod.
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Čo sa deje za dverami
Rozširovanie plôch verejnej zelene - úprava okolia bytových domov
Starostlivosť o verejnú zeleň patrí medzí základné úlohy obce.
Veľa ľudí si pod starostlivosťou predstavuje najmä kosenie verejných priestranstiev a čistenie rigolov. Tieto činnosti sú však
zlomkom tejto starostlivosti. Významnou činnosťou je rozširovanie plôch verejnej zelene, odborná úprava verejnej výsadby
krovín a stromov. Každý strom, ktorý je z verejných plôch vyrúbaný, je potrebné nahradiť minimálne jedným novým stromom.
Verejná zeleň plní množstvo funkcií: je zásobárňou kyslíka,
vytvára príjemný tieň v horúcich letných dňoch, je útočiskom
mnohých vtákov, chrobákov či drobnej zveri. Súčasne esteticky
dotvára životný priestor človeka a zvyšuje atraktivitu územia.
S týmto cieľom sa realizoval v jarných mesiacoch projekt „Revitalizácia verejnej zelene pri bytových domoch vo Veľkom Záluží“. Cieľom projektu bolo upraviť okolie „ružových“ obecných
bytoviek, vysadiť nové stromy, pod ktorými by sa deti mohli
hrať a celý priestor upraviť tak, aby sa znížila prašnosť prostredia. Súčasťou projektu bolo oddeliť priestor, kde sa hrajú deti,
od plochy, ktorá bude vyčlenená štvornohým miláčikom. Obe
plochy sú ohradené pletivom. Z vonkajšej strany pletiva sa vysadil vtáčí zob, ktorý postupne vytvorí živý plot.

Prvá veľká zelená plocha sa vytvorila pri parkovisku pri materskej škole. Táto plocha je určená najmä pre hranie sa detí, a to
nielen z bytoviek, ale aj zo širšieho okolia. Plocha bola navrhovaná tak, aby vytvorila bezpečné miesto pre hranie sa detí,
aby nevybehli na priľahlú cestu. Oplotenie hracej plochy má tiež
zabrániť tomu, aby na zelenú plochu nevybehli autá. Postupne
sa budú na tejto ploche inštalovať prvky drobnej architektúry
(lavičky), preliezky a iné doplnky pre detské ihrisko. Toto ihrisko by malo slúžiť aj pre potreby materskej školy, ak sa podarí
dobudovať prístavbu materskej školy.
V zadnej časti parkoviska medzi bytovými domami sa vybudoval výbeh pre psíkov. V tomto výbehu budú postupne inštalované prvky pre cvičenie psíkov. Majitelia psov, najmä malých plemien, tak budú môcť svojich „maznáčikov“ venčiť bez strachu,
že sa im do cesty postaví nejaký väčší pes. Pri bránke ihriska
bola osadená smetná nádoby na psie exkrementy so zásobníkom
na vrecúška, aby si majitelia psíkov mohli po svojich zverencoch aj upratať. Veríme, že týmto počinom prispejeme spoločne
k tomu, aby boli ulice našej obce čistejšie bez „zapáchajúcich
pozdravov“ štvornohých miláčikov.

Modernizácia vstupu na miestny cintorín
V rámci úpravy verejných priestranstiev a verejnej zelene sme sa
zamerali aj na modernizáciu vstupu na miestny cintorín. Ohrada
okolo cintorína za kostolom je ešte zachovalá a pekná, a preto
sme ju pomocou obecných pracovníkov vyčistili. Vstup na cintorín od domu smútku však dostal úplne nový vzhľad. Pôvodné
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schodisko sa odstránilo a vytvorila sa plynulá nájazdová plocha,
ktorá uľahčuje prístup na cintorín. V jesenných mesiacoch sa inštaluje ešte brána a zábradlie. Po okrajoch palisádovej ohrady
pribudne aj jednoduchá výsadba.

Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
mesiac jún, ktorý otvára čas leta, je v mysliach mnohých ľudí oddávna
spojený s úctou k Božskému Srdcu Pána Ježiša Krista.
Nejedna pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka sa priamo viaže na túto
úctu. Tak je to aj v prípade piesne č. 232 s názvom Sem srdce k Srdcu dones,
ktorej slová napísal J. Donoval – Tichomír (1864-1920) a zhudobnil ju
národný umelec Mikuláš Schneider – Trnavský (1881- 1958).
Dnes Vás teda pozývam započúvať sa bližšie aspoň do prvých slov tejto
nádhernej piesne, ktorá bola zostavená aj pre nás.
Predstavme si, že jej tóny počúvame pod vencom majestátnych oblúkov
starobylého chrámu, že hlasy organových píšťal cez slávnostnejšie dispozície
registrov aj nám prostredníctvom tejto piesne práve túžia čo-to prezradiť
z nebeských tajomstiev a starobylej životnej múdrosti našich predkov, že
nadšený spev mnohých veriacich aj nás strháva a spája v jeden svätý Boží
ľud. A my zrazu zažívame súzvuk nášho života s Božím životom.
Sem
Kde mám ísť? Kde nájdem šťastie? - Takýmito a podobnými otázkami žije mnoho ľudí. Túžba prežiť život zmysluplne
volá po svojom naplnení. Prežíval to aj sv. Augustín. Svoju osobnú drámu opísal v slávnej knihe Vyznania. Veľmi
otvorene v nej píše o tom, čo prežil a úprimne vyznáva: „Nespokojné bude moje srdce, Bože, pokiaľ nespočinie
v Tebe“. Čiže je miesto, jestvuje záchytný bod pre ľudské šťastie, ako vyznáva jedna z gospelových speváčok. A je
naším šťastím, že nám cestu k tomuto pokladu má kto ukázať. Hovorí jasne: Sem.
srdce
Kto bol svedkom práce zdravotníckych záchranárov pri oživovaní pacienta, vie, aké je srdce dôležité. Neraz však naň
zabúdame. Ono si tichučko plní svoju funkciu a s pravidelnosťou sa stará, aby všetko bolo, ako má byť. Tak je to
správne. Čo všetko by však nebolo, keby srdca nebolo!? Srdce - ako symbolické miesto môjho životného stredu, mojej
duše. Počúvam preto s novou naliehavosťou slová Sv. písma: „Keby človek aj celý svet získal a svojej duši by uškodil,
nič by mu to neosožilo“. Nuž, srdiečko, si vzácne. Také vzácne. Také krehké. Také zabúdané!
k Srdcu
Častý motív objavujúci sa na plátnach maliarov zobrazujúcich mamu a dieťa je dieťa spokojne oddychujúce na hrudi
svojej matky. Tam je dieťatku dobre, tam je v bezpečí. Sv. písmo hovorí: „Ako nasýtené dieťa matkinom náručí, tak
je moja duša vo mne“. Ako je to len dobre, že jestvuje otvorená náruč mamy, kam sa dá ukryť. Ako je to len dobre, že
jestvuje na svete Srdce, ktoré je schopné privinúť každého človeka. Božské Srdce. Také ochotné prijať to malé ľudské
srdce, aby opäť pookrialo. Vôbec mu nevadí, v akom stave sa malé ľudské srdce nachádza. To veľké Božské Srdce je
vždy ochotné nanovo sa mu odovzdať seba samé.
dones
Z bilbordov pri ceste sa na nás usmievajú najrôznejšie lákavé ponuky. Príď. Kúp si. Neváhaj. Iba teraz. - Tých ponúk je
často až toľko a také, že z času-na čas počuť, ako sa kompetentní zaoberajú úlohou regulácie reklamy. Občas mám však
dojem, že akási iná „regulácia“ by rada oslabila, ba až úplne vylúčila posledné slovo z nášho nadpisu. Dones. „Ale ja
sa hanbím dať srdce Bohu“, ozve sa neraz. „Čo povedia moje kamarátky a kamaráti, keď ma uvidia modliť sa. Veď to je
vraj len pre malých a nie pre mňa. Ja chcem byť in“!... Spomínam si, že keď som bol malý chlapec a nechcel som nosiť
v zime čiapku kvôli ostatným, slová mojej mamičky ma usmernili: „Nech sa zima hanbí“. Vtedy som nevedel, že sú to
nadčasové slová. Áno, nech sa zima hanbí. Nech sa hriech hanbí. Svoje srdce nenechám len tak na mraze. Nenechám ho
bez Boha. Môžem ho Bohu zaniesť a viem, že ma neodmietne.

											Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Zo života v obci

Už po desiaty krát rozvoniaval obcou guláš
Tento rok sa konal už 10. ročník súťaže vo varení guláša GULÁŠMAJSTER 2017. Do súťaže sa 27.5. zapojilo 26 družstiev,
ktoré varili guláše podľa rôznych receptov. Z kotlíkov sa dymilo, oči štípala cibuľa, horúco bolo nielen pri ohni, ale konečne aj „zhora“ . Zatiaľ, kým sa kuchári potili nad kotlíkmi,
diváci si mohli oddýchnuť pri orosenom pive či kofole a deti
sa mohli dosýta vyskákať na nafukovacom hrade a povoziť sa
na štvorkolkách. Na súťažiacich čakali 3 ceny za dobre navarený guláš a odmena pre najoriginálnejšie oblečené družstvo.
O konečnom výsledku a umiestnení rozhodla 5-členná porota,
ktorá nemala vôbec jednoduché pri 26 vzorkách vybrať tri najlepšie. Na rozvinutie tónov chuti kuchári použili základné druhy
koreňovej zeleniny, ale aj papriku a paradajky či už v sviežom
stave, alebo vo forme leča. A tak guláše mali rôzne chute, farbu

i konzistenciu a každý guláš obsahoval i „tajné ingrediencie“
majstra kuchára, no nakoniec zavážilo slovo predsedu poroty
šéfkuchára. Družstvá na prvých troch miestach si odniesli na
pamiatku diplom a víťazný pohár i sadu korenín od sponzora
firmy Mäspoma a kuchár víťazného družstva 10.ročníka bol
starostom obce Milanom Bírom „pasovaný“ varechou na GULÁŠMAJSTRA 2017. Najoriginálnejšie oblečené družstvo bolo
odmenené zvláštnou cenou a všetky družstvá dostali diplom
za účasť a odchádzali spokojní s úsmevom na tvári.
Nálada bola výborná a počas varenia nám vyhrávala HS Country
song, ktorá hrala do polnoci piesne aj na želania dobre zabávajúcich sa tanečníkov. Na záver ďakujeme všetkým zúčastneným
a hosťom za skvelú atmosféru a tešíme sa na ďalší ročník.
				
Mgr.Jana Nevínová

Petropavlovský jarmok
Posledná júnová sobota patrila už tradične Petropavlovskému
jarmoku vo Veľkom Záluží.
Jarmočný sprievod obcou účinkujúcich a hostí vyrazil o 12.30h
od spoločenského domu. Programom nás sprevádzala Iveta
Ovčíková. Po uvítaní hostí odovzdala slovo starostovi obce
Milanovi Bírovi, ktorý privítal všetkých milovníkov tradícií,
hostí i návštevníkov a tým symbolicky otvoril Petropavlovský jarmok 2017. Aj napriek tomu, že slnko riadne pálilo na jarmok prišli stovky ľudí, ktorí si mohli vybrať z pestrej palety
ponúkaného programu.
V tvorivých dielňach si mohli nielen deti, ale i dospelí vytočiť
na hrnčiarskom kruhu vlastný výrobok, skúsiť si pletenie z pedigu, drôtikovanie, maľovanie keramiky a iné remeselné a ručné práce. Deti sa na chvíľku zmenili na šaša, motýľa, mačičku,
princeznú či svoje obľúbené zvieratko, alebo postavičku, ktorú
im podľa ich želania namaľovala na tvár šikovná výtvarníčka.
Kto chcel, skúsil si plieskanie bičom s Martinom Cocherom,
ktorý ukázal tú správnu techniku plieskania. Jedným zo sprievodných podujatí bola výstava fotografií „UJLACKÝ KROJ“ ,
ktorú v priestoroch Gajdošskej izby Jozefa Antalíka pripravili Gajdošskí trogári, n.o. Mravec a MO Matice Slovenskej vo
Veľkom Záluží.
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Na jarmoku si mohli návštevníci pochutiť na jarmočných
špecialitách. Vyvrcholením jarmočného popoludnia bolo vystúpenie FS Ekonóm z Bratislavy, ktorý si potleskom divákov
vyžiadal prídavok. Do tanca hrala domáca DH Zálužanka a jarmočná zábava ukončila o polnoci sobotnú pohodu.
Mgr. Jana Nevínová

DFS Drienka

Šampión vín MAS VITIS
Dňa 22. apríla sa v priestoroch Spoločenského domu vo Veľkom
Záluží konala súťažná prehliadka vín „Šampión vín MAS VITIS
2017“. Zúčastnili sa jej vinári z územia miestnej akčnej skupiny VITIS, ktorá zahŕňa územie jedenástich obcí Báb, Jarok,
Lehota, Hájske, Horná Kráľová, Lužianky, Močenok, Rišňovce,
Rumanová, Veľké Zálužie a Trnovec nad Váhom. Výstava sa už
pomaly stáva tradičným vyvrcholením výstav v našom mikroregióne. Oproti ostatným výstavám má skôr charakter slávnostný
ako súťažný, preto sú odbornými komisiami oficiálne vyhodnotené iba najlepšie vína z každej zo štyroch kategórií.
Samotná výstava nie je klasicky otvorená, ale má nominačný
charakter, tzn. že sa jej môžu zúčastniť vinári iba s tými vínami, ktoré už v danom roku dosiahli na niektorej z výstav veľmi
dobré hodnotenie, zväčša zlatú medailu. Ročník 2016 bol však
klimaticky menej prajný a preto je vín, ktoré dosahujú kvalitu potrebnú na udelenie zlatej medaily, poskromnejšie. Z toho
dôvodu bola širokým konsenzom vinárov prijatá výnimka, ktorá
umožnila sa zúčastniť tejto prestížnej výstavy aj vínam, ktoré
dosiahli na niektorej z výstav aspoň 86 bodov a viac, čo je už len
kúsok od zlatej medaily. Súťaže sa zúčastnilo 71 vzoriek zo šiestich obcí, v štyroch súťažných kategóriách, z toho 41 bielych,
5 rosé, 23 červených a 2 prírodne sladké vína. Samotné hodnotenie vín prebiehalo v troch komisiách s minimálnym počtom
5 hodnotiteľov, pričom najvyššia a najnižšia známka sa škrtla
a z ostatných hodnôt bol vypočítaný priemer. Víno, ktoré dosiahlo najvyšší priemer v komisii postúpilo do rozstrelu, v ktorom
súťažilo s najlepšími vínami z ostatných komisií. Z rozstrelu
najvyššie hodnotené víno bolo označené za šampióna príslušnej kategórie. Hodnotenie bolo anonymné, tzn. že hodnotitelia
nevedeli, čie víno hodnotia. Členovia komisie hodnotili za okrúhlym stolom, pričom na regulárnosť priebehu hodnotenia dohliadal Ing. Miloš Ševčík.
Šampión VITIS 2017 výsledky :
Kategória I. Biele suché + polosuché
Ing. Roman Komárňanský  Rulandské šedé 2016 neskorý zber
Kategória II. Rosé
Ing. Juraj Bíro,  Cabernet sauvignon rosé 2016
Kategória III.  Červené
Ing. Roman Komárňanský ,  Dunaj  2015  výber z hrozna
Kategória IV. Ostatné
Chateau Topolčianky,  Frankovka modrá 2014  slamové

Zo života v obci

Ocenení vinári si prevzali ocenenia v rámci spoločenského večera, ktorý sa konal od 18:00 hod. v Spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží za účasti vinárov, starostov a zástupcov jednotlivých obcí - členov Miestnej akčnej skupiny VITIS. Privítali
sme aj milých hostí p. župana p. Belicu a p. viceprimátora mesta
Nitra p. Nemkyho.
Podujatie sa vydarilo a účastníci sa tešia na ďalší ročník
„Šampióna vín MAS VITIS 2018“.
Mgr. Marián Cipár
Manažér MAS VITIS
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Materská škola
Deň matiek
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých
ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Aby
Deň matiek len tak neuplynul bez povšimnutia, je dobré si ho
nejako spríjemniť. A o to sa postarali naše deti z MŠ spolu s pani
učiteľkami. Pripravili pre svoje mamičky program plný básní,
piesní a tancov, aby im poďakovali za ich lásku a starostlivosť.
Deti sa na vystúpenie veľmi tešili, poctivo trénovali a pre mamičky vyrobili aj milé darčeky. Mamičkám sa vystúpenie svojich ratolestí páčilo a ukázala sa aj slzička dojatia...
„Mamy držia svoje deti na rukách len krátko, ale vo svojich srdciach navždy.“
Za kolektív MŠ:
				
Mgr. Očadlíková Eva

Deň Zeme
Tento deň: 22. apríl sa slávi od roku 1970, jeho iniciátorom bol
environmentálny aktivista, senátor Spojných štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenúť si našu
závislosť od darov Zeme, ktoré nám poskytuje a zároveň upozorniť na to, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Celosvetové úsilie sa musí zamerať na ochranu Zeme pre budúce ľudské
generácie, ale aj pre ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Týmito
otázkami sa zaoberáme aj v našej materskej škole. Učíme deti
poznávať rôzne materiály a ich triedenie, učíme ich chrániť prírodu pred množstvom odpadov a chápať význam zelene. Sme
zapojení do projektu „Recyklohry“, prostredníctvom ktorého plníme rôzne environmentálne úlohy. Deň Zeme sme začali krásnou piesňou, z ktorej vyberáme jasné posolstvo „ Táto Zem je
nádherný ostrov zelený vo vesmíre úžasných planét, ten ostrov
krásny je pre ľudí a kvety a musí byť oň postarané. “ V zmysle
týchto slov sme zorganizovali aktívny pracovný deň. Deti s radosťou vyčistili areál MŠ, vyzbierali všetky šišky, vyzametali
okolie pieskovísk, z kvetín vytrhali burinu. Počas práce sme sa
s deťmi rozprávali, ako sa dá príroda chrániť: prečo treba šetriť vodou, prečo kompostovať, prečo chodiť pešo a na bicykli?
Samozrejme, ruku k dielu pridali aj zamestnanci. Vyčistili sme

vonkajšie okolie MŠ. Na záver deti zhotovili krásne obrázky, na
ktoré použili zemiakové pečiatky a miesto kopírovacieho zariadenia použili kopírovací papier.
		
Za kolektív MŠ: M. Baková, Mgr.

Výlet do ZOO Bojná
Schyľuje sa ku koncu roka a prišiel čas školských výletov.
Šikovné ruky mamičiek, detí a pani učiteliek zo stredných
tried materskej školy vytvorili rôzne výrobky a ozdoby
k Vianociam, ktoré ponúkali na vianočných trhoch. Za získané financie pani učiteľky stredných tried zorganizovali výlet
do mini ZOO Bojná. Aj keď sme mali trochu obavy, že 4.
ročné deti sú malé na kolektívny výlet, naše obavy sa rozplynuli, keď sme uvideli šťastie a radosť z prežitého dňa. Niektoré deti videli po prvýkrát naživo exotické zvieratá. Pekný
výlet sme zavŕšili šantením na preliezkach areálu.
Za kolektív MŠ:
Halvelandová Adriana
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Materská škola

Exkurzia v pekárni Topec

a v neposlednom rade zákuskov. Ale pekne od začiatku. Najskôr si deti mohli pozrieť, ako sa vyrábajú cestoviny, ktoré
tak veľmi obľubujú, k tomu patrila aj ochutnávka . Ďalej sa
oboznámili s postupom prípravy a pečením chleba a pečiva
slaného aj sladkého. Táto časť bola pre deti najzaujímavejšia,
pretože mohli vidieť celý postup výroby chleba. Od miesenia,
cez vaľkanie a tvarovanie bochníka, až po upečený chlebík,
ktorý sa vozil na „kolotoči“, nahliadnuť mohli cez okienko
do pece, v ktorej sa piekli rohlíky. V cukrárenskej časti mohli
zase vidieť, ako sa vyrábajú chutné zákusky a torty, ktoré rozvoniavali na diaľku. A aby nezostalo iba pri pozeraní, každý
mohol ochutnať výborný dobošový rez. Na záver sme si urobili spoločnú fotku, deti dostali krásnu a chutnú mafinu a rožok.
Po ceste domov sa mali veru o čom rozprávať.
Týmto by sme chceli v mene našich detí poďakovať p. Valentovi, ktorý nám umožnil nazrieť do podniku, v ktorom sa
vyrába chutné pečivo.
22. 5. 2017 sa predškoláci z našej MŠ zúčastnili exkurzie
v pekárni Topec. Po príchode na miesto nás čakalo niekoľko
zamestnancov, ktorí sa nám venovali počas celej prehliadky. Medzi nimi bol samozrejme aj p. Valenta, vďaka ktorému
sme mohli deťom priblížiť výrobu cestovín, chleba a pečiva

				
				

Za kolektív MŠ:
Barantalová Martina

Škôlkári a MDD
Deň plný zábavy a radosti pre všetkých našich drobcov bol nezabudnuteľný...
Do sýtosti sa vyšantili na nafukovacom hrade a novej trampolíne, povozili sa na poníkoch, súťažili a zdolávali rôzne prekážky a nakoniec boli odmenené maškrtami, balónmi a medailami.
Ďakujeme firme TOPEC Topoľčany a ostatným rodičom za
sponzorské dary, p.starostovi obce za novú trampolínu a pracovníkom obce pod vedením p. Kolaříka, ktorí sa postarali o to,
aby všetky atrakcie pre deti boli včas pripravené.
			

Kolektív Materskej školy

Rozprávková Noc s Andersenom
Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom je aj v našej
Materskej škole obľúbenou aktivitou a skvelou príležitosťou,
ako priblížiť deťom tajomstvá knižníc.
Tento rok sa do podujatia zapojilo 235 knižníc na Slovensku
a naši škôlkari už netrpezlivo očakávali večer plný prekvapení.
Najskôr sme navštívili miestnu knižnicu, kde nám teta Oľga
prečítala rozprávku ,,O cínovom vojačikovi“, ako inak – z pera
známeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Deti pozorne počúvali
a po rozprávke si so záujmom prezreli knižnicu a prelistovali
niekoľko detských kníh.
Po návrate do materskej školy im pani učiteľky formou prezentácie vysvetlili pôvod a vznik kníh, nasledovala chutná večera

a po nej hľadanie ukrytého pokladu. Cesta k pokladu bola prepletená mnohými rozprávkovými úlohami : deti museli prejsť
cez rybník, prejsť okolo draka tak, aby ho neprebudili, v ježibabinom domčeku vypiť žabí sliz, pomôcť Popoluške roztriediť
fazuľu a nakoniec objaviť ukrytý poklad.
Po diskotéke a maškrtení umyť zúbky, prezliecť pyžamo a....tí
odvážni strávili noc v škôlke. Padlo aj zopár slzičiek, posledné
z detí zaspalo neskoro po polnoci, ale nezabudnuteľný zážitok
ostane ešte dlho v ich spomienkach.
					
Za kolektív MŠ:
		
			
Jana Zaujecová
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Základná škola
Exkurzia vo vojenskom múzeu v Piešťanoch
Dňa 5.6. sme ako odmenu pre žiakov, ktorí reprezentujú školu a obec v rôznych súťažiach a pre tých, ktorí nazbierali najviac papiera, zoorganizovali exkurziu do vojenského múzea v
Piešťanoch. Po rekonštrukcii je tu vystavené lietadlo, ktoré bolo
donedávna zásluhou pplk. Jurenu súčasťou areálu našej školy.
Nielen zub času, ale najmä nezodpovedný prístup detí a niektorých občanov sa podpísali na jeho zničení a poškodení, ktoré
bolo také značné, že ohrozovalo bezpečnosť a zdravie našich
žiakov. V súčasnosti, po dôkladnej oprave, je vystavené ako ex-

Plavecký výcvik
Termálne kúpalisko VADAŠ v Štúrove privítalo v dňoch 29.5.
až 2.6.2017 40 detí zo ZŠ vo Veľkom Záluží. Boli to žiaci
6. až 7. ročníkov, ktorí tu pod vedením pani učiteliek absolvovali
plavecký výcvik. Počasie bolo veľmi priaznivé. Počas horúcich
slnečných dní plnili žiaci, ktorí boli rozdelení do 4 skupín, rôzne
úlohy. Patrili k nim hry vo vode, nácvik dýchania, potápanie,
splývanie a nácvik rôznych plaveckých štýlov. Skúsenejší plavci
mohli využiť nadobudnuté zručnosti v plaveckom bazéne. Neplavci vďaka týmto aktivitám postupne strácali strach z vody,
skamarátili sa s ňou a na konci týždňa dokázali preplávať väčšiu
časť bazéna. Večery patrili spoločenským a športovým hrám, pri
ktorých sa upevňovali priateľstvá. Najkrajší bol posledný deň.
Deti sa mohli vyšantiť vo vlnách bazénov a zažiť adrenalín na
toboganoch. Plavecký výcvik splnil svoj cieľ. Domov sa vrátili
deti, ktoré si okrem skúseností z plávania, priniesli aj nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá.
					
Mgr. D. Talárová
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ponát vojenskej techniky. S určitosťou možno povedať, že tu ho
nebude nikto demolovať, ničiť a bude zachované aj pre ďalšie
generácie. V múzeu nás srdečne privítali, previedli nás celou expozíciou a na pamiatku sme sa všetci vyfotografovali pri našom
lietadle. Ďalšia cesta viedla do obce Bojná, kde žiaci obdivovali
zvieratá v mini ZOO, za horúceho dňa si oddýchli, zahrali na
detskom ihrisku a vychutnali čaro krásnej okolitej prírody. Z exkurzie sme sa vrátili s peknými zážitkami.
					
Mgr. D. Lahučká

Základná škola
Deň detí v základnej škole
Tento rok sme Deň detí oslávili s týždňovým oneskorením, pretože 1.6. boli dve triedy z našej školy na plaveckom výcviku
a dve v škole v prírode a nechceli sme, aby boli títo žiaci o oslavu svojho sviatku ukrátení. Snažili sme sa už tradične pripraviť
program aktivít tak, aby bol pre všetky deti zaujímavý a každý
si v ňom mohol nájsť niečo, čo by ho bavilo, alebo potešilo.
Hneď ráno sme mali v riaditeľni milú návštevu. Pani riaditeľka
pozvala žiakov 1.- 4. ročníka, ktorí nazbierali najviac papiera a reprezentovali školu v rôznych súťažiach a odmenila ich
drobnými darčekmi. Potom sa všetky triedy I. stupňa presunuli
na ihrisko za školou. Tu už na nich čakali príslušníci policajného
zboru z Veľkého Zálužia s ukážkami svojej techniky, ochranných
prvkov a zbraní. Nechýbala ani tradičná jazda po obci na policajných autách so zapnutým majákom a sirénou. Aj tento rok
sa predstavili členovia miestneho hasičského zboru, v ktorom
je veľa našich bývalých, ale aj súčasných žiakov. Prišli na hasičskom aute, do ktorého si mohli deti sadnúť, oboznámiť sa
s jeho vybavením a s hasičskou technikou. Veľkí žiaci medzitým
odohrali medzitriedne turnaje vo futbale a vybíjanej na umelom
ihrisku. Po skončení týchto zápasov, sme sa všetci zhromaždili
na ihrisku, aby sme sa zúčastnili koncertu nitrianskej rockovej kapely Wilde people. Mladí študenti nitrianskych gymnázií
a stredných škôl ho odohrali s veľkou profesionalitou a energiou, ako sa na správny rockový koncert patrí. Vypočuli sme
si množstvo zahraničných, ale aj slovenských hitov, a kto mal
chuť, mohol si zaspievať spolu s kapelou. Koncert si najlepšie
užili najmenší žiaci, ktorí sa dobre bavili. Po jeho skončení na

deti čakala najväčšia atrakcia dňa- šantenie v hasičskej pene,
z ktorého mali radosť všetci bez rozdielu. Netušíme, či túto
radosť zdieľali aj ich rodičia, keď sa poniektorí vrátili domov
úplne premočení. Dúfame, že maminy a ockovia sa na nás veľmi
nehnevali.
					
Mgr. M. Hrašková

Projekt : „Stop pre bulímiu a anorexiu“

Televízna súťaž „Daj si čas!“

Dňa 24. 3. 2017 sa žiaci 7. B zapojili do projektu „Zdravá výživa,
stop pre bulímiu a anorexiu.“ V praxi sme nadviazali na prebrané učivá z biológie o zložkách potravy, zásadách správnej výživy, ochoreniach a poškodeniach tráviacej sústavy.
Cieľom tohto projektu bolo aplikovanie nadobudnutých vedomostí z vyučovacej hodiny, zvýšenie záujmu o zdravý spôsob
stravovania a rozvoj správnych stravovacích návykov.
Žiaci pripravili plagáty na tému zdravej výživy, zostavili a prezentovali spolužiakom zásady správnej výživy, uviedli príklady
zdravých a nezdravých potravín, zdôraznili dôležitosť pestrej
a vyváženej stravy. Priniesli si svoje obľúbené recepty zdravých
jedál a nápojov, pripravili banánový koktail, zeleninový šalát,
avokádovú nátierku a ovocnú tortu. V rámci projektu vyhľadali, spracovali a prezentovali informácie o anorexii a bulímii,
oboznámili svojich spolužiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Vytvorené plagáty spolu s receptami
pripravených jedál vyvesili na nástenku v triede.
Žiakom sa tento projekt veľmi páčil, chutili im vlastnoručne pripravené zdravé jedlá, obohatili sa o nové zážitky a skúsenosti
a uvedomili si dôležitosť pozitívneho postoja ku svojmu zdraviu.				
			
Ing. Mgr. K. Ležatková

28. marca 2017 sme sa so žiakmi 6.A zúčastnili televízneho nakrúcania zábavno-súťažnej relácie pre deti "Daj si čas"
s moderátormi Mimom a Monikou. Nešlo tu len o znalosti
z histórie, i keď hlavnou témou bol Sokrates, ale aj o zručnosti
a pohotovosť súťažiacich.
Nakrúcanie sa odohralo v Bratislave, v Mlynskej doline
v štúdiu MD4 od 8 do 12 hodiny. Súťažili dve družstvá. Nášmu družstvu zo 6.A v zložení kapitán Matúš Jánošík, Bibiana
Kováčová, Jasmína Kováčová a Simon Cocher fandilo 25 žiakov našej školy z tried 5.B a 6.A. Našimi súpermi boli žiaci zo
Základnej školy z Kátloviec.
Súťažilo sa v piatich kolách: skladanie puzzle, prepichovanie
balónov, prenášanie loptičiek, zapamätanie si obsahu textu
a vedomostná záverečná časť. Po piatich kolách sa však nerozhodný stav 24:24 rozhodoval hodením kocky. A... padla nám
jednotka. Asi preto, že sme jednotky.
Príjemne sme sa zabavili, nadobudli sme skúsenosti a určite sa
do ďalšej súťaže prihlásime opäť, aj keď nám to teraz nevyšlo.
Veríme, že sa títo žiaci zapoja aj do ďalšieho ročníka.
Mgr. E. Hujerová
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CVČ Slniečko
DANCE STAR ESDU – Majstrovstvá sveta
10. ročník Majstrovstiev sveta Dance Star EDSU sa začal 24.
mája 2017. Hneď v úvodný deň sa naše dievčatá z TS CATwalk
postavili na štart v Profi A kategórii s choreografiou Mission
Impossible. Únavu z cesty autobusom a dlhej prípravy na štart
dievčatá odhodili a vytancovali si úžasné 3. miesto v kategórii
akrobatický tanec. Následne sme sa dozvedeli, že naša tanečná
skupina bola vybraná a mala tú česť, aby niesla počas úvodného
ceremoniálu vlajku a tabuľku s názvom našej krajiny. Dlhý deň
sa skončil spoločnou večerou v neskorých nočných hodinách.
Všetky nasledujúce choreografie si dievčatá a chlapci odtancovali v nasledujúci deň, v rámci ktorého absolvovali aj workshopy s najlepšími svetovými tanečníkmi. Chalani Adam Tirpák
a Anton Kotlár sa na štart dostali ako prví a svojím výkonom
sa stali majstrami sveta v kategórii B-Boying. Sólo v kategórii
Contemporary tancovala Sofia Bírová, za ktoré získala v silnej
konkurencii 8. miesto. Trio dievčat Sofia Holková, Laura Halvelandová a Kristína Mészárošová si v kategórii Open vybojovali pekné 6. miesto. Majsterky sveta z minulého roka obhájili
svoj titul (Klaudia Boledovičová, Simona Boledovičová, Kristína Mészarošová, Daniela Bédiová, Romana Kečkéšová, Nina
Moravčíková, Sofia Holková, Sofia Bírová, Liliana Števíková,
Viktória Števíková, Laura Halvelandová) a so svojou jedinečnou
choreografiou Dimension, ktorú porotcovia označili ako „najkrajšiu akú videli“, si zaistili opäť 1. miesto.
Choreografkou a zároveň trénerkou tanečnej skupiny je Bc.
Klaudia Lendelová DisArt., ktorá tak zožala mimoriadne uznanie poroty a šťastné úsmevy detí a rodičov. Ďakujeme, že sme
mohli byť pri tom.
		
Bc. Silvia Cocherová a Mgr. Eva Prekopová
		

Malí MAJSTRI SVETA na obecnom
úrade
Dňa 7. júna ste na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží mohli
stretnúť MAJSTROV SVETA. Pozvanie pána starostu totiž
prijali naši tanečníci a tréneri z tanečnej skupiny CAT walk
z CVČ Slniečko , ktorí na Majstrovstvách sveta v Poreči v dňoch 24.5. - 28.5.2017 obhájili titul z minulého roku
a dokonca sa im podarilo vytancovať dve prvé a jedno tretie
miesto. Pozvanie na obecný úrad naše deti potešilo, rovnako
ako sladká odmena v podobe torty a detského šampanského.
Na pamiatku sa zapísali do pamätnej knihy a odniesli si domov ďakovné listy.
Ďakujeme za pozvanie, sme radi, že si dospelí v okolí všímajú naše úspechy. Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať
sponzorom a obecnému úradu, konkrétne pánovi starostovi
Milanovi Bírovi za podporu.
Mgr. Eva Prekopová

Deti deťom
Prvoaprílový deň sa niesol v znamení tanca, skupiny CATwalk
a obetavej práce rodičov, pracovníkov CVČ Slniečko a dobrej
vôle ľudí, ktorí prišli podporiť našu tanečnú skupinu. 4. ročník
tejto benefičnej akcie bol venovaný hlavne deťom, ktoré tancovali, ale aj deťom, ktoré sa prišli na vystúpenie pozrieť. Počas
podujatia mali možnosť si vyrobiť drobné jarné dekorácie a občerstviť sa pripravenými sladkosťami.
Na účinkujúcich bolo vidieť výrazné pokroky v ich práci,
dievčatá aj chlapci predviedli mimoriadne výkony, a tak ukázali,
že aj na dedine sa dejú veľké veci. Pre najmenšie dievčatá bolo
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vystúpenie debutom pred pripravovanými súťažami, ktorých ich
v tomto školskom roku čaká 8. Staršie baby už majú v rukáve
nomináciu na Majstrovstvá sveta v Chorvátskom Poreči a spolu
s malými sa prebojovali aj na Majstrovstvá Európy v Maďarsku.
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli nielen k tomuto
podujatiu, ale aj k ďalším aktivitám a súťažiam dievčat, Obci
Veľké Zálužie a rodičom.
				
Bc. Silvia Cocherová

CVČ Slniečko
Ukončenie Slniečkovského roka 2017
Záver školského roka v Slniečku sme oslávili veľkým podujatím pre deti, rodičov a priateľov v štýle príbehu Alice v krajine
zázrakov. Úvodná pieseň Mačky škľabky nás preniesla do príbehu, v ktorom sme pokračovali počas prvej časti nášho programu. Predstavili sa tu Šialení klobučníci, Alica, Králik a Aprílový zajac a vytvorili tak rozprávkovú atmosféru podujatia. Deti
z krúžkov ukázali, čo sa naučili počas školského roka. Vystúpila
kapela SEMATAM, Bubnová show CAMPANA BATUCADA,
Kúzelník Talostan, vzdušná akrobatka LENKA a naši majstri
a majsterky sveta v tanečnej súťaži Dance Star ESDU. Lektori
zo Slniečka sa postavili na stanovištia pripravené pre deti a deti
si mohli skúsiť športové zručnosti, nelogické hádanky z príbehu,
vyrobiť si pekné drobnosti a veľa iných atrakcií. Naši najlepší
športovci sa mimoriadne potešili, keď ich prišli oceniť hokejisti
z klubu: HK Nitra Karol Korím, Edmund Piačka a majster sveta

Noc s Andersenom

v hokejbale Stanislav Petrík, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho
hokejbalistu sveta roku 2016. Pre našich futbalistov boli obrovskou inšpiráciou pri rozhovoroch a nenechali si utiecť množstvo
fotografií s nimi. Dievčatá a chlapci z CATwalk boli ocenení
za medzinárodné úspechy a od pani Soni Šuranovej dostali mimoriadnu odmenu - kozmetické balíčky.
Za výbornú spoluprácu sa chceme poďakovať firme FANTASIA
ligth & sound company, ktorá celé podujatie výborne zvládla
po technickej stránke, MUVI Production, za sponzorstvo Martin
Šuran Zemné a stavebné práce, BAUMANN Nitra s.r.o., BMN
Nitra s.r.o., Snack Bar Gloria, Ing. Jozef Gergeľ ASFAPRA
s.r.o., VHT s.r.o., HSH s.r.o. a rodičom detí, ktorí vypomáhali
v tvorivej dielni, pri výrobe cukrovej vaty a na ďalších stanovištiach.
Bc. Silvia Cocherová

Zálužská paleta 2017

Rozprávkovú atmosféru Noci s Andersenom sme s deťmi zažili
Dňa 31.mája 2017 od 18 hod. vo veľkej sále Spoločenského
už štvrtý krát. V tomto roku bola táto medzinárodná čitateľská
domu vo Veľkom Záluží bola sprístupnená výstava 8. ročníka
akcia vyhlásená 30. marca. Témou čítania a aktivít bola Alica
výtvarnej tvorivosti ZÁLUŽSKÁ PALETA 2017.
v krajine zázrakov, ktorú si deti veľmi obľúbili a nesie sa ako
Do súťaže sa zapojili deti aj dospelí z mikroregiónu a boli
téma celého nášho čitateľského roka. Hádanky, osemsmerovocenení odbornou porotou v zložení: akad. mal. Karol Félixky, čítanie, nočnú hru a všetky aktivity deti splnili s nadšením,
predseda poroty, akad. mal. Igor Benca, Mgr. Peter Rehák
a odmenou im bol nájdený poklad a nezabudnuteľné zážitky
a Martin Štepánek. Celkovo bolo hodnotených 165 výtvarných
s kamarátmi.
prác.
								
Víťazom srdečne gratulujeme!
Bc. Silvia Cocherová
				
Za CVČ Slniečko
Mgr. Eva Prekopová
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Správa o činnosti JDS Veľké Zálužie
Dňa 6.4.2017 sme sa zúčastnili brigády. Vyčistili sme okolie kostola, cintorína, priestory pred kultúrnym domom a pred
COOP Jednota. Orezávali sme stromy a kríky, vyhrabávali sme
trávniky. Začiatkom mája navštívili Poľný Kesov, kde sme sa
zrelaxovali a okúpali v termálnej vode. Brigádou, ktorá sa konala
22.5.2017, sme si skrášlili priestory a nádvorie klubu JD. Poupratovali sme, umyli okná, pokosili trávnik, natreli oddychové
lavičky. Šikovné kuchárky nám navarili výborný kotlíkový guláš, na ktorom si všetci pochutili. Zúčastnili sme sa na súťaži vo
varení gulášu, ktorá sa konala 27.5.2017 na futbalovom ihrisku

športového klubu. V dňoch 12. až 14.6.2017 sme boli na zájazde
v Krakove, kde sme bolo ubytovaní v historickom centre mesta.
Pozreli sme si katedrálu, pamiatky a poprechádzali sme sa večerným Krakovom. Navštívili sme aj soľnú jaskyňu vo Wieličke
a aj bývalý koncentračný vyhladzovací tábor v Osvienčime.
Veselo nám bolo aj na Petropavlovskom jarmoku, kde sme svojím blokom piesní prispeli do bohatého kultúrneho programu.
Baková Anna
zastupujúca predsedníčka ZO-JD

MS Slovenský Červený kríž
Deň narcisov – deň boja proti rakovine
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti
rakovine. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté
narcisy už po 21-krát. Každý, kto si narcis pripol, tak gestom
vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Do ulíc našej obce sa 7.4 2017 vybrali dobrovoľníci a členovia MO Červeného kríža s pokladničkami a žltými narcismi,
aby nezištne pomohli iným. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov „Dňa narcisov“ zároveň pomohol nazbierať finančné prostriedky. V našej obci vyzbierali
finančnú čiastku 297,70€. Tento peňažný dar získaný zbierkou
prispeje k boju proti tomuto zákernému ochoreniu.
				
Mgr. Jana Nevínová
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Gajdošskí trogári

Fsk Drienka

vás pozývajú na prezentáciu a výstavku fotografií dobového
kroja, zdokumentovanie histórie kroja a dobového odievania
v našej obci. Výstavka je súčasťou Gajdošskej izby v budove
Pošty na dvore.
Projekt je realizovaný vďaka podpore Nitrianskej komunitnej
nadácie. Mravec, n.o.- usporiadal 21. 6. 2017 športové popoludnie v lanovom centre, kde deti a mládež prekonávali svoj
strach z výšok a priestoru. Krásne popoludnie motivovalo deti
k lepšiemu využitiu voľného času a upevnilo priateľstvo medzi
deťmi. Projekt je realizovaný vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.

získala strieborné pásmo v okresnej súťaži s programom
Na pažiti - poriadanej KOS Nitra. Dňa 16.6.2017 sme obec reprezentovali na Medzinárodnom festivale Myjava s programom
Žatva očami detí. Toto pásmo sme nacvičili spolu s deťmi z MC
Blšky v spolupráci s p.Ivančíkovou.
Pozývame vás na 2. Medzinárodný gajdošský festival Zagajduj
gajdoško vo Veľkom Záluží, ktorý usporiadame v spolupráci
s obcou dňa 12.8.2017. Okrem našich gajdošov a gajdošov
zo Slovenska vystúpia hostia z Čiech, Chorvátska a Slovinska,
Bretónska. Vstup voľný a všetci ste vítaní.
Projekt je realizovaný vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Veľké Zálužie.
						
(pav)

Úspech našej recitátorky
Tohtoročný už 50. Festival umeleckého prednesu žien v poé-

zii a próze VANSOVEJ LOMNIČKA bol úspešný pre našu
recitátorku MAGDALÉNU MORAVČÍKOVÚ.
V krajskom kole, ktoré sa konalo 8. marca 2017, obsadila
1. miesto a postup do celoslovenského kola, ktoré prebiehalo v dňoch 28.-29.4.2017 v Banskej bystrici. V prednese
prózy dielom Milky Zimkovej – Domov obsadila v III. ktg.
strieborné pásmo.
Magdaléna Moravčíková sa do celoslovenského kola prebojovala už 6-krát a z toho získala 3x prvé miesto za vynikajúci
prednes v próze.
							
		
Gratulujeme!

MC Blšky
Míľa pre mamu 13. 5 2017

Bábkové divadielko Kocúr v čižmách

Už po šiestykrát sa druhú májovú sobotu konalo v našej obci
podujatie – Míľa pre mamu. Je to sobota, ktorá je venovaná všetkým mamám a babkám, aby sme si na ne spomenuli a poďakovali sa im za ich obetavú starostlivosť a lásku. Na Slovensku
organizuje toto podujatie 60 miest a obcí a pridávajú sa k nám aj
v zahraničí. Tento rok celoslovenský počet účastníkov dosiahol
číslo 28 351; a my sme na našej Míli prispeli k tomuto krásnemu
číslu registráciou 520 účastníkov. Každý rok majú materské centrá spoločnú tému. Tou tohtoročnou témou bola „Poďme spolu do rozprávky“. Deti na 7 stanovištiach, ktoré boli venované
rôznym rozprávkam, zbierali pečiatky a v cieli dostali odmenu.
Na záver sa žrebovala tombola, ktorá bola bohatá vďaka sponzorom. Vďaka pánovi starostovi bol prichystaný detský kútik
s domčekom, šmýkalou a tunelom aj pre najmenšie deti. O občerstvenie sa postarali naše pani dôchodkyne a upiekli nám tradičné fantastické langoše a šišky.
Chceme sa poďakovať každému, kto priložil ruku k dielu a spoločnými silami sme vytvorili krásne rodinné popoludnie.

Vo štvrtok 25.5. sa konalo divadelné predstavenie Kocúr v čižmách. Bolo to príbeh o kocúrovi, ktorému jeho pán ušil krásne červené čižmy a on s nimi potom išiel do sveta, kde zažil
veľa dobrodužstiev. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, ale
najväčšiu radosť mali na konci, keď si rozprávkové postavičky
– drevené bábky mohli chytiť do svojich rúk.

Medzinárodný deň detí
1.júna sme na dvore materského centra oslávili Medzinárodný
deň detí. Detičkám sme pripravili rôzne stanovištia, prichystané
boli aj penové podložky s hračkami pre malinké bábätká. Deti
si mohli dať namaľovať niečo pekné na tvár alebo si vytvoriť
mandalu zo soli. Najviac zábavy si užili pri bublifkoch a vyjašiť
sa mohli pri rôznych aktivitách s vodou. Sladkou odmenou pre
každé dieťa bola cukrová vata.
Mgr. Veronika Mistríková, PhD.
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Seniorská pohoda a 25. výročie FSk Ujlačanka
Slovenské ľudové piesne pre svoju pôvodnosť a krásu vzbudzujú u každého od nepamäti ozajstný obdiv a uznanie.
Dňa 10.6.2017 sa konala prehliadka piesní starých otcov a materí SENIORSKÁ POHODA 2017, na ktorej svoju ľudovú tvorbu piesní prezentovali Folklórne skupiny Ivánčanka z Ivanky
pri Nitre, Lúč z Lužianok, Kepežďanka z Hájskeho, Lehoťanka
z Lehoty, Čerdavanka z Rumanovej a Ujlačanka z Veľkého Zálužia.
SENIORSKÁ POHODA bola spojená aj s oslavou 25. výročia
vzniku Folklórnej skupiny UJLAČANKA, ktorá svojimi vystúpeniami prezentuje svoju obec a tak udržiava a šíri folklórne
tradície.
Na úvod starosta obce Milan Bíro poďakoval FSk Ujlačanke
za dlhoročné pôsobenie, uchovávanie a šírenie autentického
folkoru. Vedúcej FSk, pani Bakovej, odovzdal ďakovný list,
darček a kyticu kvetov. Ďakovný list si prevzali aj jubilujúci
členovia. Nadšenci folklóru si vypočuli a zaspievali množstvo
ľudových piesní. Prehliadka sa vydarila aj vďaka počasiu, ale
hlavne vďaka vnímavému publiku, ktoré nešetrilo odmeniť
účinkujúcich potleskom za ich výkony.
Na záver vedúci FSk, ktoré sa predstavili na prehliadke si prevzali z rúk pána starostu pamätné listy, kvet a na pamiatku
im boli venovaná fotografia, ktorá im bude pripomínať účasť
na SENIORSKEJ POHODE 2017, ale i oslavu 25 – ročného pô-

sobenia FSk Ujlačanka. Bodkou za prehliadkou piesní starých
otcov a materí bola spoločne zaspievaná pieseň. Sobotnajšie popoludnie sme prežili v príjemnej atmosfére s ľudovou piesňou,
ktorá v nás zanechala pekné hudobné zážitky.
				
Mgr. Jana Nevínová

Staviame my máje
Posledná aprílová sobota patrila už tradičnému stavaniu mája. Ihrisko za základnou školou sa naplnilo deťmi, mládežou, dospelými
a dôchodcami, aby sa spoločne symbolicky rozlúčili so zimou a oslávili oslávili magické obdobie jari. V úvode starosta obce,
Milan Bíro, privítal hostí na tradičnom podujatí, ktoré patrí medzi tie najkrajšie na Slovensku. V kultúrnom programe sa predstavil
FS Furmani, FSk Rocháň, FSk Ujlačanka, sólista spevák Daniel Figúr, hrou na harmonike Jakub Ivančík a deti z Materskej školy
pod vedením svojich učiteliek si pripravili blok piesní a tancov. Členovia DHZ pomocou lán a palíc pomaly zdvíhali máj vyzdobený
stužkami až k oblohe.
Touto cestou ďakujeme nielen našim dôchodkyniam, ktoré nás ponúkli výbornými šiškami, ale i pracovníkom OcÚ za prípravu
tohto krásneho tradičného podujatia.						
Mgr. Jana Nevínová
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Športové okienko
Športový klub Veľké Zálužie - Najmenší, ale najlepší
Rekapitulujeme jarnú časť sezóny našich futbalových nádejí
Ani sme sa nenazdali a jarná časť futbalovej sezóny finišuje. Je
preto najvyšší čas na jej rekapituláciu. Zima našim mladým nádejám nevoňala tak, ako zelená pažiť na futbalových ihriskách,
preto sme hneď, ako nám to počasie dovolilo, vymenili telocvičňu za prírodné ihrisko.
Pred jarnou časťou sezóny odohrali naše mládežnícke tímy dokopy šesť prípravných zápasov, z ktorých sme prehrali len jeden:
Šoporňa U13 – V. Zálužie U13 3:4 Naše góly: F. Bédi 2, D. Bulejčík, J. Kováčik
V.Zálužie U13 - ČFK Nitra U12 7:0 Naše góly: S. Záhorák 3, F.
Bédi 2, J. Kičin, D. Figur
V.Zálužie U13 - FC Nitra U11 3:2 Naše góly: F. Bédi, J. Kičin,
J. Kováčik
V.Zálužie U11 - ČFK Nitra U11 5:6 Naše góly: J. Kováčik 3, D.
Kováč, J. Križan
V.Zálužie U13 – Horná Kráľová U13 5:1 Naše góly: J. Kováčik
3, M. Kušnír, F. Bédi
Ani sme sa nenazdali a po zimnej pauze prišli majstrovské zápasy. V kategórii U13 sme pokračovali vo výborných výsledkoch
a valcovali sme súpera za súperom. Bez straty bodu vedieme
suverénne tabuľku.

Výsledky:
V.Zálužie – Rumanová 22:1 Naše góly: D. Bulejčík 6, S. Záhorák 4, J. Kičin 4, D. Kováč 2, F. Bédi 2, F. Bujdák, J. Kováčik,
K. Števík, T. Števíková
Báb - V .Zálužie 0:6 Naše góly: D. Kováč 4, D. Bulejčík 2
Alekšince – V. Zálužie 2:10 Naše góly: J. Kováčik 4, J. Kičin 2,
A. Finta 2, D. Kováč, T. Števíková
Jarok – V. Zálužie 0:13 Naše góly: S. Záhorák 5, A. Finta 3, J.
Kováčik, R. Vančo, T. Števíková, M. Benčo
Našej kategórii U11 sa taktiež náramne darí, keď na troch jarných turnajoch (12 zápasov) neprehrali ani jeden zápas a dosiahli 10 víťazstiev a 2 remízy. V celkovej tabuľke sme odohrali 32
zápasov. 28-krát sme sa tešili z víťazstva, trikrát sme remizovali
a zaznamenali sme jedinú prehru. Pred druhým mužstvom v tabuľke máme pohodlný 22-bodový náskok.
Na týchto turnajoch hrávajú svoje zápasy aj najmenšie deti, pre
ktoré sú to prvé futbalové krôčiky a nenahraditeľné skúsenosti.
O dobrej práci s deťmi v našom klube svedčí aj fakt, že až deväť
našich chlapcov sa dostalo do širšej nominácie ObFZ.
Veľké uznanie patrí naším mládežníckym trénerom P. Bírovi,
M. Bakovi, P. Cocherovi a novému trénerovi J.Gutaiovi. Kvôli
pracovným povinnostiam v klube skončil tréner Finta. Aj touto
cestou mu v mene detí aj fanúšikov chceme poďakovať za prácu, ktorú odviedol a za skúsenosti a poznatky, ktoré futbalovým
talentom odovzdal.
Marek Kováčik

Malí športovci
Svoje športové aktivity záujmový útvar CVČ Slniečko MALÝ ŠPORTOVEC ukončil 17. mája výletom do širšieho okolia našej
obce a turistickou vychádzkou. Minibus nás odviezol ku vodnej nádrži KRÁĽOVÁ. Tu potom deti absolvovali turistickú vychádzku lesom a po hrádzi. Počasie nám prialo a tak sme sa mohli osviežiť nádychmi čistého vzduchu, pokochať sa neporušenou
prírodou v lese, ktorá miestami pripomínala prales a poobdivovať labute plávajúce na hladine nádrže. Tento deň bol pekným
ukončením pre absolventov plaveckého výcviku v Šali. Budúci rok by sme chceli pokračovať v športových činnostiach a plánujeme okrem iných aktivít, i výcvik šnorchlovania v krytej plavárni v Šali.
Mgr. Eva Prekopová
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Majstrovstvá Slovenska
v halovej lukostreľbe
Dňa 25. marca 2017 sa konali Majstrovstvá Slovenska v halovej lukostreľbe v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa jej niektorí
členovia Lukostreleckého klubu Veľké Zálužie a Centra voľného času Slniečko. Výnimočný úspech dosiahla Michaela
Garabíková, ktorá sa stala juniorskou majsterkou Slovenska
v streľbe na olympijskom luku na 18m. Druhé miesto obsadil
Cyril Fučík. Na štvrtom mieste sa umiestnila Dorota Zeleňáková a náš veterán pán František Velčic skončil na peknom piatom mieste.
				
František Velčic

Inzercia
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne
pre kuriatka, kŕmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu, tel.0907181800

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Tamara Kičiňová
Tomáš Rudňanský
Sofia Hercegová
Tifany Biharyová
Barbora Šípošová
Stela Moravčíková
Michal Kováčik
Kristína Hajnovičová
Viktor Havlíček
Matúš Červeňanský
Martin Kadera
Stanislava Vavríková
Zosobášili sa:
Miroslav Zúdor a Martina Hermanová
Dušan Remenárik a Eva Rigová
Radoslav Ťapušík a Eva Baková
Ing. Ján Bédi a Darina Štrbavá
Ing.Martin Heczko a Bc. Mária Bernáthová
Martin Vajda a Soňa Korecová
Matej Bednár a Dominika Lahučká
Martin Murín a Šarlota Látečková
Miroslav Kalúz a Barbora Kičiňová
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Opustili nás:
Kopečná Mária r.Zaujecová
Audyová Mária r.Bartová
Tkáčik Pavel 			
Križanová Helena r. Bediová
Moravčík Roman 		
Cibula Pavol 			
Chmela František 		
Derková Rozália r.Rigová
Petrovič Michal
Huba Ľudovít
Bulejčík Anton
Tkáč Juraj 			
Belička Jozef
Komárňanský Jozef

87r.
91r.
60r.
91r.
32r.
68r.
71r.
59r.
72r.
73r.
61r.
51r.
60r.
40r.

Vitajte na svete!

Kiara Ončová

Kristína Hajnovičová

Marcus Arthur Majerník

Sebastián Stojka

Sofia Hercegová

Tadeáš Brat

Tamara Kičiňová

Tifany Biháriová

Tomáš Rudňanský
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Veľkonočná výstava

Deti deťom

Tréning členov DHZ

Petropavlovský futbalový turnaj

Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Floriána

