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STRANA 2

Editorial
Milí Zálužania,
stará múdrosť vraví „Studený máj v stodole raj“ a tá
sa veru tento rok preniesla aj do reálneho života v našej obci. Zeleň a tráva prudko po dažďoch rastie či už
v záhradách alebo na verejných priestranstvách a musíme ju kosiť či chceme, alebo nie. Pracovníci obce
kosia trávnaté plochy priebežne, ale bohužiaľ, tu nad
nami vyhráva príroda. Tak ako sme doteraz mali upršané a chladné počasie, zrazu sa nám oteplilo. Slniečko
svieti na nás všetkých rovnako, užívame si očakávané leto a deťom sa začínajú vytúžené prázdniny.
Deti zaujíma iba to, kde zažijú viac zábavy a rodičov
trápi hlavolam ako vyriešiť starostlivosť o deti, keď
prázdniny trvajú 9 dlhých týždňov a dovolenky je tak
málo. Počas letných prázdnin sú deti často bez dozoru
a ich fantázia naberá na obrátkach. Nezabúdajme, že
aj krátkodobá nepozornosť môže spôsobiť tragédiu.
V našej obci sme počas prázdnin v Centre voľného
času Slniečko pripravili pre deti denný letný tábor,
ktorý je rozdelený do dvoch júlových turnusov. Leto
a čas dovoleniek privítame aj tradičným PETROPAVLOVSKÝM JARMOKOM, ktorý sa bude konať prvú
prázdninovú sobotu 29.6. v areáli športového klubu.
Aby sa v našej obci zachovala a obnovila biodiverzita
a ekosytstém s prvkami zelenej infraštruktúry, podala
obec žiadosť v rámci projektu Zelené obce Slovenska. Následne bola vypracovaná arboristická štúdia
obce, ktorá bola zaslaná na podpis spolu so zmluvou
na Slovenskú agentúru životného prostredia. Po podpísaní zmluvy v našej obci budú vysadené dreviny,
ktoré posilnia ekologickú funkciu našej obce. Verím,
že vďaka tomuto projektu nadobudne naša obec nový
rozmer, ktorý naplno pocítia aj naše deti.
Zachovať a udržať zeleň v časoch, keď nám pred
očami schnú desiatky stromov, alebo ich vandali úmyselne ničia, je jedna z hlavných priorít obce.

A tak sme aj my prispeli k skrášľovaniu našej obce
a na námestí v obci sme osadili do ozdobných
vínných sudov krásne červené muškáty.
Po letných prázdninách opäť ožije aj naša škola a v pondelok 2.9.2019 privíta žiakov riaditeľka školy Mg. Darina Lahučká, ktorá bola
opätovne v tomto roku zvolená do funkcie riaditeľky.
Skončí sa dovolenkový a prázdninový režim a každý sa vráti k svojim povinnostiam.
Ale ešte predtým prajem krásne prežitie letných dní
v zdraví a pohode. Všetkým školákom želám príjemné prežitie najdlhších prázdnin roka, veľa zážitkov,
žiadne úrazy, čo najviac oddychu a vody.
					
				

Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 05. marca 2019

UZNESENIE č. 40
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Andreja Moravčíka a členov návrhovej komisie PhDr. Petra
Cochera a Ing. Jána Bédiho.
Hlasovanie:
za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 41
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu tretieho
zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 2 - Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; proti: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Jana Chňapeková,
Mgr.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; zdržal
sa: 2 - Andrej Moravčík, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 42
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu tretieho
zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží podľa návrhu poslanca
PhDr. Petra Cochera.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 43
K bodu 5/ Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za:11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 44
K bodu 6/ Prerokovanie pozastaveného uznesenia
OZ vo Veľkom Záluží č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
opätovne schvaľuje
uznesenie č. 30/2019, ktoré bolo pozastavené
starostom obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
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Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 2 - Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; nehlasoval:0
Obecné zastupiteľstvo podľa § 13 odsek 8 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov potvrdilo pozastavený
výkon uznesenia č. 30 zo dňa 22. januára 2019
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do
troch mesiacov od jeho schválenia.
UZNESENIE č. 45
K bodu 7/ Návrh rozpočtu obce Veľké Zálužie na r.
2019 s výhľadom na r. 2020 a r. 2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh rozpočtu na rok 2019, s výhľadom na roky
2020 a 2021,
b) berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na
rok 2019, s výhľadom na roky 2020 a 2021,
c) schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2019 na úrovni hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie,
d) berie na vedomie
výhľad rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:
za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 1 - Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 46
K bodu 8/ Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu predsedu komisie na otváranie obálok k
voľbe hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 47
K bodu 8/ Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
stanovuje
volebnú komisiu k voľbe hlavného kontrolóra
obce: predseda: Mgr. Tomáš Tkáč a členovia: Ing.
Daniela Hollá a PhDr. Peter Cocher.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 48
K bodu 8/ Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu volebnej komisie o výsledkoch voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 1 - Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 49
K bodu 8/ Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
volí
Hlavného kontrolóra obce Veľké Zálužie na
roky 2019 – 2025 pani Mgr. Janu Chňapekovú.
Deň nástupu do funkcie hlavného kontrolóra je

19.03.2019.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 50
K bodu 9/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o podmienkach držania psov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach držania psov v obci,
b) berie na vedomie
zapracovanie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu,
c) uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o
podmienkach držania psov v obci.
Hlasovanie:
za: 10 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 51
K bodu 10/ Návrh rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh poslanca PhDr. Petra Cochera,
b) schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo
Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 1 - Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; zdržal
sa: 0; nehlasoval:0
Pozastavený výkon uznesenia č. 51 zo dňa 05.
marca 2019 podľa §13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať v lehote
podľa §12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov uznesenie č. 51 schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 05. marca 2019, čím pozastavil jeho výkon v zmysle §13 ods. 6 cit. zákona z
dôvodu, že sa domnieva, že predmetné uznesenie
odporuje §11 ods. 4 a § 13 ods. 4 písm. a) citovaného zákona.
UZNESENIE č. 52
K bodu 11/ Projekt SAŽP Zelené obce Slovenska
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh starostu obce o zapojení Obce Veľké Zálužie
do národného projektu Zelené obce Slovenska,
b) schvaľuje
zapojenie Obce Veľké Zálužie do národného projektu Zelené obce Slovenska.
Hlasovanie:
za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 53
K bodu 12/ Žiadosť o vybudovanie dažďovej kanalizácie na ulici Konopniská
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť p. Rudňanského o spoluprácu pri odvode
dažďovej vody na ul. Konopniská,
b) schvaľuje
nákup potrebného materiálu na odvedenie dažďovej
vody podľa cenovej ponuky z rozpočtu obce,
c) odporúča
starostovi obce, aby vykonal odborný dozor nad
realizáciou činnosti.
Hlasovanie:
za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 54
K bodu 13/ Návrh ČSOB banky na stabilizovanie
úveru
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
ponuku ČSOB so zafixovanou úrokovou sadzbou,
b) berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie obecného zastupiteľstva,
c) schvaľuje
prijatie ponuky ČSOB so zafixovanou úrokovou
sadzbou pre Obec Veľké Zálužie,
d) odporúča
starostovi obce podpísať dodatok k Zmluve o úvere
v zmysle predkladanej ponuky.
Hlasovanie:
za: 8 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 55
K bodu 14/ Žiadosť pani Pekarovej - predĺženie
nájmu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť pani Ľudmily Pekarovej o predĺženie
nájomnej zmluvy,
b) schvaľuje
predĺženie nájmu o ďalší 1 rok a to v trvaní od
01.04.2019 do 31.03.2020 s ročným nájmom 600,eur.
Hlasovanie:
za: 5 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 2 - Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 56
K bodu 15/ Opätovná žiadosť o odkúpení pozemku
p. Hlavinová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) ruší
uznesenie č. 428/2018,
b) prerokovalo
opätovnú žiadosť p. Gabriely Hlavinovej, bytom
Obecná 936/40, Veľké Zálužie o odkúpenie pozemku par.č. 564/97, k.ú. Veľké Zálužie o výmere
31 m2,
c) berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
d) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
e) schvaľuje
zámer prevodu pozemku parc.č. 564/97 k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 31 m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v cene 3,00 Eur za m2.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana

Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 57
K bodu 16/ Prevod pozemku Vachulíkoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
zámer odpredať na základe žiadosti p. Petra Vachulíka a manželky p. Evy Vachulíkovej, bytom Veľké
Zálužie, Kúty 227/2, pozemok parc. č. 564/96 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m2 ako dôvod
hodný osobitného zreteľa.
b) schvaľuje
prevod obecného pozemku parc. č. 564/96 reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m2 ako dôvod
hodný osobitného zreteľa žiadateľom p. Petrovi
Vachulíkovi a manželke p. Eve Vachulíkovej, bytom Veľké Zálužie, Kúty 227/2. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný
pozemok tvorí jediný možný prístup k údržbe
nehnuteľnosti – rodinného domu vo vlastníctve
žiadateľov.
c) schvaľuje
cenu za 1m2 vo výške 10,00 Eur,
d) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie a
žiadateľmi p. Petrom Vachulíkom a manželkou p.
Evou Vachulíkovou.
Hlasovanie:
za: 4 - Ján Bédi, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; proti:
1 - Jana Chňapeková, Mgr.; zdržal sa: 2 - Peter
Cocher, PhDr.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené
UZNESENIE č. 58
K bodu 16/ Prevod pozemku Vachulíkoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
sprístupnenie pozemku č. 564/96 reg. „C“ k.ú..
Veľké Zálužie o výmere 9 m2 na požiadanie
manželom Vachulíkovým zo strany manželov
Ovčíkových.
Hlasovanie:
za: 5 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 2 - Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 59
K bodu 17/ Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme
nebytových priestorov - DHZ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní majetku obce pre
Dobrovoľný hasičský zbor,
b) schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní majetku obce pre
Dobrovoľný hasičský zbor.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Andrej
Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0;
zdržal sa: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 60
K bodu 18/ Zmluva o prenájme nebytových priestorov – MO SČK
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Zmluvu o užívaní majetku obce pre Miestu organizáciu Slovenského červeného kríža,
b) schvaľuje
Zmluvu o užívaní majetku obce pre Miestnu organizáciu Slovenského červeného kríža.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana

Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 61
K bodu 19/ Žiadosť mesta Sereď o poskytnutie
finančných prostriedkov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť mesta Sereď o poskytnutie finančných prostriedkov na deti s trvalým pobytom v obci Veľké
Zálužie, navštevujúce CVČ pri ZŠ Jana Amosa
Komenského v Seredi
b) neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na deti s trvalým pobytom v obci Veľké Zálužie, navštevujúce
CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 62
K bodu 20/ Žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska v ZŠ vo Veľkom Záluží
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť o súhlasné stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska pre Súkromnú základnú umeleckú
školu v Lužiankach
b) schvaľuje
prenájom priestorov budovy Základnej školy vo
Veľkom Záluží pre zriadenie elokovaného pracoviska pre Súkromnú základnú umeleckú školu v
Lužiankach vo výške 1,- Eur/mesiac
c) súhlasí
so zriadením Elokovaného pracoviska pre
Súkromnú základnú umeleckú školu v Lužiankach
d) odporúča
starostovi obce a riaditeľke ZŠ pokračovať v
ďalších rokovaniach so Súkromnou základnou
umeleckou školou v Lužiankach.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 63
K bodu 21/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu starostu týkajúcu sa vybudovania verejného vodovodu v dĺžke 130 metrov medzi ulicami
Pod kaštieľom a Pod pažiťou.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 64
K bodu 21/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Jany Hozákovej, bytom Za humnami
119/58, Veľké Zálužie,
b) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie
c) nemá výhrady
k vybudovaniu inžinierskych sietí cez parcelu č.
717/4, k.ú. Veľké Zálužie,
d) odporúča
starostovi obce pokračovať v rokovaniach s budúcimi stavebníkmi.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka
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Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 65
K bodu 22/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh starostu týkajúci sa žiadosti o zriadenie
optikcentra v obci,
b) má záujem
o zriadenie optikcentra. Miesto zriadenia optikcentra bude predmetom ďalších rokovaní.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
1 - Janka Moravčíková, PhD., PhDr.;
nehlasoval:0

U Z N E S EN I A
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 30. apríla 2019

UZNESENIE č. 66
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Jána Bédiho a
členov návrhovej komisie Mgr. Tomáša Tkáča a
Mgr. Danielu Beličkovú.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Peter Cocher, PhDr.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 67
K bodu 3 / Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
konštatuje,
že novozvolená poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Martina Vavríková zložila a podpisom
potvrdila zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie:
za:. 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 68
K bodu 4/ Schválenie návrhu programu štvrtého
zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 2 - PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Martina
Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.;
Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 69
K bodu 4/ Schválenie návrhu programu štvrtého
zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
návrh program štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží podľa návrhu poslanca
PhDr. Petra Cochera.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Peter Cocher, PhDr.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar,
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Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 3 – Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.;
Martina Vavríková, Ing.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 70
K bodu 6/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu starostu obce o nepredložení správy
hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Ján Murín, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 71
K bodu 7/ Prerokovanie a schválenie pozastaveného uznesenia č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
opätovne schvaľuje
Uznesenie č. 51/2019, ktoré bolo pozastavené
starostom obce vo Veľkého Zálužia.
Hlasovanie:
za: : 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 2 – Martina Vavríková, Ing.;
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 72
K bodu 8/ Návrh prvej úpravy rozpočtu za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
prvú úpravu rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok
2019,
b) schvaľuje
prvú úpravu rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok
2019 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej
klasifikácie.
Hlasovanie:
za: : 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 2 – Martina Vavríková, Ing.;
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 73
K bodu 9/ Doplnenie členov komisií pri OZ vo
Veľkom Záluží
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) volí
do Komisie pre šport, kultúru, vzdelanie a školstvo
pána Jána Gerhardta,
b) volí
do Mandátovej komisie poslankyňu Ing. Martinu
Vavríkovú.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka
Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 74
K bodu 10/ Prevod obecného pozemku – p. Hlavinová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a) predaj obecného pozemku parc.č. 564/97 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 31 m² ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko časť RD súp. číslo
936/40 sa nachádza na obecnom pozemku od času,
ako bol postavený rodičmi žiadateľky a pozemok
predzáhradky RD bol tiež rodičmi užívaný v dobrej
viere, že pozemok je v ich vlastníctve a tvorí nevyhnutný prístup na pozemok,
b) text kúpnej zmluvy,
c) cenu pozemku : 3,00 Eur za m².
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;

Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 75
K bodu11/ Protest prokurátora proti VZN č. 2/2013
– Požiarny poriadok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nitre
sp.zn. Pd 46/19/4403 zo dňa 19.03.2019, ktorý
bol doručený na Obecný úrad Veľké Zálužie dňa
27.03.2019, proti Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2013 Požiarny poriadok obce Veľké Zálužie,
b) ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 Požiarny
poriadok obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; PhDr.
Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 76
K bodu 12/ Stanovisko manželov Vachulíkových
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
stanovisko manželov Vachulíkových,
b) berie na vedomie
stanovisko manželov Vachulíkových.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
Daniela Hollá, Ing.; PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 1 - Martina Vavríková, Ing.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 77
K bodu 13/ Úprava textu zmluvy pre nájom v
nájomných bytoch
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
upravený text zmluvy o nájme bytu – opakovanej,
týkajúci sa Čl. VIII, bod 8.1,
b) schvaľuje
upravený text zmluvy o nájme bytu – opakovanej,
týkajúci sa Čl. VIII, bod 8.1 nasledovne: Táto
zmluva o nájme je uzatvorená na dobu určitú, odo
dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými
stranami od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.
c) schvaľuje
text zmluvy pre nájom v nájomných bytoch.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 78
K bodu 14/ Pridelenie uvoľneného nájomného bytu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
správu Komisie pre sociálne veci, bývanie a zdravotníctvo,
b) berie na vedomie
pridelenie uvoľneného 2-izbového nájomného bytu
č. 19, v bytovom dome na ul. Cintorínska 1388/18.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.;
PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

Obecný úrad informuje
Chráňme a starajme sa o svoje okolie v ktorom žijeme

Človek životné prostredie využíva a svojou činnosťou
ovplyvňuje, preto by sme si ho mali chrániť a nie znečisťovať.
Horúcou témou v dnešnej dobe je odpad, ktorý naša spoločnosť produkuje a preto by sme mali jeho účinky minimalizovať. Len správne vytriedený komunálny odpad
na jednotlivé zložky možno recyklovať. Komunálny odpad
vzniká u každého z nás – doma, v záhrade, v škole, v práci.
Z toho dôvodu je separácia veľmi dôležitá.
Recyklácia odpadov začína triedením odpadov na jednotlivé zložky, napr. plasty, papier, sklo, biologický odpad,
textil, ktoré treba dať do príslušných kontajnerov.

Zberný dvor na ČIKOŠKE má svoje stanovené otváracie hodiny, ktoré je treba dodržiavať a nenechávať odpad pohodený pred bránou zberného dvora mimo otváracích hodín.
(-ocu-)

V našej obci sú zabezpečené skládky.
Nevyhadzujme odpad, akýkoľvek, či už komunálny alebo bio voľne do prírody a za čističku odpadových vôd
na ulicu Pod kaštieľom. Skládka na haluzinu je vytvorená
v lokalite Zavaž za firmou BH METAL. / kovošrot/
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Otvorenie multifunkčného ihriska

Pri varení guláša sme nezabudli ani na našich najmenších. V rámci osláv Medzinárodného dňa detí prebiehali od rána na ihrisku športového klubu súťaže pre deti a ukážky prác policajtov,
kynológov a hasičov. Obecný úrad bol nápomocný na tomto
podujatí, a tak zostavil družstvo pod názvom Miestny Národný
Výbor. Varil a ponúkal guláš pre širokú verejnosť. Vôňa pečenej
cibule a mäska sa niesla areálom už v skorých ranných hodinách, aby sme stihli navariť pre hostí. Guláš síce preto nebol
hodnotený odbornou porotou, ale spokojnosť a chvála kuchárovi od našich hasičov a kynológov bola pre nás viac ako body
od poroty.
Medzi hosťami bol aj Ing. Vojtech Šajdák, zástupca FUNNY
SPORT, s.r.o. Nitra – zhotoviteľ multifunkčného ihriska, ktorý
spolu s poslancom OZ p. Jaroslavom Bozáňom a starostom obce
Veľké Zálužie Milanom Bírom slávnostne otvorili multifunkčné
ihrisko. Pri tejto príležitosti daroval Ing. Vojtech Šajdák, lopty
na rôzne využitie.
No a aká by to bola oslava bez skákacieho hradu? Deťom sa oči
rozžiarili, keď videli ako na multifinkčnom ihrisku za 10 minút
„vyrástol“ skákací hrad. Deti sa naozaj vyšantili, vyskákali , veď
ešte aj to slniečko im prialo príjemne prežiť ich veľký deň. Deti
dostali sladkosti a nápoj, aby sa v horúčavách osviežili.
Celý deň sa niesol v duchu dobrej nálady, radosti a veselosti. Radosť z MDD znásobovala aj radosť súťažných družstiev, ktoré
dostali diplom za účasť a tie víťazne si odniesli domov aj ceny.
Areál športového klubu večer opúšťali spokojní návštevníci.

Team MNV
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Obec prostredníctvom starostu a obecného úradu bol nápomocný pri príprave a realizácii tohto podujatia. Okrem iných vecí,
ktoré boli potrebné k realizácii podujatia, poskytla prívod pitnej
vody, svetiel, ale i pivné sety pre návštevníkov a súťažné družstvá. Celý areál ihriska v piatok zamestnanci obce vykosili.
No boli sme nemilo prekvapení, keď na druhý deň po podujatí
sme našli pivné sety na ihrisku doslova nahádzané na kope.
Milí občania, treba si uvedomiť, že tento majetok je náš spoločný. Tak ako si chránime veci vo svojich domácnostiach tak, by
sme mali byť obozretní aj pri našom obecnom majetku. Dnes ho
potrebuje ten, na druhý deň niekto iný. Malo by byť našim spoločným záujmom, udržať veci v dobrom a prevádzkyschopnom
stave.
Tým, že sa skončilo jedno podujatie, nemusí takto končiť aj
obecný majetok. Organizátor podujatia zodpovedá nielen za realizáciu podujatia, priebeh, ale i ukončenie, ktoré v tomto prípade
skončilo takýmto nešetrným hazardom.
Touto cestou sa chceme poďakovať športovému klubu za prenajatie športového ihriska, pánovi starostovi obce Milanovi Bírovi
a pracovníkom obce, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní a realizácii tohto podujatia, aby nielen oslava MDD ale i Gulášmajster
malo aj tento rok dobré dlhoročné pozitívne odozvy. 		
					

Výsledok zaobchádzania s obecným majetkom

(-ocu-)

Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí čitatelia,
najprv vyberám z množstva zaujímavých otázok,
ktoré mi položili naši žiaci na hodinách Náboženskej
výchovy (a myslím, že za tie otázky im môžeme byť
veľmi vďační!):
Ako sa zrodil Pán Boh?
Aké ovocie zjedla Eva?
Čo je láska?
Budem mať vždycky dobrých priateľov?
Ako často mám chodiť do kostola?
Kto staval kostoly?
Ako vnímate 250. výročie nášho farského kostola?
Ak je niekto neveriaci a rozhodne sa veriť, musí
prejsť krstom, 1. sv. prijímaním...?
Prečo bol ukrižovaný Ježiš?
Keď bola Panna Mária malá, mala kamarátov?
Aký máte názor na to, že o niekoľko rokov nebude
na planéte život?
Ako Ježiš stvoril Adama a Evu?
Je ťažký hriech, keď nechodím pravidelne do kostola?
Prečo sú niektorí ľudia takí, že nechcú ísť do kostola?
Prečo sú takí? A nič ich nezaujíma.
Ako môžem byť dobrým človekom?
Uvedené otázky sú nielen malou ilustráciou myslenia
detí, ale i akýmsi obrazom, ktorý naša doba nezmazateľne píše, či kreslí, o sebe samej pred budúcimi
generáciami. Vydávame i takto svedectvo o nás, žijúcich na začiatku 21. storočia. Na jednej strane som
v každej triede jasne vnímal hlad detí po lepšom pochopení viery a toho, čo s ňou súvisí. Na druhej strane

si uvedomujem, že detských náboženských otázok je
oveľa viac, ako sa stihlo napísať, či zodpovedať. Pri
odpovediach sme sa neraz striedali i s ostatnými vyučujúcimi Náboženskej výchovy. Vzájomne sme sa
snažili vystihnúť podstatu problému a pochopiť, kde
sa asi nachádza detské srdce a čo ho napĺňa.
Rád by som v tomto jubilejnom roku 250. výročia
konsekrácie kostola vo Veľkom Záluží chcel povedať, že máme česť byť svedkami rastu celkom novej
generácie. Je to pre nás starších však veľká výzva:
primerane napĺňať detské očakávania po poznaní
katolíckej viery, Evanjelia, Cirkvi, rodiny, sviatostí,
spoločenstva, atď.
Z rôznych strán sa nám v čase, ktorý predchádzal
tohoročnému letu, ponúkali pestré ponuky na rôzne
dovolenkové a prázdninové destinácie. Človek mal
takto možnosť vybrať si miesto a spôsob, ako strávi
svoj voľný čas. Predpokladám, že aj uvedené otázky
jasne ilustrujú, že deti chcú poznať pravdu a radi sa
ju učia. Čakajú však na tých, ktorí okrem zaujímavého prázdninového programu si nájdu čas hovoriť aj
o Bohu - a tiež s Ním - a o večných veciach.
Drahí farníci, milí čitatelia,
prajem Vám na Vašich letných a prázdninových cestách veľa krásnych zážitkov, duchovných zastavení
a načerpaní síl. (P.S.: A tiež veľa zvedavých detských
otázok o viere a veľa spoločného, možno i trochu
dobrodružného, objavovania správnych odpovedí.)
					
Anton Ižold
				
duchovný otec farnosti
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Materská škola
Za Tvoju veľkú lásku mamička
Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Ani tento rok neobišiel mamičky našich deti. Každá trieda pripravila
bohatý kultúrny program. Množstvo básni, piesní a tancov ospevovalo matku ako darkyňu života. Vlastnoručne a s láskou vyrobené
darčeky potešili všetky mamičky.
					
(-mb-)

trieda: Sovičky			

trieda: Mackovia			

Noc s Andersenom v materskej škole
Noc s Andersenom je podujatie zamerané na podporu a propagáciu čítania detí. Aj naša materská škola sa každoročne zapája
do tohto projektu s deťmi najstarších tried.
A tak to nebolo inak ani tento rok 29. 3. 2019, na deti čakal bohatý program. Úvodom rozprávkovej noci deti navštívili obecnú
knižnicu. Tu bola pre ne pripravená krásna Andersenova rozprávka, ktorú si so záujmom vypočuli. Zároveň si mohli poprezerať knižnicu, prehliadnuť si oddelenie s detskými knihami.
Dozvedeli sa tiež, akým spôsobom je možné prihlásiť sa do našej knižnice a požičiavať si pútavé knihy.
V materskej škole na deti čakala dobrá večera, ktorú im pripravili pani učiteľky. Po nej nasledovalo hľadanie rozprávkového
pokladu. K nemu však viedla dlhá a ťažká cesta, počas ktorej

deti museli splniť množstvo úloh a prekonať nebezpečné prekážky. Na základe indícií a pomocou rozprávkovej mapy nakoniec tajomný a sladký poklad objavili. Ich radosť bola obrovská
a zaslúžená.
Po ťažkej ceste za pokladom si deti oddýchli pri sladkej hostine a čarovný večer pokračoval tancom a veselými hrami. Nezničiteľné deti ešte stihli vyhrať vankúšovú vojnu, ale potom už
nasledoval zaslúžený, nezvyčajný nočný spánok v škôlke.
Šťastný úsmev na tvári každého dieťaťa svedčil o tom, že si
rozprávkový večer a noc v materskej škole poriadne užili.
(-mt-)

Predškoláci na výlete
Dňa 6. júna deti z predškolských tried absolvovali výlet do Nitry. Z MŠ sme sa odviezli autobusom do mesta a tam nás už čakal
„Nitriansky vláčik“. Prvá zástavka bola na Kalvárii, kde sa nám
naskytol pekný pohľad na panorámu mesta s hradom a Zoborom. Pretože deti už vyhladli a boli zvedavé, čo majú nabaleSTRANA 10

né v batôžkoch, nasledovala desiatová prestávka. Následne nás
vláčik odviezol na pešiu zónu, kde sme sa osviežili zmrzlinou
a potom už hurá preskúmať Nitriansky hrad! Na záver výletu sa
deti ešte vyšantili v parku a plné zážitkov sa vrátili do MŠ.
						
(-eo-)

Materská škola
MDD v našej Materskej škole
1. jún je túžobne očakávaný a obľúbený sviatok všetkých
detí. Tak, ako každý rok aj tento sme pri príležitosti MDD
pripravili pre deti v našej MŠ zaujímavý program.
Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný
hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať
tento deň. Keďže bolo pekné slnečné počasie, aktivity pre-

biehali na školskom dvore. Deti všetkých tried si pozreli
divadielko – „Zvieratká na jar“. Vyšantili sa na nafukovacom hrade, zasúťažili si a zatancovali. Odmenou za príjemne strávený deň boli medaily a sladkosti pre všetky deti
.
			
(-sč-)

Škôlkári v divadle
Dňa 3. 5. 2019 sa deti z predškolských tried a
najstaršej strednej triedy zúčastnili divadelného predstavenia. Navštívili Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre, predstavenie „Danka a Janka“,
ktoré režíroval Kamil Žiška. Vo veselej inscenácii sa zoznámili s dvojičkami – prváčkami, ktoré
zažívali rôzne dobrodružstvá. Deti sa na výlet do
„naozajstného“ divadla veľmi tešili, páčilo sa im
predstavenie, celková atmosféra divadla a na záver sa hercom poďakovali veľkým potleskom.
					
(-eo-)

trieda: Lienky

trieda: Žabky

trieda: Mackovia
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Základná škola

Deň detí
Deň detí sme oslávili s našimi žiakmi naozaj veľkolepo. Využili
sme prostriedky z projektu, ktorý vypracovala Mgr. Z. Zabáková. S finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
pripravila pre deti "Športový deň". Žiaci súťažili vo dvojiciach
v rámci triednych kolektívov v desiatich zábavných netradičných športových disciplínach. Za svoje výkony získali pečiatky,
za ktoré si mohli v „Pečiatkovom obchode“ zakúpiť rôzne hračky a iné predmety z bohatej ponuky. Okrem športu a zábavy si
hravou formou precvičovali finančnú gramotnosť. Popri súťažení sa mohli občerstviť v školskom Hot- dogovom bufete.
Riaditeľstvo školy srdečne ďakuje firmám Topec Topoľčany
a HSH Veľké Zálužie, ktoré sponzorsky prispeli na zabezpečenie občerstvenia pre všetkých žiakov a Rade rodičov, ktorá darovala každému dieťaťu balíček cukríkov.
						
(-zz-)

Exkurzia za odmenu

Dňa 9. mája sa niektorí žiaci II. stupňa zúčastnili exkurzie
do Bratislavy. Vedenie školy im ju venovalo ako odmenu za reprezentáciu školy na súťažiach, olympiádach, spoločenských
akciách a za zber papiera. Prekvapením bola návšteva nahrávacích štúdií televízie Markíza v Záhorskej Bystrici, kde sa pripravujú relácie ako sú: Dobré ráno, Na telo, Spravodajstvo televíznych novín a ďalšie. Žiaci si mohli zahrať, zapózovať v štúdiu
a uvidieť niektoré známe osobnosti z televízie. V popoludňajších hodinách mali možnosť pozrieť si Bratislavský hrad. Sprevádzal ich PhDr. Peter Cocher. Navštívili reprezentačné priestory, prezreli si výstavu akademického maliara Martina Benku,
korunovačné klenoty, hradnú vežu, priľahlé zámocké záhrady
a vykopávky, ktoré na hradom vrchu prebiehajú. Exkurzia bola
zaujímavá a každý si z nej odniesol pekné zážitky.
						
(-dl-)

Úspechy našich žiakov v súťažiach a olympiádach
Žiak 8. A triedy Matúš Jánošík aj v tomto školskom roku obsadil
popredné miesta v okresnom kole viacerých predmetových olympiád. Dňa 10. júna 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Nitre
zúčastnil odmeňovania najúspešnejších žiakov základných škôl.
Matúško bol ocenený za: 2. miesto v okresnom kole geografickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády, 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády, 8. miesto v okresnom
kole chemickej olympiády.
V okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska žiak 7.B
Daniel Figúr obsadil krásne 2. miesto.
V obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín našu školu reprezentovala Sofia Paliesková, ktorá v konkurencii trinástich
škôl dosiahla v prednese prózy krásny úspech - 2.miesto.
V okresnom kole v prednese cudzojazyčnej poézie a prózy
STORY v anglickom jazyku recitovala Nelka Moravčíková,
ktorá obsadila nádherné 2. miesto.
Vedenie školy ďakuje p. učiteľkám Mgr. E.Hujerovej, Mgr.
J.Ballovej, Mgr. M.Čambalovej, Mgr. E.Hambalkovej, Mgr. P.
Hujerovi, Mgr. Z.Zabákovej, Mgr. M.Hraškovej, ktoré úspešných žiakov na tieto súťaže pripravovali. 				
				
				
						
(-mh-)
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Základná škola
V „Nitrianskej pasovačke“ sme boli prví!
Po desiatich rokoch sa podarilo TJ AC Nitra - Zápasníckemu
oddielu oživiť športový projekt v Nitre pod názvom „Nitrianska pasovačka“, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci základných
škôl vo veku od 8 do 12 rokov. Zúčastnilo sa ho 6 základných
škôl z Nitry. Pasovačka je v podstate jednoduchá hra a miestom
pasovania je súťažný kruh. V súboji ide o to, vytlačiť súpera
podobnej hmotnosti z červeného kruhu von, alebo ho zdvihnúť
a udržať aspoň tri sekundy vo vzduchu. Na bezpečnosť a športové správanie dohliadali školení rozhodcovia. Naša základná

škola mala najpočetnejšie zastúpenie. Súťaže sa zúčastnilo 15
žiakov, z toho 13 chlapcov a 2 dievčatá. Súťaž sme s prehľadom
vyhrali a získali sme nielen víťazný, ale aj putovný pohár za I.
miesto. Umiestnenie našich žiakov, ktorí získali medaily v rôznych váhových kategóriách:
1. miesto Adam Mesároš, Sebastián Buchlík, Juraj Blaho, Samuel Slivka, 2. miesto Artem Zaitcev, Michal Malagyi, Norbert
Plavčák, Laura Gregušová, 3. miesto Samuel Kriško, Samuel
Vavrík, David Varga, Denis Valkovič.
(-eš-)

Fenomény sveta
Prinášajú 5 perspektív - vzdelávacích materiálov na témy Slnko, Voda, Vzduch, Kultúra a Komunikácia, s ktorými je každá
vyučovacia hodina zážitkom. Sú plné rôznorodých aktivít a navrhnuté tak, aby žiakom umožnili rozvíjať tímovú spoluprácu,
kreativitu či komunikačné a prezentačné zručnosti. Prinášajú
uplatnenie inovatívnych edukačných metód, ktoré sú zame-

rané na rozvoj samostatného myslenia, objavovania súvislostí medzi vyučovacími predmetmi. Celý týždeň od 20.5.2019
do 24.5.2019 museli žiaci z VI.A a VI.B samostatným myslením
pochopiť prírodné zákonitosti prostredníctvom rôznych aktivít vo fenoméne Voda pod vedením Mgr. Hambalkovej a Mgr.
Ballovej. Ústredným prvkom Fenoménov sveta sú vzdelávacie
videá z produkcie BBC, na ktoré nadväzujú vzdelávacie aktivity.
Šiestaci sa museli popasovať s tvorením pojmových máp, vyhľadávaním kľúčových slov z videí, modelovaním, zakresľovaním
schém. Každý deň pracovali v rôznych tímoch, museli sa naučiť
pracovať v skupine, a tak pocítiť dôležitosť každého jedinca pri
práci v malej skupinke. Žiakom sa tento štýl vyučovania veľmi
páčil. Teší nás aj záujem rodičov, ktorí si našli čas a prišli nás
v projekte podporiť.
						
(-jb-)
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CVČ Slniečko
Deti deťom

Ako každý rok, aj tento , sme mali možnosť vidieť na akcii DETI DEŤOM 11. apríla našich mladých tanečníkov a choreografie, s ktorými reprezentovali našu obec na tanečných súťažiach v rôznych mestách Slovenska a s ktorými nás budú reprezentovať na Majstrovstvách sveta v Poreči. Tentokrát sa
akcia konala s finančnou podporou nitrianskeho samosprávneho kraja, za čo ďakujeme aj touto cestou.
											
(-ep-)

Jubileum Zálužskej palety
Centrum voľného času Slniečko ďakuje všetkým, ktorí prispeli
do desiateho ročníka Zálužskej palety krásnymi dielami. Tento
ročník okrem toho, že bol jubilejný desiaty, bol aj najpočetnejší,
čo sa týka počtu - prišlo 307 prác z obcí združených vo VITISE,
z Nitry, z iných blízkych obcí ale aj zo vzdialenej obce Skalité.
Porota a hlavne jej predseda - Karol Felix, akademický maliarstrávil veľa času výberom tých najlepších.
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Za spoluprácu ďakujem M´Art Print Gallery a obecnému úradu,
za výdatnú pomoc všetkým zamestnancom spoločenského domu
a kolegom. Iba vďaka vzájomnej spolupráci menovaných, bolo
odmenených diplomom a vecnou cenou 55 detí a dospelých dňa
29. mája na jubilejnej vernisáži.
Tešíme sa na ďalšie Vaše krásne práce o rok !
(-ep-)

CVČ Slniečko
Úspechy záujmového útvaru TS CATwalk
Tanečné dobrodružstvo na svetovom finále v chorvátskom Poreči sa začalo dňa 22.3.2019 na kvalifikačnom
kole DanceStar, ktoré sa konalo v Nitre. Naši tanečníci
z tanečnej skupiny CATwalk zabojovali a postúpili do finále. Okrem skupín zo Slovenka sa finále zúčastnilo viac
ako 7 tisíc tanečníkov z rôznych kútov sveta – z Filipín,
Mexika, Juhoafrickej republiky, Spojených arabských
emirátov, Ruska, Španielska, Slovinska, Maďarska, atď...
Dňa 21.5.2019 tesne pred polnocou sa s našimi tanečníkmi lúčili rodičia a priatelia, ktorí im želali šťastnú cestu
a veľa úspechov. V očiach tanečníkov a rodičov sa zračili
nielen obavy, ale aj iskierky túžby a nádeje, uspieť a získať čo najlepšie ocenenie. Dvadsať tanečníkov od 9 do 16
rokov s tanečnými choreografiami odchádzali reprezentovať obec Velké Zálužie.
Druhý deň ráno unavení, no naplnení nádejami sme docestovali do mesta Poreč. Hlavné stanovisko organizátorov a
registrácia tanečníkov sa nachádzala v destinácii Zelená
Lagúna, ktorá je umiestnená 5 km južne od Poreča a je obklopená lesíkom a malými ostrovčekmi. Tvorí srdce World Finals DanceStar 2019.
Päť dní spolu nás zcelilo ako kolektív, zažili sme spolu
veľmi veľa smiechu, zábavy, napätia či úsilia. Okrem čo
najlepšieho odprezentovania na súťaži sme si Chorvátsko
užili ako sa patrí. Popri súťažení sme si našli čas na tanečné workshopy. Tešili sme sa, že môžeme rozvíjať svoje tanečné umenie a učili sme sa od skúsených, svetovo

známych lektorov ako napríklad: Marty Kudelka, Željko Božić, Zoltan Katona, Matic Zadravec, Jed Florano,
atď......
Počas piatich dní súťaženia sme videli množstvo úžasných
choreografií v rozmanitých tanečných disciplínach: Klasika, Ballet, National/Folkloric, Lyrical, Urban DanceStyles, Open, Akrobatický tanec, Contemporary Modern,
Commercial Dance, Jazz, Musical Theatre.
Sme nesmierne vďační a šťastní, že okrem státia
na stupni víťazov sme si mohli porovnať naše tanečné
schopnosti s talentovanými tanečníkmi z celého sveta.
Naša snaha a úsilie bolo odmenené týmito oceneniami
za choreografie:
1.miesto - Kaktus na divokom západe
1.miesto - Koralína a svet za tajnými dverami
1.miesto - Nostalgia
Dievčatá sa opäť stali MAJSTERKAMI SVETA v troch
kategóriách a s hrdosťou obhájili svoj minuloročný titul. Za radosťou z výhry sa však skrýva veľká drina, úsilie a túžba žiť svoj tanečný sen. Plní zážitkov a dojmov
z hviezdnej jazdy, hlásime šťastný návrat domov.
Za túto príležitosť ĎAKUJEME našej trénerke a choreografke Klaudii Lendelovej, ktorá nás tanečne vychováva,
CVČ Slniečko Veľké Zálužie pod vedením p. riaditeľky
Mgr. Evy Prekopovej a Obecnému úradu Veľké Zálužie
pod vedením p. starostu Milana Bíra za pomoc a finančnú
podporu.
						
(-kl-)
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Zo života v obci - predstavujeme: Sylvia Ďurinová
Prostredníctvom našej rubriky sme Vás už viac ráz zoznámili s ľuďmi v našej obci, oplývajúcimi výnimočným darom, talentom či
víziou. Sylvia Ďurinová (42) je ďalším vzácnym príkladom, že sny sa nemajú snívať, ale plniť. Pred 3 rokmi vytvorila vlastnú značku
kozmetiky pod názvom MY-SYS, ktorú minulý rok premenovala na YEMNA COSMETICS. Oslovila ňou už mnohé regióny na Slovensku i v zahraničí.
celkom známy pojem a umývanie kockou mydla je možno pre mnohých socialistický prežitok. Na druhej strane naša tradičná kocka mydla alebo tuhý šampón
sú výrobky, ktoré nepotrebujú plastový obal. Majú prírodné zloženie, balené sú
v krabičkách z recyklovateľného papiera. Neobsahujú konzervanty, sulfáty, nezaťažujú pokožku ani životné prostredie a pri cestovaní sa nerozlejú. Tento rok
sme dokonca vyšli zákazníkom v ústrety a môžu si cez e-shop, ale aj na prevádzke
v Záluží, zakúpiť mydlá a šampóny bez obalu. Balzamy na pery tiež plníme do recyklovateľných papierových túb.
Váš predmet záujmu si zrejme vyžaduje neustálu bdelosť, týkajúcu sa študovania nových či alternatívnych technológií a postupov nielen v kozmetickom
priemysle.
To je pravda. Neustále sa vzdelávam, pretože ma to baví a napĺňa. Kozmetológia poskytuje nekonečné možnosti a vedci stále prichádzajú s novými štúdiami. Momentálne sa vzdelávam na anglickej online škole v kozmetológii, chémii,
inovatívnych technologických postupoch v kozmetickom priemysle. Tiež máme
študijné bloky k európskej legislatíve, či marketingu.
Mohli by ste nám taký proces vzniku napr. mydla či pleťového krému priblížiť
od zrodenia nápadu až po finálnu fázu produktu, pripraveného na predaj? Inými
slovami – ako sa rodí novinka na trhu?

Vyštudovali ste strednú odbornú školu gastronómie a cestovného ruchu, prešli
ste si kariérnymi postupmi v oblasti obchodu, niekoľko rokov ste pôsobili ako
masérka a terapeutka... Čo bolo hlavným impulzom k naštartovaniu Vášho kreatívneho podnikateľského plánu?
Už popri práci masérky som skúšala vyrábať mydlá a študovala som si na zahraničných weboch, ako vyrobiť z kozmetiky krém, deodorant, šampón a veľmi ma
to oslovilo. Cítila som, že moje kreatívne ja sa tu dokáže realizovať. Samozrejme
som sa potrebovala dovzdelávať v chémii, nakoľko je dôležité pochopiť, ako spolu jednotlivé zložky súvisia a reagujú. Keď som nadobudla prax aj vedomosti,
začala som sa pohrávať s myšlienkou založiť si vlastnú značku. Jedno je však
vyrobiť a druhé vedieť to predať. Keď som už poznala výrobné procesy a mala
našetrené peniaze, začala som sa viac a viac zaoberať myšlienkou založiť si
vlastné podnikanie.
Bolo ťažké opustiť istotu zamestnania a vrhnúť sa do zatiaľ neprebádaného územia podnikateľského prostredia?
Masážny salón som vlastnila, čiže byť na voľnej nohe a zarábať sama na seba
som bola zvyknutá 8 rokov. Horšia bola predstava, že výroba kozmetiky už nebude tak jednoduchá ako otvoriť si salón. Nájsť vhodné priestory, vybaviť všetky
povolenia, certifikáty, dermálne a mikrobiologické rozbory k výrobkom, vybudovať dodávateľský reťazec, založiť, viesť účtovníctvo a začať vyrábať, predávať.
Je iné vyrobiť pár kusov a iné väčšie šarže výrobkov.
Začiatky bývajú pre mnohých dosť tvrdou skúškou vytrvalosti. Ako to bolo vo
Vašom prípade? Išli veci prirodzene ľahko alebo to bola skôr cesta plná prekážok?
Prekážky boli, bez toho by to asi nešlo. Brala som to aj ako previerku psychických síl. Výroba kozmetiky podlieha mnohým legislatívnym požiadavkám. Je
za tým veľa administratívy. Úrady spolu veľmi nespolupracujú, budúcemu podnikateľovi nemá kto podať komplexné informácie, ako a s čím najskôr začať, aby
ste sa nemuseli vrátiť zase na začiatok a riešiť to celé odznova. Proces legalizácie od hľadania priestorov po odsúhlasenie vybavenej prevádzky hygienou trval
skoro rok. Pochybnosti má asi každý, hlavne keď ide nevyšliapanou cestou. Sny
sa ale majú plniť a treba urobiť pre ne maximum.
Spomeniete si ešte, s ktorými kozmetickými produktmi ste začínali a ako Vaša
ponuka vyzerá dnes?
Na začiatok som aj vzhľadom k finančnému rozpočtu, nakoľko certifikácia kozmetických výrobkov je dosť nákladná časť, zaradila do ponuky bylinné mydlá,
deodoranty, šampóny. Neskôr som postupne sortiment rozširovala o 1-2 produkty
ročne. Momentálne máme ucelenú pleťovú, vlasovú radu. A tiež, aby som to všetko utiahla, som časom prijala zamestnankyňu.
A čo súčasný zákazník? Myslíte si, že vo vnímaní vlastného zdravia a starostlivosti oň viac dozrel?
Myslím, aj cítim podľa záujmu, že áno. Dôležité je uvedomenie, že svoj život
a zdravie mám vo vlastných rukách. Životný štýl, strava, ekologické myslenie je
základ a prírodná kozmetika to dotvára zvonka. Keď mám vedomosť o tom čo
mi škodí, nejem to, nenanášam si to na pokožku. Napr. tuhý šampón nie je ešte
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Vytvoriť produkt je u mňa proces na rok aj dva a ešte stále mám potrebu ho dolaďovať. Vždy najskôr premýšľam komu bude určený a aký problém má pomôcť
vyriešiť. Akné, psoriáza, ekzémy, seborea, suchá alebo mastná pokožka, to sú
najčastejšie problémy, ktoré ľudia riešia. Mydlo je v porovnaní s krémom jednoduchšie vytvoriť. Vstupuje tam miešanie olejov s lúhom pri istých teplotách,
pridávajú sa bylinné maceráty, výluhy, éterické oleje pre vôňu, uhlie, íly podľa
typu pleti. Ďalej sa mydlo vyleje do foriem kde prejde procesom zmydelnenia,
pokrája sa a zreje pri istých teplotách a vlhkosti aspoň 5 týždňov. Je to poctivá
ručná výroba. Vytvoriť receptúru na mydlo je ale kumšt, skrývajúci kopec vedomostí a každý dobrý mydlár má tú svoju, na ktorú nedá dopustiť, nakoľko ide
o správne percentuálne nastavenie zložiek a ich synergiu.
Znie to priam rozprávkovo, hotová alchýmia... Kde všade sa dajú tieto Vaše
produkty zakúpiť? Využívate popri e-shope aj tradičnú cestu tzv. kamenných
predajní?
Hlavný je e-shop, balíčky posielame v rámci celej Európy. Vo Veľkom Záluží
sa po dohode vopred dá realizovať osobný odber a momentálne máme asi 10
kamenných predajní po Slovensku, kam dodávame tovar. Tiež nás predávajú 2
české e-shopy. Rozširuje sa to postupne a majitelia kamenných bio obchodov si
nás v podstate vyhľadávajú sami.
Nevyužívam masívnu reklamu, ani nejazdím cielene do obchodov s ponukami
na spoluprácu.
Vraví sa, že cesta je cieľ. Vaša životná filozofia v mnohom túto múdrosť, zdá sa,
podčiarkuje. Držím palce pri ďalších cestách do hlbín voňavej „yemnej“ duše :)
						
(-jm-)

Zo života v obci
Keď sa deti a dospelí spolu zabávajú
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Jej
cieľom bolo urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na
problémy týkajúce sa detí vo svete. Aj v našej obci sa
konal MDD. Všetci si uvedomujeme, akú hodnotu má
dieťa, ale zároveň si musíme uvedomiť, že koľko dieťaťu
dáme, toľko sa nám v budúcnosti vráti. Práve tento deň je
príležitosťou poskytnúť deťom veľa zábavy, radosti, spolupatričnosti ale aj múdrosti. Podujal som sa teda zorganizovať deň plný atrakcií a nezabudnuteľných chvíľ. Rannú
atmosféru podujatia sprevádzala hudba v podaní skupiny
„Country Song“. Pre deti boli pripravené športové súťaže ako skákanie vo vreci, beh medzi prekážkami, či beh
s loptičku. Pod pozorným okom učiteliek MŠ a skautov
mali deti možnosť overiť si svoje zručnosti, za ktoré dostali sladkú odmenu. Súčasťou podujatia bolo maľovanie na
tvár, vozenie sa na koči. Veľmi zaujímavá bola prezentácia
policajnej techniky a samozrejme aj vozenie sa na policajných autách. Náuční boli aj psovodi, ktorých deti sledovali so zatajeným dychom. Úspešná bola ukážka hasičov,
deti mali možnosť vidieť záchranu zraneného a hasenie
miesta požiaru.

Obec Veľké Zálužie poskytla skákací hrad, nad ktorým
mali dozor zamestnanci MŠ, aby sa zabránilo akémukoľvek nešťastiu. Zmyslom podujatia bolo, aby deti cítili našu
podporu a náš záujem, aby príjemne strávili deň s rodičmi či kamarátmi. K úspešnému priebehu napomohlo veľa
sponzorov a dobrovoľníkov, ktorým patrí veľká vďaka.
Popoludňajšie hodiny patrili „ Gulášmajstrom“. Už 12 ročník privítal 24 družstiev vo varení guľáša. Skvelú atmosféru dotvárali ľudové piesne a dobrá nálada družstiev. Všetci dostali pamätné diplomy a tí najlepší víťazné poháre.
Umiestnenie najlepších bolo nasledovné: 1. miesto JDS
Veľké Zálužie, 2. miesto Martin a Broňa, 3. miesto Úlackí
Čave, 4. miesto Korytárske diablice. Mimoriadne ocenenie za najkreatívnejšiu výzdobu stánku získali Chlapci z
poľnej kuchyne a za najkrajšie oblečenie Guläsmeistri.
Verím, že všetci účastníci boli s akciou spokojní. Veľké
ďakujem patrí poslancom Obecného zastupiteľstva a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii,
priebehu podujatia ale aj pri upratovaní ihriska.
za organizačný tím J. Gerhardt

Stavanie mája
Posledný aprílový deň sa v našej obci niesol v duchu jednej
z najstarších tradícií - stavaniu mája. Máj vyzdobený jarnými
stužkami stál nielen pred spoločenským domom, ale i na námes-

tí pred Obecným úradom. Svojimi piesňami uchovali tradíciu aj
naši najmenší – škôlkari z materskej školy a FSk Ujlačanka.
			
(-jn-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
členom organizačného výboru.
Viacerí členovia ZO SZZ pod vedením Karola Koreca, sa
zúčastnili aj na brigádach, vyčistili priestransvo okolo kostola
od nežiadúcich krovín a buriny. V priestoroch fary presadili a ostrihali ovocné stormy a zabezpečujú pravidelné kosenie trávy
v sade a farskom ihrisku.
26. mája 2019 sme si v spolupráci s p. Damiánom Bírom uctili patróna viníc sv. Urbana, kde pán farár Ižold a Pauliny odslúžili sv. omšu. Vďaka patrí všetkým občanom, členom našej
organizácie a vinárom, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili.
(-vo-)
Gulášmajster
V mesiaci marec sa konal 35. ročník výstavy vín spojený s verejnou ochutnávkou.
Odborná degustácia vín sa uskutočnila dňa 16.3.2019 pod vedením prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka. Degustátori boli
rozdelení do šiestich degustačných komisií po piatich až šiestich
členoch. Hodnotilo sa celkom 334 vzoriek vín, ktoré boli rozdelené do štyroch kategórií. Prvýkrát v histórii sa vína prihlasovali elektronicky cez www.vinko.sk a taktiež členovia komisií
hodnotili vínka elekronicky tabletmi. Garantom výstavy a hodnotenia vín bol Tibor Vitek. 35. ročník verejnej ochutnávky vín
a ocenenie najlepších vín sa uskutočnilo dňa 23.3.2019 o 17:00
hod. v priestoroch spoločenského domu za účasti starostu obce
p. Milana Bíra, prezidenta výstavy Ing. Miloša Ševčíka a členov predsedníctva Ing. Juraja Bíra, Ing. Romana Komárňanského, Ing. Pavla Bíra, členov organizačného výboru pod vedením
predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu a ďalších vzácnych
hostí. Prezident výstavy Ing. Miloš Ševčík oboznámil prítomných s priebehom odbornej degustácie a zhodnotil vína za uplynulý rok.
Ocenené najlepšie vína sú prílohou tohto príspevku “Najlepší
z najlepších”. Tohtoročná Výstava vín prebiehala v slávnostnejšom duchu nakoľko ZO SZZ v tomto roku oslavuje 60. výročie založenia. Pri tejto príležitosti predseda ZO SZZ odovzdal
Ďakovnú plaketu prezidentovi výstavy Ing. Milošovi Ševčíkovi
za dlhodobú spoluprácu s našou organizáciou a taktiež poďakovanie starostovi obce Milanovi Bírovi a vinárovi Jurajovi Súkeníkovi. Starosta obce poďakoval členom ZO SZZ za ich aktívnu
činnosť a odovzdal Ďakovný list predsedovi ZO SZZ Ing. Vladislavovi Omelinovi k 60.výročiu založenia.
Víťazom výstavy vín odovzdali ceny starosta obce p. Milan
Bíro, prezident výstavy Ing. Miloš Ševčík a predseda ZO SZZ
Ing. Vladislav Omelina. Starosta obce poďakoval organizačnému výboru za prácu s prípravou a organizáciou výstavy, poprial
všetkým vinárom veľa zdravia pri dorábaní dobrého vína v ďalších rokoch.
23.3.2018 o 18:00 hod sa otvorili dvere SD aj pre návštevníkov
a milovníkov dobrého vínka zo širokého okolia, ktorí si na dobrých vínach pochutnávali do neskorých nočných hodín.
Ďakujeme všetkým sponzorom, vinárom a degustátorom ako
aj členom organizačného výboru, ktorí prispeli svojim dielom
k zdarnému priebehu tohto slávnostného podujatia. Osobitne
ďakujeme sponzorom Martinovi Šuranovi, Vítovi Danášovi,
Jozefovi Bírovi a Ing. Štefanovi Zadrabajovi. Osobitné poďakovanie patrí aj pani Mgr. Janke Nevínovej, referentke pre kultúru a šport za profesionálne moderovanie celého slávnostného
podujatia a Mgr. Kamilke Bírovej za úvodnú recitáciu a všetkým
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Odovzdanie ďakovného listu - 60. výročie založenia ZO SZZ

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Aktivity a činnosti ZO JDS vo Veľkom Záluží

Jarná brigáda

Gulášmajster - 1.miesto			

Na akcii ,,jarná brigáda“ v mesiaci apríl sa v rámci aktivít JDS
zúčastnil rekordný počet členov v počte 49. Upravovali sme
priestranstvo pred kostolom, domom smútku, okolie cintorínov, COOP Jednoty a spoločenského domu. Pán starosta sa nám
odmenil zabezpečením pitného režimu a chutného gulášu.
Členovia JDS sa pravidelne zúčastňujú aj na ďalších podujatiach
konaných v obci, spomeniem napr. nedávnu úpravu pumptrackovej dráhy na veľkom ihrisku, kde 29 našich členov upravovali
zeminu, vysádzali okrasné stromy a sadili trávu. Opäť nechýbalo občerstvenie v podobe pečených klobások.
Pri príležitosti Dňa matiek sme si posedeli v klube dôchodcov, kde nás svojou návštevou poctili pán starosta Milan Bíro
a dôstojný pán farár Anton Ižold.

V sobotu 1. júna sme sa zúčastnili 12. ročníka súťaže vo varení guláša, kde si naši členovia svojimi skvelými kuchárskymi
schopnosťami vydobyli hrdé 1. miesto. Z úspechu JDS sa členovia ale aj hostia veľmi potešili, ochutnať prišli i porazení súperi,
ktorí nám samozrejme nezabudli zablahoželať k víťazstvu. Pre
veľký záujem o víťazný guláš sa za nie dlhú chvíľu všetok zjedol. Atmosfére celej akcie prialo aj nádherné slnečné počasie.
Aktivity JDS môžu existovať len za pomoci obce Veľké Zálužie
v podobe každoročného príspevku, vďaka čomu môžeme zabezpečiť všetky spomínané aktivity (zájazdy, kultúrne podujatia,
liečebno-rehabilitačné pobyty a i.). Tešíme sa na ďalšie spoločenské a kultúrne aktivity, pri ktorých sa budeme cítiť príjemne,
a kde svojou činnosťou prispeje aj JDS vo Veľkom Záluží.
(-ea-)

Poďakovanie

Dňa 26.4.2019 sa uskutočnila brigáda na finálnych úpravách
okolia pumptrackovej dráhy v Cykloparku v areáli športového
klubu vo Veľkom Záluží.
Počas celého dňa členovia JDS a obyvatelia obce Veľké Zálužie
upravovali okolie dráhy, planírovali a rozvážali hlinu v priestore
vo vnútri dráhy aj v priestore oddychovej zóny. Spolu sme vysadili 5 veľkých stromov a približne 80 priesad rastlín.
Stromy, tráva a časť rastlín boli finančne pokryté prostredníctvom projektového návrhu – žiadosti o dotáciu v rámci špecifického cieľa stratégie VITIS na rozvoj infraštruktúry športu

a rekreácie – skvalitnenie života miestnych obyvateľov. Zvyšok
vysadených rastlín bol venovaný sponzorsky.
Počas brigády sa obec postarala o občerstvenie a pitný režim.
Týmto chcem vyjadriť veľkú vďaku zúčastneným dôchodcom
za ochotu pomôcť a zanechať tu dedičstvo pre naše deti a vnúčatá. Poďakovanie patrí aj starostovi obce p. Milanovi Bírovi, ktorý oslovil členov JDS, ktorí boli najväčšou pomocou.
Vekový priemer zúčastnených bol približne 60 rokov. Je na zamyslenie, čo mladšia generácia chce zanechať tej ďalšej ...
(-ap-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
MC Blšky: V našej obci sa konal už 8. ročník Míľa pre mamu
Druhá májová sobota patrí už tradične podujatiu, ktoré je pre rodiny – Míľa pre mamu. Nosnou myšlienkou tejto oslavy je prechádzka po trase jednej symbolickej míle, ako vyjadrenie úcty a
vďaky pre svoju mamu i pre všetky mamy na Slovensku. Organizátormi sú materské centrá po celom Slovensku, ktoré sú členmi
Únie materských centier. V tomto roku sa Míľa organizovala na
Slovensku po 16. krát, v našej obci ho Materské centrum Blšky
zorganizovalo po 8. krát. Tento rok sme Míľu spojili s otvorením
pumptrackovej dráhy a so Slovenským rekordom. Zaregistrovaných ľudí na Míľu bolo 407. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže

na stanovištiach a každý dostal odmenu v cieli. O občerstvenie
sa postarali chlapi v poľnej vojenskej kuchyni a blškárske maminy a babky upiekli koláčiky. Kúzelník pričaroval po súťažiach
deťom úsmev na tvári a dobrú zábavu a skvelé ceny do tomboly.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorý nás podporili. Ďakujeme aj našim mladým skautom, všetkým
maminkám, oteckom, babkám, dedkom, ktorí nám pomohli
s organizáciou podujatia.
(-lc-)

Medzinárodný deň detí a divadielko Svetielko
V stredu 29.5.2019 sme oslávili medzinárodný deň detí s divadielkom Svetielkom a predstavením O kvietkoch a zvieratkách. Rozprávkoví škriatkovia deťom porozprávali o prírode na jar. Pomocou pesničiek a básničiek ukázali ako sa zobúdzajú a rastú kvety
na jar a ako sa máme o ne starať, o zvieratách, ktoré žijú v prírode.
(-lc-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Taktické cvičenie DHZ
Dňa 18.mája 2019 sa konalo taktické cvičenie Dobrovolných
hasičských zborov v katastri obce Veľké Zálužie, časť Zagárd.
Cieľom cvičenia bola ,,Ďiaľková doprava hasiacej látky (vody)
z vodného zdroja do neprístupného terénu s prevýšením.
Na TC sa zúčastnili Dobrovoľné hasičské zbory okrsku č.1 v
Nitrianskom okrese.
Priebeh TC: Nahlásenie udalosti OR HaZz Nitra, vyrozumenie
DHZ, príjazd na požiarovisko, rozmiestnenie techniky, vytvore-

nie dopravného vedenia a útočného prúdu, lokalizácia požiaru a
ukončenie zásahu.
Ďakujeme všetkým členom DHZ, ktorí sa zúčastnili na peknom
TC.
Poďakovanie patrí aj majiteľom pozemkov, ktorí nám umožnili
prístup na výkon našej práce.

Odčerpávanie prívalovej vody
Členovia Dobrovolného hasičského zboru vo Veľkom Záluží 28. mája 2019 odčerpávali následky prívalovej vody na ulici
Podvinohrady. Po príchode najskôr vyčistili zanesenú odpadovú rúru a následne použili plávajúce čerpadlo s hadicovým vedením,
s ktorým vodu odčerpali do potoka. 									
(-mp-)

Lovecký spolok prezentoval našu obec na
DNI POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu
v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou organizovali dňa 11.mája 2019 už 6.ročník podujatia DEŇ
POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY, na ktorom
sa zúčastnili aj členovia Loveckého spolku Veľké Zálužie
v súťaži "O poľovnícky kotlík".
Lovecký spolok získal 5.miesto, 1.miesto získalo družstvo rodiny Banásovej, ktoré varilo za klub Nemeckého
krátkosrstého stavača .
Podujatie sa konalo v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Agrokomplex Nitra.
						
(-tb-)
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Športové okienko
Otvorenie Cykloparku vo Veľkom Záluží
Dňa 11. 5. 2019 v sobotu sa v rámci podujatia Míľa pre mamu sa
konalo otvorenie novovybudovanej pumptrackovej dráhy. Celý
tento projekt a miesto v areáli športového klubu sme pomenovali Cyklopark, nakoľko v bezprostrednej blízkosti sa nachádza
trialpark. Obe disciplíny majú niečo spoločné v oblasti cyklistiky. Základy cyklotrialu sú nie len základy každej cyklistickej
disciplíny, ale dajú sa využiť aj v bežnom živote cyklistu a to už
pri zdolávaní jednoduchých prekážok napr. preskočenie výtlku
alebo dreva na ceste, rovnováha a iné. Otvorenie prebiehalo za
účasti hlavného realizátora Andreja Práznovského, projektanta
Romana Kaločaya a starostu obce p. Milana Bíra, ktorí slávnostne prestrihli pásku. Podujatie ďalej pokračovalo exhibičnou
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jazdou skúsených jazdcov a na záver bol za prítomnosti komisára slovenskej knihy rekordov p. Igora Svítka uskutočnený ustanovujúci rekord v jazde na pumptrackovej dráhe.
Prvý Slovenský rekord vo Veľkom Záluží
Počas podujatia Míľa pre mamu najazdilo 49 účastníkov na
pumptrackovej dráhe na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách
za 12 minút vzdialenosť 8,12 míle. Ocenenie získal Cyklo Team
Veľké Zálužie. Certifikát prevzal prezident klubu Andrej Práznovský. Všetci zúčastnení dostali pamätnú medailu.
						
(-ap-)

Športové okienko
Hodnotenie jarnej časti mládeže ŠK Veľké Zálužie

Žiaci
Žiaci pokračovali vo svojich dobrých výkonoch aj na jar.
Postupne porazili Ivanku pri Nitre 6:0 (góly Záhorák 3,
Bujdák, Kičin, Kušnír)
Zbehy 16:2 (Bulejčík 5, Záhorák 4, Kičin 3, Korec, Kušnír, Bédi, Danáš)
Nové Sady 6:2 (Bédi 2, Záhorák 2, Kováč, Kičin)
Lukáčovce 16:1 (Záhorák 4, Bulejčík 2, Danáš 2, Bujdák
2, Kičin, Finta, Halveland, Figúr, Cocher, Rottmann) a
remizovali s ČFK Nitra 3:3 (Bédi, Záhorák, Danáš)
Zostávajú odohrať ešte dva zápasy. Zatiaľ figurujeme na
1. mieste v tabuľke.
U13-mladší žiaci
Odohrali sme päť zápasov.
Porazili sme Hornú Kráľovú 7:2 (góly Danáš 3, Halveland 3, Cocher), Hájske 4:1 (Danáš 3, Kováč),
Lehotu 20:0 (Danáš 4, Kováč 3, Szabo 3, Figúr 2, Komárňanský 2, Audy 2, Gergel, Blaho, Števík, Andrášik),
a podľahli sme Bábu 2:5 (Kováč, Zaitcev) a Močenku
0:9. V skupine sme skončili na 2. mieste, ešte nás čakajú
zápasy o 1.- 4. miesto.

Prípravky U11 a U9
Zatiaľ sa odohrali turnaje vo Veľkom Záluží, v Močenku
a v Hájskom.
Výsledky U11
Veľké Zálužie - Močenok 6:2, 4:1, 2:1
Veľké Zálužie - Hájske 2:1, 2:3, 3:0
Veľké Zálužie - Horná Kráľová 6:3, 5:1, 4:3
Veľké Zálužie - Tešedíkovo 5:3, 4:1, 5:1
Zatiaľ sme na 2. mieste v tabuľke.
Výsledky U9
Veľké Zálužie - Horná Kráľová 8:0, 10:3, 5:1
Veľké Zálužie - Hájske 0:0, 1:4, 2:2
Veľké Zálužie - Močenok 9:2, 6:8, 1:0
Veľké Zálužie - Rumanová 4:1, 8:9, 4:1
Aj táto kategória je zatiaľ na 2. mieste v tabuľke.
Prípravkám zostávajú odohrať ešte dva turnaje.
						
(-mk-)

Milí Zálužania,
pozývame vás už na 3.ročník našej akcie Ulacký pohár - boj o pohár starostu. Workoutová súťaž bude prebiehať na workoutovom
ihrisku za Základnou školou vo Veľkom Záluží. Môžete sa tešiť na dych berúce zostavy na hrazdách či bradlách, spojenie sily
a dynamiky v jedno či vypracované telá aj mysle. Tešíme sa na vás 3. 8. 2019 o 10.00 h na našom ihrisku. Športu zdar !
(-šk-)

STRANA 23

STRANA 24

STRANA 25

Spoločenská rubrika
Spomíname na kolegu a kamaráta
Palina Čirku
Nečakane sa ukončila životná púť človeka, ktorého sme všetci
poznali. Za svoj život síce nestihol spoznať veľa kútov sveta,
ale ten, v ktorom sa pohyboval počas neho, poznal do každého
detailu.
Za tých takmer 30 rokov, čo pracoval ako zamestnanec obce
Veľké Zálužie, spoznal mnohých kolegov a mnohí spoznali jeho.
Človeka s úsmevom na tvári a s cigaretkou v ústach. Pre jeho
prirodzený vzťah k ľuďom a ochotu pomôcť iným, ho mali radi
nielen kolegovia, ale i mnohí obyvatelia našej obce. Obdarený
veselosťou, humorom i vtipom, rozdával okolo seba dobrú náladu, elán a optimizmus.
Jeho stopy ostali všade okolo nás. Všade, kde sa v našej dedine pozrieme, sú znaky jeho práce. Jeho svetlo však 18.5.2019 vyhaslo.
Navždy ostaneš v našich srdciach.

Opustili nás:
Vojtech Bernáth
Ladislav Kyžňanský
Mária Kyžňanská r. Šubová
Cecília Kmeťová r. Kudriová
Peter Balšan			
Magdaléna Barcajová		
Ľubomír Moravčík				
Katarína Škápiková r. Ondrejičková
Pavol Čirka				
Zosobášili sa:
Vladimír Bédi a Katarína Molnárová
Ján Mócik a Sabína Prôčková
Róbert Turza a Petra Šokyová
Tomáš Kováčik a Jana Bédiová

Uvítali sme do života
Dňa 6. júna 2019 sa konalo už druhé uvítanie nových občanov našej
obce v tomto roku. Pozvanie prijali
rodičia 11 detí. Žiaci strednej triedy
materskej školy pod vedením pani
učiteľky Adriany Halvelandovej mali
premiéru a svoj pripravený program
maličkým kamarátom predviedli na
výbornú. Svojou recitáciou, spevom
a hudobným doprovodom prispeli aj
žiaci základnej školy pod vedením
pána učiteľa Petra Hujera. Starosta
obce pán Milan Bíro rodičom zagratuloval k narodeniu detí, odovzdal
darček a všetkým poprial hlavne veľa
zdravia, šťastia a slnečných detí v živote.
(-vl-)
STRANA 26

Narodili sa:
84 r.
74 r.
66 r.
77 r.
65 r.
88 r.
66 r.
60 r.
48 r.

Joachim Bednár
Filip Križan
Adela Práznovská
Gabriel Križanovič
Natália Klbiková
Ondrej Kováčik
Natália Škvareninová
Ivona Andrášiková
Alica Terner
Lea Hubináková
Lucia Šalátová

Vitajte medzi nami

Natália Klbiková

Darina Bédiová

Ivona Andrášiková

Adela Práznovská

		

Alica Terner

		

Eliška Cibulová

		

Filip Križan

		

Joachim Bednár

		

Lilly Ivančíková

Natália Škvareninová			

Tomáš Kopecký			

Viktória Gabriela Horváthová

