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Galéria : Október 2016 - December 2016
Október - Mesiac úcty k starším a Jubilanti, 17.10. 2016

Lampiónový sprievod, 27.10. 2016

Na Ujlackej Veži, 26.11. 2016

Vítanie Mikuláša, 6.12. 2016

Vianočný jarmok, 10.12. 2016
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Editorial
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
si popriali vzájomnú úctu a lásku. Vianočné sviatky sú obdobím
na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto
dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné,
napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro
sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť, sú kratučkou zástavkou v uponáhľanom svete. Tento čas je aj časom bilancovania,
a preto by som rád zhodnotil našu prácu počas roka 2016.
Na jar sme začali s úpravou priestranstiev s verejnou zeleňou.
Upravili sme stromy a porasty na miestnom cintoríne, kde sme
opílili konáre stromov a odstránili porasty. Vyčistili sme malý
park za kostolom a na niektorých uliciach sme odstránili konáre
a kríky, ktoré zasahovali do elektrického vedenia, čím ohrozovali nielen obyvateľov, ale aj bezpečnosť cestnej premávky.
Začali sme aj postupne čistiť miestne jarky a odvodňovacie rígole, ktoré sú potrebné na odvádzanie veľkého množstva vody.
V Materskej škole sa obnovili chodníky, doplnili sa obrubníky, položila sa nová dlažba, opravili sa schodiská a doplnila sa
nájazdová rampa. V letných mesiacoch sa v areáli MŠ urobila
rekonštrukcia kúpeľní, vymenila sa nielen sanita, batérie, obklady a dlažba, ale aj celé vnútorné vodovodné rozvody. Realizovali sa aj menšie opravy ako obklad v kuchyni, namontovalo
sa nové prekrytie hlavného vchodu do budovy materskej školy,
opravila sa dlažba na terase a poškodené sklené výplne na zábradlí sa opravili.
V zdravotnom stredisku sme urobili čiastočnú výmenu vykurovacích telies a takmer všetkých rozvodov, vymenila sa kotolňa
a merače spotreby plynu. Veríme, že investované peniaze sa
prejavia nielen na úsporách energie a na spokojnosti „našich“
lekárov a ich pacientov.
V budove základnej školy sa osadili na vstupe do telocvične
nové dvere, ktoré sú širšie a pevnejšie. V tomto roku sme úspešne skolaudovali nielen kotolňu v základnej škole, ale aj 1. a 2.
etapu výstavby chodníka pri hlavnej ceste, ktoré boli vybudované v roku 2014 a 2015.
V obci pribudlo nové moderné osvetlenie na priechodoch pre
chodcov pri spoločenskom dome aj na Hlavnej ulici, na ktorej
sme upravili odstavnú plochu pri mlyne. Za poštou sme upravili
parkovaciu plochu. Ihrisko za školou si upravili workroutisti,
kde si svojpomocne vystavali svoje ihrisko. Obec sa pravidel
-ne upravuje a zveľaďuje, aby bola čistá a príťažlivá nielen pre

obyvateľov obce, ale i návštevníkov.
Milí spoluobčania, chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce, ďakujem Vám všetkým
za doterajšiu dôveru v moju prácu a prácu mojich spolupracovníkov. Pevne verím, že i naďalej budeme pracovať pre našich
občanov, zabezpečujúc im lepšie a prajnejšie podmienky života.
Želám Vám do nasledujúcich krásnych Vianočných dní, nech
sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem vám
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí
života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky, a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok.
Milan Bíro,
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 14. októbra 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 215/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Danielu Beličkovú a členov Ing. Danielu Hollú a PhDr. Petra
Cochera.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 216/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu devätnásteho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 217/2016
k bodu č. 5 / Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici Uharčekovej
o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 5 - Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.;
Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 1 - Daniela Beličková, Mgr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 218/2016
k bodu č. 6/ Prerokovanie a schválenie vetovaných
uznesení /uzn.č.209/2016, 213/2016, 214/2016/
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
potvrdzuje
uznesenia 209/2016, 213/2016, 214/2016/.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
Uznesenie nie je platné, nakoľko nebolo schválené
v súlade s § 13 ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. o
Obecnom zriadení v.z.n.p.
————————————————————
UZNESENIE č. 219/2016
k bodu č. 7/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
presúva
prerokovanie predložených správ hlavnej kontrolórky na najbližšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:

STRANA 4

za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
U Z N E S EN I A
zo slávnostného 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 13. novembra 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 220/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Holú
a členov: Ing. Jána Murína a Petra Cochera PhDr.
Hlasovanie:
za:7 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá,
Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 221/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu slávnostného
dvadsiateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program slávnostného 20. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za:8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková, Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 222/2016
k bodu č. 5/ Príhovor poslanca obecného zastupiteľstva za kultúrnu komisiu s návrhom ocenených
osobností
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
návrh ocenených občanov.
Hlasovanie:
za:8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr.; Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, 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 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce
Veľké Zálužie
zo dňa 28. novembra 2016
————————————————————
UZNESENIE č. 223/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie PhDr. Petra Cochera
a členov: Ing. Andreja Moravčíka a Mgr. Janu
Chňapekovú.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 224/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho prvého zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca PhDr. Pera Cochera o
vypustení bodu č. 5 z programu.
Hlasovanie:
za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr., Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková;
proti: 1 - Martina Vavríková Ing.
zdržal sa: 3 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland,
Bc.; Juraj Mego;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 225/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho prvého zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňovací návrh poslanca Juraja Mega o vypustení bodu č. 18 z programu.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 226/2016
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu dvadsiateho prvého zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží vrátane
pozmeňovacích návrhov PhDr. Petra Cochera a
Juraja Megu.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
proti: 0
zdržal sa: 1 – Martina Vavríková Ing.
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 227/2016
k bodu č. 5/ Tretia úprava rozpočtu Obce Veľké
Zálužie za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh tretej úpravy rozpočtu za rok 2016,
b)schvaľuje
návrh tretej úpravy rozpočtu za rok 2016.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 228/2016
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
k bodu č. 6/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na
r. 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh Kultúrnej a športovej komisie,
b)schvaľuje
návrh Kultúrnej a športovej komisie.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:1 - Jana Chňapeková, Mgr.
————————————————————
UZNESENIE č. 229/2016
k bodu č. 6/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na
r. 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh rozpočtu na rok 2017, s výhľadom na roky
2018 a 2019,
b)schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2017 v zmysle doplňujúceho
návrhu poslanca Bozáňa,
c)berie na vedomie
výhľad rozpočtu obce na roky 2018 a 2019.
Hlasovanie:
za: 9 - 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: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 230/2016
k bodu č. 7/ Výročná správa Obce Veľké Zálužie
za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
výročnú správu Obce Veľké Zálužie za rok 2015.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 231/2016
k bodu č. 8/ Schválenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie na roky
2017-2024
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Veľké Zálužie na roky 2017-2024,
b)schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Veľké Zálužie na roky 2017-2024.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 232/2016
k bodu č. 9/ Príkaz starostu obce k vykonaniu riad-

nej k inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)berie na vedomie
príkaz starostu obce k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov obce,
b)schvaľuje
členov inventarizačných komisií.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 233/2016
k bodu č. 10/ Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 1/2016 o podrobnostiach
financovania škôl a školských zariadení na území
obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
sa uznáša
na dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Veľké Zálužie č. 1/2016 o podrobnostiach
financovania škôl a školských zariadení na území
obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 234/2016
k bodu č. 11/ Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 3 o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských
účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
sa uznáša
na dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Veľké Zálužie č. 3/2016 o určení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 235/2016
k bodu č. 12/ Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku obce pre n.o. Diamant- ZSS, Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh spolupráce medzi obcou Veľké Zálužie a
neziskovou organizáciou Diamant – Zariadenie
sociálnych služieb, n.o.,
b)schvaľuje
zámer prenájmu pozemku p.č.26/1 reg. C a p.č.23/3
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reg. C katastrálne územie Veľké Zálužie neziskovej organizácii Diamant - Zariadenie sociálnych
služieb, n.o. ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobá
absencia zariadenia sociálnych služieb pre seniorov
v obci, dlhodobé požiadavky zo strany obyvateľov
na vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia tohto
typu, existencia pozemkov vo vlastníctve obce,
ktoré boli zakúpené pred ôsmymi rokmi obcou za
účelom výstavby zariadenia tohto typu a nedostatok
finančných prostriedkov zo strany obce na výstavbu
zariadenia tohto typu,
c)schvaľuje
text zmluvy o prenájme medzi obcou Veľké Zálužie
a neziskovou organizáciou Diamant - Zariadenie
sociálnych služieb Veľké Zálužie n.o.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 236/2016
k bodu č. 13/ Prerokovanie žiadosti pána Ľudovíta Antla a manželky Evy Antlovej o povolenie
prechodu cez pozemok
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť pána Ľudovíta Antla a manželky Evy Antlovej rod. Kečkéšovej, Rínok 1390/12, Veľké Zálužie o povolenie prechodu cez pozemok p.č.57/11
vo vlastníctve obce na pozemok p.č.51/3,
b)berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c)schvaľuje
právo prechodu cez obecný pozemok p.č. 57/11 pre
žiadateľov.
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0
zdržal sa: 1 – Ing. Andrej Moravčík
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 237/2016
k bodu č. 14/ Prerokovanie žiadosti pani Evy Bírovej a pána Damiána Bíra o odpredaj pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť pani Evy Bírovej, ul. Agátová 821, Veľké
Zálužie a pána Damiána Bíra, Veľká Urbankova
730, Veľké Zálužie o odkúpení časti pozemku na
LV 3863 p.č.1399 o výmere 103 m2 p.č. 1400
výmere 43 m2 reg. E k.ú. Veľké Zálužie, ktorého sú
spoluvlastníkmi,
b)berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c)odporúča
odkúpiť predmetné pozemky za cenu obvyklú
10,23 eur/m2,
d)odporúča
pripraviť text kúpno-predajnej zmluvy, ktorý bude
prerokovaný na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.
proti: 0
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 238/2016
k bodu č. 15/ Prerokovanie žiadosti pána Michala Vindiša a pani Ivety Vindišovej o odkúpenie
pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť pána Michala Vindiša a pani Ivety Vindišovej, Veľká Urbankova 745, Veľké Zálužie o
odkúpene pozemku reg. C p.č. 1339/1 o výmere
106 m2 a pozemku reg. C p.č. 1339/5 o výmere 343
m2 k.ú. Veľké Zálužie,
b)berie a vedomie
správu stavebnej komisie,
c)schvaľuje
ako spôsob prevodu majetku priamy predaj, pričom
žiadatelia sú povinní dať vypracovať a doložiť
geometrický plán a znalecký posudok.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 239/2016
k bodu č. 16/ Prerokovanie žiadosti pani Jany
Kečkéšovej o odkúpenie časti pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo žiadosť
pani Jany Kečkéšovej o odkúpenie časti pozemku
vo vlastníctve obce p.č.57/11 k.ú. Veľké Zálužie za
účelom zriadenia prístupovej cesty k pozemkom
p.č. 51/2 a p.č. 51/3,
b)nesúhlasí
s odpredajom pozemku
c)schvaľuje
právo prechodu cez obecný pozemok.
————————————————————
Hlasovanie:
za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Iveta Ovčíková; Martina Vavríková Ing.
proti: 0
zdržal sa: 1 - Andrej Moravčík, Ing.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 240/2016
k bodu č. 17/ Schválenie členov komisií obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
členov komisií pri obecnom zastupiteľstve podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za: 8 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal
Halveland, Bc.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj
Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.
proti: 0
zdržal sa: 2 - Daniela Beličková, Mgr.; Daniela
Hollá, Ing;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 241/2016
k bodu č. 18/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
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školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 242/2016
k bodu č. 19/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, jej výsledkoch a
podmienkach školského zariadenia za školský rok
2015/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 243/2016
k bodu č. 20/ Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti Centra voľného času Slniečko za školský
rok 2015/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času Slniečko za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 244/2016
k bodu č. 21/ Správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správy hlavnej kontrolórky o výsledku vykonaných
kontrol.
Hlasovanie:
za: 7 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Juraj
Mego; Andrej Moravčík, Martina Vavríková Ing.
proti: 1 - Jana Chňapeková, Mgr.;
zdržal sa: 2 - Iveta Ovčíková; Peter Cocher, PhDr.,
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 245/2016
k bodu č. 22 / Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť spoločnosti Velsa – Invest, s.r.o., Chotár
Červené zeme 20, Nová Baňa o vydanie záväzného
stanoviska obce k plánovanému projektu výstavby
IBV,
b)nemá námietky
k plánovanému projektu výstavby IBV spoločnosti
Velsa – Invest s.r.o., Chotár Červené Zeme 20, 968
01 Nová Baňa,

c)súhlasí
s plánovaným projektom výstavby IBV spoločnosti
Velsa – Inveest s.r.o., Chotár Červené Zeme 20, 968
01 Nová Baňa,
d)vydáva
záväzné stanovisko k plánovanému projektu
výstavby IBV, pričom investor musí rešpektovať
všetky vyjadrenia a námietky ďalších dotknutých
orgánov.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; 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. 246/2016
k bodu č. 22 / Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Ing.
Ivana Lahučkého.
Hlasovanie:
za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň;
Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Daniela Hollá, Ing; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0

Poďakovanie
Koniec roka sa nezadržateľne blíži
a tak by som v mene obce Veľké
Zálužie rád poďakoval všetkým
obyvateľom, ktorí pomáhajú rozvoju našej obce, zvlášť pánovi Martinovi Pogranovi, ktorý podporil
viaceré obecné podujatia sladkými
odmenami nielen pre účinkujúcich,
ale pre všetky deti, ktoré sa ich zúčastnili.
Súčasne by som chcel poďakovať
viacerým miestnym podnikateľským subjektom, ktoré síce nechcú byť menované, ale vďaka ich
aktívnej podpore a pomoci sa vytvárajú kvalitnejšie podmienky pre
pohybové aktivity detí i mládeže
a zlepšujú podmienky života obyvateľov v obci.

		

Milan Bíro,
starosta obce
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Obecný úrad informuje
Zmena orientačných čísiel
Oznamujeme nájomníkom obecného
nájomného bytového domu Cintorínska
1388 a Podvinohrady 1344, že v súvislosti s prebiehajúcou zmenou orientačných čísiel v obci je potrebné vybaviť si
po obdržaní oznámenia o zmene orientačného čísla nový občiansky preukaz.
Cestovný pas, vodičský preukaz a preukaz poistenca, kde nie je uvedená adresa
trvalého pobytu nie je potrebné vymieňať.
Oznámenie o zmene dostane iba vlastník
budovy, všetky osoby, ktoré majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, si môžu ísť vy-

baviť občiansky preukaz aj bez oznámenia (avšak až po doručení oznámenia pre
"konkrétny dom").
Obec Veľké Zálužie ako prenajímateľ bytového domu Cintorínska 1388, podľa
§ c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, vyhlášky MV SR č.
31/2003, Vyhlášky MV SR č. 141/2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR
č. 31/2003 Z.z. a podľa zákona NR SR č.
125/2015 Z.z. o registri adries,
- mení orientačné číslo 2 na orientačné
číslo 16 (vchod od ihriska),

- orientačné číslo 4 na orientačné číslo 18
(stredný vchod),
- orientačné číslo 6 na orientačné číslo 20
(vchod od cintorína).
Bytový dom Podvinohrady 1344
- mení orientačné číslo na 55 (vchod od
cintorína),
- určuje orientačné číslo 57 (stredný
vchod),
- určuje orientačné číslo 59 (vchod od
ihriska).

b/ pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
Ten kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal,
je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany
prírody – obci najneskôr do piatich dní
od uskutočnenia výrubu,
c/ pri bezprostrednom ohrození zdravia
alebo života človeka alebo značnej škody
na majetku,
d/ na stromy s obvodom do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú
v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako
záhrada) a záhradkárskych osadách.
Orezávanie konárov drevín:
a/ je možné orezávať živé konáre listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm
len vo vegetačnom období od 01.04.
do 30.09. bežného roka, avšak s výnimkou obdobia tvorby nových listov,
b/ v inom ako vegetačnom období možno
taký rez živých konárov vykonávať len
v prípadoch rezov produkčných ovocných
drevín alebo, v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia, života človeka, alebo značnej škody na majetku,
c/ ostatné konáre (napr. pod priemerom
5 cm, suché, zdravotne poškodené, nalomené, bezprostredne a neodvrátiteľne
ohrozujúce zdravie, život človeka, bezpečnosť premávky ...), ktoré nespadajú
pod toto ustanovenie je však možné orezávať vždy,

d/ konáre je však možné odstrániť len
do takej miery a v takom rozsahu, aby
neprišlo k bezprostrednému a následne
podstatnému trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo
k zapríčinenému odumretiu drevín a tiež
k narušeniu druhovej ochrany chránených
živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

Vypracovala: L.Matuškovičová
referát bytového hospodárstva

Výrub drevín
Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len
v čase mimo vegetačného obdobia od 1.
októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento
vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30
dní odo dňa začatia správneho konania.
Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny
je potrebný na výrub:
- stromov, ktorých obvod kmeňa je väčší ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm
nad zemou,
- krovitých porastov, ktorých pôdorysná
výmera je väčšia ako 10 m2,
Súhlas na výrub stromov s obvodom
menším ako 40 cm je potrebné žiadať
v prípade, ak tieto rastú na území s druhým (chránená krajinná oblasť), alebo
tretím (národný park) stupňom ochrany,
na cintorínoch, alebo sú súčasťou verejnej
zelene. Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu
na výrub drevín bude záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží. K žiadosti o vydanie súhlasu na výrub
drevín je potrebné doložiť:
- doklad o vlastníctve nehnuteľnosti
- situačný nákres (kópia katastrálnej
mapy),
- zaplatenie správneho poplatku:
fyzické osoby 10.- €
právnické osoby 100.- €
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a/ na stromy s obvodom kmeňa menším
ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm
nad zemou, krovité porasty s výmerou
do 10 m2,

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 4/2016

Referát ŽP
Bezbariérová toaleta v spoločenskom dome
Veľké Zálužie sa prikláňa k „obciam
bez bariér“. Jedným z prejavov je
uľahčiť život telesne postihnutým
osobám. V spoločenskom dome sme
prerábali toalety tak, aby ich mohli
komfortne využívať aj občania s telesným postihnutím. Bezprahové dvere
z hľadiska úspory priestoru sa otvárajú
smerom von, umývadlo a osvetlenie je
prispôsobené na dosah sediaceho človeka. Tieto rozmery priestoru a zariadenia umožňujú komfortný pohyb aj
pre telesne postihnutých občanov.
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Obecný úrad informuje
Zoznam daňových dlžníkov

Miestne dane a poplatky
Tak ako každoročne, aj teraz vyzývame občanov, ktorí
nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a poplatok za vodu za rok
2016 a staršie roky, aby tak urobili do konca kalendárneho roka. Je pekným zvykom vstúpiť do nového roka
s vyrovnanými dlhmi.
V priebehu januára 2017 bude povinný každý daňovník ohlásiť zmenu skutočností, ktoré ovplyvňujú výšku
dane z nehnuteľností (zmena vlastníka nehnuteľností,
nadobudnutie vlastníctva kúpou, dedením alebo darovaním, kolaudácia rodinných domov, stavebné povolenie a pod.).
Sadzby daní a poplatku za komunálny odpad sa v roku
2017 nebudú meniť.
Obec Veľké Zálužie ako správca daní a poplatkov vyrubila daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad, daň za psa a ostatné miestne dane na rok 2016 rozhodnutím, ktoré bolo doručené občanom - daňovníkom
do vlastných rúk. V prípade, že rozhodnutie občanovi
nebolo doručené našou doručovateľkou, môže si ho
prevziať v kancelárii č. 5 Obecného úradu vo Veľkom
Záluží počas úradných hodín.
Obec pristúpila k zverejňovaniu daňových dlžníkov
obce k 31.12.predchádzajúceho kalendárneho roka,
s aktuálnym zostatkom dlhu k poslednému dňu v jednotlivom mesiaci. Tento zoznam je na webovej stránke
obce, na úradnej tabuli pred obecným úradom a taktiež
v obecných novinách. Zverejnenie umožňuje § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov. Podotýkame však, že
v zozname sú fyzické osoby s nedoplatkom vyšším ako
160 €. Takže všetkých neplatičov je oveľa viac.

Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový po
-riadok) 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
€. Aktualizovaný stav k 24.11.2016.
Školská jedáleň pri Základnej škole
vo Veľkom Záluží informuje
Od 1.januára 2017 dochádza k zvýšeniu príspevku zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo.
Výška úhrady nákladov na nákup potravín sa zvyšuje pri stravníkoch 6-11 rokov z terajších 0,95 Eur na 1,01 Eur (t.j. o 0,06 Eur)
na jedno dieťa a pri stravníkoch 11-15 rokov z terajších 1,01 Eur
na 1,09 Eur (t.j. o 0,08 Eur) na jedno dieťa. Dôvodom pre zvýšenie
príspevku je zmena finančného pásma, čo umožní školskej jedálni
pri základnej škole používať čo najčerstvejšie a najkvalitnejšie potraviny a potravinové suroviny pre prípravu obedov.
(ocú)
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Každý občan si je vedomý toho, že musí platiť dane
a poplatky. Povinnosť daňovníka vyplýva zo zákona
o miestnych daniach č. 582/2004 Zb. a zákona o správe daní č. 563/2009 Zb. (daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov. Takisto obec je zo zákona povinná daňové nedoplatky vymáhať. Takže ak obec ako
správca daní pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku či už exekúciou z dôchodku, z príjmu, z účtu v banke, alebo zriadením záložného práva na nehnuteľnosti, je to posledná možnosť obce, ako tieto nedoplatky
od daňovníka vymôcť.
(ocú)

Oznam
Oznamujeme občanom, že v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31 z 30. januára 2003, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb stavebník je povinný obstarať si na vlastné náklady tabuľku
s orientačným číslom. Vlastníci rodinných domov si
budú môcť zakúpiť orientačné číslo domu v kancelárii
obecného úradu v cene približne 4,00 € /ks. O presnom
termíne zakúpenia orientačných čísel budeme občanov
informovať prostredníctvom rozhlasu a internetovej
stránky obce.
(ocú)
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Čo sa deje za dverami
Osadenie nových dverí na telocvični v základnej škole
Staré dvere na telocvični v základnej škole boli úzke, a preto sa väčšie materiálne náradie a pomôcky nedali preniesť do priestoru školskej telocvične. Žiaci tak boli na hodinách telesnej výchovy v niektorých pohybových aktivitách a možnostiach výučby
obmedzení. A tak sa staré opotrebované dvere vysadili a malou rekonštrukciou sa rozšírili vstup a osadili sa tak širšie dvere do
telocvične. Tešíme sa, že teraz môžu v škole používať aj väčšie pomôcky, ktoré slúžia na spestrenie hodín telesnej výchovy a na
rozvoj obratnosti a vytrvalosti žiakov.

Zmodernizovali sme verejné osvetlenie nad priechodom pre chodcov
Moderné dopravné systémy kladú veľký dôraz na bezpečnosť cestnej premávky. A preto sme v obci namontovali verejné osvetlenie
nad priechodom pre chodcov na Hlavnej ulici pri obecnom úrade a pri spoločenskom dome. Nové svietidlo LED Cross SII je určené
na osvetlenie chodcov na priechodoch pre chodcov. Použitá asymetrická optika zabezpečí potrebnú viditeľnosť chodcov prechádzajúcich priechodom, rovnako aj čakajúcich pri priechode. Zároveň nedochádza k oslňovaniu vodičov prechádzajúcich vozidiel.
S využitím moderných LED svietidiel nový systém verejného osvetlenia nielen prospieva k našej bezpečnosti cestnej premávky,
ale má aj o 63 % nižšiu spotrebu elektriny.

Upravené parkovacie a odstavné plochy
Pre bezpečnosť cestnej premávky v našej obci sme opravili výtlky a zároveň aj upravili odstavnú plochu pre autá na Hlavnej
ulici pri mlyne. Pri pošte sme rozšírením upravili parkovisko za poštou, ktoré teraz slúži pre väčší počet motorových a nemotorových vozidiel.
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí priatelia,
nadchádza čas Vianoc. Čas kolied, rodinnej blízkosti, dobra, nevinnosti, pokoja, detskej radosti... Toľko krásneho, pravda?
Ale, prečo je to tak? Prečo sa nám s Vianocami spája v mysli toľko krásnych vecí? Čím to je, že tento čas vie
byť taký vysnívaný a túžobne očakávaný?
Na vysvetlenie týchto otázok si potrebujeme pomôcť načretím z prameňa poznania, ako je ono zachytené
na stránkach Svätého písma. O ňom sa sv. Ambróz (4. stor. po Kr.) vyjadril takto: „Keď čítame Sväté písmo,
Boh sa vracia poprechádzať do pozemského raja“. Teda čítaním Svätého písma sa dá nielen bližšie nazrieť
na obsah, ale aj na podstatu a dosah tajomstva Vianoc.
Pozoruhodné je, že cez celé Sväté písmo ako jedna súvislá niť vedie myšlienka radosti. Mohli by sme povedať,
že radosť je nielen obsahom slova evanjelium (gr. radostná zvesť), ale že všetky ostatné časti Svätého písma
usilovne rozvíjajú myšlienku radosti, alebo na ňu nejakým spôsobom odkazujú. Myšlienka o radosti a jej
prisľúbenie (tzv. protoevanjelium) sa nachádza už v prvej knihe Starého zákona (Kniha Genezis), kde Boh
po páde prvých ľudí do hriechu prisľúbil im a ich potomstvu vyslobodenie z ich položenia.
Radostná línia celého Svätého písma je teda vysvetlením, prečo toľkí, čo sa dennodenne ponárajú do jeho
čítania, štúdia a modlitby, stávajú sa ľuďmi radosti. Radosti, ktorú im nikto nevezme.
Spoznávajú, že Boh im dáva nádej! Rozhodujú sa preto vedome zaradiť sa do tej nespočetnej línie ľudí, ktorí
svoj život postavili skale viery.
Vianoce sú preto vlastne radostnou pozvánkou zaradiť sa do línie radosti z viery. Vedomie, že Boh koná, že
nechal cez toľkých prorokov vopred ohlásiť príchod Božieho Syna na svet a že prichádza i teraz, aby daroval
seba samého, a teda najvyššiu radosť, to sú Vianoce.
Sväté písmo nám ako vynikajúcu učiteľku vianočného tajomstva ponúka Pannu Máriu. Tá sa tak teší na príchod Mesiáša, radosť tak dokonale prenikla jej život, že ju už nikto nevedel obrať o Ježiša. Ona sa teda môže
stať naším skutočným vzorom čakania na príchod (lat. adveníre, prichádzať, porov. advent) Božieho Syna.
Ďalším vynikajúcimi učiteľmi vianočného tajomstva sú proroci. Ich lekcie sú na celý život! Súčasníci im často
neverili, ponižovali ich, boli na posmech. Oni však vedeli, že „keď Boh hovorí, kto by neprorokoval“? Sú to
oni, čo nás dodnes na stránkach Svätého písma dokážu nadchnúť pre dielo prípravy cesty Pánovi. Volajú nás
vydať sa hľadať Mesiáša. Nájsť ho, stať sa svätým, pritom vôbec nie je luxusom, ale jedinou možnosťou.
Radosť, ktorá je taká typická pre Vianoce, má teda v sebe potenciál stať sa nielen trvalou súčasťou nášho života, ale tiež istou známkou nášho svätého života (porov. Jozef Ižold, Don Bosco dnes, 3) .
Drahí farníci, milí priatelia,
všetkým vám prajem a vyprosujem radostné a požehnané prežitie Adventu a Vianoc.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Zo života v obci
Október – „Mesiac úcty k starším“ a naši jubilanti
S príchodom jesene prichádza aj október
– Mesiac úcty k starším. V tomto mesiaci, viac ako inokedy si uctievame našich
starších spoluobčanov. Uvedomujeme si,
aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine
a v obci. Sú to naši starí rodičia, príbuzní,
susedia a spoluobčania.
Našim starším občanom a jubilantom
bolo venované v rámci tohto mesiaca
slávnostné posedenie, ktoré sa konalo
17.10. 2016 v Spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží.
V úvode privítala pani matrikárka Ing.
Vladimíra Liptáková všetkých občanov, jubilantov a hostí, pána starostu
Milana Bíra, pani prednostku Ing. Ivanu Gecíkovú PhD., poslancov obecného
zastupiteľstva Mgr. Beličkovú Danielu,
Ing. Martinu Vavríkovú, zástupcu krajského výboru Jednoty dôchodcov Slovenska pána Ing.Dušana Danka, riaditeľku
zariadenia sociálnych služieb PhDr. Janu
Moravčíkovú PhD. a členov okresnej jednoty dôchodcov.
Privítala aj našich jubilantov, ktorí v tomto roku prežívajú jednu krásnu, chvíľu,
jeden krásny okamih, jedno dôležité výročie životnej udalosti, ktorá je pre ich život
významná.
Slávnostné posedenie svojimi piesňami

a tancami spríjemnili naše najmenšie
deti z Materskej školy a blokom piesní
pozdravili našich najstarších obyvateľov
deti zo Základnej školy. Záver kultúrneho programu patril Folklórnej skupine
Ujlačanka, ktorá zo svojho repertoáru
venovala aj jednu pieseň iba jubilantom. Po kultúrnom programe sa všetkým
prítomným v slávnostnom príhovore
prihovoril starosta obce pán Milan Bíro.
V mene svojom, v mene obecného zastupiteľstva a všetkých pracovníkov obce
Veľké Zálužie poďakoval za všetko, čo
v doterajšom živote vykonali v prospech
našej obce i spoločnosti. Zablahoželal
všetkým prítomným jubilantom a spoločne s pani prednostkou obecného úradu
a poslankyňami obecného zastupiteľstva
odovzdali jubilantom darčeky a kvety.
Jubilanti sa slávnostným podpisom zapísali do pamätnej knihy obecného úradu.
Na záver sa zástupkyňa Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Záluží pani
Anna Baková poďakovala všetkým prítomným, seniorom a jubilantom, že prišli na toto krásne slávnostné posedenie
a poďakovala sa aj pánovi starostovi Milanovi Bírovi, poslancom obecného zastupiteľstva a vedeniu obce za spoluprácu
a pomoc pri zorganizovaní slávnostného

posedenie. Po výbornom občerstvení,
ktoré pripravili naše dôchodkyne si seniori spolu zaspomínali na roky predošlé, ale
i súčasné.
Spoločne sme si tak pripomenuli, že mesiac október je predovšetkým mesiacom,
ktorý patrí našim seniorom a úcte k starším. Starší ľudia si ju zaslúžia, lebo vekom
nadobudli bohaté skúsenosti, ktoré môžu
odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme
im za svoj život.
Milí naši seniori a jubilanti, buďte ešte
dlhé roky šťastní, užívajte si život v kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň
života pokojná a slnečná.
Mgr. Jana Nevínová

Slávnostné 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva a udelenie ocenení osobnostiam Veľkého Zálužia.
V rámci 755. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Veľké Zálužie sa konalo slávnostné 20. obecné zastupiteľstvo
a tak tento slávnostný deň patril aj osobnostiam, ktorých krédom sa stala láska
k práci, k životu, k histórii, kultúre a športu.
Slávnostné 20. obecného zastupiteľstvo,
ktoré sa konalo v priestoroch spoločenského domu sa začalo hymnou SR,
po ktorej pán starosta Milan Bíro privítal nielen poslancov obecného zastupiteľstva, všetkých hostía ale i osobne
privítal aj predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu,
PhD. Slávnostné okamihy oceňovania
pozdvihol aj kultúrny program, v ktorom
pod vedením Mgr. Jany Csampaiovej zahrali na husliach a violončele žiaci ZUŠ
Jozefa Rosinského z Nitry.
Na záver slávnostného 20. obecného
zastupiteľstva, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. poprial nielen všetkým oceneným, ale i všetkým občanom obce veľa
pracovných úspechov, zdravia, tvorivosti
a odovzdal do rúk starostovi obce Mila-

novi Bírovi pamätný list venovaný obci
Veľké Zálužie. Po slávnostnom zasadnutí
v areáli Základnej školy vo Veľkom Záluží sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule nášmu rodákovi pplk. Jozefovi
Jurenovi, ktorý sa zaslúžil o zapožičanie
lietadla MIG - 15 od Armády Slovenskej republiky pre ZŠ. Po úvodnej básni,
ktorú predniesla žiačka Základnej školy
Ema Križanovičová, srdečne privítala
riaditeľka Základnej školy Mgr. Darina
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Lahučká na pôde školy všetkých hostí.
Ďalej nasledoval slávnostný akt odhalenia tabule starostom Milanom Bírom,
predsedom NSK doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. a synom pplk. Jozefa Jurenu ,
Ing. Igorom Jurenom. Na záver predniesla slávnostnú báseň žiačka ZŠ Barborka
Balážiová. Po odhalení pamätnej tabule
sa hostia a prítomní obyvatelia presunuli
do budovy školy na spoločenské posedenie.
Mgr. Jana Nevínová
STRANA 11

Materská škola

Október – mesiac úcty starším
Tak, ako po minulé roky, aj tento rok si deti z predškolských tried pozvali svojich starých rodičov na malé slávnostné posedenie.
Od rána boli netrpezlivé, kedy ich babičky a dedkovia konečne prídu. Deti si pre nich pripravili pásmo plné básní, piesní a tancov.
Vyrobili aj milé darčeky, ktoré na záver svojim starým rodičom s láskou darovali. Chceli sa im aj touto formou poďakovať za ich
lásku, starostlivosť a čas, ktorý s nimi trávia. Potom nasledovalo malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme. Dúfame, že sa v prostredí
našej MŠ cítili príjemne a do ďalších dní im prajeme hlavne veľa zdravia a radosti.
										
Za MŠ: Mgr. Eva Očadlíková

Lampiónový sprievod v MŠ
Dňa 26.októbra 2016 sa uskutočnilo už tradičné podujatie plné radosti, dobrej nálady a svetielok - lampiónový sprievod. Vo Veľkom Záluží sa na jeho organizácii
sa podieľala MŠ vo Veľkom Záluží, CVČ Slniečko,
obec Veľké Zálužie a združenie dôchodcov Babičkine
dobroty. Bezpečnosť účastníkov lampiónového sprievodu zabezpečoval policajný zbor z Veľkého Zálužia.
Trasa sprievodu viedla od spoločenského domu, cez
Cintorínsku ulicu k MŠ a odtiaľ po ulici J. Hollého,
Hlavnej a Školskej na ihrisko za ZŠ. O dobrú náladu
a rytmický pochod sa postarala bubnová show Campana Batucada, ktorá zabezpečila výbornú atmosféru
nielen po celej trase, ale aj na ihrisku za školou. Tu už
na všetkých účastníkov sprievodu čakalo malé občerstvenie v podobe sladučkej šišky. Vydarené podujatie
sme spestrili vypúšťaním balónov šťastia, ktoré dali
žiarivú bodku za krásnym večerom.
Za kolektív MŠ: Mgr. Miriam Tehlárová

Vianočné prianie
Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.
V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád.
Vianoce krásne a čisté ako sneh,
v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech sprevádza každý Váš krok.
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Všetkým deťom, rodičom, vedeniu obce Veľké Zálužie a obecnému zastupiteľstvu , partnerom a sponzorom školy želáme krásne prežitie vianočných sviatkov.
Kolektív Materskej školy
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Materská škola
Mikuláš prišiel do MŠ

,,Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa z okna toľko ráz...
Kožuštek a dlhú bielu bradu máš,
Vitaj, vitaj medzi nami, milý Mikuláš!“

Touto piesňou privítali deti v materskej škole dňa 6.12.2016
vzácnu návštevu. Po dlhom čakaní, ktoré predchádzalo tomuto
dňu, sa deti konečne dočkali a PRIŠIEL MIKULÁŠ! Všetkým
deťom zažiarili očká a na tváričkách sa zračilo očakávanie,
kedy sa zjaví tento vzácny hosť. A prišiel! Po krátkom príhovore dedka Mikuláša mu deti predviedli krásne pásmo básní a piesní, ktoré si poctivo pripravovali pod vedením pani učiteliek.
A potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa rozdávania balíčkov.
Každé dieťa si pevne držalo ten svoj a sľubovalo Mikulášovi,
že bude dobré a poslušné. Napokon sa Mikuláš s deťmi rozlúčil
a sľúbil, že sa o rok určite vráti...
V srdiečkach našich detí pretrvá tento nádherný zážitok ešte
veľmi dlho a bude vďačnou témou detských rozhovorov.
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Za kolektív MŠ:
Adriana Halvelandová
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Základná škola
Nový školský rok priniesol veľa zaujímavých akcií a podujatí, ktoré pre žiakov
pripravujú p. učiteľky s cieľom obohatiť
ich život nielen o nové vedomosti, ale aj
zážitky.

26. september - európsky deň
jazykov
V našej škole kladieme na učenie cudzích
jazykov veľký dôraz. Pani učiteľky sa ich
snažia vyučovať pútavými a netradičnými
metódami, aby žiakov čo najviac motivovali. Jazyková učebňa sa 26.9. premenila
na mini - reštauráciu, kde sa žiaci 6. a 9.
ročníka zahrali na hostí a čašníkov. Podávali sa skutočné jedlá a nápoje - káva
(pre žiakov bez kofeínu), čaj, mlieko,

čítania budú môcť prečítať jednoduché
príbehy v anglickom jazyku. Deťom sa
uvedené tituly veľmi páčili a motivoval
ich fakt, že si sami dokážu prečítať anglickú knihu a rozumejú jej aj bez prekladu. Aj takouto formou sa snažíme
rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a jazykové zručnosti.
Mgr. Zuzana Zabáková

Oslava jesene
Príchod jesene sme si pripomenuli dvomi
peknými podujatiami. Už tradične sme
pozvali do školy rodičov, aby s deťmi
na I. stupni spoločne vytvorili vyrezávané
tekvice a rôzne aranžmány z dostupných

Charitatívne zbierky
Pedagógovia ZŠ sa snažia vychovávať
z našich žiakov dobrých ľudí, ktorí sú empatickí k problémom a potrebám iných,
najmä tých, ku ktorým nebol život veľmi spravodlivý. Každoročne sa zapájame
do zbierok, ktoré pomáhajú zlepšiť život
handicapovaným deťom, alebo dospelým.
V piatok 23.9. 2016 nás navštívili pracovníci Únie slabozrakých a nevidiacich
so zbierkou Biela pastelka. Je to verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy ľudí
v neľahkej životnej situácii. Jej cieľom je
získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý
na poskytovanie sociálneho poradenstva,
ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom
pomáha začleniť sa do bežného života.
Dňa 11.11.2016 sme zorganizovali zbierku pre Nadáciu deti Slovenska - Hodina
deťom. Vyzbieralo sa 244,50 €, ktoré sme
poukázali na konto nadácie. Vďaka patrí
všetkým rodičom našich žiakov, ktorí sa
do týchto zbierok zapojili.
Mgr .M. Hrašková

voda, cola, zákusky a palacinky. Žiaci sa
striedali v úlohe čašníkov a zákazníkov.
Aktívne si precvičovali slovnú zásobu
a frázy z anglického jazyka, ktoré uplatnia aj v skutočnom živote pri cestovaní
do zahraničia. Tento štýl vyučovania žiakov veľmi zaujal, bol zábavný a ani jeden
z nich sa nenudil ako na bežnej hodine.
Všetci boli aktívni a veľa sa naučili - ako
si objednať, spýtať sa na ponuku, vypýtať si účet, zaplatiť... Na hodinu žiaci
pozvali aj vedenie školy Mgr. D. Lahučkú a Mgr. M. Hraškovú, ktoré mali možnosť vidieť prácu žiakov aj ich vyučujúcej. Nápad aj jeho praktická realizácia
do posledného detailu patrí p. učiteľke
Mgr. Eve Hujerovej.
Ďalším zaujímavým podujatím pri príležitosti európskeho dňa jazykov bola putovná výstava anglickej literatúry. Pani
učiteľky priniesli žiakom na hodinu angličtiny množstvo anglických kníh, ktoré
si deti mohli prezrieť a požičať na čítanie
domov. Predstavili žiakom aj 13 nových
kníh z vydavateľstva Pearson, ktoré zakúpila škola v tomto školskom roku. Sú
napísané podľa úrovne jazykových zručností a obsahujú už deťom známu slovnú
zásobu. Žiaci si tak v rámci nepovinného
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plodov jesennej prírody. Telocvičňa sa
13. októbra premenila na dielňu, v ktorej
vládla dobrá nálada a príjemná atmosféra.
Krásnymi prácami, ktoré deti s mamičkami vytvorili, sme si skrášlili priestory
školy.
V spolupráci ŠKD a krúžku Gombičky
sa 19. októbra uskutočnili Jesenné tvorivé dielne. Deti pod vedením p. vychovávateľky Mgr. D. Sokolovej a p. učiteľky
Mgr. D. Jankušíkovej pracovali s prírodným a odpadovým materiálom s využitím rôznych výtvarných techník. Strávili
príjemné popoludnie v tvorivej a veselej
atmosfére. Dôkazom toho bola aj ich snaha absolvovať všetkých šesť stanovíšť
a zhotoviť si zvieratko z gaštanov, prívesok na krk, obrázok z dreva, papierového
netopiera, strašidlo z rolky toaletného papiera a tekvičku na špajdli. Veľký záujem
detí o prácu a ich dobrá nálada je viditeľná
aj na fotografiách z tohto popoludnia.

Exkurzie
Deň otvorených dverí v strednej škole
veterinárnej
Dňa 6.10.2016 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili exkurzie v strednej
škole veterinárnej v Nitre. Prezreli si areál
školy, videli mnoho zvierat, o ktoré sa tamojší študenti starajú, zúčastnili sa ochutnávok zdravých jedál a pozreli si divadelné predstavenie „O troch prasiatkach“,
ktoré pre ne pripravili žiaci strednej školy.
Deťom sa toto dopoludnie veľmi páčilo
a odniesli si veľa pekných zážitkov.
Mgr. Alena Bírová

Mgr. D. Sokolová
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Základná škola
Exkurzia
ústave

v

archeologickom

Žiaci 5.B, 7.A, 7.B, 9.B s pedagogickým
dozorom Mgr. G. Ostertágová, Mgr. J.
Ballová, Mgr. Ing. K. Ležatková sa 8.
novembra 2016 zúčastnili dejepisnej exkurzie v Archeologickom ústave SAV
v Nitre. Mali možnosť nahliadnuť do tajov archeológie, spoznať niektoré metódy archeologického výskumu a v praxi si
ich aj vyskúšať. Najviac zaujala metóda
vyhľadávania kovov pomocou detektoru
kovov. Ďalšou zaujímavosťou bolo skúmanie kovov spektrometrom a určovanie
chemického zloženia kovového predmetu. Pracovníci archeologického ústavu
priblížili žiakom prácu archeológov v teréne a používané metódy pri výskume
– vykopávanie kostrových pozostatkov,
rekonštruovanie keramiky. Interaktívna forma výkladu bola poučná a žiaci
si mohli všetko vyskúšať a zistiť, aká je
práca archeológa.

ský samit, ktorý bol vrcholným podujatím
lídrov EÚ v Bratislave. Zdôraznili v nich
hlavné princípy, ktoré boli nastolené
a schválené na tomto stretnutí.
Mgr. E. Ostertágová

Na Ujlackej veži
Základná škola v obci a obec Veľké Zálužie úrad si ctia na kultúre dedičstvo

sa priestormi spoločenského domu niesli
rezké tóny ľudovej hudby. Konal sa jubilejný - piaty ročník prehliadky ľudových
piesní z nášho regiónu, ktorý v spolupráci
s cimbalovou hudbou Ponitran organizuje
p. učiteľ Mgr. Peter Hujer. Toto podujatie
si získava každým rokom čoraz viacej
priaznivcov z radov divákov, ale aj účinkujúcich, ktorí v tomto programe prezentujú naše krásne ľudové piesne. Aj v tomto ročníku sa predstavili všetky vekové

Mgr. J. Ballová

Divadelné predstavenie
V piatok 14.10. sa žiaci 3.-5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v bábkovom divadle v Nitre na motívy rozprávky Jana Drdu "Zabudnutý čert". Je
to krásny príbeh plný múdreho a láskavého humoru. Ideou tejto rozprávky je, že
priateľstvo a ľudskosť dokáže zmeniť aj
toho najnenapraviteľnejšieho "zlosyna".
Deťom sa príbeh páčil i keď niektoré scény z pekla boli dosť strašidelné. Hlavnú
myšlienku tohto príbehu žiaci pochopili.
Veríme, že bude pre nich ponaučením.
Naši najmladší žiaci 1. a 2. ročníka videli rozprávku "Bolo nás päť ". Z návštevy
skutočného divadla mali deti pekný kultúrny zážitok.
Mgr.M. Hrašková

našich predkov a snažia sa ho zachovať
aj pre budúce generácie. Pri rôznych prí-

Predsedníctvo Slovenskej republiky v EÚ
Žiaci 8.A a 8.B triedy sa na hodinách geografie vzdelávajú o Európe, jej vzniku,
štátoch, ich hospodárstvach, tradíciách,
pamiatkach. Preto je dôležité, aby poznali princípy a fungovanie Európskej únie.
Tento rok je výnimočný tým, že SR je
predsedníckym štátom. Projekty žiakov
o akciách SR ako predsedníckeho štátu
EÚ a ich význame pre EÚ sú súčasťou
nástenky, ktorá zdobí našu ZŠ. Žiaci vytvorili projekty zamerané na Bratislav-

kategórie od najmenších detí až po našich
najstarších spoluobčanov. V programe
vystúpilo množstvo žiakov ZŠ, obyvatelia obce, členovia folklórnej skupiny
Ujlačanka a hostia z okolitých obcí.
Nechýbalo ani spevácke číslo organizátora programu Mgr. Petra Hujera
a riaditeľky ZŠ Mgr. Dariny Lahučkej.
Obohatením programu bolo vystúpenie mladej rockovej kapely Wild people z Nitry, ktorá zahrala ľudové piesne
netradične, na netypických nástrojoch
a v zaujímavej hudobnej úprave. Aj
toto je spôsob ako pritiahnuť k folklóru našu najmladšiu generáciu. Všetci
účinkujúci sa postarali o výbornú atmosféru a dobrú náladu, ktorú si prítomní odniesli aj do svojich domovov.
Veľkú zásluhu na vydarenom podujatí
má Mgr. Peter Hujer a Mgr. Eva Hujerová, ktorí sa postarali o dokonalú organizáciu tohto krásneho popoludnia.
Mgr. Mária Hrašková

ležitostiach sa vraciame k našim koreňom
a pripomíname si bohatstvo ľudových
tradícií. V poslednú novembrovú sobotu
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CVČ Slniečko

Začiatok októbra bol aj začiatkom našej tohtoročnej činnosti. V tomto školskom roku naše športové, esteticko-výchovné,
pracovno-technické, prírodno-environmentálne a vzdelávacie
oddelenia navštevuje spolu 356 žiakov. Prihlásilo sa k nám 251
detí a 189 si u nás uplatňuje vzdelávací poukaz. Najväčšiemu
záujmu sa tešia útvary DISCO a FUTBAL. U nás trávi mládež
popoludňajší čas v 30 záujmových útvaroch pod dozorom 19
externých a 2 interných zamestnancov. Podrobnejšie informácie o záujmových útvaroch a ich vedúcich máte možnosť získať
na našej webovej stránke. Na našej webovej a na facebookovej
stránke „ Centrum voľného času Slniečko“, kde sa každý mesiac
môžu žiaci zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny a tiež nájsť informácie a fotografie z aktuálnej činnosti.
Za dlhoročnú spoluprácu sa chcem touto cestou poďakovať tré-

nerovi nohejbalistov Františkovi Rausovi, ktorého v tomto roku
už nahradil na poste trénera jeho odchovanec Tomáš Ševčík.
Využívam túto možnosť, aby som pripomenula, že veľa rodičov ešte nezaplatilo príspevok CVČ za I. polrok a nevrátilo
podpísané ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, ktoré je pre nás nevyhnutnou dokumentáciou. Prosím, aby tak urobili čo najskôr.
Želám deťom veľa úspechov pri práci v záujmových útvaroch,
rodičom spokojné a úspešné deti, zamestnancom CVČ Slniečko
veľa nadšených detí a všetkým želám veľa zdravia a pekných
zážitkov počas spoločne stráveného voľného času.
Mgr. Eva Prekopová
riaditeľka CVČ Slniečko

Vianočný jarmok
Druhý ročník Vianočného jarmoku sa niesol v znamení remesiel,
tradícií, výnimočných chutí a vystúpení s nádychom Vianoc, ľudovej kultúry i prepojenia moderného s tradičným. V priestoroch
spoločenského domu a pred ním sa stretli predajcovia, kupujúci,
priatelia, dospelí i deti, aby sa na chvíľu zastavili v predvianočnom ruchu, poklebetili si spolu, ochutnali dobroty či pobavili
sa na vianočnom programe. V tomto roku sa prezentovalo 36
predajcov a remeselníkov a ďalší predajcovia z oblasti gastronómie. Chuťové poháriky nám prebudili vône medu, škorice, punču, kapustnice, sladkých dobrôt, lokší a pirohov. Tak ako vlani
sme mali možnosť posedieť si vo Vianočnej kaviarni a pre deti
bola pripravená Vianočná čitáreň v špeciálnej ľadovej jaskyni.
Tí, ktorí sa chceli kultúrne vyžiť si tiež prišli na svoje vďaka
rozmanitému programu. Podujatie podporili: Nadácia Energia,
vinárstvo TERRA WYLAK, Juraj Bíro, Roman Komárňanský,
Snack Bar GLORIA, ASFAPRAs.r.o., Materská škola, ESO
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STAV. Podujatie by sa nezaobišlo bez technickej podpory a tak
touto cestou ďakujeme pracovníkom obecného úradu, skautom
a všetkým, ktorí prispeli svojou kvapkou pomoci pri zabezpečení a organizovaní Vianočného jarmoku.
				
Bc. Silvia Cocherová
				
CVČ Slniečko
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Čo nové v Materskom centre Blšky…
Blížia sa Vianočné sviatky a koniec kalendárneho roka a my sa môžeme obzrieť za starým rokom a spokojne povedať, že aj tento
bol plný krásnych chvíľ a posunul nás o krok vpred.
V novembri 2016 oslávili Blšky už 13. narodeniny. V tomto roku bolo jednou z najväčších zmien Materského centra vyhradenie
druhej herne – tzv. učebne pre vytvorenie Kútika dočasnej starostlivosti pre deti. Je to poldenná trieda s 11-timi deťmi vo veku nad
3 roky, ktorých mamičky sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Tieto detičky vytvorili skvelý kolektív a robia pokroky pod
pedagogickým vedením Dagmary Omelinovej. Mikulášovi predviedli básničky a pesničky a pred Vianocami ich čaká vianočné posedenie s vystúpením pre rodičov.
Nesmieme však zabúdať, že prvoradým cieľom Materského centra Blšky je poskytovať priestor pre
mamičky/oteckov na materskej
a rodičovskej dovolenke, kde sú
ich deti vítané a kde nachádzajú
prirodzené spoločenstvo vrstovníkov a kde vidia svoju matku v inej
roli, než v domácnosti. Našou úlohou je umožniť matkám s malými
deťmi vyjsť z izolácie, stretnúť
ľudí s podobnými radosťami a starosťami a prácou pre ostatných sa
realizovať. Preto pozývame všetky
mamičky, aj s menšími bábätkami,
aby prišli medzi nás do herničky,
kde sa deti môžu zahrať v bezpečnom prostredí, aj keď je vonku nepriaznivé počasie. Ďalším cieľom
materského centra je poskytovať
poradenstvo a osvetovú činnosť
s podporou odbornej verejnosti – napr. laktačné poradenstvo.
Veľmi pekne sa nám rozbehli tanečné krúžky na ľudovú nôtu so Silviou Ivančíkovou. Stredu dopoludnia tancujú deti do 3 rokov
spolu s mamičkami a popoludní o 17,00h. majú hodinku tanečnej deti škôlkarského veku, ktoré sú už samostatnejšie a „trénujú“ bez
rodičov. Nacvičené tance a piesne predvedú rodičom, súrodencom a starým rodičom 22. decembra večer na vianočnom posedení
v spoločenskom dome - všetci sa už na tieto chvíle tešíme!
Okrem tanečnej bežia aj programy Hudobnej školy Yamaha a montessori dielničky. V ďalšom roku plánujeme doplniť program
aj o konverzačné hodiny v cudzom jazyku, aby sa mamičky mohli rozvíjať aj počas materskej dovolenky a uľahčilo im to znovuzaradenie sa do pracovného procesu.
Ak nám prídu nové posily z Úradu práce, plánujeme rozbehnúť tvorivé dielničky. Koncom augusta sme sa rozlúčili s dobrovoľníčkou cez ÚPSVaR Petrou Trojanovič a k materskému centru prirástla pani Eva Banásová. Od októbra v popoludňajších hodinách
otvára brány Blšiek Zuzka Peniašková.
Aj tento rok nás prišiel potešiť Mikuláš s anjelmi a deťom rozdal sladké balíčky – v tých bábätkovských si deti nenašli čokoládky,
ale ovocie a zdravé alternatívy na papkanie.
Nitriansky samosprávny kraj významne finančne podporil náš projekt „Lezúni na ihrisku“. Vďaka poskytnutej dotácii sme mohli
zakúpiť na ihrisko nový herný prvok – preliezací tunel – s podobou veselého psíka. U detí sú preliezky obľúbené a táto je zvlášť
vhodná už pre najmenšie deti. Tešíme sa, že naše ihrisko bude opäť krajšie a bohatšie na zážitky.
Ďakujeme všetkým členom, návštevníkom, podporovateľom, sponzorom a darcom 2% z dane za pomoc
a záverom Vám všetkým chceme popriať požehnané Vianočné sviatky s plamienkami lásky vo vašich
srdciach a tou čarovnou iskričkou v očiach malých
i veľkých!
Tím Materského centra Blšky
Adresa prevádzky Materského centra Blšky: Školská
852, Veľké Zálužie
http://blsky.webnode.sk/ FB skupina: Materské centrum BLŠKY, email: mcblsky@gmail.com, tel.
0904 259 534
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Dychová hudba Zálužanka
Už vyše dve desaťročia pôsobíme
na poli kultúry a prinášame radosť z muziky všetkým ľuďom, ktorí majú radi dychovú hudbu.
Písal sa rok 1995. Niekoľko nadšencov
(bývalých žiakov – muzikantov, dychovkárov) si dalo stretnutie za odbornej pomoci PaedDr. Antona Omachela (nášho
zakladateľa) a sen sa stal skutočnosťou.
Bol to veľmi odvážny krok, ako finančný,
tak i náročný na voľný čas každého člena
Spolku DH. Pravidelné skúšky a nespočitateľné množstvo hodín nácviku priniesli
efekt.
Pripomínam aj finančnú pomoc a ďakujem každému vedeniu obce za poskytnuté
dotácie, ktoré boli vynaložené na podporu
a rozvoj DH v našej obci. Tak isto vďačím aj našim sponzorom za pomoc v našom napredovaní. Snažíme sa to splácať
peknou muzikou, ktorou reprezentujeme
nielen seba, ale i našu obec na kultúrno-spoločenských podujatiach v našej
obci a okolí. Máme za sebou niekoľko
Dychfestov v obci Veľký Lapáš, Močenok
a Karpatské hudobné slávnosti v Dolnej
Krupej. Svojimi melódiami spríjemňujeme dlhé chvíle i občanom nášho okresného mesta Nitra na Fašiangoch, Kultúrnom

lete a v parku na Sihoti, koncertovaním
na Klokočinskom jarmoku a na oslavách
1.mája. Môžeme sa pochváliť aj zahraničnou návštevou na blízkej Morave
– účinkovaním na Mysliveckom plese.
Nesmieme zabudnúť ani na účinkovanie
na cirkevných svätých omšiach v susednej Lehote na doprevádzaní pútnikov, tak
isto v Jarku, v okolitých obciach na vysviacke birmovania. Veľké uplatnenie nachádzame vo svojej obci napr. pri fašiangových slávnostiach, pochovávaní basy,
Petropavlovskom jarmoku, ochutnávke
a posviacke mladých vín.
Musím pripomenúť aj spoluprácu s našimi duchovnými, keď spríjemňujeme
melódiami každoročne cirkevné sviatky
Božieho Tela, v kostole hodovú svätú
omšu a niekoľkokrát našim najmenším aj
sviatosť 1. svätého prijímania.
Tak, ako k životu patrí aj jeho koniec,
odprevádzame aj našich spoluobčanov
na poslednej ceste. Len pred nedávnom
sme posledný krát zahrali aj nášmu spoluzakladateľovi p. Tonkovi Omachelovi,
ktorý už „pozerá na svoje dieťa“ z muzikantského neba. Česť jeho pamiatke!
Touto cestou chcem ešte poďakovať

všetkým bývalým členom nášho spolku
a všetkým tým, ktorí priložili pomocnú
ruku, aby sme my mohli vyhrávať. Predovšetkým však vyslovujem obrovské ďakujem terajším muzikantom a spevákom
DH Zálužanka za ich dlhoročnú a obetavú
prácu pri nácvikoch. Zároveň vyzývam
všetkých, ktorí by si radi s nami zahrali
a hlavne zaspievali, aby prišli medzi nás
a tak posilnili dielo nás všetkých.
Repertoár našej DH Zálužanka:
-Ľudové piesne so sólovým spevom, ktorý interpretujú naši speváci
-Orchestrálne skladby v podaní celej dychovky, ale i na sólových nástrojoch
-Vlastné úpravy ľudových piesní
(od nášho muzikanta)
-Autorské skladby (tzv. ponášky na ľudové piesne)
-Cirkevné a pohrebné piesne
			
Michal Vindiš
kapelník DH Zálužanka

Činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska a Folklórnej skupiny Ujlačanka vo Veľkom Záluží
Posledný štvrťrok začali členovia MO
JDS výletom do Stupavy na „Dni zelá“,
na ktorom sa zúčastnili prvý krát. Bola
to vydarené a krásne podujatie, nakoľko
nám prialo aj počasie.
Folklórna skupina Ujlačanka sa predstavila dňa 10.9. na Zálužskom vinobraní
folklórnym pásmom v ktorom odovzdala
hroznový veniec starostovi obce Milanovi
Bírovi a predsedovi ZO Slovenského zväzu záhradkárov Vladimírovi Omelinovi.
V obci Rumanová sa konali slávnosti 860.
– výročia prvej písomnej zmienky o obci,
kde FSk Ujlačanka bola pozvaná a vystúpila so svojim blokom piesní. V rámci
októbra – mesiac úcty k starším Jednota
dôchodcov spolu s Obecným úradom
Veľké Zálužie pripravili 17.10. v spoločenskom dome slávnostné posedenie, kde

naše členky pod vedením Evy Bútorovej
pripravili chutné pohostenie. FSk Ujlačanka svojimi veselými piesňami pozdravila
všetkých prítomných dôchodcov a jubilantov. Na lampiónovom sprievode, ktorý
sa konal 27.11. naše členky JDS upiekli
výborné šišky, na ktorých si pochutili
nielen deti, ale i rodičia. V obci Lužianky sa pri príležitosti 20. výročia založenia
Speváckej skupiny Lúč konalo kultúrne
podujatie „ Rok na dedine“ , kde sa FSk
Ujlačanka predstavila krátkym programovým blokom. Už tradične sa FSk Ujlačanka zúčastnila na podujatí plnom piesní
a hudby „Na Ujlackej veži 5“, kde sponzorsky prispela svojimi upečenými domácimi koláčikmi. Na Vianočnom jarmoku
členky JDS mali svoj stánok, kde ponúkali svoje babičkine dobroty. Svojimi pie-

sňami potešíme 27.12. milovníkov vína,
ktorí sa zúčastnia na „Posviacke mladých
vín“ . A už teraz sa tešíme na rozlúčku so
starým rokom, pri hudobnom programe
pána Romana Omachela.
Vážení seniori, v mene Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Záluží a Folklórnej skupiny Ujlačanka vám želám aj
roku 2017 veľa pevného zdravia, šťastia
a lásky od svojich najbližších.
Anna Baková
vedúca FSk Ujlačanka
a zástupkyňa JDS

Vansova Lomnička
Únia žien Slovenska – krajská organizácia Nitra a Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovali 49. ročník krajského kola
postupovej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansova Lomnička. Súťaže sa zúčastnila aj naša spoluobčianka Magdaléna Moravčíková, ktorá v III. kategórii próza poviedkou Intrigy od autorov Ilja Ilf a Jevgenij Petrov obsadila pekné 2. miesto.
Gratulujeme!
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti zo ZO SZZ Veľké Zálužie
Dňa 2.10.2016 sa uskutočnil v Spoločenskom dome 15. ročník Výstavy
ovocia, zeleniny a výpestkov zo záhrad.
Výstavu pripravovali členovia výboru
Základnej organizácie slovenského zväzu
záhradkárov vo Veľkom Záluží menovite:
Ing. Vladislav Omelina, Stanislav Pekar,
Karol Krec, Zdenek Zaujec, Peter Mego,
Karol Komárňanský, Štefan Ternény, Jaroslav Deák, Lýdia Zaujecová a Mária Pekarová. Ženy nám pomohli naaranžovať
výstavnú miestnosť, najmä detské papierové exponáty ovocia, zeleniny a kvetín,
ktoré skrášlili výstavu z materskej škôlky
a základnej školy, za čo patrí vďaka riaditeľke MŠ Mgr.Janke Zaujecovej a riaditeľke ZŠ Mgr. Darinke Lahučkej, ktoré
s veľkou ochotou pomohli.
Už tradične bola výstava ovocia, zeleniny a výpestkov zo záhrad spojená so súťažov o najkrajšie jablko roka 2016 a ostatné ovocie, zelenina i výrobky z ovocia
a zeleniny. Tak, ako už v minulom roku,
aj teraz hodnotili poradie na prvom až
treťom mieste občania lístkovým systémom. Každý občan, ktorý sa zúčastnil
na výstave dostal tri lístky a mal možnosť dať lístok k jablku, ktoré považoval
za najkrajšie a najchutnejšie, druhý lístok
k ostatným druhom ovocia a tretí lístok
k zelenine, alebo ku kolekciám zeleniny.
Počas výstavy členovia výboru ponúkali
občanov nakrájanými jabĺčkami. Okrem
žiakov z MŠ a ZŠ prišlo pozrieť výstavu
takmer 160 ľudí. Oproti minulému roku je
to podstatný nárast návštevníkov, čo nás
teší a zároveň zaväzuje pre skvalitnenie
našej práce.
Po ukončení oficiálnej časti výstavy členovia výboru vyhlásili nasledovné poradie:
A.Súťaž o najkrajšie jablko roka 2016

1.Zdenek Zaujec za odrodu – GLOSTER
2.Jaroslav Deák za odrodu – ŠAMPIÓN
3.Peter Bédi za odrodu – GLOSTER
B.Súťaž o najlepšie ovocie
1.Jozef Tehlár – za Hrozno stolové
2.Štefan Ternény - za Med a Medovinu
3.Anna Mesárošová - za Hurmi Kaki
C. Súťaž o najkrajšiu kolekciu zeleniny
1. Lýdia Zaujecová
2. Kristína Šalátová
3. miesto získala rod. Keseliová
D.Súťaž o najkrajšie výpestky zo záhrad
1.Emil Moravčík – za Tekvicu HOKAIDO
2.Mária Balážiová – za Tekvicu obrovitú
3.Damian Bíro – za Papriku zvončekovú
Víťazom budú diplomy a vecné ceny
odovzdané na výročnej členskej schôdzi 5. februára 2017. Výstava pokračovala v pondelok 3.10.2016 pre naše deti
z materskej škôlky a základnej školy, kde
deti mali možnosť ovocie aj ochutnať.
Po ukončení výstavy boli jabĺčka rozdelené a doručené pre deti do materskej školy
a základnej školy.
Záverom členovia výboru ZO SZZ ďakujú všetkým vystavovateľom za prinesené ovocie, zeleninu, kvety a iné výpestky
zo záhrad, ako aj všetkým návštevníkom
za ich účasť na výstave. Prajeme im
do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia
porozumenia a bohatú úrodu v záhradách
i viniciach. Osobitne ďakujeme starostovi obce Milanovi Bírovi a zamestnancom
obecného radu za poskytnutie priestorov
a spoluprácu pri organizovaní výstavy.
V Trenčine sa v dňoch 20. – 22. októbra 2016 na výstavisku EXPO CENTER

konal 21. ročník celoslovenskej súťaže
“O najkrajšie jablko 2016”, ktorú orgaizoval Republikový výbor Slovenského
zväzu záhradkárov. Na celoslovenskej
súťaži sa hodnotilo 1 057 vzoriek jabĺk z pätnástich odrôd, medzi ktorými sa
nestratili ani vzorky našich členov, ktoré
patrili medzi tie najkrajšie. Výbor ZO
SZZ ďakuje menovite členom, ktorí sa
do súťaže zapojili: Zdenek Zaujec s tromi
vzorkami, Pavol Bíro ml., Jaroslav Deák,
Peter Bédi, Anton Mego, Ing. Moravčík
Martin – všetci po jednej vzorke. Ďakujeme za poskytnutie vzoriek jabĺk na celoslovenskú súťaž a za reprezentáciu našej
organizácie a obce Veľké Zálužie.
Členovia ZO SZZ sa niekoľko krát ročne zúčastňujú brigád pri skrášľovaní farského dvora a farskej záhrady, naposledy
to bolo pred sviatkom Všetkých svätých.
Všetkým brigádnikom za to patrí veľká
vďaka.
Pozvánka:
ZO SZZ vo Veľkom Záluží pozýva svojich sponzorov, členov degustačných komisií a občanov (so vzorkami mladých
vín) na 16. ročník posvetenia mladých
vín, ktoré sa uskutoční dňa 27.12.2016
o 17,00 hod. v Spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží. K dobrej nálade nám zahrá Dychová hudba Zálužanka a zaspieva
Folklórna skupina Ujlačanka. Členovia
výboru zo SZZ navaria dobrý guláš.
Ing. Vladislav Omelina
predseda ZO SZZ

Z činnosti MS SČK
Ctení členovia SČK, naši darcovia, sympatizanti a podporovatelia.
Prežívame dni prípravou vianočných sviatkov. Napriek tomu si myslím, že je nutné zastaviť sa a zamyslieť, čo sme tento
rok urobili.
Naša Miestna skupina SČK má za sebou
úspešný rok. Ako každý rok aj tento sme
robili tri odbery krvi v našej obci. Ten
posledný sa konal 21.10. 2016 v spoločenskom dome, na ktorom sa zúčastnilo
celkovo 60 darcov. Za odmenu a ako poďakovanie pre darcov sme boli na výlete
vo Veľkom Mederi. Naši členovia v rámci
výletu do Bratislavy navštívili výstavu

kvetov. Naše členky sa zúčastnili pri rozdávaní potravinových balíčkov, kde nám
bolo poskytnuté auto z obce. Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi
starostovi Milanovi Bírovi za jeho pomoc
a ústretovosť.
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nás
podporovali pri našich akciách. Ďakujeme firme HSH, baru Gloria, ReštauráciiBianka, Pekárni TOPEC, Delika, firme
Danáš, p.Martinovi Šuranovi, vinárstvu
TERRA WYLAK a členom výboru, ktorí
sa zúčastňujú na príprave našich akcii.
Kvapka krvi, maličkosť. Koľko krát v živote ste o nejakú prišli a nič sa nestalo.
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Ale sú chvíle, keď práve kvapky rozhodujú o živote. Rozhodnite sa aj Vy pre život
a príďte medzi nás aj v roku 2017 darovať
svoju kvapku krvi: Valentínska kvapka
krvi - 24.2., Deň darovania krvi – 30.6.,
Starostovská kvapka krvi – 27.10.
Ďakujeme.
Drahí priatelia,
viem, že v našej organizácii je situácia
zložitá, musíme neraz prekonať ľahostajnosť, ignoráciu ľudí. Vianočných prianí
bude veľa. Ja vám s láskou prajem zdravie a silu za každých okolností.
		
Viera Škvareninová
predsedníčka SČK
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Hodnotíme jesennú časť mladších žiakov a prípravky.
Zimná prestávka je obdobím, keď môžeme zhodnotiť skončenú jesennú časť našich futbalových nádejí – mladších žiakov
a prípravky.
Od začiatku augusta sa deti začali pripravovať na novú sezónu, tréneri ich prihlásili do dvoch súťaží: do Ligy benjamínkov (ml.žiaci) a do Miniligy M.Stocha
(prípravka), kde našu obec reprezentovali
dve mužstvá. Cez prázdniny bola dochádzka hráčov síce slabšia, ale od septembra už deti na tréningoch opäť zarezávali
v hojnom počte. Pre veľký záujem detí
o futbal – až skoro 70 – posilnil trénerské trio Pavel Bíro, Marián Bako, Štefan
Finta štvrtý kouč a bývalý tréner dorastu
Pavol Cocher. Okrem trénerov mladších
žiakov a prípraviek patrí veľké poďakovanie rodičom, ktorí sa aktívne zapájajú
do futbalového diania a výrazne pomáhajú pri tréningoch aj zápasoch.
MLADŠÍ ŽIACI
Liga benjamínkov na jeseň sezóny
2016/2017 pripomínala spanilú jazdu
Veľkého Zálužia. Počas všetkých siedmich zápasov potvrdzovali naši mladší žiaci úlohu favorita a dominanciu
v A-skupine. Všetky svoje zápasy vyhrali
s fantastickým skóre 63:5 a po jeseni figurujú na suverénnom 1.mieste so šesťbodovým náskokom pred druhými Alekšincami. Dobré výkony v „úlackom“ drese
vyslúžili viacerým našim hráčom pravidelné pozvánky do výberov Oblastného
futbalového zväzu.
Výsledkový servis jesennej časti mladších žiakov:
1.kolo: Rumanová – Veľké Zálužie 0:13.
Góly: Kušnír 3, Bédi 3, Záhorák 2, Kičin
2, Kováč 2, Finta
2.kolo: Veľké Zálužie – Báb 12:0. Góly:
Kováčik 3, Záhorák 3, Bédi 2, Kušnír,
Bulejčík, Kičin, Kováč
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3.kolo: Zápas s Lehotou sme neodohrali.
Lehota zopakovala minulý rok, keď svoj
tím prihlásila do súťaže, no nenastúpila
ani na jeden zápas. Z Ligy benjamínkov
bola zákonite vylúčená.
4.kolo: Voľno, počas ktorého sme odohrali prípravný zápas s FC Nitra U11. Vyhrali
sme 6:1, góly za Veľké Zálužie strieľali
hetrikový Záhorák, po jednom presnom
zásahu majú Bédi, Kičin, Kušnír
5.kolo: Veľké Zálužie – Alekšince 9:2.
Góly našich: Záhorák 2, Kičin 2, Bédi 2,
Števík, dva vlastné
6.kolo: Vinohrady – Veľké Zálužie 1:12.
Góly našich: Záhorák 3, Kováčik 2, Bujdák 2, Bédi 2, Števík, Kušnír, Vančo
7.kolo: Veľké Zálužie – Jarok 4:0. Góly:
Bédi, Bujdák, Záhorák, Kušnír
8.kolo: Močenok – Veľké Zálužie 1:10.
Góly našich: Kováčik 3, Záhorák 3, Bédi
2, Bujdák, Bulejčík
9.kolo: Veľké Zálužie – Hájske/Horná
Kráľová 3:1. Góly našich: Kičin, Števík,
Bédi
PRÍPRAVKA
Prípravka hráva Miniligu M.Stocha, ktorá sa hráva formou turnajov a inak tomu
nebolo ani na jeseň tejto sezóny. Veľké
Zálužie sa dokopy zúčastnilo piatich turnajov, na ktorých, rovnako ako mladší
žiaci, ukázalo svoju silu. A-mužstvo jednoznačne kraľuje tabuľke, keď z 20 zápasov dokázalo 18-krát vyhrať, jedenkrát
remizovalo a zaznamenalo len 1 prehru.
Pred druhým Močenkom máme výborný
15-bodový náskok a na konte máme rovnako dobré skóre 97:28. Na turnajoch hrávajú svoje zápasy aj B-mužstvá, nechýba
medzi nimi ani Veľké Zálužie, tieto výsledky sa nezapočítavajú do tabuľky.
Výsledkový servis turnajov mužstiev:
1.turnaj v Hornej Kráľovej:
A-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 2:1. Góly
našich: Kováčik, D.Cocher
Veľké Zálužie – Močenok 2:1. Góly našich: Kováčik, Kováč

Veľké Zálužie – Hájske 8:0. Góly: Kováčik 3, Kováč 3, Števík, D.Cocher
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor. Góly našich: Kováč 3, D.Cocher 2, Križan, A.Cocher, Draškovič
B-MUŽSTVO
1.zápas: Veľké Zálužie – Horná Kráľová
1:5. Gól našich: Pekar
2.zápas: Veľké Zálužie – Horná Kráľová
1:5. Gól našich: Pekar
2.turnaj vo Veľkom Záluží:
A-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Hájske 4:1. Góly našich:
Števík 2, Kováč, Draškovič
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 4:1. Góly
našich: Kováč 3, D.Cocher
Veľké Zálužie – Močenok 5:2. Góly našich: Kuruc 2, Kováč, Draškovič, Kováčik
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 7:2. Góly
našich: Kováč 4, Kováčik 2, D.Cocher
B-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 4:1. Góly
našich: Blaho 2, Pekar, Ivančík
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 2:1. Góly
našich: Blaho, Ivančík
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 2:1. Góly
našich: Kuruc, Ivančík
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 4:1. Góly
našich: Chvála 2, Blaho, Pekar
3.turnaj v Močenku:
A-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 5:1. Góly
našich: Števík 2, Kováč 2, Draškovič
Veľké Zálužie – Hájske 7:1. Góly našich:
Kováčik 2, Kováč 2, Kuruc, A.Cocher,
D.Cocher
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 5:2. Góly
našich: Kováčik 3, Halveland, Križan
Veľké Zálužie – Močenok 2:3. Góly našich: Kováč, D.Cocher
B-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 2:1. Góly
našich: Kuruc, Blaho
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 5:2. Góly
našich: Pekar 2, Blaho 2, Moravčík
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 4:3. Góly
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našich: Blaho 2, Pekar, Ivančík
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 10:0. Góly:
Blaho 4, Pekar 3, Kuruc, Ivančík, Moravčík
4.turnaj v Hájskom:
A-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 6:1. Góly
našich: Kováč 4, Kuruc, D.Cocher
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 6:2. Góly
našich: Kuruc, Draškovič, D.Cocher, Kováč, Halveland, Kováčik
Veľké Zálužie – Hájske 3:2. Góly našich:
Kováč 3
Veľké Zálužie – Močenok 4:3. Góly našich: Kováč 3, Kuruc
B-MUŽSTVO

Veľké Zálužie – Hájske 2:3. Góly našich:
Blaho 2
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 3:2. Góly
našich: Kuruc, Chvála, Pekar
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 0:2
5.turnaj v Cabaji-Čápore
A-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 6:1. Góly
našich: Kováč 3, Križan, Kuruc, Števík
Veľké Zálužie – Močenok 1:1. Gól našich: Kováčik
Veľké Zálužie – Hájske 7:1. Góly našich:
Kováčik 2, Kuruc 2, D.Cocher, A.Cocher,
Kováč
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 5:1. Góly
našich: Audy 2, Kováč, D.Cocher, Števík

B-MUŽSTVO
Veľké Zálužie – Horná Kráľová 3:2. Góly
našich: Blaho 3
Veľké Zálužie – Hájske 2:1. Góly našich:
Blaho 2
Veľké Zálužie – Cabaj-Čápor 6:3. Góly
našich: Pekar 2, Moravčík 2, Blaho, Kuruc
Jesennú časť môžeme z pohľadu mladších
žiakov aj prípravky hodnotiť ako mimoriadne úspešnú, blahoželáme deťom aj trénerom k úspechom a veríme, že aj naďalej
budú takto reprezentovať klubové farby.
Marek Kováčik

Naši nohejbalisti na Majstrovstvách sveta v nohejbale 2016
V dňoch 13. - 19. novembra 2016 sa
uskutočnili Majstrovstvá sveta v nohejbale pre juniorov-men, U21 Mix, seniori
(muži, ženy a Mix) v Nikózii - SEVERNÝ CYPRUS.
Je nám cťou a potešením, že naši chlapci
menovite Tomáš Ševčík, Dominik Kováčik, Andrej Levický a Ľuboš Kratochvíla,
ktorí boli nominovaní za Centrum voľného času Slniečko Veľké Zálužie so spoluhráčmi z Vinodolu a Košíc sa dostali
do výberu a mohli hrať v kategóriách
juniori muži, seniori muži a stretnúť sa
s najlepšími nohejbalovými hráčmi sveta.
Oficiálne losovanie Majstrovstiev sveta
FIFTA nohejbal 2016 sa konalo 13. novembra v Nikózii na Cypre. FIFTA dostala potvrdenie od 25 krajín:

Alžírsko, Azerbajdžan, Chorvátsko,
Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko,
Španielsko, Severný Cyprus, Turecko,
Taliansko, Slovensko, Albánsko, Brazília,
Kolumbia, Nórsko, Georgia, Maroko, Pakistan, Somálsko, Anglicko, Cape Verdy.
Naši chlapci po bojoch v svojej skupine
skončili na druhom mieste, a tým dostali šancu hrať o medaily. V semifinále sa
stretli s favoritmi (Rumunsko), ktorí ich
o postup do finále vyradili. Nakoniec hrali
o tretie a štvrté miesto, kde sa juniorom
(menovite Ľubošovi Kratochvílovi) spolu so spoluhráčmi z Košíc podarilo poraziť Moldavsko a vybojovať tretie miesto
a domov priniesli bronzové medaily a to
v kategórii Juniors Men TRIPLE (trojky)
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a Juniors Men DOUBLE (dvojky).
Naši muži Tomáš Ševčík, Dominik Kováčik a Andrej Levický spolu so spoluhráčom z Vinodolu skončili na krásnom
štvrtom mieste v kategórii Seniors Men
TRIPLE a Seniors Men DOUBLE na šiestom mieste.
Chlapci zožali veľký úspech a nadviazali
aj medzinárodné športové priateľstvá.
Ďakujeme im za reprezentáciu nielen Slovenska, ale aj reprezentáciu našej obce
a želáme im veľa ďalších športových
úspechov.
Za kolektív CVČ
Mgr. Eva Prekopová
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Otvorenie street workoutového ihriska
Street workout sa stáva čoraz populárnejším športom. Ide o jeden z najlacnejších,
no najefektívnejších športov. Už názov
hovorí, že sa cvičí vonku, najčastejšie
na hrazde, rebrinách, horizontálnych
rebríkoch a podobných konštrukciách.
Popularita funkčného tréningu, pri ktorom sa využíva hmotnosť vlastného tela,
neustále narastá. Street workoutu podľahla aj trojica kamarátov – Šimon Kupec,
Karol Hunka a Adam Tkáč, ktorá založila
skupinu Honest Ulak Muscles. Ich cvičenie na dovtedajšej jedinej hrazde pri ihrisku si všimli ďalšie deti z našej obce, a tak
má dnes skupina dve desiatky členov,
kde najmladší má iba 12 rokov a najstarší 20 rokov. Jediná hrazda nám čoskoro

prestala stačiť a tak sme sa so starostom
obce dohodli, že spravíme workoutové
ihrisko. Obec nám poskytla pozemok,
hneď za školou, na ktorom sme si chceli
dať postaviť ihrisko od profesionálov, no
cena nás zabrzdila. Po rozhovore s pánom starostom Milanom Bírom sme sa
dohodli, že nám pomôže ihrisko postaviť svojpomocne. Sponzorsky vybavil
potrebný materiál a o jeho opracovanie,
osadenie a namaľovanie sme sa postarali my a majster Stanislav Cocher, začo
im touto cestou ďakujeme. Opracovanie
drevených trámov a kovových prvkov,
ich osadenie a namaľovanie už bolo iba
na nás. Pomáhali aj dievčatá, ktoré natierali hrazdy a tak sa nám podarilo spoloč-

nými silami postaviť tri hrazdy s rôznou
výškou, bradlá a rebrík. Takto postavené
ihrisko vlastnými silami si budeme vážiť
omnoho viac, ako keby nám niekto ihrisko podarovaal. Na novom workoutovom
ihrisku plánuje trojica zakladateľov pravidelné kolektívne tréningy. Veríme, že sa
uberáme tým správnym smerom a budeme dobrým vzorom aj pre mladšie deti.
Ďakujeme, že nás obec podporila v rozvoji telesnej kultúry a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania prvého
workoutového ihriska v našej obci, ktoré
umožní mládeži rozvíjať fyzické zručnosti vonku na čerstvom vzduchu.
Benjamín Fekete

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - október 2016 až december 2016
Narodili sa:
Barbora Vindišová
Dorothy Novotná
Laura Fialová
Jakub Michňa
Laura Achimská
Adam Bíro

Zosobášili sa:
Ing. Martin Moravčík a PharmDr. Katarína Antlová

Opustili nás:
Gizela Páleníková rod. Patúcová
Emília Kaštílová rod. Janegová
Alojz Lukáč			
Jozef Zajko			
Igor Kubišta			
Mária Bartová rod. Sinaková
Albert Sýkora			
Vincent Lyžičiar
Kazimír Andráška
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90 r.
69 r.
84 r.
68 r.
64 r.
84.r.
96 r.
71 r.
91r.
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Vitajte na svete!

Matúš Kerek

Stanislav Gál

Lea Prôčková 			

Nela Školáková

Kristína Kňažníková

Natália Vrúblovská

Michal Štefanovič

Hana Raciková

Adam Kudry
Michal Bíro
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Matúš Ľupták
STRANA 23

Výstava ovocia, zeleniny a výpestkov zo záhrad

DH Zálužanka

FSk Ujlačanka

Miestna skupina SČK so zástupcami Národnej transfúznej služby

Odber krvi v SD vo Veľkom Záluží

Vianočný jarmok, vystúpenie detí z MŠ

Vianočný jarmok, HS DORA

