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Editorial

Vážení spoluobčania, milí Zálužania,
aj keď pomaly a neisto, ale predsa badateľne vstupuje jar do našich záhrad a dvorov. Začínajú kvitnúť
prvé snežienky, zver sa pripravuje na nové prírastky.
Tak ako v prírode, tak aj vo verejnom dianí sa dejú
veci, ktoré majú svoj začiatok. Prvý jarný mesiac sa
niesol v znamení volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky. Oficiálne výsledky sú dobre známe a tom,
ako sme volili v našej obci, sme Vás informovali na
internetovej stránke obce. Krátku informáciu nájdete
aj v tomto čísle časopisu.
Jarné obdobie je spojené s viacerými porekadlami
a prívlastkami, ako „marec, poberaj sa starec“, „marec – mesiac knihy“, ale aj s jarným upratovaním. Čoraz častejšie vidieť poľnohospodárov na poliach s prípravou na sejbu, obyvateľov v záhradách pri rozrábke
pôdy pre plodiny, ale aj ľudí na uliciach ako čistia
okolie svojich domov.

Nastal čas, aby sme sa zamysleli sami nad sebou, nad
tým, čo robíme, ako sa vyjadrujeme, kam chceme
smerovať naše skutky, aby sme sa mohli každému pozrieť do očí a pochváliť sa tým dobrým, čo tu po nás
zostane. Stále platí osvedčené „zametať najskôr pred
vlastným prahom“. Pretože tak, ako sa jar prehupne
do leta, aj súčasné činy sa stanú minulosťou. Ale výsledky dobrej a poctivej práce a pozitívneho myslenia
Pod záštitou MO Jednoty dôchodcov Slovenska sa aj
ostanú v našej obci niekoľko rokov a možno niekoľko
v našej obci bude organizovať tradičné jarné upratogenerácií. Dnešný príhovor by som rád zakončil slovanie. Svoj lokalpatriotizmus môžete prejaviť tým, že
vami brazílskeho spisovateľa Paula Coelha:
sa pridáte k tejto skupinke dobrovoľníkov a spoločnými silami pripravíme našu dedinu na privítanie jari.
„Jedného dňa sa zobudíte a zistíte, že už nemáte
žiadny zvyšný čas, aby ste mohli urobiť veci, po
Upratovanie, ktoré s jarnými lúčmi prichádza vidiktorých ste vždy túžili. Urobte ich dnes.“
teľne do ulíc, sa deje aj keď menej viditeľne v našich
vnútrach. Pred voľbami sme boli všetci zahrnutí rôznymi sľubmi, prísľubmi, ostrou, niekedy až vulgárnou kritikou práce a činnosti „tých druhých“.
Milan Bíro, starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 07. decembra 2015
————————————————
UZNESENIE č. 111/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Janu
Chňapekovú a členov Mgr. Danielu Beličkovú a Ing. Jána Murína.
————————————————
UZNESENIE č. 112/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice deviateho zasadnutia p. Juraja Megu a Ing. Danielu
Hollú.
————————————————
UZNESENIE č. 113/2015
k bodu č. 3/ Schválenie programu deviateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Andreja
Moravčíka o vypustenie bodov 17 a 18
z rokovania obecného zastupiteľstva.
————————————————
UZNESENIE č. 114/2015
k bodu č. 3/ Schválenie programu deviateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 115/2015
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Ing.
Alici Uharčekovej o plnení uznesení
prijatých Obecným zastupiteľstvom vo
Veľkom Záluží zo dňa 23.10.2015.
————————————————
UZNESENIE č. 116/2015
k bodu č. 6/ Schválenie zámeru na spracovanie komunitného plánu sociálnych
služieb Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží
schvaľuje
zámer na vypracovanie Komunitného plánu Obce Veľké Zálužie.
————————————————
UZNESENIE č. 117/2015
k bodu č. 7/ Schválenie pridelenia obecných bytov
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
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a.schvaľuje
pridelenie obecného bytu žiadateľovi z
poradovníka p. Pavlovi Pekarovi,
b.schvaľuje
pridelenie obecného bytu žiadateľovi z
poradovníka p. Vladimírovi Kriegerovi,
c.schvaľuje
pridelenie obecného bytu žiadateľke z poradovníka p. Andrei Blahovej.
————————————————
UZNESENIE č. 118/2015
k bodu č. 8/ Schválenie návrhu na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
informáciu o aktualizácii knižničného
fondu Obecnej knižnice vo Veľkom Záluží, elektronizáciu knižničného fondu a
zoznam kníh odporúčaných na vyradenie.
b)berie na vedomie
informáciu o aktualizácii knižničného
fondu Obecnej knižnice vo Veľkom Záluží, elektronizáciu knižničného fondu a
zoznam kníh odporúčaných na vyradenie.
————————————————
UZNESENIE č. 119/2015
k bodu č. 9/ Schválenie prenájmu obecného priestoru pani Ďurinovej
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a.prerokovalo
prenájom obecných priestorov v budove
pošty vo výmere podlahovej plochy 29,61
m2 s príslušenstvom na základe žiadosti
p. Sylvii Ďurinovej – Jasmin ako dôvod
hodný osobitného zreteľa
b.schvaľuje
prenajať časť majetku obce, ktorý je zapísaný na LV č. 2061 ako stavby – objekt
verejnej správy (administratívna budova
– budova Pošty vo Veľkom Záluží) postavený na parcele č. 220/1 zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere podlahovej plochy
29,61 m2 s príslušenstvom ako dôvod
hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
priestory v budove pošty vo výmere 29,61
m2 s príslušenstvom sú od 01.06.2015
prázdne. Záujemcovia o prenájom obecných priestorov, po osobnej prehliadke
týchto priestorov nemali o prenájom záujem, iní oslovení (lekári, podnikatelia),
nemali o priestor záujem,
c.schvaľuje
text zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Veľké Zálužie a p. Sylviou Ďurinovou – Jasmin.
————————————————
UZNESENIE č. 120/2015
k bodu č. 10/ Schválenie zámeru
prenájmu obecného priestoru pani Ďurinovej
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží

a.prerokovalo
žiadosť p. Sylvii Ďurinovej – Jasmin o
prenájom obecných priestorov v budove
pošty vo výmere podlahovej plochy 30
m2
b.schvaľuje
zámer prenajať časť majetku obce, ktorý
je zapísaná na LV č. 2061 ako stavba – objekt verejnej správy (administratívna budova – budova Pošty vo Veľkom Záluží)
postavený na parcele č. 220/1 zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere podlahovej
plochy 30 m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že priestory
v budove pošty vo výmere 30 m2 sú od
roku 2007 prázdne. Jediní záujemcovia o
prenájom týchto obecných priestorov po
ďalších rokovaniach o prenájom nejavili
záujem.
————————————————
UZNESENIE č. 121/2015
k bodu č. 11/ Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Západoslovenskou distribučnou a.s.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev. č. budúceho oprávneného: 15/666/L13.1054.14.0006/ZBZ_VB
medzi Obcou Veľké Zálužie, Obecná 955,
IČO: 00308595 a Západoslovenskou distribučnou a.s., Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36361518.
————————————————
UZNESENIE č. 122/2015
k bodu č. 12/ Schválenie zámeru Západoslovenskej distribučnej a.s. vybudovať
trafostanicu na ulici Výmoľ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
zámer k prevodu pozemku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre
kioskovú transformačnú stanicu typ Elektro Haramia na pozemku p.č. 2577 registra „C“ (p.č. 2577/1 registra „E“) v k.ú.
Veľké Zálužie podľa LV č. 3534 s tým, že
žiadame umiestniť trafostanicu tak, aby
nebránila budúcim možným vstupom na
susedný pozemok p.č. 2578/8 k.ú. Veľké
Zálužie. Stavebná komisia obecného zastupiteľstva navrhuje situovať trafostanicu v blízkosti hospodárskych budov na
uvedenej parcele.
————————————————
UZNESENIE č. 123/2015
k bodu č. 13/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
a.prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad,
b.uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č.
3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad.
————————————————
UZNESENIE č. 124/2015
k bodu č. 14/ Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o
dodržiavaní verejného priadku, verejnej
čistoty a údržby verejnej zelene
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
sa uznáša
na Dodatku č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2008 o dodržiavaní verejného priadku, verejnej čistoty a
údržby verejnej zelene.
Hlasovanie:
za: 0
proti: 5 – Daniela Hollá, Ing.; Iveta Ovčíková, Jana Chňapeková, Mgr.; Ján Murín,
Ing.; Juraj Mego
zdržal sa: 6 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Bc.; Andrej Moravčík,
Ing.; Martina Vavríková Ing.
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
————————————————
UZNESENIE č. 125/2015
k bodu č. 15/ Správa hlavného kontrolóra
o výsledku finančnej kontroly ZŠ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a.prerokovalo
správu hlavného kontrolóra o výsledku
finančnej kontroly Základnej školy vo
Veľkom Záluží v 3. kvartáli 2015,
b.berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku
finančnej kontroly Základnej školy vo
Veľkom Záluží v 3. kvartáli 2015 .
————————————————
UZNESENIE č. 126/2015
k bodu č. 16/ Návrh plánu hlavného kontrolóra kontrolnej činnosti na 1. polrok
2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a.prerokovalo
návrh hlavného kontrolóra obce Veľké
Zálužie - návrh plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2016,
b.berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
————————————————
UZNESENIE č. 127/2015

k bodu č. 17/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča starostovi obce
na nasledujúce obecné zastupiteľstvo
pripraviť na schválenie všetky zmluvy o užívaní majetku obce so všetkými
spoločenskými organizáciami v súlade
s uznesením obecného zastupiteľstva č.
100/2015.
————————————————
U Z N E S EN I A
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 16. decembra 2015
————————————————
UZNESENIE č. 128/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Petra Cochera, PhDr. a členov Jaroslava Bozáňa a
Ivetu Ovčíkovú.
————————————————
UZNESENIE č. 129/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Jána
Murína a Mgr.Danielu Beličkovú.
————————————————
UZNESENIE č. 130/2015
k bodu č. 3/ Schválenie programu desiateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program desiateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 131/2015
k bodu č. 4/ Druhá úprava rozpočtu za rok
2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
pozmeňujúci návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2015 poslanca Ing. Andreja
Moravčíka,
b)schvaľuje
pozmeňujúci návrh druhej úpravy rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok 2015
poslanca Ing. Andreja Moravčíka.
————————————————
UZNESENIE č. 132/2015
k bodu č. 4/ Druhá úprava rozpočtu za rok
2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2015
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vrátane schválených zmien v pozmeňovacom návrhu,
b)schvaľuje
návrh druhej úpravy rozpočtu za rok 2015
vrátene schválených zmien v pozmeňovacom návrhu.
————————————————
Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
konaného dňa 24. februára 2016
o 09.00 hodine
————————————————
Miesto konania: Spoločenský dom, ul.
Hlavná 788, Veľké Zálužie
Prítomní: Jaroslav Bozáň; Bc. Michal
Halveland; Juraj Mego; Iveta Ovčíková;
Ing. Martina Vavríková.
Neprítomní – ospravedlnení: Mgr. Daniela Beličková; Ing. Daniela Hollá; PhDr.
Peter Cocher; Ing. Andrej Moravčík; Ing.
Ján Murín; Mgr. Jana Chňapeková.
Starosta obce konštatuje, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné
a presúva zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží na sobotu, a to
na 27.02.2016 o 09.00 hodine v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží.
————————————————
U Z N E S EN I A
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 27. februára 2016
————————————————
UZNESENIE č. 133/2016
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Mgr. Janu
Chňapekovú a členov Ing. Danielu Hollú
a Ivetu Ovčíkovú.
————————————————
UZNESENIE č. 134/2016
k bodu č. 3/ Schválenie programu dvanásteho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
————————————————
UZNESENIE č. 135/2016
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.
UZNESENIE č. 136/2016
k bodu č. 6/ Schválenie prenájmu obecnéSTRANA 5
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zákla§ 52
na č.
/2009
o sprádpisov
o roka,

íková

Z rokovania obecného zastupiteľstva
ho priestoru pani Sylvii Ďurinovej
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Sylvii Ďurinovej – Jasmin o
prenájom obecných priestorov v budove
pošty vo výmere podlahovej plochy 30
m2.
b)schvaľuje
prenájom časti majetku obce, ktorý je zapísaná na LV č. 2061 ako stavba – objekt
verejnej správy (administratívna budova
– budova Pošty vo Veľkom Záluží) postavený na parcele č. 220/1 zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere podlahovej plochy
30 m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že priestory v budove
pošty vo výmere 30 m2 sú od roku 2007
prázdne. Jediní záujemcovia o prenájom
týchto obecných priestorov po ďalších
rokovaniach o prenájom nejavili záujem.
c)schvaľuje
dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových
priestorov medzi Obcou Veľké Zálužie a
p. Sylviou Ďurinovou - Jasmin
————————————————
UZNESENIE č. 137/2016
k bodu č. 7/ Žiadosť o predaj obecného
pozemku dôvodom hodným osobitného
zreteľa – Karol Mikula
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
žiadosť pána Karola Mikulu.
————————————————
UZNESENIE č. 138/2016
k bodu č. 8/ Žiadosť o predaj obecného
pozemku dôvodom hodným osobitného
zreteľa – Vladimír Mezey
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Vladimíra Mezeya a p. Jany
Mezeyovej o odpredaj a zámenu pozemkov
b)berie na vedomie
správu stavebnej komisie k žiadosti menovaných
c)schvaľuje
zámenu pozemkov p.č. 132/8 o výmere
12m2 a 564/57 o výmere 12m2 k.ú. Veľké
Zálužie
d)schvaľuje
zámer prevodu pozemku p.č. 564/88 o
výmere 15 m2 k.ú. Veľké Zálužie ako
dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie pozemku súčasným (žiadateľom) a pôvodným vlastným vlastníkom.
Cena bude stanovená v zmysle unesenia
č.63/2015.
————————————————
UZNESENIE č. 139/2016
k bodu č. 9/ Žiadosť o odpredaj pozemku
STRANA 6

– p. Lenka Ďurfinová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)berie na vedomie
žiadosť p. Lenky Ďurfinovej
o odkúpenie časti pozemku .č. 23/3 reg.
„C“ s výmerou 664 m2 a pozemku p.č.
26/1 reg. „C“ s výmerou 969 m2,
b)berie na vedomie
správu stavebnej komisie k žiadosť menovanej
c)schvaľuje
zámer odpredať uvedený majetok za trhovú cenu s tým, že využitie uvedenej
stavby bude účelovo viazané na Zariadenie pre seniorov, prioritne pre obyvateľov
obce Veľké Zálužie s prihliadnutím na ich
finančné možnosti.
Pozastavený výkon uznesenia č. 139/2016
zo dňa 27. februára 2016 podľa §13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať
v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie
č. 139/2016 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2016, čím pozastavil
jeho výkon v zmysle §13 ods. 6 cit.zákona.
————————————————
UZNESENIE č. 140/2016
k bodu č. 10/ Vykupovanie pozemkov pre
verejnú kanalizáciu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie informáciu starostu o
vykupovaní pozemkov pre verejnú kanalizáciu.
————————————————
UZNESENIE č. 141/2016
k bodu č. 11/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľké Zálužie
č. 1/2016 o podrobnostiach financovania
škôl a školských zariadení na území Obce
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Veľké Zálužie č. 1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských
zariadení na území Obce Veľké Zálužie,
b)sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce
Veľké Zálužie č. 1/2016 o podrobnostiach
financovania škôl a školských zariadení
na území Obce Veľké Zálužie.
————————————————
UZNESENIE č. 142/2016
k bodu č. 12/ Súhlas s členstvom v RVC
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
súhlasí
s členstvom Obce Veľké Zálužie v Zdru-

žení obcí – Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre.
————————————————
UZNESENIE č. 143/2016
k bodu č. 13/ Schválenie úveru
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení resp. príslušných ustanovení
Štatútu daného obce Veľké Zálužie
a)schvaľuje
prijatie úveru vo výške 350.000,- EUR
poskytnutého zo strany: Československá
obchodná banka, a.s, so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH:
SK7020000218, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B (ďalej len „banka“), na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Prístavba Základnej školy vo Veľkom
Záluží
b)schvaľuje
vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
————————————————
UZNESENIE č. 144/2016
k bodu č. 14/ Správa hlavného kontrolóra o čerpaní dotácií poskytnutých Obcou
Veľké Zálužie za r. 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o čerpaní dotácií poskytnutých Obcou Veľké Zálužie
za r. 2015.
————————————————
UZNESENIE č. 145/2016
k bodu č. 15/ Správa hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za r. 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej
činnosti za r. 2015 s výhradou, pretože
uvedené výsledky kontroly, i ďalšie výsledky jej kontrol v r. 2015 sú v hrubom
rozpore s čerpaním finančného rozpočtu
roku 2015 zo dňa 08.02.2016. Zároveň
bolo hrubo porušené VZN 2009/4 Zásady
hospodárenia s majetkom obce a najmä
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a ďalšie.
Pozastavený výkon uznesenia č. 145/2016
zo dňa 27. februára 2016 podľa §13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať
v lehote podľa §12 ods. 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie č.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
145/2016 schválené
obecným
zastupiteľstvom
dňa
27.02.2016, čím pozastavil jeho výkon
v zmysle §13 ods. 6 cit.zákona.
————————————————
UZNESENIE č. 146/2016
k bodu č. 16/ Schválenie rozpočtu Obce
Veľké Zálužie na r. 2016 s výhľadom na
r. 2017, 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
pozmeňovací Ing. Andreja Moravčíka návrh k návrhu rozpočtu obce Veľké Zálužie
na rok 2016,
b)schvaľuje
pozmeňovací návrh Ing. Andreja Moravčíka k návrhu rozpočtu obce Veľké
Zálužie na rok 2016 podľa predloženého
návrhu.
————————————————
UZNESENIE č. 147/2016
k bodu č. 16/ Schválenie rozpočtu Obce
Veľké Zálužie na r. 2016 s výhľadom na
r. 2017, 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok
2016
b)berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie OZ k návrhu rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok
2016
c)berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Veľké
Zálužie k návrhu rozpočtu obce Veľké
Zálužie na rok 2016
d)schvaľuje
rozpočet obce Veľké Zálužie na rok 2016
v znení pozmeňovacieho návrhu Ing. Moravčíka (uznesenie č. 146)
e)berie na vedomie
výhľad rozpočtu na roky 2017,
2018
————————————————
UZNESENIE č. 148/2016
k bodu č. 17/ Schválenie plánu rokovaní
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
pozmeňovací návrh poslanca PhDr. Petra Cochera k schválenie plánu rokovaní
Obecného zastupiteľstva na rok 2016,
b)schvaľuje
pozmeňovací návrh k schváleniu plánu rokovaní Obecného zastupiteľstva
na rok 2016: 15.03.2016 o 17,30 hod.;
23.05.2016 o 17,30 hod.; 24.08.2016 o
17,30 hod.; 21.11.2016 o 17,30 hod.
Pozastavený výkon uznesenia č. 148/2016
zo dňa 27. februára 2016 podľa §13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať
v lehote podľa §12 ods. 11 zákona c.
369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov uznesenie č. 148/2016
schválené obecným zastupiteľstvom dňa
27.02.2016, čím pozastavil jeho výkon v
zmysle §13 ods. 6 cit.
zákona.
————————————————
UZNESENIE č. 149/2016
k bodu č. 17/ Schválenie plánu rokovaní
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán rokovaní Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Záluží na rok 2016 v znení pozmeňovacieho návrhu PhDr. Petra Cohera: 15.03.2016 o 17,30 hod.; 23.05.2016
o 17,30 hod.; 24.08.2016 o 17,30 hod.;
21.11.2016 o 17,30 hod.
Pozastavený výkon uznesenia č. 149/2016
zo dňa 27. februára 2016 podľa §13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať
v lehote podľa §12 ods. 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie
č. 149/2016 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2016, čím pozastavil
jeho výkon v zmysle §13 ods. 6 cit.
zákona.
————————————————
Uznesenie č. 150/2016
k bodu č. 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
1.určuje
priestor po obecnej knižnice v Spoločenskom dome – 2 miestnosti – pre potreby
Obecného zastupiteľstva /cca35m2/
2.nariaďuje obecnému úradu:
-zariadiť daný priestor zariadením, stoličkami a stolmi pre 15 ľudí, zabezpečiť PC
napojením na internet, tlačiareň a kancelárske potreby pre poslancov Obecného
zastupiteľstva
-zabezpečiť do PC všetky el. dokumenty pre OZ – VZN, platné zmluvy, štatút
obce, pracovný poriadok, poriadok odmeňovania, rozpočty od r. 2011, čerpania
rozpočtov, záverečné účty a ďalšie relevantné dokumenty ...
-objednať /zabezpečiť odborné publikácie – zoznam bude doručený na OcÚ v
pondelok 29.02.2016
-kópie zápisníc a príloh OZ od roku 2011
-zabezpečiť tlačenú a pdf formu územného plánu obce, vrátane textovej časti
-zabezpečiť kľúče a odovzdanie pre po-
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slancov.
Termín - 15. marca 2016 odovzdať poslancom o 17,00 hod.
Pozastavený výkon uznesenia č. 150/2016
zo dňa 27. februára 2016 podľa §13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať
v lehote podľa §12 ods. 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie
č. 150/2016 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2016, čím pozastavil
jeho výkon v zmysle §13 ods. 6 cit.
zákona z dôvodu, že sa domnieva, že
predmetné uznesenie odporuje §11 ods. 4
a § 16 ods. 3 citovaného zákona.
————————————————
UZNESENIE č. 151/2016
k bodu č. 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)odvoláva
dňa 27.02.2016 z funkcie hlavného kontrolóra Ing. Alicu Uharčekovú v zmysle
§ 18a ods. 9 písme. a) Zákona č. 369 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že zvlášť hrubým
spôsobom porušila povinnosti vedúceho
zamestnanca
b)konštatuje,
že podľa ustanovenia § 18a ods. 8 písm.
a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení neskorších predpisov obzvlášť
hrubým spôsobom porušila povinnosti
vedúceho zamestnanca – tým, že v Správe o kontrolnej činnosti obce za rok 2015,
zo dňa 7. februára 2016 uviedla nasledovné: „ V rámci vykonávaných následných
finančných kontrol boli overované dodržiavania správnosti postupov účtovania v
súlade s vydanými opatreniami MF SR,
preverené zaúčtované finančné operácie
dodávateľských a odberateľských faktúr,
bankové doklady, príjmové a výdavkové
pokladničné doklady a ostatné interné
doklady. Taktiež boli overované účtovné
doklady týkajúce sa evidencie majetku.
Zároveň bola vykonaná aj kontrola zameraná na dodržiavanie Zákona č. 431/2001
Z.z. o účtovníctve, hlavne súlad s § 10 o
úplnosti a preukaznosti účtovných dokladov a ich overovania zodpovednými pracovníkmi. Pri vykonávaní týchto kontrol
neboli zistené závažné nedostatky. Na
drobné nedostatky bolo upozornené v spísanej správe a nedostatky boli časom odstránené“. Uvedené výsledky kontroly sú
v hrubom rozpore s čerpaním finančného
rozpočtu roku 2015 zo dňa 08.02.2016.
Zároveň bolo hrubo porušené VZN
2009/4 Zásady hospodárenia s majetkom
STRANA 7
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Obecný úrad informuje
Prideľovanie orientačných čísel v obci
obce a najmä Zákon č. 583/2004 Z.z o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalšie.
————————————————
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať
v lehote podľa §12 ods. 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie
č. 150/2016 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.02.2016.

Výsledky volieb do Národnej
rady SR 2016 v obci Veľké Zálužie
Dňa 5. marca 2016 sa konali voľby do
NR SR a naši občania mohli svoju voľby vyjadriť v troch volebných okrskoch.
Celková účasť na voľbách bola 59,82% ,
čo je 2088 z celkového počtu 3490 oprávnených voličov. Počet platných hlasov
bol 2064. Najviac hlasov získala strana
SMER - SD 714, nasledovala Slovenská
národná strana 224 hlasov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 212 hlasov,
s počtom hlasov 203 Sloboda a Solidarita.
KDH získalo 199 hlasov, SME RODINA - Boris Kolár - 173 hlasov, OĽaNO
-NOVA - 163 hlasov, Sieť - 103 hlasov,
Most- Híd - 26 hlasov. Strana TIP získala
9 hlasov. Strana SKOK a Strana zelených
Slovenska získali zhodne po 8 hlasov.
KSS - 6 hlasov, SDKÚ- DS 4 hlasy, Koalícia Spoločne za Slovesnko a ŠANCA
zhodne po 3 hlasy, Strana moderného
Slovenska - 2 hlasy, Demokrati Slovenska
-Ľudo Kaník - 2 hlasy, VZDOR - Strana
práce - 2 hlasy. Strana ODVAHA, Priama
demokracia, SMK a Maďarská kresťanskodemokratická aliancia nezískali v obci
žiadny hlas. Celkovo voľby vo všetkých
troch okrskoch prebiehali pokojne, žiadny priestupok sme nezaznamenali.
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Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 31/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, každá ulica označená
názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1. V odseku 3 sa hovorí, že pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísel. U nás v obci majú orientačné čísla pridelené iba novšie domy, ktoré však
nesúhlasia s číselným radom. Staršie domy majú pridelené orientačné číslo 0, čo tiež
nie je v súlade so zákonom. Preto bude musieť obec pristúpiť k určeniu orientačných
čísel každej budove. Určenie orientačných čísel zlepší orientáciu v obci pre záchranné
systémy, doručovateľské služby a bezproblémové fungovanie registrov verejnej správy. Od vykonania zmeny do 30 dní budú mať občania právo požiadať o nový platný
občiansky preukaz bez poplatku. Ak však občan má v OP neaktuálnu adresu trvalého
pobytu, poplatok vo výške 4,50 bude povinný uhradiť. Občiansky preukaz si však pri
zmene adresy občan musí bezpodmienečne zmeniť. Vlastník budovy bude o zmene
orientačného čísla zápisom do registra adries informovaný písomne. Vlastník budovy
je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou
s orientačným číslom.
			
					
(-OcU-)

Komunitný plán sociálnych služieb pre Obec Veľké Zálužie
Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon mestám a obciam ukladá povinnosť vypracovať a schváliť Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej iba
komunitný plán). Obec Veľké Zálužie nemá vypracovaný komunitný plán sociálnych
služieb. Preto obec musí takýto plán vypracovať, aj z dôvodu, aby sa prípadne obec
mohla uchádzať o financie z EÚ alebo o rôzne iné dotácie. Bez komunitného plánu
obec prostriedky na sociálne služby, keby o ne žiadala, nedostane.
Vypracovanie komunitného plánu je dlhodobý proces. Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného plánovania je zapojenie všetkých skupín
účastníkov, a to zadávateľov sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych služieb
a prijímateľov sociálnych služieb, v neposlednom rade nemôžeme opomenúť ani širokú verejnosť. Tento dokument by mal zahŕňať potreby občanov v rámci poskytovania sociálnych služieb (napr. rozšírenie terénnej sociálnej práce, vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, využívanie sociálneho taxíka a využívanie služby – donáška
stravy do domu a iné). Poskytovaním takýchto sociálnych služieb by sme mnohým
rodinám uľahčili ich existenciu, keby bolo postarané o ich blízkych.
Zároveň nám komunitné plánovanie dá odpoveď na otázku, ako veľa a aké sociálne
služby treba vytvoriť, ako by mali byť na území obce rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité odpovede, pretože
v nich je okrem iného skrytá odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest
a kde sa vytvorí.
Z vyššie uvedeného dôvodu si Vás prostredníctvom nášho obecného časopisu dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o spoluprácu a to prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý sa Vám dostáva do rúk prostredníctvom časopisu, aby sociálne služby, ktoré
budú poskytované v našej obci boli v súlade s Vašimi požiadavkami. Obec uvíta všetky
podnety, pripomienky a nápady spojené s vytváraním Komunitného plánu sociálnych
služieb pre Obec Veľké Zálužie. Vyplnený dotazník odovzdajte v podateľni obecného
úradu vo Veľkom Záluží.
Zároveň obec hľadá spolupracovníkov, ktorí by sa chceli podieľať na vypracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Veľké Zálužie. Obec uvíta každú pomocnú
ruku či už z laickej alebo odbornej verejnosti. Kto z občanov by mal záujem podieľať
sa na vytvorení komunitného plánu, môže sa prihlásiť na obecnom úrade u referentky
pre sociálne záležitosti Bc. Zdenky Kratochvílovej.
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Čo sa deje za dverami
Priestory pre Občianske združenie Mravec
Občianske združenie Mravec, ktoré v obci pôsobí už niekoľko rokov, má záujem zriadiť komunitné centrum. Ešte v letných mesiacoch sa obrátilo so svojou žiadosťou o poskytnutie priestorov na prevádzkovanie komunitného centra na Obec Veľké Zálužie. Obec
však v tomto čase nedisponovala vhodnými priestormi, ktoré by združeniu poskytla. Tak sa rozhodla prerobiť priestory, ktoré sa
uvoľnili po presťahovaní Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov a po zmenšení priestorov skladu civilnej ochrany.
Cielenou rekonštrukciou sa vytvorili dve miestnosti, zaviedlo sa ústredné kúrenie, ktoré v týchto priestoroch nebolo a vybudovali
sa nové sociálne zriadenia. V týchto dňoch sú priestory pripravené na odovzdanie do užívania OZ Mravec. Veríme, že sa mu podarí
dosiahnuť očakávané ciele a svojou činnosťou pomôže tým obyvateľom, ktorí budú jeho služby využívať.

Oprava fasády na budove Pošty
Medzi ďalšie obecné budovy, ktoré si po rokoch vyžiadali rekonštrukciu patrí aj budova pošty. Táto budova, ako všetci vieme, patrí
k jedným z najdôležitejších v obci z hľadiska poskytovaných služieb pre našich občanov. Jedna časť rekonštrukčných prác zahŕňala
opravu vnútorných priestorov. O týchto rekonštrukčných prácach sme vás priebežne informovali v predchádzajúcich číslach časopisu obce. V týchto dňoch sa opravuje posledná miestnosť. Ďalšia časť opráv sa sústredila na fasádu budovy. Opravili sa jednotlivé
poškodené miesta na fasáde, ako sú pukliny či iné nezrovnalosti na stenách. Budova dostala nový náter, taktiež sa opravil a natrel
sokel. Okná, ktoré bolo nevyhnutné opraviť, sa obrúsili a natreli farbou. Podobná úprava čakala aj dvere. Obnovila sa tiež farba na
ochranných mrežiach budovy. Veríme, že aj táto rekonštrukcia prispieva k postupnému skrášľovaniu nielen samotnej budovy, ale
aj centra obce.

Jarná úprava zelene v obci
So stúpajúcimi vonkajšími teplotami a s príchodom prebúdzajúcej sa jari prichádza i v našej obci k postupnému jarnému upratovaniu a úprave priestranstiev s verejnou zeleňou. Začalo sa s úpravou stromov a porastov na miestnom cintoríne, kde sa opílili
konáre niektorých stromov a odstránili sa porasty, ktoré by mohli poškodiť pomníky. Taktiež sa vyčistil malý park za kostolom. Na
niektorých uliciach sa odstránili konáre a kríky, ktoré boli suché, alebo prerastali do elektrického vedenia, či ohrozovali bezpečnosť
cestnej premávky. Okrem spomínanej úpravy stromov a krov sa začalo s postupným čistením miestnych jarkov.
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Materská škola
Zápis do Materskej školy
Riaditeľka MŠ vo Veľkom Záluží oznamuje rodičom, že zápis
do materskej školy na rok 2016/17 sa uskutoční v mesiaci máj.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu vyzdvihnúť
vopred v MŠ alebo na webovej stránke MŠ (www.mszaluzie.
sk).
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného
kalendárneho roka
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu
- deti, ktoré do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
dovŕšili tri roky života
Pri zvýšenom záujme o materskú školu sa prihliada na:
- deti zamestnaných obidvoch zákonných zástupcov
- druhého súrodenca v materskej škole.
				
				
Riad. MŠ. M.Baková, Mgr.

Interaktívna tabuľa v Materskej škole
Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha učiteľom živým a pútavým spôsobom prezentovať nové myšlienky.
V našej MŠ máme možnosť používať interaktívnu tabuľu, či
interaktívnu stenu v každej triede, čo je pre naše deti veľkým
prínosom. Pomocou vhodných programov, ktoré majú jednoduchú a obľúbenú grafiku, môžeme s deťmi predškolského veku
rozvíjať celý rad kompetencií potrebných na ďalších vzdelávacích stupňoch. Jedná sa napríklad o komunikačné zručnosti, grafomotoriku, slovnú zásobu, priestorovú orientáciu, pozornosť,
pamäť, myslenie a logické uvažovanie.
Začleňovanie inovatívnych interaktívnych programov do
edukačných činností je nevyhnutné vzhľadom na to, že vývoj
spoločnosti napreduje veľmi rýchlo.
Za kolektív MŠ M.Tehlárová, Mgr.

Učíme sa hrou
Jednou z oblastí predprimárneho vzdelávania detí je práca
s informáciami. Okrem básní, piesní a rozprávok získavajú deti
i prvé poznatky a skúsenosti s mediálnou výchovou.
Kto nepozná prácu učiteľky materskej školy povie: „Veď vy sa
s tými deťmi iba hráte!“
Áno, majú pravdu. Pretože hra je pre dieťa najdôležitejšou formou a prostriedkom získavania vedomostí a učenia sa.
Prostredníctvom hier deti nadobúdajú prvé poznatky o písmenách, číslach, farbách, geometrických tvaroch, ale aj rôznych
pokusoch napr. magnetizmus, klíčenie semien alebo materiáloch okolitého sveta. Ale táto „HRA“ je náročná na prípravu pre
učiteľku predprimárneho vzdelávania. Nájsť taký spôsob, ako
ponúknuť, zaujať deti, aby zábavnou a nenásilnou formou získali poznatok a učiteľka dosiahla vytýčený cieľ.
V súčasnosti využívame novú didaktickú pomôcku pod názvom „Interaktívna stena“. Na túto stenu učiteľka nahráva hovorový záznam, úlohu pre dieťa. Dieťa pri interaktívnej stene
môže pracovať aj samostatne. Zatlačením na ikonu ,,play“ sa
spustí zvukový záznam, ktorý mu prehrá motivovanú úlohu.
Dieťa pracuje podľa pokynov zvukového záznamu. V pedagogickej terminológii sa to nazýva „ počúvanie s porozumením“.
Ak dieťa nepochopí úlohu na prvýkrát, má možnosť si ju spustiť
znova.
Využívanie týchto, ale aj iných digitálnych technológií sa stáva
neoddeliteľnou, ale nie jedinou súčasťou edukácie detí predprimárneho veku dieťaťa.						
				
Zuzana Balážiová, Mgr.

Marec - mesiac knihy

Kniha nás sprevádza už od kolísky. Rodičia nám čítali a ukazovali obrázky, ktoré nás učili hovoriť.
Marec je mesiac tradične venovaný knihám. Inak to nebolo
ani v našej materskej škole.V tejto téme sa deti oboznamovali
s knihou - jej výrobou, pojmami ako spisovateľ, ilustrátor,
kníhkupectvo, knižnica... Deti si vyrábali vlastné knihy. Rôznymi výtvarnými technikami stvárňovali dej rozprávky. Navštívili
sme aj obecnú knižnicu, kde sme si prezreli nové priestory. Dozvedeli sme sa, ako sa dá do nej prihlásiť a požičiavať si knihy.
Deťom sa v knižnici veľmi páčilo a určite ju s rodičmi čoskoro
navštívia.
Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka, snažíme sa
preto, aby aj naše deti spoznali jej krásu v dnešnej dobe, ktorá
patrí internetu.
Za kolektív MŠ: Halvelandová A.
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Materská škola

Keď Gašparko sviatok mal,
usporiadal karneval...
A preto sme sa aj my v škôlke rozhodli, že usporiadame karneval pre všetky naše detičky. To bolo radosti a veselosti. Najskôr
sme museli zobudiť spachtoša, čo sa nám nakoniec aj podarilo.
Ani veriť nechcel, koľko krásnych a zaujímavých masiek sedí
okolo neho. Postupne sme sa predviedli v kostýmoch spidermanov, vojakov, policajtov, pirátov, ale aj víl, princezien, čarodejníc a zvieratiek rôznych druhov. Spachtošovi sa až hlava točila
z toľkých krásnych rozprávkových bytostí.
Spoločne sme si zatancovali, veď tak to na bále chodí a potom sme sa rozišli do tried, kde pokračovala zábava. Na záver
každý dostal medailu a sladkú odmenu. V tom zazvonil zvonec
a karnevalu bol koniec.

Škôlkársky ples očami predsedníčky Rady rodičovského združenia.
Dňa 23.januára 2016 usporiadala Rada rodičovského združenia pod záštitou Materskej školy vo Veľkom Záluží 11.ročník benefičného plesu. Predsedníčka rady Ing. Silvia Tkáčová,
v spolupráci s členkami výboru, menovite Janou Klačmanovou, Ing. Katarínou Tkáčovou, Ing. Ľudmilou Komárňanskou
a Zuzanou Bidelnicovou priložili s veľkou výzvou ruky k dielu
a zorganizovali toto úspešné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo
dokopy 110 hostí. Na výbornej zábave sa podieľala aj známa
skupina Čibuk, ktorá hrala do skorých ranných hodín a hostia sa
po celú dobu skvele zabávali.
Prvým bodom programu bolo vystúpenie detí v predškolskom
veku. Vystúpili, zaspievali a zatancovali pod vedením pani učiteliek, Janky Zaujecovej a Miriam Tehlárovej.
Zaujímavým bodom programu bolo tiež vystúpenie majstra sveČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 1/2016
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ta
v cyklotriále, športovca Jána Kočiša.V rámci úvodných prejavov, ktoré patrili pani predsedníčke Rady RZ, pani riaditeľke
Materskej školy a pánovi starostovi, boli spomenutí mnohí sponzori, ktorí významným spôsobom prispeli k organizácii plesu
a to vecnými darmi, finančnými príspevkami a iným spôsobom.
Celkový výťažok z plesu predstavuje sumu 1900 €. Zisk je
venovaný potrebám chodu Materskej školy vo Veľkom Záluží
a cieľom je prispieť k vylepšeniu a skrášleniu prostredia detí,
navštevujúcich toto zariadenie.
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Základná škola

Detské ihrisko v škole
Možno si už obyvatelia obce všimli, že v školskom areáli pribudlo nové detské ihrisko. Zámerom vedenia školy bolo vytvoriť pre žiakov I. stupňa a pre deti zo školského klubu, ktoré
v škole trávia veľkú časť dňa, príjemné a bezpečné prostredie
na hru. Celé roky neboli pre našich „ družinárov“, ktorých počet
z roka na rok stúpa, vytvorené vhodné podmienky prispôsobené
ich potrebám. Deti z ŠKD trávia veľa času v bežných triedach.
V každej majú síce relaxačný kútik a koberec na hry, ale nie je to
ideálny stav. Veríme, že dostavbou školy sa aj tento problém odstráni, lebo školskému klubu pribudnú aj dve priestranné herne.
Tu budú môcť deti oddychovať po náročnom dni a hrať sa. Pre
zdravý vývoj detí je potrebné, aby trávili čo najviac času vonku
na vzduchu. K tomu by sme chceli postupne prispôsobiť celý
školský areál.

Novovybudované detské ihrisko im bude slúžiť v peknom počasí od jari do jesene. Základná škola vyčlenila na jeho zakúpenie
a montáž nemalé prostriedky z vlastných zdrojov.
Cena týchto zariadení je pomerne vysoká, nakoľko výrobky
pre deti musia spĺňať náročné bezpečnostné kritériá a musia byť
certifikované. Radi by sme ho postupne doplnili novými prvkami. Všetko sa však odvíja od našej finančnej situácie. Veríme, že
sa v budúcnosti nájde nejaký spôsob alebo sponzor, ktorý nám
v tomto pomôže.
Chceli by sme poprosiť všetkých obyvateľov obce, aby sa správali k tomuto zariadeniu s úctou, neničili ho a tým umožnili deťom, aby sa z neho mohli tešiť čo najdlhšie.
			

Mgr. D. Lahučká- riaditeľka ZŠ

Vernisáž výtvarného ateliéru Medea

Biblická olympiáda
Aj v tomto školskom roku sa naše dievčatá zapojili do dekanátneho kola biblickej olympiády, ktoré sa konalo 10. marca 2016
v základnej škole v Lužiankach.
Našu školu vzorne reprezentovali Julka Ščasná, Valentína Moravčíková a Monika Bédiová, ktoré v silnej konkurencii obsadili
krásne 2. miesto. Veľkú zásluhu na tomto peknom výsledku má
okrem nich aj p.riaditeľka Mgr. D. Lahučká, ktorá žiačky na túto
súťaž pripravila. Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa
z ich úspechu!
STRANA 12
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V školskom roku 2014/15 nadviazala naša škola spoluprácu so
súkromnou základnou umeleckou školou v Nitre a výtvarným
ateliérom Medea, ktorý poskytuje našim deťom možnosť kvalitného využívania voľného času, pestovanie a rozvíjanie svojho
výtvarného talentu pod odborným vedením pedagógov- umelcov Mgr. J. Kurinca a Mgr. P. Pauka. Už druhý rok sa vo výtvarnom krúžku, ktorý sa koná každý štvrtok na pôde našej školy
stretávajú deti z 1.-7. ročníka a pod vedením p. učiteľov vytvárajú nádherné diela hodné obdivu. Pri svojich prácach využívajú
rôzne postupy a techniky, majú možnosť rozvíjať svoju fantáziu
a remeselné zručnosti, ale tiež prostredníctvom umenia rozvíjajú
aj svoje intelektuálne schopnosti. 4.februára 2016 sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre konala vernisáž výtvarných prác žiakov z tohto krúžku - maľba na drevo - zátišie. Spolu bolo vystavených 280 výtvarných prác plných čarovného sveta detskej
fantázie.
Výstava trvala do konca mesiaca a každý návštevník sa mohol
presvedčiť o talente a šikovnosti našich detí.
				

Mgr. M. Hrašková
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Základná škola
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

V dňoch 3.2. a 4.2. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
O jej dlhoročnej tradícii svedčí už 62. ročník prehliadky najlepších detských recitátorov. V troch kategóriách súťažilo spolu 34
účinkujúcich z 2.-9. ročníka. Umelecký prednes žiakov 5. – 9.
ročníka hodnotila porota, ktorú tvorili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry v zložení Mgr. J.Ballová, Mgr. E. Ostertágová,
Mgr. A. Pánska. Výkony žiakov 2. - 4.ročníka posudzovali vyučujúci I. stupňa – Mgr. E. Števíková, Mgr. M. Hrašková, Mgr.Ľ.Prepelicová, Mgr.D.Jankušíková, Mgr. A. Bírová, Mgr. E. Škodová
a Mgr. I. Vašš. Porota ocenila snahu detí naučiť sa umelecký text
a predniesť ho pred publikom. Hodnotné knižné odmeny pre víťazov zakúpila Rada rodičov a spolu s diplomom ich odovzdala
pani riaditeľka Mgr.Darina Lahučká a p.zástupkyňa Mgr. Mária
Hrašková. Víťazi svojich kategórií postupujú do obvodného kola
v Nitre, ktoré sa uskutoční 1.3.2016. Držíme im palce!

V roku 800 existovali na území bývalej Rímskej ríše tri veľké
ríše. Uveďte, ako sa nazývali. Ktorá z nich susedila s územím Slovenska?Ako sa cudzím slovom povie obrazoborectvo
a v ktorej ríši k nemu došlo?
Aj s takýmito úlohami sa museli popasovať súťažiaci v okresnom kole 8. ročníka Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala
9.2.2016 v ZŠ Benkova Nitra. V tomto školskom roku Slovenská komisia Dejepisnej olympiády vybrala pre monotematický celok úlohy týkajúce sa troch ríš raného stredoveku
( Arabská ríša, Franská ríša, Byzantská ríša). Ďalej sa museli
žiaci prelúskať úlohami z učiva svojho ročníka a úlohami z regionálnych dejín Nitry a okolia. Každý jeden, kto sa odhodlal
preštudovať množstvo literatúry k týmto okruhom, si zaslúži
obdiv. Naše uznanie majú žiaci Slávka Tkáčová, 7.A; Barborka Balážiová,6.A; Robko Jando, 6.B, ktorí našu školu reprezentovali v okresnom kole. V kategórii E (6. ročník - súťažilo
33 žiakov) B. Balážiová skončila na 21.mieste, R. Jando na
16.mieste. V kategórii F (7.ročník – 30 žiakov) S. Tkáčová
skončila na 6. mieste.
Mgr. J. Ballová, členka okresnej
komisie dejepisnej olympiády

Výsledky školského kola:
I.kategória – poézia
1. miesto Pavla Zabáková, III.B
2. miesto Tomáš Červeňanský, III.B
3. miesto Kristián Tkáčik, III.A
I. kategória – próza
1. miesto Viktória Valentová, III.B
2. miesto Sofia Gulabová, II.B
3. miesto Paulína Šinkorová, II.B
II. kategória – poézia
2. miesto Bibiana Kováčová, V.A
3. miesto Matúš Jánošík, V.A
II. kategória – próza
1. miesto Ema KRIŽANOVIČOVÁ, VI.A
2. miesto Barbora Balážiová, VI.A
3. miesto Karolína Ivančíková, V.A
III. kategória
1. miesto Slávka TKÁČOVÁ, VII.A
2. miesto Michal Csámpai, IX.B
Mgr. J. Ballová, vedúca predmetovej
komisie Slovenský jazyk a literatúra

Maľovanie tried a úprava schodiska v základnej
škole

Výmena radiátorov v základnej škole
Vykurovanie budovy základnej školy bolo už niekoľko rokov
v havarijnom stave. Začali tiecť radiátory, v niektorých triedach na druhom poschodí nepostačovala ich kapacita. Vedenie
školy o tomto dlhodobo pretrvávajúcom probléme informovalo
vedenie obce, ktoré zaslalo žiadosť o riešenie havarijného stavu na odbor školstva. Ku koncu roka 2015 sa vďaka úsiliu starostu obce p. M. Bírovi podarilo zohnať finančné prostriedky
a boli zakúpené a vymenené všetky radiátory v budove školy.
Počas zimných prázdnin vďaka ochotným chlapom- oteckom
našich žiakov, našim bývalým žiakom, členom dobrovoľného
hasičského zboru, pracovníkom obecného úradu boli odmontované radiátory z celej budovy a zároveň na miesto montáže
povynášané nové. Následné práce zrealizovala odborná firma.
Riaditeľstvo ZŠ v mene žiakov a zamestnancov ďakuje z celého srdca všetkým, ktorí zareagovali na našu výzvu pomôcť
pri výmene radiátorov. Hneď v prvý deň prišlo veľa šikovných
chlapov. Práca im šla naozaj od ruky a my si ich nezištnú pomoc veľmi vážime. Hreje nás pomyslenie na to, že sa našlo
toľko dobrých ľudí, ktorým nie sú ľahostajné problémy iných
a neváhajú pomôcť len tak, z dobrého srdca.
Ďakujeme menovite p. Vavríkovi, Cocherovi, Križanovičovi,
Šinkorovi, Dubeňovi, Pintérovi, Bakovi, Novotnému, Šinkovi, našim bývalým žiakom-členom dobrovoľného hasičského
zboru Jankovi Fialovi, Denisovi Zaujecovi, Ivovi Komárňanskému a všetkým pracovníkom obecného úradu, v prvom rade
p. starostovi Milanovi Bírovi, ktorý má najväčšiu zásluhu
na tom, že sa havarijný stav vykurovania v škole podarilo vyriešiť.

Počas jarných prázdnin boli vďaka iniciatíve p. starostu M. Bíra
v základnej škole vymaľované dve triedy, ktorých stav si to najviac
vyžadoval. Zároveň boli vymenené obklady a umývadlá. Postupne by sme chceli vymaľovať aj ostatné triedy, aby sa naši žiaci
mohli učiť v čistých a esteticky upravených priestoroch.
V tomto týždni bolo upravené aj schodisko, ktorého schody boli
už dlhodobým používaním veľmi šmykľavé a chôdza po nich nebezpečná. Odborné práce realizovala firma Kamenárstvo Bíro. 		
Hrany schodov boli zbrúsené, čím sa zvýši bezpečnosť našich žiakov a zníži nebezpečenstvo úrazu.
Mgr. Darina Lahučká, riaditeľka školy
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 1/2016
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CVČ Slniečko
Fašiangy, Turíce...
alebo „Dá sa vyhrať rok prázdnin?“
Február je mesiac zábav, masiek, jedla a smiechu. V našej obci
sa uskutočnil fašiangový sprievod masiek, hudobníkov a tanečníkov po uliciach, kde na nich čakali hostitelia s množstvom
chutných dobrôt. Deti sa viezli na vyzdobenom „traktorbuse“,
pán starosta viedol sprievod na koči. Pri každej skupine hostiteľov sprievod postál a za odmenu si s domácimi zatancovali
tanečníci aj niektoré masky. Dobrú náladu a atmosféru bolo cítiť v celom sprievode, ktorý na záver prišiel do spoločenského
domu. Tu sa zabavili najmä deti v súťaži o najkrajšiu masku
a pripravené občerstvenie – kapustnica a zabíjačkové špeciality
potešili dospelých. Tie boli vopred pripravené na obecnej zabíjačke. FS Ujlačanka na záver tradične pochovala basu ako
znak ukončenia fašiangových zábav.
Počas sprievodu sme sa pýtali detí, s kým si vyrábali masky.
Niektoré s rodičmi, s kamarátmi, alebo si ich kúpili v obchode. Najviac sa deťom páčili trúbky, ktoré dostali do sprievodu, masky, hudba a dospelí ocenili dobré jedlo, náladu a hudbu. Na otázku, akú cenu by chceli vyhrať, sme dostali rôzne
odpovede. Niektorým by stačili sladkosti, dobrú knihu, fixky,
ale našla sa aj odpoveď – „prázdniny na celý rok“. Na stoloch
pripravených po uliciach sme našli pagáče, koláče, šišky, víno,
čajík a iné dobroty. Za pripravené občerstvenie im patrí vďaka,
ako aj organizátorom a priateľom našich podujatí.
Vaši Mladí reportéri

Nohejbalisti úspešní aj na ME
Nohejbalisti nášho CVČ Slniečko ako majstri Slovenska za rok
2015 úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy v Rumunsku, kde v kategóriách juniorov a mužov získali bronzové medaily. V úspešnej reprezentácii našej
obce a CVČ pokračovali aj v ďalších nohejbalových podujatiach koncom roka – 3.miesto a Pohár primátora Leopoldova,
Osemfinále na medzinárodnom Vianočnom turnaji v Trnave
a priebežné 4.miesto v II. slovenskej lige - skupina západ. Kvalitu hry našich reprezentantov potvrdzuje aj doterajšie I. miesto
v tabuľke I. Zlatomoraveckej ligy. Posledné kolo tejto súťaže
- 12.3.2016- už nič nezmení na skutočnosti, že chlapci privezú
domov pohár víťaza aj putovný pohár, ktorý bude zdobiť vitrínu
v CVČ Slniečko počas celého roka.
Ďalšia tréningová príprava ako aj jarná časť II. Slovenskej
ligy bude zameraná na MS 2017. Miesto konania určí v najbližších dňoch FIFTA. Budeme našim reprezentantom držať palce
a želáme im ešte veľa úspechov.
Mgr. E. Prekopová, F. Raus

Aktivity Slniečka počas jarných prázdnin
V priebehu troch prázdninových dní sme v Slniečku zažili
s deťmi rôzne aktivity, hry, tvorenie, športovanie, streľbu z luku
a vtipné príhody. Činnosť prebiehala popoludní. Prekvapil nás
záujem zo strany detí a potešili ich úsmevy a spokojnosť rodičov. Deti si mali možnosť zahrať spoločenské a počítačové
hry, naučiť sa nové výtvarné a kreatívne techniky a športovo sa
vyžiť. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia a nové zážitky
počas nasledujúcich mesiacov. Stretneme sa určite na podujatí
Míľa pre mamu, Ukončení Slniečkovského roka, ako aj na Petro-Pavlovskom jarmoku, či akcii podporujúcej naše tancujúce
deti „Deti deťom“.
Bc. Silvia Cocherová
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Pomoc nie len v obci, ale aj za hranicami
Dobrovoľní záchranári pôsobiaci v organizácií Rescue & Assistance Záchranná – Dobrovoľná záchranná služba, ktorá má sídlo v
našej obci sa vydali na dlhú cestu.
Naša práca je nie len o zdravotnom zabezpečovaní rôznych podujatí, či už tu v obci alebo v jej blízkom okolí, ale aj o poskytovaní
starostlivosti o ľudí mimo územia SR. Veľkou témou, ktorá je prezentovaná aj v médiách, je utečenecká kríza. Určite viete všetci
zhodnotiť svoje pocity pri sledovaní správ s touto tematikou. Koľko ľudí, toľko chutí, a presne to platí, aj čo sa týka tejto témy.
Nájdu sa ľudia, ktorí pociťujú ľútosť, istú časť empatie, ale aj takí, ktorí by boli najradšej, keby sa vrátili tam odkiaľ prišli. Bez ohľadu na tieto pocity, sú to ľudia a na zdravotnú starostlivosť a pomoc má nárok každý. S touto myšlienkou sme sa vydali na hranice
aj my, dobrovoľní záchranári. S pomocou našich priateľov z Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave sme dali dokopy vybavenie,
materiál, ľudí a vyrazili na cestu. Pocity človeka sa po príchode na miesto značne začnú líšiť od pocitov pri sledovaní správ v TV.
Rovnako ako každý človek, ktorý v sebe má trochu ľudskosti, ani my sme sa nevyhli ľútosti. Bolo však podstatné zachovať si predsa
len profesionalitu a mierny odstup. Títo ľudia sú zvyknutí na iné podmienky, inú kultúru a samozrejme nie vždy na adekvátnu starostlivosť. Miesto nášho pôsobenia bol Utečenecký tábor Dobova - Slovinsko. Naša práca začala 1.12.2015 a skončila 6.3.2016. V
decembri to bolo naozaj ťažké. Prichádzali tisíce ľudí denne a v niekoľkých vlakoch. Ošetrili sme približne 180 ľudí za 24 hodinovú
službu
v poľných podmienkach. Čo je naozaj dosť. K poľnej nemocnici sme mali k dispozícií vozidlo ambulancie a takzvanú, ako sme to
my nazvali, utečeneckú záchrannú službu. Moje pôsobenie sa zameriavalo na záchrannú službu. Je ťažké hovoriť o ľuďoch, ktorí
sa mi dostali do sanitky. Mnoho z nich bolo vo vážnom stave. Spomínam si na pána, ku ktorému sme boli spolu so študentkou
medicíny privolaní. Bol to mladý pán sediaci na vozíku s rúškom na ústach. Na pohľad bolo jasné, že má horúčku, no už z diaľky
bolo počuť jeho kašeľ. Hneď ako sme prišli k nemu dostali sme od ošetrujúcej lekárky rúška. Povedala nám diagnózu a nám už bolo
jasné, prečo tieto opatrenia. Pacient má podozrenie na tuberkulózu. Naložili sme ho do sanitky a čo najrýchlejšie transportovali do
nemocnice v meste Brežice. Tam nás pri príchode čakal tím lekárov a sestier infekčného oddelenia nemocnice. Prevzali si pacienta,
jeho dokumentáciu so záznamom vyšetrení, ktoré sme urobili ešte v sanitke. Neskôr nás poučili o sledovaní nášho zdravotného stavu
a pri najmenšom prejave ochorenia sme mali vyhľadať okamžite lekára. Takže aj takéto nebezpečné diagnózy sme zažili. Napriek
tomu bolo aj veľa úsmevných chvíľ. Rád skonštatujem, že naše pôsobenie sme ukončili všetci živí a zdraví s minimálnymi a zanedbateľnými zdravotnými problémami. Som rád, že môžem konštatovať, že naša organizácia naplnila svoj hlavný cieľ. Pomoc iným.
Pôsobenie R.A Záchranná v roku 2015:
Zdravotné dozory – Slovenský pohár v Lukostreľbe, Nitrawa CUP 2015, Majstrovstvá Slovenska v Cyklotriale, súťaže DHZ v rôznych obciach, Alexandrovci European Tour – Nitra/Bratislava,
Súťaže – Záchranársky beh prežitia - obsadili - prvé miesto Ondrej Teplan a tretie miesto Ján Gemmel.
Zdravotno-taktické cvičenie – Lysec 2015 – taktické cvičenie, ktoré sme organizovali neďaleko dedinky Kostolany pod Tribečom
v krásnom prostredí vrchu Veľký Lysec. Na cvičení sa zúčastnili aj horolezci a členovia Dobrovoľného hasičského zboru Slažany.
Taktiež naši dobrovoľní záchranári absolvovali školenie prvej pomoci pre posádky záchrannej služby kde nadobudli nové skúsenosti
a tiež si preverili svoje vedomosti a zručnosti pri simulovanom výjazde k pacientovi. Úspešne zhodnotili diagnózu, určili nutnú
liečbu a transportovali pacienta do najbližšej nemocnice. Všetko pod dohľadom lekárov a záchranárov.
Samozrejme naša práca si vyžaduje veľa zdravotného materiálu, a preto by som rád oslovil ľudí, ktorí podporujú myšlienku pomoci
ľuďom v núdzi a chceli by nás podporiť, že prijmeme akúkoľvek pomoc. Či už finančnú alebo materiálnu.
www.razachranna.eu NON-STOP pohotovostné číslo : 0904 336 641
Matej Števík
								
Riaditeľ R.A Záchranná
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť DHZ Veľké Zálužie 2015
Vážení občania,
dovoľte, aby sme vás informovali o ďalšej činnosti DHZ Veľké
Zálužie. S potešením a veľkou vďakou, ktorá patrí pánovi starostovi, vás informujeme, že sme sa dňa 9.10.2015 zúčastnili
na slávnostnom odovzdávaní hasičskej techniky s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Prevzali
sme protipovodňovú mobilnú techniku, ktorá nám všetkým pomôže skvalitniť prácu DHZ v zameraní na pomoc pri záplavách,
odčerpávaní vody zo záhrad. Či už v našej obci alebo pri pomoci
okolitým združeniam, s ktorými sme v kontakte a pri vzniknutých situáciách si navzájom pomáhame.
Ďalšou akciou, na ktorej sme sa zúčastnili, bolo taktické cvičenie DHZ 17. 10. 2015 v obci Ivanka pri Nitre. Dňa 17.10.2015
o 9:30 hod sa začalo z krajského operačného systému postupne
vyrozumievať veliteľov DHZ o mieste konania taktického cvičenia. Cieľom bolo overenie, ako vie daný DHZ komunikovať
v prípade zásahu, potvrdenie oznámením na č. 150 a samotný
príchod na stanovisko. Naše družstvo v zložení Michaela Zabáková, Miroslav Bíro, Ivan Komárňanský st., Ivan Komárňanský

ml., Štefan Daniš predviedlo správnu komunikáciu a včas sa dostavilo na stanovisko.
31.10.2015 sa konala na Nitrianskom hrade rozlúčka so zosnulým nitrianskym emeritným biskupom, kandidátom Jánom
Chryzostomom Korcom. Na rozlúčke s kardinálom boli ako
čestná stráž naši členovia Pavol Barantal, Pavol Križan, Ivan
Komárňanský ml. a Miroslav Bíro.
Dňa 25.februara 2016 o 18:30 bolo ministrom vnútra Róbertom
Kaliňákom odovzdané nové hasičské auto Iveco, ktoré prebral
veliteľ DHZ Miroslav Bíro.
Na slávnostnom preberaní, ktoré sa konalo pred OU Veľké
Zálužie boli prítomní p. starosta Milan Biro, zástupcovia obce,
členovia DHZ a občania obce Veľké Zálužie.
Po príhovore, ktorý mal aj dôstojný pán farár, nám hasičské auto aj samotných členov DHZ sám požehnal.
Členovia DHZ Veľké Zálužie týmto ďakujú p. starostovi
za poskytnuté vozidlo ako aj materiálno-technické zabezpečenie, ktoré nám bolo obcou poskytnuté.
DHZ Veľké Zálužie

Činnosť organizácie SČK
Vážení priatelia,
činnosť organizácie SČK vo Veľkom Záluží píše už svoju dlhodobú históriu. Nezažila žiadne prerušenie, výbor sa snaží, aby
bola vždy prospešná pre spoločnosť, pre ľudí. Pred desiatimi rokmi nadviazal miestny spolok SČK spoluprácu s NTS v Nitre.
Odvtedy trikrát do roka prichádza do našej obce mobilná odberová jednotka aj so zdravotným personálom, ktorí vykoná odbery
krvi našim darcom. O termínoch konania odberu vždy upozorňujeme všetkých potencionálnych darcov vopred. V súčasnosti
máme v obci veľa darcov a pozoruhodné je to, že darcovstvo
akoby prechádzalo v našich rodinách z pokolenia na pokolenie.
Prichádzajú však aj darcovia z blízkeho okolia alebo takí, čo
v našej obci pracujú. Niektorí darujú krv aj trikrát do roka a ich
počet pri jednom odbere býva často od 40 až do 52. Závisí to od
ročného obdobia alebo od momentálnej chorobnosti.
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Napriek tomu počet odberov nebol nižší ako 35, ale taktiež sme
zaznamenali aj rekord, keď sme zaznamenali 58 darcov.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili na prvom odbere tohto roku dňa 26.2.2016. Poďakovanie tiež patrí Obci Veľké Zálužie za poskytnutie priestorov,
sponzorom, ktorí poskytli občerstvenie pre darcov - reštaurácia
Bianka, HSH s.r.o., Snack bar Gloria, Pekáreň Delika a ďalším.
Želajme si spoločne, aby darcov neubúdalo ale práve naopak,
aby ich počet rástol a tiež, aby sme mali stále viacej členov, ktorí
sú ochotní dobrovoľne pracovať v miestnej organizácii SČK.
Viera Škvareninová
predseda MS-SČK
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Činnosť ZO JDS vo Veľkom Záluží
Rok 2016 sme začali veselo. Zúčastnili sme sa fašiangového
sprievodu obcou a pochovania basy v spoločenskom dome.
Naša folklórna skupina Ujlačanka veselým a vtipným spôsobom
sa rozlúčila pred pôstom s basou.
Dňa 15. februára 2016 sme zhodnotili na výročnej členskej
schôdzi uplynulý rok a zároveň sme si pripomenuli aj 20. výročie založenia ZO JDS. Naše stretnutie spríjemnili vystúpením
deti z MŠ, žiaci ZŠ a naša folklórna skupina Ujlačanka. Zablahoželali sme našim 70, 75, 80-ročným jubilantom z predošlého
roka. Na naše stretnutie prišlo 145 členov ZO JDS a 25 hostí,
ktorí prijali naše pozvanie. Medzi vzácnymi hosťami bol predseda ÚV-JDS pán Ján Lipianský, predsedníčka KO-JDS pani Oľga
Csakayová, predseda OO-JDS pán Ivan Liday a výbor OO-JDS
z Nitry. Pozvanie prijal aj ex-starosta pán Jozef Moravčík, ktorý bol iniciátorom založenia ZO JDS vo Veľkom Záluží v roku
1996. Svojou prítomnosťou nás potešil aj ex-starosta pán Karol
Bútora a terajší starosta pán Milan Bíro. Všetkým starostom ďakujeme za ochotu pomáhať našej organizácii počas celých 20
rokov. Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli svojimi darmi na spríjemnenie našich akcií. Na schôdzi bol
zvolený nový výbor. Za predsedníčku bola zvolená pani Gizela
Mižová a za členov do výboru boli zvolené: pani Anna Baková,
Eva Áčová, Helena Kušnírová, Marta Kalisová, Anna Bédiová
a pán Karol Audy, Peter Bíro a Vladimír Varga. Novej predsedníčke a členom výboru želáme pevné zdravie a dobrú spoluprácu
s OÚ, MŠ, ZŠ a ostatnými organizáciami.
Zároveň som oboznámila členov s plánom činnosti na tento
rok. Na jar chceme zorganizovať brigádu na skrášlenie našej
obce. Dátum bude vyhlásený obecným rozhlasom. Dúfam, že sa
brigády zúčastníme v hojnom počte.
Na záver našej schôdze sa k nám prihovorili všetci vzácni

hostia. Ďakujeme im za milé a povzbudivé slová.
Svoju činnosť vo funkcii predsedníčky ZO JDS som ja, Mária Hollá, po 9 rokoch skončila. Za celé to obdobie ďakujem
všetkým starostom, celému výboru ZO JDS, MŠ, ZŠ a ostatným
spoločenským organizáciám a všetkým, ktorí s ochotou pomáhali pri rôznych akciách našej organizácie. Ďakujem aj folklórnej skupine Ujlačanka za peknú reprezentáciu našej organizácie,
ale aj celej obce.
Mária Hollá
ZO JDS

Materské centrum Blšky
Materské centrum je určené na stretávanie sa mamičiek s deťmi na materskej a rodičovskej dovolenke. Pre tých najmenších drobčekov sme vyhradili stredu dopoludnia, kedy sa stretávajú v herničke aj bábätká a lezúni.
Pripravujeme pre nich, ale aj pre ostatné mamičky či tehuľky rôzne besedy
a stretnutia s odborníkmi. V marci sme mali prednášku o barefoot – bosom obúvaní a besedu s laktačnou poradkyňou. O ďalších pripravovaných
akciách a programe sa dozviete na našej FB skupine - „Materské centrum
Blšky“.
Koncom februára sme sa rozlúčili s aktivačnými pracovníčkami Deniskou Bédiovou a Dominikou Lahučkou. Ďakujeme im za spoluprácu v uplynulom polroku - boli pre materské centrum veľkým prínosom, vytvorili
príjemnú atmosféru a ich prácu pre komunitu si veľmi vážime. Od marca
do augusta nám bude pomáhať v materskom centre Petra Páleníková ako
dobrovoľníčka cez UPSVaR. Prevádzku v popoludňajších hodinách budú zabezpečovať mamičky dobrovoľníčky a v stredu praktikantky Natália a Veronika, ktoré zároveň vedú tvorivé dielne pre detičky.
Veľmi nás teší, že vďaka Kristínke Hajnovičovej môžeme už najmenšie detičky viesť k našim slovenským tradíciám a folklóru.
Rozbehli sme tanečný kurz pre deti od 18 mesiacov, kde si spievame tradičné slovenské piesne, riekanky a hry. Stretávame sa každý
štvrtok o 10:00 v tanečnej sále CVČ s menšími deťmi. Deti od 3 do cca 6 rokov tancujú na ľudovú nôtu v stredu o 17:00.
Spoločné vystúpenie budete môcť vidieť na podujatí Míľa pre mamu, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. mája od 15:00 na ihrisku za školou. Pozývame Vás na tento ročník, ktorý sa bude niesť v duchu tradícií. Nenechajte ujsť toto rodinné popoludnie plné vystúpení,
hier a súťaží.
Tešíme sa na leto, pretože opäť budeme môcť využiť naše nové detské ihrisko, ktoré chceme doplniť ešte o kolotoč, pieskovisko
a trampolínu. Otváracie hodiny MC Blšky sú v pracovné dni od 9:00 do 13:00 a popoludní od 16:00 do 19:00. Piatok popoludní je
MC zatvorené. Tešíme sa na všetky nové „blšky“ :)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ
Jeseň patrí k najkrajším chvíľam pre záhradkárov, ovocinárov
a vinárov. V tomto období zberajú plody celoročnej namáhavej
práce, tešia sa z dobrej úrody a robia zásoby na zimu. Za tieto
dary zeme sa mohli poďakovaťv mesiaci október 2015 aj v miestnom kostole, ktorý bol na túto príležitosť veľmi pekne vyzdobený jesennými plodmi z vašich záhrad a sadov, kde miestny
pán farár vystavené plody posvätil. Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa akokoľvek pričinili k zdarnému začiatku tejto tradície. Verím,
že táto začatá tradícia bude aj v budúcich rokoch pokračovať.
Dňa 12.12.2015 sa konali v našej obci Vianočné trhy, 1. ročník
na ktorom sa členovia ZO SZZ podieľali varením vianočného
punču ako pre dospelých, tak aj pre deti, ktoré návštevníkom
podujatia spríjemnili chvíle svojim vystúpením.
Po vianočných sviatkoch dňa 27. decembra už tradične
organizujeme Svätojánske požehnanie mladých vín, ktoré nám
každoročne spríjemňujú vianočnými piesňami a piesňami o víne
Dychová hudba Zálužanka pod vedením Michala Vindiša
a miestny spevácky súbor Ujlačanka pod vedením Anny Bakovej, za čo im patrí veľká vďaka. Decembrová posviacka
mladých vín mala v minulom roku ešte slávnostnejší charakter,
lebo okrem mladého vína nám miestny pán farár Ižold požehnal
drevenú sošku sv. Urbana – patróna vinohradníkov, ktorú ZO
SZZ zakúpila od ľudového rezbára Ondreja Práznovského, ktorý
je rodákom z Veľkého Zálužia. Každým rokom sa toto podujatie
teší veľkej obľube občanov Veľkého Zálužia. Po oficiálnom programe účastníci ochutnali dobrý guláš z diviny a po ňom dobré
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požehnané mladé vínko.
Na Výročnej členskej schôdzi 31. januára 2016 sme zhodnotili činnosť našej ZO SZZ za rok 2015, boli odovzdané diplomy víťazom súťaže Jablko roka 2015 ako aj ocenenia našim
bývalým ako aj súčasným členom. Ocenenie Okresného výboru
SZZ v Nitre boli udelené Matúšovi Hrnkovi a Ernestovi Patúcovi. Ocenenie ZO SZZ Veľké Zálužie boli udelené Karolovi
Komárňanskému, Alojzovi Bédimu a Jozefovi Tehlárovi. Menovaným oceneným gratulujeme.
Na záver ďakujeme všetkým našim sponzorom najmä hlavnému
sponzorovi obci Veľké Zálužie, starostovi obce Milanovi Bírovi,
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom
obecného úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou Gecíkovou,
Farskému úradu a všetkým našim sympatizantom, v mene ZO
SZZ vo Veľkom Záluží im želáme v Novom roku 2016 hlavne
veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a božského požehnania.
Za ZO SZZ
			

				
Ing.Vladislav Omelina- predseda
Stanislav Pekar - tajomník
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
KALENDÁR ZÁHRADKÁRA
stručné rady ovocinárom a záhradkárom
v 2. štvrťroku (mesiace apríl - jún)

5. Jablone ošetrujeme proti chrastavitosti a múčnatke prípravkami, ako sú Discus, Talent, Zato 50 WG. Dôležitá je aj ochrana proti roztočom, obaľovačovi jablčnému, podkopáčikovi
špirálovému, piliarkam, vrtivke čerešňovej, monilióze, listovým
voškám a plesni sivej na jahodách.

Vážení čitatelia, milí záhradkári - nadšenci,
pripravili sme pre vás novú rubriku, v ktorej budeme dávať
stručné rady, čo robiť v záhrade počas roka.
APRÍL
1. V apríli sa deň opäť výraznejšie predlžuje a vzhľad záhradky sa zvlášť v druhej polovici mesiaca mení každým dňom.
Dokončíme výsadbu ovocných stromčekov a kríkov.
2. Nadmernú násadu kvetných pukov, najmä na starších stromoch jabloní a hrušiek, redukujeme rezom.
3. Glejotokové rany na kôstkovinách vyčistíme a natrieme zriedeným octom a štepárskym voskom.
4. Očkovanie a vrúbľovanie ovocných drevín.
Očkovanie a vrúbľovanie-štepenie je nepriame vegetatívne
rozmnožovanie ovocných drevín, pri ktorom spojujeme časť
vybranej odrody(očko, vrúbeľ) s vhodným podpníkom. Zdravý
biologický materiál – očko, vrúbeľ a podpník je podmienkou
úspechu.
5. Podmienky úspešného očkovania a vrúbľovania:
- pri očkovaní a vrúbľovaní počas miazgy musí mať podpník
dostatočnú miazgu.
- rez na vrúbľoch i očkách musí byť hladký.
- rezné plochy nesmú byť znečistené- je to ovocinársky chirurgický zákrok.
- po zaočkovaní alebo vrúbľovaní je dôležité pevné uviazanie.
- podpníky i vrúble (očká) musia byť zdravé, kvalitné a vyzreté.
- v teplých a chránených polohách dávame očko na severnú stranu, v studených polohách na južnú stranu. Pri reze očka dbáme,
aby na vyrezanom štítku bolo čo najmenej dreva.

MÁJ
1. Mesiac máj býva bohatý na atmosferické zrážky – aj napriek
tomu sa v záhradke nezaobídeme bez občasnej zálievky- mladé
listy stromov vodu silne odparujú. Aj teplota vzduchu rýchlo
stúpa.
2. Niektoré májové mrazíky okolo 10. - 15. mája, ovocné plodiny chránime zadymovaním, zahmlievaním, vykurovaním
a zakrývaním fóliou a netkanou textíliou.
3. Stromy a kríky po odkvitnutí prihnojíme ľahko rozpustnými
formami dusíka, čím tiež obmedzíme júnový opad plodov.

JÚN
- Mesiac jún sa počíta už za letný mesiac.
- Kontrolujeme miesta vrúbľovania ovocných stromov a podpníkov. Falošné letorasty vyrastené vedľa vrúbľa alebo pod
ním vylamujeme. Umožňujeme tým lepšie prúdenie miazgy
do vrúbľov. Súčasne pozdĺžnym rezom uvoľníme úväzky
na prevúbľovaných konároch, ale aj na vrúbľovaných podpníkoch, aby sa nezarezali do kôry.
- Na marhuliach robíme tzv. Štítov rez. Skracujeme letorasty
dlhé 30 až 40 centimetrov spravidla o štvrtinu až tretinu.
- prebierka plodov jabĺk , hrušiek, marhúľ i broskýň. Ovocie
takto dorastie do väčšej veľkosti, lepšie sa vyvinie a vyfarbí
a súčasne sa podporí diferenciácia kvetných pukov na budúci rok.
Dôležitá je chemická i iné spôsoby ochrany proti obaľovačovi
jablčnému a slivkovému, proti roztočom, vlnačke krvavej, proti
húseniciam a iným škodcom. Z prípravkou sú vhodné napríklad
Mospilan 20 SP, Decis EW 50. Postrek jabloní proti obaľovačovi
jablčnému, jeho prvej generácii, robíme v čase hromadného
liahnutia húseníc- pozor na signalizáciu. Z prípravkov sú vhodné napríklad Actelic 50 EC, Cyper 10 EM, Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 CS, Reldan 40 EC a ďalšie.
- Prebierka plodov broskýň na každom dobre vyvinutom
dlhšom jednoročnom výhonku sa ponechá 5 až 6 plodov vzdialené od seba 80 až 100 mm.
- Letorasty dlhšie ako 60 cm sa skracujú o polovicu, dlhšie ako
30 cm o tretinu a kratšie sa neskracujú.
ZÁVEROM – POMOC PRE ZÁHRADKÁROV
Odporúčame sa s dôverou obrátiť na RV SZZ Bratislava,
na jednotlivé okresné výbory SZZ, základné organizácie
SZZ a na profesionálne pracoviská, ako je napr. Plantex
– Veselé pri Piešťanoch, Fructop-Ostratice, Danubius
Fruct – Dunajská Lužná, Poľnohospodár – Nové Zámky,
OVD – Dvory n/Žitavou, ÚKSUP Bratislava a ďalšie.
Informácie sú čerpané s odborných publikácií prof.
Ivana Hričovského a Martina Dureca.
ROK V OVOCNEJ ZÁHRADE.
Pokračovanie kalendária v budúcich číslach.

Za výbor ZO-SZZ vo Veľkom Záluží
Stanislav Pekar a Ing. Vladislav Omelina.

4. Na oslabenie rastu a zvýšenie úrodnosti vyväzujeme výhony
I tenšie konáriky do mierne šikmej až vodorovnej polohy.
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Športové okienko
Futbalový klub ŠK Veľké Zálužie má v súťažiach šesť
tímov. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, no
s druhým polrokom 2015 môžeme byť spokojní. Najviac sa
darilo najmladšej a najpočetnejšej kategórii prípravkárov a
benjamínkov. V tejto kategórii máme viac ako 60 detí, čo dáva
do budúcnosti veľký prísľub. Teraz nastal čas na rekapituláciu
posledného polroka u prípravky, benjamínkov, žiakov, dorastu
a „A“ mužstva.

chutné občerstvenie. Veríme, že úspechy našich mládežníckych
mužstiev prilákajú na ich zápasy viac ľudí.

Hodnotenie benjamínkov a prípravkárov
Dvaja jesenní majstri v dlhodobej súťaži
Ešte v lete roku 2015 sa naši benjamínkovia zúčastnili
domáceho turnaja Focin Cup v konkurencii ďalších štyroch
tímov, kde napokon obsadili jednoznačné 1. miesto. Tento turnaj
sa zúčastnil na počesť zosnulého hráča Ulaku Františka Bíra
prezývaného Focin. Krátko na to sa v Cabaji-Čápore konal ďalší
turnaj, v tomto prípade so šiestimi tímami. Úlackí benjamínkovia
aj tentoraz triumfovali a odniesli si pohár pre víťaza.
Naše najmladšie tímy – benjamínkovia aj prípravka – figurujú
aj v dlhodobých súťažiach. Prvý sa v Lige benjamínkov stal
jesenným majstrom, rovnako ako A-mužstvo prípravkárov
v Minilige Miroslava Stocha. Tí sa v decembri zúčastnili
mikulášskeho turnaja Miniligy M. Stocha, kde spanilá jazda
Zálužia stroskotala až vo finále, v ktorom sme podľahli
Chrenovej na penalty a obsadili 2. miesto. V minilige máme
nasadené dva tímy prípravky, okrem toho aj B-mužstvo, kde
dostávajú príležitosť aj škôlkari, pre ktorých sú to prvé futbalové
kroky.

Hodnotenie žiakov
Žiaci hrajúci IV.ligu majú za sebou veľmi úspešnú polsezónu.
Zimujú na peknom 3.mieste, iba bod za prvým mužstvom, keď
našli premožiteľa iba jednom zápase. Počas zimnej prestávky sa
mužstvo zúčastnilo dvoch halových turnajov, na ktorých sa im
veľmi nedarilo.

Hodnotenie dorastu
Po letnom odchode opôr do „A“ mužstva, bolo len veľmi ťažké
doplniť káder kvalitou aj kvantitou. Chýbali hlavne skúsenosti.
Napriek niektorým veľmi dobrým zápasom, body pribúdali len
pomaly. Preto „dorast“ zimoval na nelichotivom 16. mieste
tabuľky V.ligy U19 Stred. Zimná príprava na nastávajúcu jarnú
časť bola spestrená aj niekoľko dňovým sústredením. Snáď aj to
dopomôže k zlepšeniu výsledkov a k záchrane v súťaži.
Hodnotenie „A“ mužstva

Z turnajovej šnúry v Preseľanoch dva triumfy
V rámci zimnej prípravy sa naše nádeje zúčastnili celkovo
siedmich turnajov, päť z nich sa konalo v Preseľanoch. Deň
pred Mikulášom benjamínkovia nedali konkurencii šancu
a získali 1. miesto, o dva týždne hráči narodení po roku 2007
získali nepopulárnu zemiakovú medailu. Nový rok 2016 sa začal
úspešne, benjamínkovia totiž priniesli domov ďalší triumf. Vo
februári síce obsadilo naše mužstvo zložené z hráčov narodených
po roku 2005 9. miesto, o týždeň si Ulačania narodení po roku
2007 napravili chuť z decembra a získali strieborné medaily.

Do zimného turnaja benjamínkov v Nitre, v ktorom sme boli
nasadení do hlavnej fázy, sme získali 3.nepostupové miesto
v skupine, čím sme sa rozlúčili s turnajom i celou halovou
sezónou. Veľká vďaka patrí trénerom, ktorí sa naplno venujú
futbalovému rastu našich futbalových nádejí, a Snackbaru
Gloria, v ktorom na našich chlapcov čakalo po každom turnaji
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„Áčko“ sa počas jesennej časti oslabilo najmä v ofenzíve.
Bolo to spôsobené hlavne dlhodobými zraneniami a odchodmi
kľúčových hráčov do vyšších súťaží. Aj preto mužstvo
predvádzalo kolísavé výkony a momentálne sa nachádza na 10.
mieste v tabuľke. Pred zimnou prípravou pri tíme po dlhoročnej
úspešnej práci skončil tréner Matej Gála. Nahradil ho Miloš
Lipovský z Paty. Mužstvo počas prípravy absolvovalo kondičné
sústredenie v Bojniciach. V jarnej časti súťaže budeme odkázaní
na úzky káder, ale veríme, že sa situácia stabilizuje a posunieme
sa v tabuľke smerom nahor.
Na záver by Športový klub Veľké Zálužie chcel požiadať
všetkých fanúšikov, priaznivcov a priateľov futbalu o venovanie
2% z daní. Tieto peniaze budú použité na rozvoj futbalu v našej
obci. Tlačivo je k dispozícii v Stavebninách- JVJ trans (pri
pieskovej bani), na obecnom úrade, alebo môžete kontaktovať
členov výboru športového klubu. Všetkým darcom vopred
ďakujeme.
Výbor ŠK Veľké Zálužie
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Športové okienko
Futbalové nádeje z CVČ:

Úspechy lukostrelcov z CVČ

Naša futbalová prípravka MINILIGY MIŇA STOCHA a
BENJAMÍNCI /ml. žiaci/si v jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 vedú veľmi dobre. Vo svojich súťažiach sú
zatiaľ na prvých miestach.
Predchádzala tomu halová príprava v mesiacoch december
až február. Okrem všeobecnej futbalovej prípravy v telocvični miestnej základnej školy a multifunkčnom ihrisku bola
spestrená halovými futbalovými turnajmi viacerých vekových kategórií.
Doterajšie výsledky súťaží:

Aj deťom navštevujúcim záujmový útvar LUKOSTREĽBA
v CVČ Slniečko sa darí. Z doterajších úspechov vyberáme :

PRÍPRAVKA U 8 ročných a mladších /aj škôlkari/
Preseľany : 23.1.2016 – 4.miesto -10 družstiev
13.2.2016- 2.miesto – 6 družstiev
U 10ročných :
Mestská hala Nitra : 6.12.2015 – 2.miesto – 10 družstiev
Preseľany : 6.2.2016 – 10.miesto – 10 družstiev
BENJAMÍNCI /ml. žiaci / U 12 roční a mladší :
Preseľany : 5.12.2015- 1.miesto- 6 družstiev
Preseľany – Výčapy- Opatovce: 16.1.2016 – 1. miesto – 6
družstiev
Mestská hala Nitra – 28.2.2016 – 5. miesto – 23 družstiev
Všetkým futbalistom a futbalistkám patrí poďakovanie
za ich obetavé výkony v zápasoch a tréningoch, aj keď to niekedy nejde tak, ako si predstavujú. Ďalej patrí veľká vďaka
trénerom, funkcionárom ŠK, Obecnému úradu vo Veľkom
Záluží a tiež rodičom, ktorí pomáhajú s organizáciou a cestovaním po turnajoch.
Tí najtalentovanejší futbalisti sa dostávajú do oblastných
výberov Nitry, kde vzorne reprezentujú Veľké Zálužie.:
r. 2003 Daniel Bene – turnaj Olomouc- 1. miesto
r. 2004 Filip Bédi , Matej Kušnír – turnaj Olomouc – 4.
miesto
r. 2005 Denis Bulejčík , Adam Finta- turnaj Galanta- 1.
miesto turnaj Senica – 2. Miesto

POHÁR PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK 2.kolo
Slovenského pohára: Michaela Garabíková 3.miesto OL ženy
O POHÁR KAROLA NOSKOVIČA VINIČNÉ 23.1.2016
Michaela Garabíková 2. miesto OL kadetka
Dorota Zeleňáková 4. miesto ml. žiak OL
Františka Zeleňáková 17. miesto st. žiak HL
Michal Velčic 4. miesto ml. žiak HL
BANSKÁ BYSTRICA 3. Kolo Slovenského pohára 6.2.2016
Garabíková Michaela 2. miesto OL kadetka
SLÁVIA PRÁVNIK BRATISLAVA 4. Kolo Slovenského pohára
20. - 21.2.2016
Garabíková Michaela 2. miesto OL kadetka
Dorota Zeleňáková 5. miesto ml.žiak OL
Františka Zeleňáková 17. miesto st.žiak HL
V dňoch 18. až 20. marca 2016 sa zúčastnia MAJSTROVSTIEV
SLOVENSKA v Liptovskom Mikuláši. Veríme, že aj tam sa im
podarí získať pekné umiestnenie.
Za CVČ Mgr. E. Prekopová, F. Velčic

za CVČ- P. Bíro, M. Bako , Š. Finta,
M. Kováčik, Mgr. E. Prekopová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - december 2015 až február 2016
Narodili sa:
Monika Vašková
Lucia Vašková
Michaela Klemonová
Lenka Hollá
Timea Kudriová
Nela Bírová
Liana Novomeská
Matúš Zajko
Diana Práznovská
Juraj Moravčík
Tereza Moravčíková
Juraj Páleník

Nela Šurabová
Ľuboš Bako
Rebeka Miškovičová
Matúš Vaško
Martin Moravčík
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Zosobášili sa:
Mário Rác a PaedDr. Viera Rigová

Opustili nás:
Peter Pánis 			
Ján Novomeský 			
Emil Hrnko			
Štefánia Moravčíková r. Babčanová
Iveta Šipošová r. Biháryová
Kristína Bédiová r. Bírová

55 r.
53 r.
84 r.
83 r.
52 r.
85 r.
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KOSAČKY NA TRÁVU

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2016

AFTech™ – Technológia usmernenia prúdenia vzduchu pre výborné
výsledky všetkých metód kosenia.
Skelet kosačky, kosiaci nôž a vyhadzovací tunel vytvárajú optimálny tok
vzduchu.

POKROKOVÁ
TECHNOLÓGIA,
ĽAHKÉ
OVLÁDANIE

INSTART™ – Kosačka sa naštartuje
pritiahnutím páčky. Najpohodlnejší
spôsob uvedenia kosačky do chodu.
AutoWalk™ 2 – Uľahčí kosenie okolo
plotov a stien. Ovládanie umožňuje
variabilné nastavenie pojazdu zvlásť
pravou aj ľavou rukou.

Naše kosačky na trávu sú výkonné, kompaktné a pohodlne sa s nimi zaobchádza. Poteší vás tiež
mnoho funkcií, ktoré uľahčujú prácu. Vymeňte úmornú drinu za precházku po záhrade.

HUSQVARNA LC 356V / LC 356 AWD

HUSQVARNA LC 353V

Robustné kosačky s výkonným motorom a ľahkým
štartovaním. Tri metódy kosenia: zber do koša,
mulčovanie BioClip a bočné vyhadzovanie. Model
LC 356 AWD s pohonom všetkých kolies.
■ Motor Honda, objem valca 160 cm³, šírka
kosenia 56 cm, výška kosenia 32–108 mm /
38–108 mm, objem koša 68 l.

Kosačka s výbornými výsledkami kosenia trávy
vďaka technológii AFTech™. Odolná konštrukcia
a pohodlné ovládanie rýchlosti s funkciou
AutoWalk™2.
■ Motor Briggs & Stratton, objem valca
163 cm³, šírka kosenia 53 cm, výška kosenia
25–75 mm, objem koša 60 l.

Akciová cena: 579 € / 759 €
Bežná cena: 615 € / 825 €
Mesačná splátka: 28,95 € / 37,95 €1)

Akciová cena: 615 €
Bežná cena: 655 €
Mesačná splátka: 30,75 €1)

NOVINKA

HUSQVARNA 247S / 247SP
Kosačky s vlastným pohonom. Ergonomická rukoväť, jednoduché
nastavenie výšky kosenia. Zber a zadné vyhadzovanie pokosenej trávy.
Model 247SP je vybavený výkonnejším motorom Briggs & Stratton 575EX.
■ Motor Briggs & Stratton, objem valca 125 cm³/140 cm³, šírka kosenia
47 cm, výška kosenia 20–75 mm, objem koša 55 l.
Akciová cena: 429 € / 489 €
Bežná cena: 459 € / 519 €
Mesačná splátka: 21,45 € / 24,45 €1)

HUSQVARNA LC 348V / LC 348VI
Kosačky so zberom alebo zadným vyhadzovaním
pokosenej trávy. Unikátna technológia AFTech™.
Kosačka LC 348VI je vybavená funkciou
INSTART™ pre jednoduché štartovanie.
■ Motor Briggs & Stratton, objem valca
163 cm³, šírka kosenia 48 cm, výška kosenia
25–75 mm, objem koša 60 l.
Akciová cena: 559 € / 639 €
Bežná cena: 595 € / 679 €
Mesačná splátka: 27,95 € / 31,95 €1)

KOMPAKTNÝ KULTIVÁTOR
PRE STAROSTLIVOSŤ
O PÔDU

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Univerzálny a praktický kultivátor pre prácu na záhrade.
Motor Honda OHV, objem valca 25 cm³, šírka záberu 24 cm,
hmotnosť 12 kg.

■

Akciová cena: 499 €
Bežná cena: 545 €
Mesačná splátka: 24,95 €1)

3
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KROVINOREZY, PRÍSLUŠENSTVO

ZVÝHODNENÁ JARNÁ PONUKA 2016

VÝKONNÍ
POMOCNÍCI
PRE DOKONALÚ
ÚPRAVU ZÁHRADY
ČI POZEMKU
Vyžínače a krovinorezy Husqvarna vynikajú svojou silou a odolnosťou. Zároveň sú tiež
ergonomické a vyvážené. Náročná práca tak bude pre vás pohodlnejšia.

Husqvarna 129R

Husqvarna 525RX

Ľahký krovinorez s jednoduchým ovládaním. Vďaka systému Smart Start
sa veľmi ľahko štartuje. Dodávaný s nosným popruhom, poloautomatickou vyžínacou hlavou a nožom na trávu.
■ Objem valca 27,5 cm³, výkon 0,8 kW*, hmotnosť bez príslušenstva 5,2 kg.

Ľahký a výkonný krovinorez s pohodlným ovládaním. Veľmi odolný, poradí si s prerastenou trávou aj náletmi. Dodávaný s nosným popruhom
Balance 35, vyžínacou hlavou a nožom na trávu.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 1 kW*, hmotnosť bez príslušenstva 5,1 kg.

Akciová cena: 295 €
Bežná cena: 315 €
Mesačná splátka: 14,75 €1)

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 425 €
Mesačná splátka: 19,75 €1)

VŠESTRANNÉ KROVINOREZY
PRE VAŠU KRÁSNU
ZÁHRADU
Model
Objem valca
Výkon*
Hmotnosť bez príslušenstva

Husqvarna 135R
34,6 cm³
1,4 kW
6,8 kg

Husqvarna 535RX
34,6 cm³
1,6 kW
6,1 kg

Husqvarna 545RX
45,7 cm³
2,1 kW
8,7 kg

Akciová cena

495 €

545 €

705 €

Bežná cena
Mesačná splátka1)

525 €
24,75 €

595 €
27,25 €

769 €
35,25 €

PRÍSLUŠENSTVO
CHROME
s.r.o.
autorizovaný predaj a servis Husqvarna
Podzámska 3, 949 01 Nitra
Telefónny kontakt: +421 37 6550 389
+421 903 847 389
e-mail: obchod@chrome.sk

Chrániče sluchu
so sieťovaným štítom

Chrániče sluchu

Ochrana sluchu a optimálna
ergonómia.

Ochranné rukavice
Husqvarna

www.chrome.sk

Pre vašu bezpečnú a pohodlnú
prácu.

Akciová cena: 39 €

3

Akciová cena: 17 €

Rôzne druhy ochranných rukavíc
za akciové ceny.

Akciové ceny od: 7 €
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Naša futbalová mládež

Učíme sa hrou - Materská škola
Hviezdoslavov Kubín
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