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Editorial
Milí spoluobčania,
čas plynie nezadržateľne. Len „včera“ sme vítali nový
rok, želali sme si, aby bol lepší a pokojnejší ako ten
minulý a už stojíme pred bránami Veľkej noci.
Zimy sme si tento rok veľa neužili. Väčšinou dážď,
vietor, slota. Nás trochu teší príjemné slniečko, ktoré
pomaly prebúdza prírodu k životu.
Príroda láka viac ako inokedy. Odela sa do novej
sviežej zelene a vyzdobila množstvom pestrofarebných kvetov, stromov, lúk, ožívajú záhrady a chystajú sa na novú úrodu. Svet je akýsi krajší a my sa
prebúdzame do rána naplneného štebotom vtáctva.
Jar je synonymom znovuoživenie.
Začínajúca sa jar v nás všetkých prebúdza záhradkárov, vinárov či stavbárov. Svedčia o tom nielen
prevzdušnené trávniky, upravené skalky a ostrihané
ovocné stromy, ale aj čulý ruch na zbernom dvore.
Žiaľ, aj zadymené ulice či kôpky konárov na okraji
ulíc a verejných priestranstiev.
Aj keď sa situácia v tomto smere z roka na rok zlepšuje, poniektorí z nás sa stále nestotožnili so základnými pravidlami poriadku, slušnosti a rešpektu
voči životnému prostrediu i voči susedom. Zostáva
nám len veriť, že o rok bude takýchto ľudí znovu

menej. Svojou trochou k ochrane životného prostredia,
prírody a zelene môže každý z nás prispieť aj počas
tohtoročnej brigády v rámci medzinárodného sviatku
Dňa Zeme, ktorú organizuje Jednota dôchodcov vo
Veľkom Záluží. V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň a životné prostredie ani naša obec nechce zaspať
– v tomto roku plánujeme znovu vysadiť množstvo
stromov v rámci programu Zelené obce Slovenska.
Popritom je nevyhnutné nastaviť systém starostlivosti o zväčšujúce sa plochy zelene tak, aby sa nám ju
darilo udržať v dobrej kondícii a aby nám v jarných
mesiacoch takpovediac „neprerástla cez hlavu“.
Veľká noc je predodverami, skončilo obdobie pôstu
a ani sa nenazdáme a leto je tu. Ešte aj ten čas akoby si robil, čo chce. Neuveriteľne rýchlo kdesi uteká.
Keď už tu máme jar, užime si ju. Tešme sa každý deň
z pestrosti farieb kvetov a prebúdzajúceho sa života.
			

Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 10. decembra 2018
UZNESENIE č. 1
K bodu 2/ Schválenie návrhu programu
ustanovujúceho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 2
K bodu 2/ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej
komisie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
návrhovú komisiu v zložení poslancov Mgr. Daniela Beličková – predseda, Ing. Ján Bédi a Jaroslav
Bozáň - členovia,
b) vymedzuje
úlohy návrhovej komisie nasledovne:
- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu návrhy uznesení.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 3
K bodu 3/ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej
komisie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
Mandátovú komisiu a komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení poslancov PhDr. Janka Moravčíková, PhD. – predseda, Mgr. Jana Chňapeková
a Ing. Pavol Pekar – členovia,
b) vymedzuje
úlohy mandátovej komisie nasledovne:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a
zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod
textom zákonom predpísaného sľubu
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných
funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených
funkcionárov,
- podať o výsledku správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 4
K bodu 3/ Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej
komisie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
volebnú komisiu v zložení poslancov Mgr. Tomáš
Tkáč – predseda, PhDr. Peter Cocher a Ing. Daniela Hollá - členovia,
b) vymedzuje
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úlohy volebnej komisie nasledovne:
- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o
obecnom zriadení a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 5
K bodu 4 / Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí,
b) berie na vedomie
predloženú správu mandátovej komisie,
c) konštatuje,
že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného
obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 6
K bodu 6/ Informácia starostu o poverení zástupcu
starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o poverení zástupcu starostu obce
Veľké Zálužie, kde bola poverená poslankyňa
PhDr. Janka Moravčíková, PhD. na zastupovania
starostu obce Veľké Zálužie vo volebnom období
2018-2022.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 7
K bodu 7/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
poveruje
poslanca PhDr. Petra Cochera podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta Zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990 v z.n.p. zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 8
K bodu 8/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
Komisiu pre sociálne veci, bývanie a zdravotníctvo
b) volí
- predsedu komisie: PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.

-členov komisie: Mgr. Daniela Beličková a Ing.
Daniela Hollá.
Hlasovanie:
za: 2 – Jaroslav Bozáň, PhDr. Janka Moravčíková,
PhD.
proti: 7 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar,
Ing.;
zdržal sa: 2 - Mgr. Tomáš Tkáč a Ing. Andrej
Moravčík
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 9
K bodu 8/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
Komisiu pre sociálne veci, bývanie a zdravotníctvo
b) volí
- predsedu komisie: Mgr. Daniela Beličková
- členov komisie: PhDr. Janka Moravčíková, PhD.
a Ing. Daniela Hollá.
Hlasovanie:
za: 9 – Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana
Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 2 - Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 10
K bodu 8/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
Stavebnú komisiu
b) volí
- predsedu komisie: Ing. Pavol Pekar
- členov komisie: Mgr. Jana Chňapeková, Jaroslav
Bozáň.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 11
K bodu 8/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
Finančnú komisiu
b) volí
- predsedu komisie: Mgr. Tomáš Tkáč
- členov komisie: Ing. Ján Murín a Ing. Andrej
Moravčík.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján
Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 12
K bodu 8/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) zriaďuje
Komisiu pre šport, kultúru, vzdelanie a školstvo
b) volí
- predsedu komisie: PhDr. Peter Cocher
- členov komisie: Ing. Ján Bédi a Jaroslav Bozáň.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;

Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík,
Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín,
Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 13
K bodu 9/ Informácia starostu o určení sobášiacich
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o určení sobášiacich z radu poslancov
obecného zastupiteľstva a to PhDr. Janku Moravčíkovú, PhD. a Mgr. Danielu Beličkovú.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík,
Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín,
Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 14
K bodu 10/ Schválenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní a sobášnych hodín
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
a) sobášnu miestnosť – priestory Obecného úradu
Veľké Zálužie, priestory Spoločenského domu vo
Veľkom Záluží, prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom
b) sobášne dni – piatok a sobota, sobášnymi dňami
nie sú štátne a cirkevné sviatky
c) sobášne hodiny – piatok od 13:00 do 15:00 hod.,
sobota od 13:00 hod. do 18:00 hod.
d) náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo určenej doby a mimo určenej
sobášnej miestnosti budú spoplatnené podľa zákona
o správnych poplatkoch.
Hlasovanie:
za: 11 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík,
Ing.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Ján Murín,
Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0;
zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 15
K bodu 11/ Plat starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, druhá veta zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.
schvaľuje
zvýšenie minimálneho platu starostu o 0 %.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.;
proti: 2- Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; zdržal sa: 2 – Mgr. Daniela Beličková, Ing.
Pavol Pekar; nehlasoval:0

U Z N E S EN I A
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 22. januára 2019
UZNESENIE č. 16
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie PhDr. Petra Cochera a
členov návrhovej komisie Mgr. Danielu Beličkovú

a Ing. Pavla Pekara.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 17
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu druhého
zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 18
K bodu 5/ Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 19
K bodu 6/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
1. Vyhlasuje
v zmysle § 18a odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň
konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veľké
Zálužie na deň 05. marca 2019. Voľba sa uskutoční
dňa 05. marca 2019 v priestoroch Spoločenského
domu vo Veľkom Záluží.
2. Určuje
a) Požiadavky, ktoré musí kandidát spĺňať na funkciu hlavného kontrolóra:
1a/ kvalifikačné predpoklady – ukončené úplné
stredné vzdelanie
2a/ iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v zn. n p.
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
3a/ pracovný úväzok – 30%
b) Náležitosti písomnej prihlášky:
- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónny a e-mail.
kontakt
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba
kontrolóra – Neotvárať“ zašlú na adresu:
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie
najneskôr do 19. februára 2019 alebo osobne
doručia do 19. februára 2019 do 12.00 hod., t.j.
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do

Klientskeho centra Obecného úradu vo Veľkom
Záluží. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej
prihlášky do podateľne Obecného úradu vo Veľkom
Záluží alebo dátum doručenia podľa pošty.
c) funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce,
týmto dňom je 13. marec 2019.
3. Schvaľuje
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra:
3.1 spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra –
tajné hlasovanie.
3.2 Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá
písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do
voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným
uchádzačom bude Obecným úradom vo Veľkom
Záluží zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného
kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.
3.3 Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra
na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží v časovom rozsahu
maximálne 5 minút.
3.4 Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom
poradí.
4. Zriaďuje
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na
posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
v zložení poslancov: predseda Mgr. Tomáš Tkáč,
členovia PhDr. Peter Cocher a Ing. Daniela Hollá.
(uzn. č. 4)
Predseda komisie poslanec Mgr. Tomáš Tkáč
prevezme 19. februára 2019 o 12.05 hod. obálky.
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí
prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 20
K bodu 7/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ, MŠ a CVČ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2017/2018.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 21
K bodu 7/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ, MŠ a CVČ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, jej výsledkoch a podmienkach školského
zariadenia za šk. rok 2017/2018.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 22
K bodu 7/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ, MŠ a CVČ
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra
voľného času Slniečko za šk. rok 2017/2018.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

teľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie v zmysle
zapracovaných zmien, tj. pre Materskú školu 15,eur, pre školský klub Základnej školy vo Veľkom
Záluží 10,- eur.
Hlasovanie:
za: 5 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 2 - Janka Moravčíková,
PhD., PhDr.; Jaroslav Bozáň; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 23
K bodu 8/ Schválenie členov rady ZŠ, MŠ a CVČ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) odvoláva
členov rady pri Základnej škole –PhDr. Petra
Cochera, Ing. Martinu Vavríkovú, Mgr. Janu Chňapekovú a Ing. Danielu Hollú
b) schvaľuje
členov rady pri Základnej škole za zriaďovateľa
Mariána Bédiho a z radu poslancov Mgr. Tomáša
Tkáča, PhDr. Petra Cochera a Ing. Danielu Hollú.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 27
K bodu10/ Schválenie Programu odpadového
hospodárstva obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
Program odpadového hospodárstva obce Veľké
Zálužie na roky 2016-2020,
b) schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Veľké
Zálužie na roky 2016-2020.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 24
K bodu 8/ Schválenie členov rady ZŠ, MŠ a CVČ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) odvoláva
členov rady pri Materskej škole – Ivetu Ovčíkovú,
PhDr. Petra Cochera a Ing. Martinu Vavríkovú,
b) schvaľuje
členov rady pri Materskej škole za zriaďovateľa
Ing. Vladimíru Liptákovú a z radu poslancov Ing.
Jána Bédiho a Mgr. Danielu Beličkovú.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 25
K bodu 8/ Schválenie členov rady ZŠ, MŠ a CVČ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) odvoláva
členov rady pri Centre voľného času Slniečko –
Mgr. Michala Halvelanda a Jaroslava Bozáňa,
b) schvaľuje
členov rady pri Centre voľného času Slniečko za
zriaďovateľa Moniku Zajkovú a z radu poslancov
Ing. Pavla Pekara.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 26
K bodu 9/ Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č.
5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2017 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,
b) uznáša sa
na Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2017 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 zriaďova-
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UZNESENIE č. 28
K bodu 11/ Schválenie rozpočtového plánu ZŠ
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
finančný plán Základnej školy vo Veľkom Záluží
na rok 2019.
Hlasovanie:
za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 29
K bodu 12/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na
r. 2019 s výhľadom na r. 2020 a 2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh rozpočtu na rok 2019, s výhľadom na
roky 2020 a 2021,
b) berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na
rok 2019, s výhľadom na roky 2020 a 2021,
c) schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2019 na úrovni hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie,
d) berie na vedomie
výhľad rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:
za: 3 - Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 4 – Ján
Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; Tomáš Tkáč, Mgr.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 30
K bodu 13/ Návrh plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh starostu obce
b) schvaľuje
plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží nasledovne:
05. marca 2019 o 17,30 hod.
04. júna 2019 o 17,30 hod.
03. septembra 2019 o 17,30 hod.
03. decembra 2019 o 17,30.
04. februára 2019 o 17,30 hodine.
Hlasovanie:
za: 5 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher, PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.; proti: 0; zdržal sa: 1 - Janka Moravčíková,

PhD., PhDr.; nehlasoval:0
Pozastavený výkon uznesenia č. 30 zo dňa 22.
januára 2019 podľa §13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať v lehote
podľa §12 ods. 11 zákona c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznesenie č. 30 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 22. januára 2019, čím pozastavil jeho
výkon v zmysle §13 ods. 6 cit. zákona z dôvodu, že
sa domnieva, že predmetné uznesenie odporuje §11
ods. 4 a § 13 ods. 4 písm. a) citovaného zákona.
UZNESENIE č. 31
K bodu 14/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť občanov Veľkého Zálužia (143 podpisov) o
vybudovanie chodníka na ulici Pod kaštieľom,
b) berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
d) nemá výhrady k výstavbe chodníka s tým, že
odporúča starostovi obce začať rokovania a vyzvať
na spoluprácu firmy, ktoré pôsobia v danej lokalite.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 32
K bodu 14/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť p. Petra Vachulíka a manž. Evy Vachulíkovej bytom Kúty 226, Veľké Zálužie o odkúpenie
pozemku parc.č. 564/96 k.ú. Veľké Zálužie o
výmere 9 m2,
b) berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie;
c) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie;
d) neschvaľuje
predaj pozemku parc.č. 564/96 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 9 m2;
Hlasovanie:
za: 2 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter Cocher,
PhDr.; proti: 0; zdržal sa: 4 - Ján Bédi, Ing.; Janka
Moravčíková, PhD., PhDr.; Pavol Pekar, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 33
K bodu 14/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
zámer odpredaja dôvodom hodným osobitného
zreteľa časti pozemku parc. č. 564/96 k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 9m2.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 34
K bodu 14/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť - Mgr. Jany Jakubčinovej bytom Pažiť
196/24 Veľké Zálužie, Matúša Kováčika bytom
Dlhý rad 235/26 Veľké Zálužie, a Michaely Yaakobi bytom Pod kaštieľom 324 Veľké Zálužie
b) berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
d) odporúča
starostovi Obce Veľké Zálužie, aby zabezpečil vy-
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pracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie vodovodu v tejto lokalite (na ulici Pod
pažiťou) a pokračoval v rokovaniach s obyvateľmi
a príslušnými orgánmi pri plánovaní ostatných
inžinierskych sietí. Obec Veľké Zálužie sa nebude
finančne podieľať na výstavbe inžinierskych sietí
v danej lokalite.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 35
K bodu 14/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Jaroslava Kohúta, bytom Olivová 11,
Nitra,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie,
d) nemá výhrady
k vybudovaniu inžinierskych sietí cez obecný pozemok parc.č. 725/20 k.ú. Veľké Zálužie
e) odporúča
starostovi, aby pri vydávaní stavebného povolenia
prihliadal na ďalšiu možnú individuálnu bytovú
výstavbu v danej lokalite,
f) odporúča
záujemcovi p. J. Kohútovi, aby pri plánovaní inžinierskych sietí dodržiaval platný územný plán obce,
kde je parcela 725/20 plánovaná ako budúca cesta.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0

UZNESENIE č. 36
K bodu 14/ Žiadosti občanov obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť spoločnosti AGROL spol. s r.o. so sídlom
Lehota 357
b) berie na vedomie
Stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom Stavebnej komisie,
d)nemá výhrady
k prenájmu poľnohospodárskych pozemkov spoločnosti AGROL spol.s r.o. so sídlom Lehota 357.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 37
K bodu 15 Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť pani Dagmar Omelinovej o jednorazovú
nenávratnú finančnú podporu,
b) berie na vedomie
stanovisko Komisie pre sociálne veci, bývanie a
zdravotníctvo,
c) súhlasí
so stanoviskom Komisie pre sociálne veci, bývanie
a zdravotníctvo,
d) neschvaľuje
jednorazovú finančnú podporu pre pani Dagmar
Omelinovú.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 38
K bodu 15/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
presúva
žiadosť pani Ľudmily Pekarovej, o predĺženie
nájomnej zmluvy, na najbližšie prerokovanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 39
K bodu 15/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh na schválenie členov komisií OZ:
- Ing. Erika Uhlárová a Tomáš Bíro, členovia
Stavebnej komisie,
- Lýdia Matuškovičová, Mgr. Renáta Klúčarová
a Jana Kečkéšová, členovia Komisie pre sociálne
veci, bývanie a zdravotníctvo,
- Mgr. Jana Nevínová, členka Komisie pre šport,
kultúru, vzdelanie a školstvo,
b) schvaľuje
- Ing. Eriku Uhlárovú a Tomáša Bíra ako členov
Stavebnej komisie,
- Lýdiu Matuškovičovú, Mgr. Renátu Klúčarovú a
Janu Kečkéšovú ako členov Komisie pre sociálne
veci, bývanie a zdravotníctvo,
- Mgr. Janu Nevínovú ako členku komisie pre
kultúru a šport
Hlasovanie:
za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková, PhD.,
PhDr.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti:
0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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Kontakty:Obec Veľké Zálužie
Starosta obce Veľké Zálužie
Milan Bíro
Sekretariát starostu: 037/69 21 811
Klienstke centrum: 037/ 65 92 201
starosta@velkezaluzie.eu

Prednostka obecného úradu
Ing. Ivana Gecíková, PhD.
0911/417 716
037/69 21 807
prednosta@velkezaluzie.eu

Základná škola vo Veľkom Záluží
Školská 851/4
951 35 Veľké Zálužie
037/65 92 203
zszaluzie@gmail.com

Asistent starostu,
Referát bytovej a podnikateľskej
politiky
Lýdia Matuškovičová
037/69 21 811
lmatuskovicova@velkezaluzie.eu

Referát ekonomiky a účtovníctva,
personalistika a mzdy
Veronika Bédiová
0911/740 982 , 037/69 21 803
ekonom@velkezaluzie.eu

Materská škola vo Veľkom Záluží
Podvinohrady 519/53
951 35 Veľké Zálužie
037/65 92 212
ms@velkezaluzie.eu

Referát vnútorných, organizačných
a sociálnych vecí
Mgr. Zdenka Kratochvílová
037/69 21 808
zkratochvilova@velkezaluzie.eu

Referát matriky
a evidencie obyvateľstva
Ing. Vladimíra Liptáková
037/69 21 805
liptakova@velkezaluzie.eu

Referát stavebného poriadku
Ing. Erika Uhlárová
037/69 21 801
euhlarova@velkezaluzie.eu

Referát správy daní a poplatkov
Veronika Kolaříková
037/69 21 806
vkolarikova@velkezaluzie.eu

Referát pre kultúru, osvetu a šport
Mgr. Jana Nevínová
037/69 21 802
kulturavelkezaluzie@gmail.com

Referát školstva a životného prostredia
Patrícia Megová
037/69 21 809
megova@velkezaluzie.eu

Referát civilnej ochrany a správy
cintorínov
Veronika Andrášiková
0911/740 984
andrasikova@velkezaluzie.eu

Opatrovateľská služba, sociálny taxík
Veronika Andrášiková
0911/740 984
andrasikova@velkezaluzie.eu

KLIENTSKE CENTRUM:
Božena Baková
037/65 92 201
bakova@velkezaluzie.eu
Beáta Boledovičová
037/69 21 804
boledovicova@velkezaluzie.eu

Obecná knižnica
Školská 852/2
Oľga Lukáčová
0911/883 184
kniznica@velkezaluzie.eu
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Obecný úrad informuje
Je nám ľúto, že niektorí občania majú potrebu ničiť to,
čo má slúžiť všetkým
Poškodzovanie okrasnej výsadby - kríkov a stromov, či vybudovaných verejných priestranstiev, to by nemalo nechať ľahostajným nikoho z nás. Majetok obce je predsa to naše, ktoré
má slúžiť nám všetkým. Opatrujme prírodu okolo našej obce
a dávajme pozor aj na to, čo máme v obci. Chráňme ich pred
neprajnými rukami, pretože múry, zábradlia, osvetlenie aj vý-

sadba stromov a kríkov je tu pre každého z nás, aj keď sme sa
na ich vzniku nijako nepodieľali. Neničme už hotové dielo,
veď ktovie, kedy budú financie na ďalšiu obnovu či rozkvet tejto dediny. Prosíme preto občanov, ktorí majú vedomosť o ničení spoločného majetku, aby to nahlásili na obecnom úrade.
					
(-ocu-)

Čistenie obce
Dňa 2.3.2019 organizovalo v našej obci občianske združenie
Skryté Poklady Slovenska dobrovoľnícku akciu: Spoločné čistenie obce. Účastníci sa stretli ráno pred materskou školou a rozdelili sa na tri skupiny, ktoré prešli v priebehu asi troch hodín
niekoľko ulíc hlavne v centre dediny. Všetky skupiny sa nakoniec stretli pri supermarkete COOP Jednota, kde bolo potrebné
každú ruku, keďže okolie bolo veľmi znečistené. 15 účastníkov
spoločne vyzbieralo asi 8 plných vriec odpadu a niekoľko väčších predmetov ako napr. bicykel. Keďže občianske združenie
sídli vo Veľkom Záluží, chcelo aj takýmto spôsobom prispieť ku
krajšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu v obci. Podobné
akcie by mali podnietiť aj ostatných obyvateľov, aby pristupovali zodpovedne a ekologicky ku svojmu okoliu.
„Týmto sa chcem v mene združenia poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akcie zúčastnili a Obecnému úradu Veľké
Zálužie za ochotu a spoluprácu.“
Ing. Ladislav Bene, predseda OZ
OZ Skryté Poklady Slovenska bolo založené v roku 2011 a zameriava sa na mapovanie a propagáciu menej známych zaujímavostí na Slovensku. Od roku 2016 sa naše aktivity rozšírili
aj o záchranu kultúrnych pamiatok v oblasti vrchu Železník na
Gemeri a o rozvoj turizmu v tejto lokalite.
Poznámka: naše OZ je oprávneným poberateľom 2% z daní za
rok 2018.
Všetky informácie ako nás podporiť sú dostupné na webovej
stránke: pokladyslovenska.sk
Mail: info@pokladyslovenska.sk

Kto sa nestihol zapojiť do brigády, môže sa pridať k členom ZO JDS vo Veľkom Záluží, ktorá plánuje v mesiaci
apríl brigádu - jarné upratovanie v obce v rámci medzinárodného sviatku Deň Zeme.
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Čo sa deje za dverami
„Veľké upratovanie“
Keď sa povie „veľké upratovanie“, každý si predstaví významné
sviatky, ktoré nás k tejto činnosti nabádajú. Veľké upratovanie
je spojené aj s duchovným životom mnohých ľudí, ktorí sa pred
sviatkami Vianoc či Veľkej noci duchovne očisťujú a prijímajú
sviatosti. Upratovanie, ktoré je predmetom tohto príspevku, však
súvisí s niečím iným. Veľké upratovanie sa robí aj v obci. Čistia
sa ulice, trávniky na verejných priestranstvách, rigoly a odvodňovacie kanály. Mnohé z týchto upratovacích akcií sú iniciatívou občanov, ktorí takto vyjadrujú svoj pozitívny vzťah k obci
a k prostrediu, v ktorom žijú. V obci je však potrebné urobiť aj
upratovanie, do ktorého je zasvätených len pár ľudí a ktoré je
pre ostatných svojím spôsobom nezaujímavé.
Milí čitatelia,
najmä tá staršia a seniorská generácia si vie predstaviť, že rokmi
sa nazhromaždí veľké množstvo rôznych vecí v domácnostiach.
Dve tretiny tých vecí sú nepotrebné a máloktorá z týchto vecí sa
dočká znovupoužitia. A presne takéto upratovanie máme na mysli. V priebehu rokov sa v spoločenskom dome, v kanceláriách
obecného úradu a v registratúrnom stredisku obce, neodborne
nazývané aj archív / obce majú zriadené registratúrne strediská,
nie archívy / nazhromaždilo množstvo papierov, exponátov, dekorácií a iných vecí, ktoré sú nepotrebné, poškodené či morálne
zastarané. Mnohé z nich si ešte dobre pamätajú 60.-te, 70.-te či
80.-te roky. Tieto veci je potrebné prebrať, skontrolovať, vyradiť
a vyhodiť, aby sa vytvoril priestor pre novšie dokumenty a uvoľnilo sa miesto v pivniciach.
Vyraďovanie starej papierovej dokumentácie má svoje prísne
pravidlá, ktoré sa opierajú o zákon o archívoch a registratúrach
(zákon č.395/2002 Z.z. v z.n.p.). Dokumentácia, ktorú má obec
záujem vyradiť, sa najskôr posúdi Štátnym archívom, vyselektuje sa dokumentácia, ktorá sa uloží do Štátneho archívu a dokumentácia, ktorá sa dá na skartovanie. Súčasne sa posúdi súlad
s Registratúrnym poriadkom obce, ktorý tiež schvaľuje Štátny
archív. Vyraďovanie dokumentácie je proces, ktorý trvá niekoľko
mesiacov príp. aj rokov. Takáto práca sa nerealizuje každoročne,
ale sa deje raz za niekoľko rokov, takže dokumentácie sa nazhro

pivničné priestory SD					
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maždí dosť. Môžete sa pýtať, prečo sa to robí až teraz. Dôvodov
je niekoľko a všetky sú veľmi jednoduché:
- vždy treba uvoľniť pracovnú silu, ktorá sa bude venovať len
tejto činnosti, odkomunikovávať veci so Štátnym archívom, dosledovať súlad s registratúrnym plánom a vyššie spomínaným
zákonom,
- vhodnosť obdobia pre skartovanie a odvoz dokumentácie. Napríklad či je pred voľbami alebo po voľbách, či je iná práca,
na ktorú je potrebné upriamiť pozornosť atď. Sami ste videli,
že aj napriek pokynu štátneho archívu, ktorý bol zverejnený
na webovom sídle obce, niektorí občania šírili po obci nepravdy
o tom, ako sa skartujú veci pred voľbami, aby sa nič nenašlo. Ale
tu je znovu potrebné zdôrazniť, dokumentácia sa neskartuje len
tak, že to niekoho napadne, ale má svoje prísne PRAVIDLÁ. A tí,
ktorí tieto reči šíria, tomu buď nerozumejú alebo cieľom ich poznámok je ublížiť tým, ktorí si plnia svoje povinnosti svedomito,
- firma, ktorá skartáciu vykonáva, musí mať tiež voľné kapacity, aby sa skartácia mohla vykonať. Takže aj termín, ktorý
bol na obci určený, bol plánovaný od októbra minulého roka.
O skartovaní firma vyhotoví záznam, ktorý sa ukladá do registratúry.
Veľké upratovanie čakalo aj spoločenský dom, najmä jeho pivničné priestory. Niektoré veci sa postupne odnášali, ale nie vždy
sa našiel čas a priestor, aby toto upratovanie bolo dôkladné. Významným momentom bolo vytvorenie príručného skladu v priestoroch bývalej knižnice a odpratanie nepoužitých volebných
hárkov z volieb za posledných 15 rokov a ich odvoz skartovacou
firmou pri upratovaní registratúrneho strediska. Potom to boli
zásady BOZP, z ktorých vyplýva, že pri kotloch nesmie byť nič
a ich okolie musí zostať prázdne. V neposlednom rade aj chuť
ľudí sa do takejto práce pustiť. To poznáte aj vy sami, ako ide
robota, keď máte chuť a chcete niečo spraviť, ako keď musíte.
Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí toto veľké upratovanie robili, ako aj tým ktorí ich aspoň morálne podporovali a ocenili, čo
sa spravilo. A tí ostatní? Tým treba priať len pevné zdravie, aby
sa dožili poznania a potom si urobili vlastný názor. Nech to ale
skúsia stihnúť skôr, ako bude neskoro.
					
(-ocu-)

registratúrne stredisko v obci

Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí čitatelia,
slová známeho veľkonočného chválospevu, ktoré zaznievajú v úvode Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu
(slová veľmi vzácne už aj preto, že zaznievajú iba raz
v roku!), nám môžu veľmi pomôcť v maličkom zastavení sa a pouvažovaní nad významom kresťanskej
Veľkej noci:
Zaplesaj, nebeský zbor anjelov,
zaplesajte, oslávení v nebi,
nech zahlaholí chválospev
na oslavu víťazného Krista.
Myslím, že pre mnohých z nás sú tieto slová spojené nielen so starobylou a veľmi hlbokou a dojímavou
melódiou, ale tiež s obradom svetla, ktorý je prvou
časťou Veľkonočnej vigílie. Počas obradu svetla sa
do chrámu ponoreného v tme prinesie veľkonočná
svieca – paškál. Svetlo tejto sviece sa potom stáva
akoby prameňom svetla pre mnohé sviece v rukách
veriacich. Tma ustupuje svetlu, temnota uteká pred žiarou. Chrám, symbolizujúci Cirkev, je takto ozdobený žiarou Pánovej slávy a ozýva sa jasavým spevom.
Do chrámu nevstúpila svieca, aby sme obdivovali ju,
či zamerali sa na ňu ako na cieľ nášho života. Nie!
Ona – veľkonočná svieca – iba rok čo rok pokorne
reprezentuje Krista, svetlo sveta. To on vstupuje. On
premáha akúkoľvek temnotu smrti a hriechu, a túži
vstúpiť aj k nám, aby sme žili v jeho svetle.
Veľká noc v sebe teda nesie pamiatku Kristovho
zmŕtvychvstania a víťazstva nad hriechom a smrťou.
Pomáha nám tiež upriamiť pozornosť na to základné v našom kresťanskom živote, aby sme neupadli
do pokušenia straty perspektívy, ale aby sme mali
široký rozhľad a nezabudli, že sme všetci povolaní
k svätosti. Tak sa v jednom zo svojich listov vyjadril
aj známy taliansky kňaz sv. Ján Bosco (1815-1888),
dodnes veľmi obľúbený vychovávateľ mládeže a propagátor preventívneho systému výchovy stojacom
na troch pilieroch rozumnosti, nábožnosti a láskavosti: „Mám jedinú túžbu, aby som vás videl šťastných tu
i vo večnosti“ (por. Don Bosco dnes, s. 15).

Keď Pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti v dnešnom svete v úvode naznačuje línie uvažovania, píše:
„Radujte sa a jasajte,“ hovorí Ježiš (Mt 5, 12) tým,
ktorí sú pre neho prenasledovaní a ponižovaní. Pán
žiada všetko a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré
sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí, a nečaká,
že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou
existenciou. V skutočnosti už od prvých strán Biblie je
v rozličných podobách prítomné povolanie k svätosti.
Takto ho Pán predložil Abrahámovi: „Chodievaj predo mnou a buď dokonalý“ (Gn 17, 1)... Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie
k svätosti, v snahe vložiť ho do aktuálneho kontextu,
s jeho rizikami, výzvami a príležitosťami. Pretože každého z nás si Pán vyvolil, „aby sme boli pred jeho
tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1, 4). V Liste
Hebrejom sú spomenuté rozličné svedectvá, ktoré nás
oduševňujú: „Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme
pred sebou“ (Hebr 12, 1). Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi a ďalších (porov.
Hebr 11) a predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby
sme si uvedomili, že sme „obklopení oblakom svedkov“ (Hebr 12, 1), ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa
nezastavili na ceste a pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. A medzi nimi môže byť naša vlastná
mama, stará mama a ďalšie blízke osoby (porov. 2
Tim 1, 5). Možno ich život nebol vždy dokonalý, avšak
aj uprostred nedokonalostí a pádov nasledovali Pána
a páčili sa mu“ (por. Gaudete et exsultate, 1-3).
Drahí farníci, milí čitatelia, spolu s veľadôstojným
pánom Vladimírom Paulinim Vám všetkým želáme
a vyprosujeme požehnané a pokojné prežitie tohoročnej Veľkej noci. Nech Vzkriesený Pán Ježiš naplní
Váš život radosťou a milosťou, a nech vám dá radosť
z poznania, že sme všetci povolaní k svätosti.
					

Anton Ižold
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Materská škola
Deň otvorených dverí v materskej škole

V dňoch, keď si mnohí z vás ešte užívali novoročné dni dovoleniek, kolektív materskej školy už usilovne pripravoval všetky
priestory školy, aby sme budúcich škôlkarov a širokú verejnosť
mohli privítať na slávnostnom otvorení prístavby materskej školy. Po úvodných príhovoroch a privítaní zúčastnených nasledovalo slávnostné posvätenie priestorov a prehliadka budovy ško-

ly spojená s ochutnávkou pripraveného občerstvenia. Teší nás
záujem a podpora verejnosti, zároveň v mene kolektívu a detí
srdečne ďakujeme rodičom a sponzorom za poskytnutú podporu
a pevne veríme, že deti budú s radosťou našu materskú školu
navštevovať.
(-jz-)

Záhradný domček v areáli materskej školy
Na školskom dvore nám vyrástol nový záhradný domček,
ktorý bude deťom slúžiť na odkladanie detského náradia,
hračiek do pieskoviska a kolobežiek, ktoré deti mimoriadne obľubujú a jazdia na nich na dopravnom ihrisku. Materiál na záhradný domček bol financovaný z poukázaných 2%
podielu zo zaplatenej dane a finančných prostriedkov zís-
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kaných z benefičných plesov našej MŠ. Celkový návrh aj
zhotovenie domčeka zabezpečila firma BK MONT s.r.o formou sponzorstva a drobné komponenty poskytli z predajne Technokov, za čo im touto cestou srdečne ďakujeme.
( -jz-)

Materská škola
Karneval v MŠ
A opäť je tu známa správa ,, na známosť sa všetkým dáva, ako každý
rok v tomto čase, Fašiangy tu máme zase.“
Aké by to boli fašiangy bez poriadnej zábavy? Toto obdobie radosti
a veselosti sme sa rozhodli zavŕšiť riadnou zábavou - KARNEVALOM.
Celá materská škola sa premenila na rozprávkovú krajinu s rôznymi
rozprávkovými bytosťami. Triedami sa ozývala hudba a spev. Všetci
sa zabávali, tancovali a súťažili v rôznych disciplínach. Nechýbalo ani
sladké pohostenie.
Masky boli úžasné a jedinečné a preto sa všetci stali víťazmi.

						

(-ah-)

Motýlikovia

Žabky

Včielky

Mackovia

Sovičky

Lienky

Mravčekovia
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Základná škola
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
V dňoch 13.2. a 14.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Bol to jubilejný, už 65. ročník prehliadky najlepších detských
recitátorov základných škôl.
Žiaci 2. - 9. ročníka súťažili v troch kategóriách. Tento rok sa
predstavilo spolu 30 účinkujúcich. 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 a výkony žiakov 2. - 4. ročníka
posudzovali vyučujúce I. stupňa – Mgr. E. Števíková, Mgr. M.
Hrašková, Mgr. Ľ. Prepelicová, Mgr. A. Bírová, Mgr. E. Škodo-

vá, Mgr. Z. Sopúchová. Mgr. L. Bíliková a Mgr. R. Komárňanská. Porota si všímala a hodnotila výber textu, umelecký prejav
recitátora a jeho celkové vystupovanie pred publikom. Žiaci,
ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste boli odmenení hodnotnými
knihami, ktoré sme zakúpili s prispením Rady rodičov pri našej
základnej škole. Víťazi svojich kategórií postupujú do obvodného kola v Nitre, ktoré sa uskutoční 13.3.2019. Našu školu budú
reprezentovať Dorota Bíliková, Sofia Paliesková a Sofia Gulabová. Držíme im palce v ďalšom kole!
								
			
		
(-mh-)

Lyžiarsky výcvik
Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zúčastnili
lyžiarskeho výchovno - výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Športcentrum Malá Lučivná, ktoré sa rozprestiera v Zázrivskej doline medzi obcami Párnica a Zázrivá. Inštruktorky
lyžovania Mgr. Denisa Bančáková, Mgr. Zlata Sopúchová
a Mgr. Zuzana Marinová viedli výcvikové kurzy pre žiakov,
pedagogický dozor vykonávala pani riaditeľka Mgr. Darina Lahučká a zdravotnú starostlivosť poslucháč vysokej školy - odbor
zdravotnícky záchranár - Matej Števík.
Lyžiarsky výcvik začal v pondelok 21.1.2019, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela
Smrečina. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní bolo hotelového typu – každá izba mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed,
večera). Jedálny lístok bol pestrý, jedlá boli výborné a počas celého dňa bol k dispozícii deťom teplý čaj. Pobyt žiakov bol hradený z dotácie Ministerstva školstva a dopravu preplatila Rada
rodičov, za čo jej patrí veľká vďaka.
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Počas dňa od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 sa uskutočňoval
lyžiarsky výcvik podľa metodického plánu pod vedením inštruktorov. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania - nosenie lyží, základné postoje, pohyby rúk a nôh, obraty, výstupy,
chôdza, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie, oblúky... Vlek bol od chaty vzdialený zhruba 150 m.
Po obede bol odpočinok a po poobedňajšom výcviku prebiehali
športové, vedomostné a zábavné hry.
Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy
lyžovania. Strávili pekný spoločný týždeň v nádhernej prírode.
Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra. Utužili sa aj vzájomné vzťahy medzi
žiakmi. Z tohto týždňa si priniesli okrem lyžiarskych zručností
aj veľa príjemných zážitkov.
Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom a zdravotníkovi, ktorí sa
o žiakov počas celého výcviku starali.
						
(-db-)

Základná škola
Svetový deň bez mobilu
Každý svetový deň prináša určité posolstvo, ktorým vplýva na
myslenie a správanie ľudí. 6. februára sme si pripomenuli Svetový deň bez mobilu. V kampani uskutočnenej pri príležitosti
tohto dňa medzi žiakmi prvého stupňa sme chceli upozorniť
na riziká nadmerného používania mobilov. Ľudia by si mali v
tento deň vypnúť svoje mobilné telefóny a uvedomiť si skutočné
hodnoty života. Mali by sa zamyslieť nad zmenami v živote,
ktoré nám každodenné používanie telefónu prinieslo. V dnešnej
dobe pri pohľade na iných ľudí môžeme mať pocit, že trávia
oveľa viac času so svojím telefónom ako s milovanou osobou.
V priemere sa na svoje zariadenia pozrú približne 100 - krát
denne. Základnou funkciou mobilov, či smartfónov je, aby nám
pomáhali a nie aby nám kradli čas. Preto sa zastavme a uvedomme si našu prílišnú závislosť na týchto zariadeniach. Pretože je
pravdou, že v súčasnosti sa oveľa menej spolu rozprávame, ale
viacej komunikujeme virtuálne. Deti často uprednostňujú hry
na mobiloch pred reálnymi hrami vonku s kamarátmi. Všetko
treba robiť s mierou! Bolo by vhodné, aby sme namiesto telefonovania venovali svoju pozornosť ľuďom okolo seba. Mali by
sme skúsiť vypnúť telefón aspoň raz za mesiac a uvedomiť si,
že hoci technika je na to, aby nám spríjemňovala a uľahčovala

život, nemáme sa jej úplne podriaďovať. Mobil, tak ako aj oheň
– je dobrý sluha, ale zlý pán. Mnoho detí je už teraz závislých na
mobiloch, počítačoch, počítačových hrách a sociálnych sieťach.
Počas triednických hodín pani učiteľky hravou formou s použitím pracovných listov oboznámili žiakov 1.- 4. ročníka s problematikou nadmerného používania mobilov. Prostredníctvom
inovatívnych metód rozvíjajúcich kritické myslenie sa žiaci
zoznamovali s výhodami a nevýhodami používania mobilných
telefónov. Dozvedeli sa, že hoci sú mobilné telefóny skvelým
pomocníkom, mnohým ľuďom prerástli cez hlavu a nevedia sa
od nich odtrhnúť ani na malú chvíľu. Nemenej dôležité bolo
oboznámiť deti s nebezpečenstvom, ktoré hrozí, keď používame
mobil napríklad počas prechádzania cez cestu a pri bicyklovaní.
Na záver nemohli chýbať rady, ako sa zabaviť bez mobilu:
navštív divadelné predstavenie, či galériu, choď na prechádzku, na klzisko, alebo sa zahraj spoločenskú hru
s kamarátmi, prečítaj si zaujímavú knihu či encyklopédiu, pozoruj krásu prírody – stromy, zvieratá, ...
Pevne veríme, že naše pôsobenie padlo na úrodnú pôdu a žiaci
budú mať svoj mobil pod kontrolou!
(-eš-)

Karneval žiakov I. stupňa
V rámci multikultúrnej výchovy a prierezových tém regionálna
výchova a tradičná ľudová kultúra na hodinách prvouky a vlastivedy sa žiaci učia o našich národných zvykoch. Najmä témy
v predmete vlastiveda – Kultúrne regióny Slovenska či Rodinné
zvyky a tradície ich oboznamujú s bohatstvom a rôznorodosťou ľudovej kultúry u nás. V tomto čase sú to najmä tradície
spojené so slávením Fašiangov, ku ktorým neodmysliteľne patria
maškarné sprievody a karnevaly. V posledný deň pred jarnými
prázdninami sa aj v budove našej školy ozýval veselý smiech
detí. Veru, bolo radosti, kriku, spevu a tanca do sýtosti. Žiaci
prvého stupňa mali v telocvični fašiangový karneval. Zišli sa tu
víly, čarodejnice, pavúčie ženy, princezné s princami, indiánky
a indiáni, lienky, myšky, mačičky, strašidlá, rytieri, bojovníci,
zdravoťáci, kostry, futbalisti, upíri, piráti, Harry Potter, postavičky z Lego príbehu aj hviezdnych vojen, a mnoho iných veselých
masiek. Najprv sa všetky deti spolu s pani učiteľkami zoradili podľa tried a predstavili sa ostatným spolužiakom vo svojich
maskách. Obdivovali sme nápaditosť a fantáziu mamičiek a ockov, ktorí sa na zhotovení alebo zaobstaraní karnevalového kostýmu podieľali. Po tomto prvom predstavení sa náš veselý

fašiangový sprievod vybral navštíviť, pozdraviť a pobaviť i žiakov v triedach druhého stupňa. Karneval vyvrcholil zábavou
v telocvični školy, kde sa všetci do sýtosti vytancovali a vyšantili.
(-rk-)
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CVČ - Slniečko
Jarný tábor CVČ Slniečko
Počas jarných prázdnin CVČ Slniečko zorganizovalo pre svojich členov jarný tábor. Zúčastnilo sa ho 15 detí. Počas celého
týždňa sa deti zapájali do tvorivých aktivít, pracovali s drevom,
kreslili a maľovali, cvičili , skladali lego, besedovali o vesmíre
a prvej pomoci ale i oddychovali pri spoločenských a didaktic-

kých hrách. Navštívili sme aj miestnu knižnicu, keďže sa začína
mesiac knihy.
Tešíme sa na ďalší ročník jarného tábora s úžasnými a tvorivými
deťmi. 					
					
(-ep-)

Malí športovci
Počty členov tohto záujmového útvaru nám od októbra vzrastajú. Sme radi, že rodičia chápu, aký je dôležitý pohyb pre ich deti.
Ešte v októbri minulého roka sme začali s plaveckým výcvikom
v krytej plavárni v Šali. Zimné obdobie sme využili na výcvik
korčuľovania. Uskutočnilo sa deväť výjazdov na Zimný štadión
v Nitre. Posledný desiaty výjazd nám prekazila vysoká chorobnosť detí i vedúcich.
Nemenej dôležitý, hlavne v čase chrípkových epidémií, je pobyt
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na čerstvom vzduchu. Preto do aktivít tohto záujmového útvaru
zaraďujeme aj krátke turistické vychádzky v okolí našej obce.
V jarnom období plánujeme pokračovať v plaveckých výcvikoch.
Nielen deti, ale aj nás tešia viditeľné pokroky v plaveckých aktivitách a na ľadovej ploche. Možno teraz buduje svoje základy
na krúžkovej činnosti budúci reprezentant v plávaní alebo korčuľovaní.
						
(-ep-)

CVČ - Slniečko
Prvý polrok v CVČ Slniečko
CVČ Slniečko sa prezentuje na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach obce, ale aj mimo nej. Vystúpenia detí z jednotlivých krúžkov sme mali možnosť vidieť na Vianočnom jarmoku.
Chlapci z futbalového krúžku sa zúčastňujú na okresných súťažiach a dosahujú veľmi pekné umiestnenia.
Viac o ich úspechoch nájdete na strane ŠK Veľké Zálužie.
V novembri sa naši malí hasiči z požiarnického krúžku zúčastnili spolu s 39. družstvami v športovej hale
v Šuranoch súťaže zručnosti mladých hasičov. Družstvo
chlapcov sa umiestnilo na peknom 4. mieste.
V rámci krúžkovej činnosti sa zrealizoval plavecký výcvik v krytej plavárni v Šali a výcvik základov korčuľovania na vedľajšej ľadovej ploche Zimného štadióna
v Nitre.
Pre deti zamestnaných rodičov sme počas jarných prázdnin zorganizovali jarný poldenný tábor.
V týchto dňoch prebieha intenzívna príprava našich tanečníkov na postupové súťaže, pracovno-technické záujmové útvary sa zapájajú do výtvarnej súťaže Zálužská
paleta.
Želáme všetkým členom, vedúcim záujmových útvarov
a trénerom ešte veľa úspechov.
(-ep-)

MC Blšky
Karneval pre maličké BLŠKY
V pondelok 18.februára sa stretli princezné, piráti, víly, lienky,
včielky, spidermani, batmani, aby si spolu zatancovali, zasúťažili na karnevali. O skvelú zábavu sa postaral Notový Danny,
ktorý s deťmi tancoval, spieval, hral na hudobné nástroje.

Maminky vymysleli pre deti súťaže a každá maska nakoniec
dostala diplom a lízatko za odmenu.
					
(-lc-)

Pozvánka na Míľu pre mamu
Materské centrum BLŠKY a Cyklo Team v spolupráci s obcou
Vás srdečne pozýva na podujatie Míľa pre mamu, na ktorej bude
slávnostné otvorenie 1. etapy pumptrackovej dráhy. Súčasťou
podujatia bude jazda pretekárov BMX a Slovenský rekord s názvom Míľa pre mamu na pumptracku. Zúčastniť sa môžu všetci na akomkoľvek bicykli, odrážadle, kolobežke, skateboarde,

longboarde alebo na korčuliach. Stačí sa registrovať na Míli
a pre každého, kto sa zúčastní rekordu, je pripravená odmena.
Sobota 11. mája 2019 o 15:30 v areáli športového klubu.
								
						
(-lc-)
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Zo života v obci
Predstavujeme: Lucia Slosiarová
Chlieb náš každodenný...
Chlieb je už od nepamäti symbolom života. Už tisícročia slúži ako základná potravina. V minulosti sa vravelo, že chlieb je
večná potravina. Naše prababičky totiž vždy pri pečení nechali
kus cesta, aby sa stal zárodkom ďalších bochníkov. Mnoho ľudí
sa dnes vracia k tradíciám a tradičným potravinám. Jednou
z nich je aj mladá šikovná“pekárka“ Lucia Slosiarová, ktorú
do Veľkého Zálužia pritiahla nielen životná láska, ale i možnosť
rozbehnúť „kariéru“ v pečení zdravého kváskového chleba.
Ako ste sa dostali k pečeniu kváskového chleba?
To je veľmi zaujímavá otázka, ani sama neviem, ako.... Začali
sme si s priateľom čítať čoraz viac o kváskovom chlebíku, ktorý
chutí úplne inak, než ten z obchodu a tak, som si o kváskovaní
začala študovať a po pár dňoch som si založila môj vlastný kvások a tak to vlastne celé začalo - v máji 2018, kedy som skúšala
upiecť môj prvý bochník chleba.... samozrejme, nešlo to až tak
ľahko a bochníčky, ktoré pečiem dnes by neboli také pekné nebyť vytrvalosti, ktorú som v sebe stále mala... Odjakživa som
milovala prácu, kde môžem tvoriť - možno sa mnohí prekvapia,
ale začínala som ako hudobníčka ( vyštudovala som konzervatórium), po čase som sa dostala k výrobe domácej kozmetiky, potom sme na istý čas s priateľom odišli do zahraničia, kde som
sa dostala do práce v kuchyni a tam mi to učarovalo až tak, že
som si vyštudovala druhú strednú školu, čím som získala výučný
list v odbore kuchár. Od varenia som veľmi ľahko „prehupla“
do sladkej sféry pečenia tort a koláčikov, ale ani to nebolo to
pravé „orechové“. A tak som plynule prešla k niečomu, čo sa
čím ďalej, tým viac stáva populárne a to je kváskovanie.
Momentálne sa popri práci v rámci voľného času snažím venovať
kváskovaniu - študujem rôznu literatúru ( hlavne zahraničnú) a
pracujem na tvorbe mojich vlastných receptúr - myslím, že mojím TOP je pivný bochníček, na ktorého receptúre som pracovala dlhšie a som na neho veľmi hrdá.
Nie je kvások, ako kvások...vraj vlastnosti kváskového chlebíka závisia od kvásku, teda od zložení baktérii a kvasiniek.
Čo je vlastne kvások? Vraj prvý kvások sa často dedil, je to
pravda?
Pri tejto otázke by som si dovolila objasniť aj rozdiel
medzi kvasnicami a kváskom, nakoľko veľa ľudí si myslí,
že je to isté - avšak opak je pravdou. S kvasnicami kysneme
a s kváskom kvasíme. Rozdiel je v tom, z čoho sa skladajú, ako
sa správajú vo vypracovanom ceste a hlavne v tom, ako pôsobia na naše zdravie. Kvasnice majú za úlohu prekypriť cesto,
naplniť ho bublinkami, čo zvládnu veľmi rýchlo, oveľa rýchlejšie než kvások a čas sú samozrejme peniaze...Avšak nie nadarmo kvások pracuje pomaly - tým, že celý proces kysnutia je
výrazne pomalší, svoju prácu si odvádza poctivo a stihne za ten
čas vytiahnuť zo zrna všetko zdraviu prospešné a cesto naplní
bublinkami. Výsledkom je dokonale „živý“ kváskový chlebík,
ktorý keď ochutnáte, určite už nebudete chcieť z obchodu tie
„napodobeniny“. Kvások vzniká spojením múky a vody - nepridávajú sa do neho žiadne Ečka, farbivá, prídavné látky.. Tak
jednoduché, však ? Podľa mňa najvhodnejšia múka na výrobu
a následné kŕmenie materského kvásku je ražná celozrnná múka
- z tohto kvásku si pripravíte, čo len chcete - či už sladké, alebo
slané - chlebík, buchty, vianočku,...
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Zvyčajne sa kvások odovzdával v pekárskych rodinách cez generácie - dievča si ako veno odnášalo trošku kvásku z rodného
domova. Kedysi bol kvások veľmi cenený a keď sa o neho dobre
starali, kŕmili ho, prežil aj stovky rokov. Verím, že sa postupne
čoraz viac vraciame k tejto krásnej tradícii.
Je príprava kvásku teda aj časovo náročnejšia?
Minimálne zo začiatku to bolo pre mňa veľmi náročné, keďže
som si vôbec nevedela rozložiť celý proces výroby kváskového
chlebíka. Ale postupne som sa do toho dostala - taká príprava
jedného bochníka mi zaberie niekedy aj viac ako jeden deň, nakoľko pri kváskovaní nejde urýchliť jednotlivé fázy kysnutia.Vlastne potom by to ani nemalo celé zmysel, nakoľko kvások by
si nestihol odviesť svoju prácu tak, ako má .
Avšak existujú aj rôzne recepty, kde sa snažia urýchliť proces
kváskovania tým, že napr. robíme chlebík bez rozkvasu,... Ale to
nechávam na Vás, či s tým ste stotožnený, alebo nie.
Koľko nám kváskový chlieb vydrží a ako chutí kváskový
chlieb, či iné kváskové dobroty, ktoré pečiete?
Chuť kváskového chlebu je neopísateľná - je jednoduchšie raz
ochutnať, než opisovať to slovami... Je neskutočne nadýchaný, s vláčnou striedkou. Má špecifickú, jemne kyslastú chuť,
na ktorú si veľmi rýchlo zvyknete a iný už veru nebudete chcieť.
Kváskový chlebík vydrží oveľa dlhšie než tie z obchodu vyrobené z droždia - práve kvôli svojej jemne kyslastej chuti neláka
baktérie a plesne.
Je z hľadiska životosprávy kváskový chlieb vhodnou alternatívou bežného chleba u ľudí trpiacich problémami s trávením?
Kvások sa pri vhodnej teplote a za prístupu vzduchu aktivuje
a začne proces fermentácie ( prirodzený proces kysnutia). Aktivujú sa enzýmy a mikroorganizmy, ktoré majú schopnosť
zmeniť múku a vodu na niečo viac výživnejšie a ľahšie stráviteľnejšie. Keď si to tak zhrnieme, všetky živé mikroorganizmy
prítomné v kvásku majú schopnosť rozložiť ťažšie stráviteľné
látky prítomné v múke na jednoduchšie, ktoré naše telo ľahšie
strávi. Preto mnohí ľudia, ktorí mali problémy s trávením, môžu

Zo života v obci
zjesť kváskový chlieb / pečivo bez toho, aby mali nejaké ťažkosti. Avšak ľudia intolerantní na lepok by mali zvoliť kváskový
chlieb z bezlepkového kvásku a z bezlepkových múk.
O kváskový chlieb ľudia majú záujem, či ho chcú už konzumovať, alebo sa s vami chcú poradiť o príprave. Máte
nejaké svoje už „vychytávky“ s ktorými sa podelíte?
Čím ďalej, tým viac ľudí prestáva kupovať bežné pečivo či
chlieb z obchodov a dajú prednosť kvalitnému domácemu kváskovému chlebu. Z kváskovania sa stal novodobý trend, ktorý
samozrejme, ako inak, pohltil aj mňa. Tá najdôležitejšia rada pre
všetkých odo mňa - je potrebné rešpektovať potrebný čas na jednotlivé fázy kysnutia, ako som už spomínala, kvások pracuje
na tom, aby dostal zo zrna všetko zdraviu prospešné. V neposlednom rade je veľmi dôležité cesto poriadne vymiesiť, či už
ručne, alebo si pomôžeme kuchynským robotom.
Máte svoj sen, či vízie o rozšírení či založení vlastnej pekárne?
Mojím snom je mať vlastnú malú pekáreň, kde by som ponúkala ľuďom ručne robené, pre mňa špecifické, kváskové dobroty,
akým je napr. môj pivný chlebík, na ktorej receptúre som pracovala dlhšie, ale výsledok naozaj stojí za to – verte mi, taký pivný
bochníček, aký robievam, široko ďaleko nezoženiete, v neposlednom rade tam pridávam kúsok seba - lásku ku kváskovaniu.
Momentálne stále pracujem na nových receptúrach, takže
v budúcnosti sa určite máte na čo tešiť.
V septembri sa s priateľom chystáme na pár mesiacov do Ameriky načerpať nejakú inšpiráciu a potom sa uvidí, čo život prinesie, avšak môjho sna sa určite nevzdám.
Zároveň by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom za podporu a ich príjemné slová, ktoré mi píšu hneď potom,

ako vyskúšajú moje kváskové dobroty . Všetky tie slová ma
posúvajú vpred a čím ďalej, tým bližšie som pri splnení mojich
snov. Všetky moje výtvory môžete pravidelne sledovať aj na instagrame pod názvom Kúsky_od_Lucky.
						

(-jn-)

Cocherových Ujlacká madovina

V dňoch 22.2. – 24.2. 2019 sa konala na výstavisku AGROKOMLEX v Nitre výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, v rámci ktorej sa konal 5. ročník verejnej degustácie celoslovenskej súťaže MEDOVINKA ROKA 2019. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj rodáci z Veľkého Zálužia rodina - Cocherová, ktorá získala z pomedzi 102 vzoriek - 58 súťažiacich krásne 2. miesto.
Striebornú medailu si odniesli za OCHUTENÚ MEDOVINU 2017. Gratulujeme!
(-jn-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ
Dňa 8.12.2018 sa konali v našej obci Vianočné trhy, na ktorom
sa členovia ZO SZZ podielali varením vína a pečením klobások. 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 Folklórna skupina Ujlačanka pod vedením Anny Bakovej, za čo im
patrí vďaka. Veľké poďakovanie patrí našim sponzorom z firmy
TOPEC Topoľčany Ing. Petrovi Valentovi a Ing. Jurajovi Valentovi za pečivo a chutné pagáče. Každým rokom sa toto podujatie
teší veľkej obľube občanov Veľkého Zálužia. Po oficiálnom programe účastníci ochutnali dobrý guláš a po ňom dobré požehnané mladé vínko.
Na Výročnej členskej schôdzi 27. januára 2019 sme zhodnotili
činnosť našej ZO SZZ za rok 2018, schválili plán práce na rok
2019 a boli odovzdané diplomy víťazom súťaže Jablko roka
2018, súťaž o najkrajšiu hrušku, súťaž o najkrajšie hrozno, súťaž
o najkrajšiu kolekciu zeleniny a súťaž o najkrajšie kvetiny a ďalšie ocenenia. Výsledky boli zverejnené v predchádzajúcom čísle
obecného časopisu.
Na výročnej schôdzi boli odovzdané aj ocenenia našim členom
organizácie.
Ocenenie ZO SZZ Veľké Zálužie boli udelené jubilantom: Bédi
Alojz, Bíro Jaroslav, Mária Pekarová.
Ocenenie OV SZZ za dlhoročnú prácu v základnej organizácii:
Zdenek Zaujec, Stanislav Pekar, Karol Korec, Bédi Peter.
Ocenenie RV SZZ k životnámu jubileu dostal aj pán Peter Mego.

Menovaným k oceneniam gratulujeme a prajeme im veľa zdravia, šťastia a úspechov do ďalších rokov.
Na záver ďakujeme všetkým našim sponzorom, ktorí nás
v roku 2018 podporili, najmä hlavnému sponzorovi obci
Veľké Zálužie, starostovi obce Milanovi Bírovi, všetkým
poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou Gecíkovou,
PhD., Mgr. Janke Nevínovej, kultúrno - športovej referentke, Farskému úradu a všetkým našim sympatizantom.
V mene ZO SZZ vo Veľkom Záluží im želáme v novom roku
2019 hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a božského
požehnania.
(-vo-)

Činnosť a aktivity ZO JDS vo Veľkom Záluží
V decembri sme za krásneho zimného počasia navštívili vianočné trhy v Budapešti, v susednom Maďarsku. So sprievodcom
pánom Záhorským sme vyšli na Hradný vrch, odkiaľ sa nám
naskytol krásny výhľad na mesto. Potom nasledovala prehliadka
chrámu svätého Štefana a popoludní sme sa prechádzali po samotných námestiach s vianočnými trhmi. Domov sme sa vracali
po zotmení, aby sme mali možnosť zhliadnuť krásne vysvietenú
Budapešť.
Aj u nás, vo Veľkom Záluží, sa konali vianočné trhy s veľmi
dobrou atmosférou. Naše seniorky pripravili tradičné jedlá, výbornú kapustnicu a makové šúľance.
28. decembra 2018 sa uskutočnilo posedenie s názvom ,,Rozlúčka so starým rokom". Niesla sa v duchu porozumenia a spolupatričnosti. Spolu s našimi hosťami sme vytvorili milé spoločenstvo naplnené najkrajšími sviatkami roka, Vianocami, pookriati
nielen na tele, ale aj na duši.
Radostnú a veselú náladu nám svojim programom vytvorili žiaci ZŠ Karolínka Kmeťová a Danko Figúr, ďalej naši Gajdošskí
trogári a spevácka skupina Lehoťanka zo susednej Lehoty, za čo
všetkým patrí srdečná vďaka. Celým popoludním i večerom nás
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hudbou a spevom sprevádzal pán Omachel, ktorý vytvoril neopakovateľnú atmosféru tohto posedenia. Nechýbalo ani chutné
pohostenie pripravené členkami klubu.
Výročná členská schôdza ZO JDS sa uskutočnila 27. februára
2019, kde boli vyhodnotené všetky akcie, aktivity usporiadané našou organizáciou za rok 2018. Členovia boli oboznámení
s finančným hospodárením organizácie, jeho príjmami a výdavkami. Taktiež boli navrhnuté plánované akcie a aktivity na rok
2019.
Seniorský vek prináša so sebou bolesti, smútok, ale tento deň sa
povzniesol nad všetky tienisté stránky. S úctou, spevom, láskavým slovom, ktoré môže byť krátke, no ozvena je nekonečná,
sme gratulovali našim jubilantom, ktorí v roku 2018 oslávili 70,
75 a 80 rokov svojho života.
V kultúrnom programe vystúpili deti z našej MŠ a spevácka skupina Lehoťanka z Lehoty. Mladučká i seniorská generácia nám
s radosťou a s veľkým elánom spestrila našu výročnú členskú
schôdzu.
(-eá-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Folklórna skupina Ujlačanka
Rok 2018 sme ukončili ešte dvomi vystúpeniami na podujatiach, ktoré sa konali v našej obci.
V decembri sme svojim spevom pozdravili občanov a návštevníkov vianočného jarmoku a koledami popriali pekné prežitie
vianočných sviatkov.
Tak ako aj po minulé roky, sme sa aj v roku 2018 zúčastnili tradičného podujatia Svätojánske požehnanie mladého vína,
na ktorom sme piesňami o víne vytvorili veselú atmosféru
a dobrú náladu pri vínku.
Nový rok sme privítali v kruhu svojich najbližších na Novoročnom posedení. Tak ako býva dobrým zvykom v Ujlačanke,
pozvali sme aj bývalých členov, starostu obce Milana Bíra, pred-

nostku Obecného úradu pani Ivanu Gecíkovú a kultúrnu pracovníčku OcÚ pani Janu Nevínovú a poďakovali im za spoluprácu
a podporu našej FSk Ujlačanka.
Naša Folklórna skupina svojím spevom starých otcov a materí
i ľudovými pásmami udržiava folklórne tradície. A tak sme
boli organizátormi pozvaní 3. marca 2019 na prvý Rodinný
fašiangový sprievod, ktorý sa konal v našej obci. Svojimi veselými fašiangovými piesňami pri harmonike sme spríjemnili toto
podujatie a vytvorili veselú fašiangovú atmosféru.
						
(-ab-)

Novoročné posedenie				

Novoročné posedenie			

MO SČK

Tento rok sme začali februárovým výletom do Vysokých Tatier,
kde sme sa obdivovali krásu ľadových sôch v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku. Zrelaxovaní plní síl, sme v mesiaci
február v rámci Operačného programu Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v spolupráci so SČK rozniesli 26
potravinových balíčkov pre občanov v obci Lehota a Veľké Zálužie. Dňa 22.2.2019 sme v spolupráci s Transfúznou stanicou
Nitra zorganizovali odber krvi „Valentínska kvapka krvi“ na kto-

rej sa zúčastnilo 53 darcov, začo im aj touto cestou ďakujeme.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa konala Výročná členská
schôdza, na ktorej predsedníčka MO SČK pani Viera Škvareninová oboznámila členov organizácie s plánom činností a aktivitami, na ktorých sa bude MO SČK podieľať v roku 2019. 		
		
			
(-vš-)
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Športové okienko
Zimná príprava našej futbalovej mládeže
Počas zimného obdobia trénujú deti v telocvični a na umelej tráve. V tomto období sa koná veľké množstvo turnajov,
na ktoré cestuje aj naša mládež.
Naše mužstvá počas zimy cestovali do haly v Močenku, kde sa konali až tri turnaje.
Mladší žiaci (U13) skončili na 1. mieste a starší žiaci (U15) prehrali vo štvrťfinále a vypadli.
Svoj turnaj tu organizovalo aj ČFK Nitra a to pre kategóriu U15.
Na tomto turnaji skončili naši žiaci druhí.
Okrem turnajov sa v močenskej hale uskutočnilo veľké množstvo prípravných zápasov.
Zúčastnili sme sa aj turnajov v Seredi, kde žiaci skončili na 3.
mieste a kategória U13 svoj turnaj vyhrala.Všetky tieto zápasy
a turnaje smerovali k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov z turnajov ObFZ, ktoré sa považujú za vrchol zimnej prípravy.
Ako prvá mala svoj turnaj kategória U13, ktorá so svojím mladým tímom skončila na 3. mieste. Do ALLSTARS tímu sa dostal
aj náš hráč D. Kováč.
Pod názvom ATC CUP mala svoj turnaj aj kategória U15, ktorá
skončila na 2. mieste. Najlepším brankárom turnaja sa stal M.

Kubička a do ALL STARS tímu bola zaradená dvojica S. Záhorák a F. Bedi.
Kategória U11 sa musela na hlavný turnaj prebojovať z kvalifikácie, z ktorej naši chlapci postúpili bez problémov. Dobré výsledky pokračovali aj na hlavnom turnaji a stali sme sa víťazmi
turnaja Miniligy M. Stocha. Najlepším hráčom mužstva bol K.
Števík, najlepším brankárom turnaja J. Križan a najlepším hráčom turnaja J. Blaho.
Kategoria U9 mala svoj turnaj ako posledná. Naši najmenší
skončili na 3.mieste. Najlepším hráčom mužstva bol N.Plavčák
a najlepším hráčom turnaju M.Pekar.
Všetky tieto úspechy sú výsledkom dlhodobej trénerskej práce
a šikovnosti našich deti.

Turnaj ObFZ U9, 3.miesto					

Turnaj ObFZ U11, 1.miesto

Turnaj ObFZ U13, 3.miesto				

Turnaj ObFZ U15, 2.miesto
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(-mk-)

Športové okienko
Pumptrack Veľké Zálužie - nová dráha pre deti, mládež
a nadšencov cyklistiky
V minulom článku sme Vás informovali o zmenách a našich plánovaných aktivitách v oblasti cyklistiky v našej obci. Ešte pred
zimou sa nám podarilo zrealizovať prvú etapu zemných prác pod
dráhou. Na začiatku, sme uvažovali iba o malom okruhu v tvare trojuholníka avšak pre pozitívny ohlas tohto projektu sme sa
rozhodli využiť priestorové možnosti a spracovať riešenie pre
veľký projekt, ktorý sme rozdelili na 2 etapy. Za posledné 3 mesiace sme spolu s projektantom dráhy p. Romanom Kaločayom,
a p. Romanom Huňákom z firmy BIKEING vypracovali kompletnú dokumentáciu pre vybudovanie pumptrackovej dráhy vo
Veľkom Záluží.
V prvej etape bude vybudovaný malý okruh trojuholníkového
tvaru s dĺžkou okruhu 50 m. Dráha bude mať šírku 1,5 m a povrch dráhy bude tvoriť asfalt. V rámci prvej etapy bude vybudovaná aj oddychová – regeneračná zóna, ktorá bude pozostávať zo zelene, t.j. trávnik, stromy, živý plot, kde si budú môcť
cyklisti po náročnom športovom výkone oddýchnuť alebo v nej
zrelaxujú aj ostatní návštevníci. V rámci oddychovej zóny budú
osadené lavičky a iný mobiliár. Trávnaté plochy a stromy budú
zavlažované automatickým systémom pre udržanie oddychovej
zóny zelenej aj počas horúcich mesiacov. Túto etapu plánujeme dokončiť do 11.5.2019. V druhej etape projektu plánujeme
vybudovať dráhu v podobnom štýle s väčším množstvom vĺn

Vizualizácia pumptrackovej dráhy

zákrut, kde dĺžka jedného kola bude 100 m. Táto etapa bude náročnejšia a závisí na dostupných finančných prostriedkoch.
No napriek tomu veríme, že sa nám ju podarí dokončiť v roku
2020.
Ďalšie plány:
Dňa 22.6.2019 sa uskutoční v našej obci cyklo-podujatie, ktoré
bude spájať viaceré odvetvia cyklistiky. Na novovybudovanej
pumptrackovej dráhe sa bude konať 1. kolo seriálu PUMPCUP
2019 a 3. kolo Slovenských hier mládeže v triale. PUMPCUP
bude pokračovať ďalšími kolami v Báhoni, Topoľčiankach,
Novákoch a finále sa uskutoční v Banskej Bystrici. Seriál trialu bude v Záriečí, Rudine, Lučenci a finálne v Poprade. Cyklo
Team Veľké Zálužie bude, ako na začiatku PUMPCUPU, tak
aj na záver súčasťou podujatia v Banskej Bystrici, kde plánuje
zorganizovať Dual Speetrial. Všetky podujatia sú organizované
za podpory Slovenského Zväzu Cyklistiky ako odvetvia Trial
tak BMX.
Veríme, že sa pumptracková dráha osvedčí a budeme hľadať
spôsob financovania ako dobudovať aj 2. etapu dráhy. Sme presvedčení, že našou činnosťou vytvárame vhodné podmienky
nielen pre rozvoj cyklistiky, ale aj prispievame k zlepšeniu podmienok pre voľnočasové aktivity detí a mládeže v obci.
						
(-ap-)

Vizualizácia pumptrackovej dráhy

Súťaž mladých
hasičov
Dňa 2. marca 2019 sa konala
v obci Ivanka pri Nitre halová
súťaž hasičských družstiev, kde
našu obec reprezentovali dve
družstvá. Družstvo mladších
chlapcov v zostave M.Pintér,
M.Moravčík, A.Kreškóczi a D.
Kreškóczi sa umiestnilo na 1.
mieste a družstvo dievčat v zostave T.Sabová, S.Honejseková, V.Fraňová, A.Blahová sa
umiestnilo na 2. mieste. Poďakovanie patrí nielen naším hasičom, ale aj referentke mládeže
Dáške Danášovej.
(-mp-)
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Spoločenská rubrika
Opustili nás:
Emília Bírová r.Vindišová
Milan Moravčík
Mária Barantalová r.Klimantová
Miroslav Tkáč
Ján Macák
Jozef Bédi
Zosobášili sa:
Petra Megová a Matej Ruttkay
Lucia Krajčírovičová a Peter Patúc
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Narodili sa:
71 r.
54 r.
82 r.
57 r.
72 r.
85 r.

Viktória Gabriela Horváthová
Tomáš Kopecký
Lilly Ivančíková
Darina Bédiová
Martin Fašung
Eliška Cibulová

Vitajte medzi nami

Sára Ella Tehlárová

Ondrej Karas

		

Šimon Bútora 				

Eva Kocúrová

		

		

Filip Bédi			

Helena Heczková

Adrián Bodocký

ZO JDS - Vianočné trhy, Budapešť

