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Editorial
Vážení
spoluobčania,
po pár mesiacoch sa Vám
prihováram v čase, keď
okolnosti dnešnej doby
nás prinútili zmeniť svoj
osobný, pracovný a kultúrno-spoločenský život zásadným spôsobom. Oprávnená
opatrnosť, akoby nám stále
bránila roztočiť koleso bežných dní a vrátiť nám zabehnutý pracovný a životný
rytmus z čias pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Táto vážna
situácia zaujala v našom živote svoje miesto.
Prázdniny sa skončili, začal sa školský rok a mnoho detí sa vrátilo pomaly po polročnej prestávke do školských lavíc. A však
s výraznými zmenami. Školský dvor je prázdny a všetci žiaci sú vo svojich triedach s pani učiteľkami. Sedia v laviciach
s rúškami na tvári a zo školského rozhlasu sa im prihovára pani
riaditeľka. Takto nejak by mal prebiehať čas v škole ... rúška a dezinfekcia. Všetci si s malou dušičkou uvedomujeme, že
každým dňom sme v ohrození pandémie ochorenia
COVID – 19.
Od vypuknutia pandémie sme sa tešili, že našu obec tento vírus
obchádza. No tento optimistický postoj nám v obci dlho nevydržal. Vírusový priateľ „ navštívil“ aj našu obec. Prvý pozitívny
prípad sme zaznamenali v CVC Slniečko, kde je pohyb nielen
našich občanov, detí, ale aj spolkov a organizácií. Po zasadnutí krízového štábu Obce Veľké Zálužie sme pristúpili k opatreniam. Vydezinfikovali sme priestory SD a pracovníci CVČ
Slniečko a spoločenského domu nastúpili do karantény. Preventívne sa dezinfikovali aj priestory obecného úradu. Zdalo sa,

že nás bude vírus už obchádzať, no ako sa hovorí, zdanie klame.
Naši školáci si školu dlho neužili, nakoľko sa potvrdilo podozrenie na ochorenie COVID - 19 aj v škole. Opäť zasadal krízový štáb ZŠ, ktorý navrhol pani riaditeľke, aby udelila riaditeľské
voľno. Pristúpili sme k opatreniam, ako dezinfekcia priestorov
školy, testy, karanténa a ďalej sme sa riadili nariadením RÚVZ.
Celkovo sa začala začiatkom septembra zhoršovať situácia
na Slovensku a tak sme aj v našej obci sprísnili opatrenia.
Pripravené Zálužské vinobranie na september sme vzhľadom
k opatreniam museli zrušiť. Každoročne v mesiaci október, keď
príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť
a úctu občanom skôr narodeným. Tradične sa stretávajú naši seniori, členovia ZO JDS a jubilanti v októbri pri oslavách Mesiaca úcty k starším. No ani toto stretnutie sa nemôže uskutočniť,
ale k našim jubilantom sa darček a blahoželanie dostane.
Ako všade čítame a počujeme, vízie odborníkov terajšia situácia
sa tak ľahko nerozplynie a budeme sa musieť naučiť s ňou žiť.
Snažíme sa na to nemyslieť a žiť už takmer bežným a ničím
neohrozeným životom.
Milí spoluobčania,
pevne verím, že toto náročné obdobie s vašou podporou a spoločnými silami zvládneme a v zdraví sa znovu budeme stretávať
na plnohodnotnom kultúrno - spoločenskom živote
v našej obci. Preto nepoľavujte v pozornosti, buďte opatrní
a myslite na svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
		

Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenia z dvanásteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 27. júla 2020
UZNESENIE č. 89
K bodu 2 / Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Jána Bédiho a členov návrhovej
komisie Ing. Danielu Hollú a Mgr. Tomáša Tkáča.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 90
K bodu 3 / Schválenie návrhu programu dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstvaObecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží s pozmeňujúcim návrhom poslanca Bédiho.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 91
K bodu 5/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké
Zálužie na 2. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok
2020,
b) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2020.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 92
K bodu 5/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké
Zálužie na 2. polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
poveruje
hlavnú kontrolórku obce, aby v rámci svojej kontrolnej činnosti
skontrolovala čerpanie rozpočtu obce v bodoch dostavba MŠ a ZŠ,
kde boli narozpočtované sumy prečerpané.Hlasovanie: za: 9 - Ján
Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa:
0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 93
K bodu 6/ Schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve Obce Veľké
Zálužie priamym predajom (p. Kalúz a p. Rošková)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh cenovej ponuky na prevod obecného pozemku priamym predajom,
b) schvaľuje
prevod obecného pozemku, a to pozemok s p.č. 562/6 C-KN o výmere 631 m2 evidovaným na katastrálnej mape ako záhrada k.ú. Veľké
Zálužie a pozemok s p.č. 3631/12 C-KN o výmere 37 m2 evidovaným
na katastrálnej mape ako zastavaná plocha a nádvoria k. ú. Veľké Zálužie do podielového spoluvlastníctva každému v rozsahu ½ v pomere
k celku, odčlenených na základe GP 0182/2019 zo dňa 28.05.2019
overenom na OU Nitra, katastrálny odbor pod č. G1-1272/2019 dňa
12.06.2019 priamym predajom V. Kalúzom a K. Roškovou ako kupujúcimi,
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c) schvaľuje
cenu 10.555,00 Eur (slovom desaťtisícpäťstopaťdesiatpäť Eur) spolu za oba pozemky, ktorá je vyššia ako cena stanovená znaleckým
posudkom č.130/2020 zo dňa 24.07.2020, vyhotovený znalcom Ing.
Jozefom Račekom,
d) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi obcou Veľké Zálužie ako predávajúcim a V.
Kalúzom a K. Roškovou ako kupujúcimi.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 94
K bodu 7/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku manželia Andrášikoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Róberta Andrášika a manž. Denisy Andrášikovej , bytom
Dubina 1196/6, Veľké Zálužie o odkúpenie pozemkov parc.č.
564/99 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 9 m², a parc.č. 564/100 k.ú.
Veľké Zálužie o výmere 12 m²,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) schvaľuje
zámer odpredať pozemky parc. č. parc.č. 564/99 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 9 m², a parc.č. 564/100 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 12 m²
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť, ktorú Róbert Andrášik
a manž. Denisa Andrášiková kúpili v roku 2013, bola postavená
z časti na obecnom pozemku bývalými majiteľmi ešte pred rokom
1976.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 95
K bodu 8/ Žiadosť o odkúpenie pozemku z majetku obce manželia
Peniaškoví
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Michala Peniašku a manž. Zuzany Peniaškovej, bytom
Okružná 423/7, Veľké Zálužie o odkúpenie pozemku parc.č. 564/102
k.ú. Veľké Zálužie o výmere 61 m²,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) schvaľuje
zámer odpredať pozemok parc. č. 564/102 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 61 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetný pozemok tvorí predzáhradku rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetného pozemku nielen žiadateľmi, ale ešte aj starými rodičmi p. Michala Peniašku.Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina
Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 96
K bodu 9/ Žiadosť o odkúpenie pozemku z majetku obce p. Peniaško
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh stavebnej komisie zvýšiť výmeru na prevod obecného pozemku

Z rokovania obecného zastupiteľstva
dôvodom hodným osobitného zreteľa zo 100 m2 na 200 m2,
b) ruší
uznesenie č. 63/2015 prijaté obecným zastupiteľstvom dňa
27.04.2015,
c) určuje
ceny pri prevode pozemkov vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie
z dôvodu osobitného zreteľa, ak ich výmera je maximálne 200 m2, a
to 10,00 Eur/m2. V prípade, ak pozemok predstavuje jediný a nevyhnutný prístup k nehnuteľnosti žiadateľa, je cena vo výške 3,00 Eur/
m2.
Hlasovanie: za: 0; proti: 7 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; zdržal sa: 2 – Jaroslav
Bozáň; Pavol Pekar, Ing.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 97
K bodu 9/ Žiadosť o odkúpenie pozemku z majetku obce p. Peniaško
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Michala Peniašku bytom Okružná 423/7, Veľké Zálužie
o odkúpenie pozemku parc.č. 564/4 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 129
m²,
b) schvaľuje
zámer odpredať pozemok parc. č. 564/4 k.ú. Veľké Zálužie o výmere
129 m2 formou priameho predaja na základe znaleckého posudku.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 98
K bodu 10/ Žiadosť p. Pekarovej – predĺženie nájmu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť pani Ľudmily Pekarovej o predĺženie nájomnej zmluvy,
b) schvaľuje
predĺženie nájmu a to v trvaní do 31.03.2024
c) schvaľuje
cenu prenájmu 17,- eur za m2 na jeden rok.Hlasovanie: za: 9 - Ján
Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej Práznovský,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 99
K bodu11/ Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Ing. Mareka Bíra, bytom Kostolná 1244/5, Veľké Zálužie
o odkúpenie pozemku parc. č. 57/11 k.ú. Veľké Zálužie, ktorý je na
základe LV č. 2061 vo vlastníctve obce,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) nevyhovuje
žiadosti o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 57/11 k.ú. Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 100
K bodu 12/ Výzva SAŽP Bratislava na určenie formy zabezpečenia
pohľadávky (blankozmenka) projektu Obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberného dvora.Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží
a) schvaľuje
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspev-

ku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/48 zo dňa 04.05.2020 (ďalej len
„Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy
o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo
forme záložného práva na majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je vo
vlastníctve prijímateľa – obce Veľké Zálužie vo výške poskytnutého
NFP.
Jedná sa o nasledovný majetok:
Názov hnuteľnej veci a popis príslušenstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kolesový traktor SAME EXPLORER 100 MD
Čelný nakladač FERRO FLEX FF 1800
Náves jednoosový trojstranný sklápač BIG 7.5
Štiepkovač PEZZOLATO PZ 140
Ramenový nakladač RNR 8V na podvozku GRAND SUPER
Šmykom riadený nakladač CATERPILLAR 226D
Drvič stavebného odpadu DB ENGINEERING – DB-225
Závesné kontajnery - ELKOLAST 6 ks

Rok nadobudnutia
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Nadobúdacia
hodnota v EUR
93840,00
28560,00
29040,00
22920,00
75120,00
68160,00
83760,00
10008,00

b) odporúča
starostovi obce podať žiadosť na Slovenskú agentúru životného prostredia o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva v prospech
Ministerstva životného prostredia SR zastúpeného na základe splnomocnenia obsiahnutého v zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.apríla
2015 Slovenskou agentúrou pre životné prostredie,
c) odporúča
starostovi obce podpísať návrh zmluvy o zriadení záložného práva,
ktorý zašle MŽP SR resp. SAŽP,
d) odporúča
starostovi obce registrovať záložné právo na hnuteľný majetok obce
Veľké Zálužie vymenovaný v bode a) tohto uznesenia v Notárskom
centrálnom registri záložných práv.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 101
K bodu 13/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
– p. Chlebcová
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
žiadosť Miroslava Chlebca a manželky Evy Chlebcovej, obaja bytom
Podvinohrady 544/44 Veľké Zálužie o dokúpenie pozemku reg. „C“
parc.č. 1799/2 Veľké Zálužie o výmere 47 m2,
b) berie na vedomie
stanovisko stavebnej komisie,
c) súhlasí
so stanoviskom stavebnej komisie,
d) schvaľuje
zámer odpredať žiadateľom: Miroslavovi Chlebcovi a manželke Eve
Chlebcovej, bytom Podvinohrady 544/44 Veľké Zálužie, pozemok
reg. „C“ parc.č. 1799/2 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 47 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Predmetný pozemok je oplotený a je
súčasťou záhrady k RD vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie predmetného pozemku žiadateľmi (26 rokov) a predtým aj príbuznými žiadateľky.
Hlasovanie: za: 9 - Ján Bédi, Ing.; Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav
Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

STRANA 5

Obecný úrad informuje
„Skôr ako niekoho budeš súdiť ....“
„Skôr ako niekoho budeš súdiť“ je názov cyklu krátkych príbehov, ktoré sú voľne dostupné na internete.
Ich ústrednou témou je ľudské správanie v každodenných situáciách. S počtom 5,2 miliónov zhliadnutí
patria k videám s pomerne vysokou sledovanosťou.
Jednoduchý príbeh z bežného života, pekná situácia,
zaujímavý záver v divákovi zanechá pocit prekvapenia zo zápletky a procesu zmeny počiatočného negatívneho postoja hlavného aktéra. Myšlienka ukrytá
v týchto videách je veľmi silná, emotívna a navodzuje
pocit pochopenia a dobra.

skych fondov je však viazané na merateľné ukazovatele a tzv. benchmarky. Po napočítaní všetkých
ukazovateľov sme zistili, že maximálna suma, ktorú
obec môže získať je 605.084,35 Eur. Preto po úspešnom odsúhlasení projektového zámeru a konečnom
spracovaní projektovej dokumentácie bolo potrebné upraviť finančný rozpočet na sumu stanovenú
benchmarkom. Za pár týždňov od vyhlásenia výzvy obec podala žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na Prístavbu a prestavbu materskej školy. O samotnom projekte a priebehu výstavby
materskej školy sme už písali niekoľkokrát, tomu sa
v tomto príspevku venovať nebudeme. Našu pozornosť upriamime len na financie a financovanie celej
dostavby.

V rutine nášho každodenného života však príliš rýchlo zabúdame na pocity, ktoré v nás tieto príbehy zanechávajú. Rýchlo a opätovne sa prikláňame k celospoločenskému trendu osočovania, vulgárnosti a hanenia.
V tejto našej technologicky vyspelej spoločnosti sa Rozpočet prístavby materskej školy sa v dôsledstáva akýmsi nepísaným pravidlom, že namiesto toho, ku benchmarkingových ukazovateľov upravoval zo
aby sme sa spolu tešili z dosiahnutých úspechov, tak sumy 633.800,00 na 605.084,35 Eur. Projektová dosa obviňujeme z rozkrádania, klamania a zavádzania. kumentácia však už bola hotová a z hľadiska čerpania
A pritom stačí tak málo: slušne sa opýtať, trpezlivo príspevku z európskych fondov nebolo vhodné meniť
celý stavebný projekt. Z rozpočtu projektu a výkazu
počkať na odpoveď a vypočuť si ju do konca.
výmer na financovanie z eurofondov síce „vypadla“
Takto nejak je to aj u nás v dedine. Dlhé roky sa roz- položka - hliníková zasklená stena, ale v samotnom
právalo o tom, aké je dôležité rozšíriť škôlku, dosta- projekte táto ostala zachovaná, nakoľko je to obvovať nové triedy, ako sa obec nestará o mladé rodiny dová stena jednej triedy a jedálne. Vedeli sme o tom,
s deťmi, ako si rodičia musia hľadať miesto v škôlke pretože každá položka nad rámec benchmarku sa stápre svoje deti v Nitre atď. Nikto, ale nezisťoval čo sa vala neoprávneným výdavkom a v konečnom dôsleddialo v pozadí a prečo sa tak dialo. Prvý nápad dosta- ku by ju obec zaplatila tak, či tak. Rozdiel medzi provať materskú školu vznikol ešte v roku 2007. Vypra- jektovou cenou stavby a benchmarkovou cenou bol
covali sa prvé štúdie. Obec však ešte aktívne sa snažila 28.715,65 Eur.
dobudovať kanalizáciu, postavili sa obecné bytovky
a peňazí navyše nebolo. Obecné zastupiteľstvo nes- Ďalšia nová situácia vo financovaní stavby vznikúhlasilo s úverom na rozšírenie materskej školy. Pár la po ukončení procesu verejného obstarávania. Je
rokov ostalo ticho. Situácia s rastúcim počtom detí vo možné polemizovať, či bola cena stavebnej práce
vekovej kategórií 3 – 6 rokov sa však každým rokom skutočne neznáma a súťažiaci relevantne do verejzhoršovalo. Detí pribúdalo, ale kapacity našej záluž- ného obstarávania predložili svoje cenové ponuky.
skej škôlky nestačili, aj napriek udeľovaním výni- Preto píšeme o polemizovaní, lebo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Mimiek zo strany úradu verejného zdravotníctva.
nisterstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
V roku 2016 nastal zlom a bolo možné čerpať finanč- a Obcou Veľké Zálužie spolu s rozpočtom projektu,
né prostriedky aj na materské školy. Na jeseň 2016 kde bola uvedená aj cena stavby, bola zverejnená
bola vyhlásená výzva Integrovaného regionálneho v centrálnom registri zmlúv. Každý jeden záujemca
operačného programu zameraného na zvýšenie kapa- vo verejnom obstarávaní sa s touto verejne dostupnou
city v materských školách. Aj napriek veľmi krátke- zmluvou mohol oboznámiť.
mu času na prípravu, naša obec využila túto možnosť
získať finančné prostriedky na dostavbu škôlky. Za- V určenej lehote predložilo svoju cenovú ponuku 5
dala spracovať novú projektovú dokumentáciu tak, uchádzačov, pričom najnižšia vysúťažená suma bola
aby bola v súlade v podmienkami vyhlásenej výzvy. 539.907,32 Eur. Firma, ktorá predložila túto cenovú
Rozpočtovaná cena stavby podľa projektovej doku- ponuku sa tak stala víťazným uchádzačom. Keď si
porovnáme pôvodnú rozpočtovú cenu a vysúťaženú
mentácie bola 633.800,00 Eur.
cenu, zistíme rozdiel 93.892,68 Eur.
Financovanie projektov prostredníctvom európSTRANA 6

Obecný úrad informuje

Každý, kto sa venuje stavebníctvu, stavbám resp.
projektovaniu stavieb vie, že pokiaľ chceme stavbu
urobiť poriadne, tak ju neoklameme a svoje si bude
pýtať. Taktiež je neprípustné porovnávať verejnú
stavbu, akou je aj budova škôlky, so stavbou rodinného domu, ktorý sa stavia najmä svojpomocne a šetrí
sa na každom kroku. Skúsme sa tiež zamyslieť nad
otázkou, či pri rodinnom dome sú dodržané všetky protipožiarne normy vrátane hlásičov požiaru.
Stavba rodinného domu sa prevažne robí tak, aby
spĺňala všetky kritériá ku kolaudácii. Nevyžaduje sa
stanovisko hasičov, hygieny či technickej inšpekcie
a inšpektorátu práce. Taktiež sa nepredkladajú faktúry
na každý jeden materiál, ktorý bol v dome použitý,
doklady o vyplatení firmy či pracovníkov na stavbe.
Pri verejných stavbách, zvlášť keď podliehajú
kontrole zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, financujúcej banky či iných národných či európskych kontrolných orgánov, takáto možnosť nie je
prípustná. Každý jeden krok na diele/stavbe musí byť
zdokumentovaný listinne, fotograficky, stavebným
denníkom a súpisom vykovaných prác. Následne sa
vystavuje reálna faktúra, ktorá sa predkladá na financovanie. Táto faktúra vždy obsahuje aj daň, pretože
obec nie je platcom dane z DPH a platí konečnú –
spotrebiteľskú cenu.
Každá stavba je „živý“ organizmus. Treba si uvedomiť, že pri zahájení stavebných prác sú niektoré veci
skryté a nie je ich možné predpokladať. Zvlášť, ak sa
zasahuje do existujúcej budovy. Môže byť iné trasovanie inžinierskych sietí ako bolo v projektoch z 80tych rokov, staré priečky a steny môžu mať skryté
závady, ktoré „vyplávajú“ na povrch až keď sa stavba
otvorí. Viackrát sa stalo, že pri stavebnom „otvorení“
staršej budovy spadla celá stena, zistilo sa prehnité
vodovodné potrubie, či iné skryté závady. Európske
a aj slovenské technické normy majú svoje ustanovenia, ktoré je potrebné dodržať. Pri žiadosti o stavebné
povolenie nie je potrebné deklarovať súlad s týmito
normami. Avšak pri kolaudačnom konaní však dotknuté štátne orgány, ktoré sa vyjadrujú k stavbe a jej
bezpečnej prevádzke, už súlad s technickými normami a vyhláškami vyžadujú (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, KR HaZZ, Inšpekcia práce). Ich
stanovisko je súčasťou kolaudačného rozhodnutia.
A za služby, ktoré sa robili navyše podľa požiadaviek
dotknutých orgánov, sa musí platiť.

majetok a aj v konečnom dôsledku naše financie.
Náklady nad rámec projektu prístavby a prestavby
materskej školy, ktoré už neboli financované z európskych fondov a súviseli najmä s dokončovacími
prácami a zabezpečením súladu s technickými normami, boli vo výške 80.990,41 Eur. Počas riešenia
inžinierskych sietí bola tiež uskutočnená prekládka
plynovodného potrubia. Tento náklad bol vo výške
4651,36 Eur. Ďalšie náklady súviseli s povinnou publicitou a informovanosťou o projekty podľa pravidiel
Európskej únie. Tieto náklady predstavovali 436,00
Eur. Publicita nie je oprávnený výdavok a obec ho
financovala z vlastných zdrojov.
Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom Záluží tak stála celkovo 647.521,08 Eur. Takže stále sme
škôlku so „všetkým všudy“ postavili o 13.721,08 Eur
drahšie ako boli pôvodné rozpočtové náklady vrátane
posudkov a prác, ktoré sa nedali predpokladať. V obci
máme modernú škôlku pre 169 detí. Je plne funkčná
a zodpovedá všetkým požiadavkám na bezpečnú prevádzku. A že finančné prostriedky neboli schválené
v rozpočte obce? Je to skôr otázka na obecné zastupiteľstvo, najmä na jednu jeho časť, prečo sa počas celej
doby výstavby ani neprišli pozrieť, ako pokračujú stavebné práce, neprišli sa spýtať na obecný úrad a ani
za starostom obce, či je možné nejakým spôsobom
pomôcť. Dokonca si časť obecného zastupiteľstva vyžiadala osobitnú prehliadku dobudovanej stavby bez
vedomia starostu a po oficiálnom otvorení prístavby.
Obecný úrad niekoľko krát predkladal tieto náklady
v Návrhu úpravy rozpočtu obce, avšak väčšinová časť
zastupiteľstva sa touto otázkou nezaoberala, resp.
odmietla o nej diskutovať.
V tejto súvislosti sa vynára do popredia jedna múdrosť
starých otcov. Radi sa s vami o ňu podelíme a možno
sa s nami aj stotožníte, milí čitatelia:
„Nikomu nič nevysvetľuj. Priatelia to nepotrebujú,
nepriatelia Ti neuveria a hlupáci to nepochopia.“
			

(-ocu-)

Preto ak chceme stavbu skolaudovať, dokončiť a dať
do bezpečného užívania, je potrebné všetky veci dotiahnuť do každého detailu. Ide predsa o naše deti, náš
STRANA 7

Obecný úrad informuje

V našej obci sa môžete obrátiť na Pohrebnú službu ASTRA, ktorá zabezpečí potrebné
veci súvisiace s poslednou rozlúčkou vrátane prevozu zosnulého do Domu smútku.

STRANA 8

Obecný úrad informuje
Záleží nám na tom, aby to bolo dôstojné a upravené pietne miesto
Každý nájomca hrobového miesta má v zmluve zakotvené, že sa musí starať aj o okolie prenajatého hrobového miesta, mnohí to
však zanedbávajú. Obci ako správcovi cintorína záleží na tom, aby bolo dôstojne a pietne miesto pekne upravené. Kosenie trávy
zamestnancom obce krovinorezom sa robí postupne. Nie je to vždy jednoduché, pretože nejde o súvislú trávnatú plochu, ale hlavne
o chodníky, nerovnomerne umiestnené hrobové miesta (starý cintorín) a úzke prechody medzi hrobmi. Problémy koscom spôsobuje
aj odpad, ktorý nedávajú ľudia do kontajnerov, ale odkladajú ho za náhrobky. Kosci majú najväčšie problémy s nájomcami hrobových miest, ktorí sa o hroby nestarajú, nechávajú ich zaburinené a zarastené.
Pozostalí tiež nechávajú na hroboch suché kvety, zničené vence, vypálené kahance. Ľudia sa na takýto neporiadok sťažujú, správa
cintorína však ostatky kvetov, vencov či kahancov nemôže odstraňovať z týchto hrobových miest.

Nový cintorín - údržba okolia hrobového miesta

Nový cintorín 				

Starý cintorín

Oddychové lavičky
Uplynulé dni ste si možno všimli prvé, nové lavičky, ktoré pribúdajú v oddychových zónach v našej obci. Lavičky vyrábame
vlastnými silami vďaka šikovným rukám starostu obce p.Milana Bíra a zamestnancom obce. Veríme, že budú pohodlnou zastávkou pre všetkých, ktorí sa radi prechádzajú našou obcou.

Areál v Klube dôchodcov

Ihrisko v ŠK

Areál v Klube dôchodcov

Ihrisko v ŠK

Pri Farme HSH

Pri farme HSH

STRANA 9

Čo sa deje za dverami
Oprava schodiska
Prístupové schody pred ambulanciou všeobecného lekára si vyžadovali opravu. Oprava bola potrebná najmä z hľadiska zvýšenia
bezpečnosti. Zlepšil sa aj vizuálny vzhľad priestoru pred ambulanciou.

Chodník pri SD
Aj naša obec už vo väčšej miere dáva chodcom možnosť bezpečne sa pohybovať po opravených a novovybudovaných chodníkoch. Bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov našej obce tak zvýši aj dobudovaný chodník pri SD na Hlavnej ulici.

STRANA 10

Čo sa deje za dverami
Aby nás nevytápalo
Na ulici Vodná, Vinohrady a Podvinohrady sme z rigolu a kanála vyčistením odstránili nánosy náplavového bahna, kameniva
a trávy. Snažili sme sa znížiť negatívny dopad prívalového dažďa, aby neprichádzalo k zaplaveniu ulíc.
Vodná ulica

Vinohrady a Podvinohrady

STRANA 11

Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí priatelia,
dnes, na začiatku nového školského roka, by som sa chcel
s Vami podeliť o niekoľko príbehov z detských čias sv.
Jána Bosca, ktorý zvykne byť bežne nazývaný don Bosco.
Bolo to už dávno, keď sa v Morialde, malej miestnej časti patriacej do Castelnuova d´Asti v Taliansku, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.8. 1815 narodil malý
chlapček Giovanni (Janko) Bosco. Jeho otec sa volal
František a mama Margita. Boli roľníci a na chlieb i život si zarábali prácou na poliach. Janko bol ešte maličký, keď mu náhle zomrel otec na zápal pľúc. Odvtedy sa
o Janka a jeho súrodencov obetavo starala mama Margita
sama. Keď v tom istom roku úrodu zničilo strašné sucho,
a mama Margita nevedela zaobstarať jedlo pre deti, nestratila odvahu a povedala svojim deťom: „Keď otec umieral,
povedal mi, aby som dôverovala Bohu. Preto si kľaknime a pomodlime sa.“ Vzor nábožnej, odvážnej a usilovnej
mamy bol pre malého chlapca Janka veľmi dôležitý.
Keď mal Janko asi desať rokov, začal sa venovať iným
chlapcom. Hoci bol malej postavy, chlapci jeho veku ho
mali veľmi radi, ale sa ho aj báli. Usiloval sa pochopiť ich
sklony, zahľadel sa im do tváre a podarilo sa mu z nich
vyčítať, aké plány v tej hlave sú. Každý z chlapcov chcel,
aby im Janko bol priateľom a v sporoch sudcom. Janko robil dobre, komu sa dalo, ale zle nikomu. Chlapci ho chceli
mať za priateľa, aby ich bránil pri škriepkach v hre. Bol
naozaj malý, ale bol silný a odvážny a to naháňalo strach
aj väčším chlapcom. A tak keď vznikali spory, hádky a bitky, volali si ho, aby ich rozsúdil, a všetci prijímali jeho
rozhodnutia. No chlapcov najviac k Jankovi priťahovalo
a zároveň ich zabávalo jeho rozprávanie. Rozprával im,
čo počul v kázni a na katechizme. Hovoril im o dobrodružstvách, ktoré vyčítal z kníh Francúzski králi a ďalších.
K chlapcom sa často pridávali aj dospelí. Cestou cez polia a lúky do Castelnuova šlo s ním aj do sto ľudí, aby
ho počúvali. V zime, keď mnohé dedinské rodiny trávili
večery v maštali, ktorá bola v tom čase najteplejším miestom domu, všetci ho pozývali, aby im rozprával svoje príbehy. Bez pohnutia dokázali päť-šesť hodín počúvať, ako
im čítal z Francúzskych kráľov. Malý čitateľ Janko stál
vzpriamený na lavici, aby ho všetci videli. Už vtedy sa
bežne povrávalo: „Ideme na kázeň“, lebo pred jeho rozprávaním a i po ňom sa všetci prežehnali a pomodlili Zdravas. V lete sa to všetko zmenilo a stávalo sa to záväzným.
Vo sviatočné dni chodili za ním chlapci z blízkych domov
i z ďalekých osád. Janko robil pre nich predstavenia. Najprv sám chodieval na jarmoky a slávnosti, aby niečo odkukal od rôznych šudiarov a kaukliarov. Pozorne sledoval ich
kúsky a šikovnosť. Keď sa vrátil domov, skúšal to dovte

dy, kým sa mu to nepodarilo. A hoci to znie neuveriteľne, v jedenástich rokoch už robil kaukliarske kúsky, salto mortale, chodil na rukách, skákal a tancoval na lane
ako profesionálny cirkusant. Keď bolo všetko pripravené
na predstavenie, najprv vyzval divákov pomodliť sa ruženec a zaspievať nejakú nábožnú pieseň. Potom vystúpil
na stoličku, aby povedal kázeň. Zopakoval to, čo predpoludním počul pri omši, alebo porozprával niečo zaujímavé,
čo počul alebo čítal. Po kázni sa zasa nakrátko pomodlili
a predstavenie sa začalo. Malý kazateľ sa zmenil na profesionálneho kaukliara. Robil salto mortale a iné odvážne kúsky. Chodil na rukách. Ďalej nasledovali kaukliarske čísla. Hltal peniaze a potom ich lovil divákom z nosa.
Rozmnožoval farebné guľôčky a vajcia, premieňal vodu
na víno, zabil kohútika a rozsekal na kúsky a vzápätí ho
hneď vzkriesil, aby všetkým veselo zaspieval. Napokon
vyskočil na povraz, chodil po ňom s istotou ako po obyčajnom chodníku, skákal, tancoval, chytil sa rukami a nohy
vyhadzoval do vzduchu, alebo zavesený za nohy lietal
dolu hlavou. Po vyčerpávajúcom predstavení sa všetci prítomní s Jankom krátko pomodlili a rozišli domov. Mama
Margita pritom vedela o všetkých plánoch svojho syna,
bez jej dovolenia nerobil nič. Ona o všetkom vedela, všetko sledovala a nechala ho konať (bolo by milé raz si trochu
priblížiť aj konanie mamy Margity – aj ona sa stala svätou!
Na záver pripájam praktickú don Boscovu formulku
svätosti (dal ju Dominikovi Saviovi, jednému zo svojich
žiakov):
Po prvé: veselosť. To, čo ťa znepokojuje a oberá o pokoj,
nepochádza od Boha. No nehovorím o pojašenej veselosti,
ale o takej, čo sa rodí z pokoja s Bohom a s blížnymi.
Po druhé: duchovné a školské povinnosti. Byť pozorní
na vyučovaní, usilovne študovať, modliť sa, a to všetko
nie kvôli ctižiadosti, žeby ťa chválili, ale z lásky k Pánovi
a aby si sa stal dobrým človekom.
Po tretie: rob dobre druhým. Pomáhaj svojim kamarátom, aj keď ťa to bude niečo stáť. To je všetko, čo máš
robiť, aby si sa stal svätým.
Všetkým čitateľom prajem úspešný nový šk. rok 2020/21.
Váš Anton Ižold
duchovný otec farnosti
(spracované podľa: Teresio Bosco, Dominik Savio, Vydavateľstvo Don Bosco, 2006; Spomienky Jána Bosca, Vydavateľstvo Don Bosco, 2005)

Zo života v obci
Denné tábory s angličtinou Helen Doron
Učenie jazykov je dlhodobá záležitosť, ale už tri roky sa deti
vo Veľkom Záluží môžu angličtinu učiť tak prirodzene ako svoj
materinský jazyk. Hneď prvý rok nám priestormi pomohlo Materské centrum Blšky, kde sa naučili rozprávať po anglicky naši
prví škôlkari.
Vďaka ústretovosti pani riaditeliek mohli mať minulý školský
rok deti angličtinu Helen Doron už priamo ako krúžok v našej
materskej škole aj na základnej škole. V marci, keď sa všetko
zastavilo, my sme začali s intenzívnou online výučbou, ktorú za
úžasnej podpory rodičov zvládli absolvovať takmer všetci študenti od 3 do 11 rokov. Deti tvorili také zohraté tímy, že aj cez
počítač sa na seba tešili, takže mi napadlo, či by sa chceli spolu
stretnúť aspoň na tábore, aby nemuseli čakať do septembra.

ihrisko v školskom areáli.
Prvý augustový týždeň zasa patril školákom počas celodenného
tábora. Školáci boli pirátmi a tak si potrebovali vyrobiť pirátske
čiapky aj podmorský svet. Skúšali ukradnúť strážený poklad, ale

S podporou obce sme si mohli prenajať priestory Centra voľného času Slniečko, kde sa posledný júlový týždeň stretli škôlkari
na poldennom tábore. Navzájom sa poznali, takže od prvého dňa
vytvorili pevnú partiu. Deti spoznávali známych skladateľov a
ich diela. Taktiež sa učili hudobné nástroje, zopakovali si časti
zistili, že lepšie je pracovať, upratať si palubu a potom nakúpiť
v obchode potraviny a otvoriť si na lodi vlastnú reštauráciu. To
všetko v angličtine. K tomu si precvičili všetky aktivity, ktoré
môžeme robiť na mori a na pláži a mnoho ďalšieho. Pri hre sa
naučili používať aj ďalší čas v angličtine a nové pesničky. Vonku bolo najobľúbenejším miestom ihrisko za školou. Užili si
vystupovanie na pódiu, visenie na preliezačkách, aj skrývanie
v tuneli. V posledný deň nás na ihrisku prekvapil pán starosta,
ktorý deti obdaroval bonboniérami a vodami, čím urobil sladkú
bodku za naším týždňom.

tela, farby, spievali známe aj nové piesne z kurzov Helen Doron.
Najviac zo všetkého však chceli vyrábať tak všetko, čo robili,
pomenúvali tiež v angličtine. A hoci toho vyrobili naozaj veľa,
stihli aj piknik v tráve, prieskum Veľkého Zálužia a očarilo ich

Už teraz sa teším na známych aj nových študentov v škôlke,
škole, aj Materskom centre, pretože pri príležitosti 15.výročia
angličtiny Helen Doron na Slovensku, sa môžu všetci naši študenti zapojiť do súťaže o ročné školné.
Ivana Kubaská
Helen Doron English Veľké Zálužie

VYHRAJTE
ROČNÉ ŠTIPENDIUM
Oslavujte s nami 15
rokov na Slovensku!
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Materská škola
Leto v MŠ
Ani sme sa nenazdali a leto je nenávratne preč. Po utíchnutí detských hlasov v triedach a na školskom dvore, aj
zamestnankyne našej MŠ absolvovali zaslúžené dovolenky v kruhu svojich najbližších, spoznávaním krás našej
krajiny, aby sa mohli oddýchnuté vrátiť k svojim povinnostiam.
Skôr, ako sa otvoria brány pre naše deti, v MŠ už nastal
pracovný ruch. Začalo sa generálne upratovanie budovy
od kuchyne, jedálne, telocvične a samozrejme aj tried.
Tento rok sa nám podarilo vymaľovať triedu Lienok
a školskú kuchyňu, z čoho sa veľmi tešíme. Tiež máme
osadené vonkajšie parapetné dosky a vymenené žalúzie
v jednej z tried.

Trieda: Lienky

Príroda nie je smetisko
V súvislosti s aktívnou účasťou v projekte ,,Recyklohry“ na školskom dvore pribudol aj informačný panel s názvom „Príroda nie je smetisko“. Sú v ňom umiestnené rôzne druhy odpadkov, spolu s údajom, ako dlho sa v prírode rozkladajú. Dúfame,
že zaujme nie len deti, ale pristavia sa pri ňom aj rodičia a spoločne sa nám podarí svojou troškou prispieť k ochrane našej
planéty.

Všetkým patrí veľké ďakujem
Príroda nie je smetisko, to vie každý z nás. Je však dôležité, začať sa tak
správať a učiť naše deti tejto filozofii. Naša materská škola je toho príkladom, našim deťom sa venujú aj v oblasti environmentálnej výchovy. Nápad pani učiteľky Slávky Čaplánovej na náučnú tabuľu o veciach, ktoré
do prírody nepatria, sa podarilo zrealizovať za finančných príspevkov od
miestnych sponzorov, za pomoci šikovných rodičov a starých rodičov
detí materskej školy. Všetkým patrí veľké ďakujem.
Ďakujem každému, komu nie je ľahostajná naša materská škola, a ani
naša príroda.
					
Mgr. Katarína Pozsgaiová
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Materská škola
Zmeny na školskom dvore
Zmeny sa uskutočnili aj na školskom dvore. Pretože po dostavbe budovy sme mali zničenú časť trávnika, rozhodli sme sa ho
nahradiť umelou trávou.

Pocitový chodník
Ďalšou novinkou na šk. dvore je „Pocitový chodník“. Tento chodník, ktorému sa hovorí aj senzomotorický, umožňuje deťom prostredníctvom pocitov spoznávať rozličné prírodné materiály rovnako v praxi, ako aj v teórii. Je určený na chodenie bez topánok,
čím sa u detí rozvíja koordinácia, motorika, rovnováha a spevňuje sa klenba chodidla. V neposlednom rade deti prekonávajú obavy
z nepoznaného, čím sa zvyšuje ich sebadôvera. Za nápad a zrealizovanie týchto dvoch noviniek na našom školskom dvore vďačíme
našej kolegyni Slávke Čaplánovej, ktorej samozrejme pomohol aj učiteľský kolektív.
Veríme, že naše novinky potešia tých najdôležitejších a to sú naše deti. Do nastávajúceho školského roka teda prajem všetkým vykročiť tou správnou nohou a hlavne v pevnom zdraví.
				
(-eo-)
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Základná škola
Prvý deň nového školského roka
Prázdniny sa skončili. Ubehli veľmi rýchlo a 2. septembra sa
stretli žiaci a pedagógovia, aby spolu slávnostne otvorili nový
školský rok. Tento bol výnimočný tým, že z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení sa nekonal spoločný nástup
všetkých žiakov, učiteľov, rodičov a hostí na školskom dvore.
Do budovy mohli vstúpiť s deťmi iba rodičia prvákov. Žiaci
všetkých ročníkov sa rozdelili do svojich tried, kde ich už čakali
triedne pani učiteľky a pán učiteľ. Slávnostné otvorenie nového
školského roka sa uskutočnilo cestou školského rozhlasu. Začalo sa štátnou hymnou Slovenskej republiky a príhovorom riaditeľky školy Mgr. Dariny Lahučkej. Srdečne privítala všetkých
žiakov, najmä prváčikov, pedagógov, rodičov i nepedagogických zamestnancov školy. Popriala im v novom školskom roku
hlavne veľa zdravia, aby sa im podarilo splniť všetky úlohy,
ktoré ich čakajú. Ubezpečila rodičov, že všetkým pedagógom
záleží na tom, aby ich deti dosahovali čo najlepšie výchovnovzdelávacie výsledky a poprosila ich o pomoc pri ich výchove,
vzdelávaní a najmä domácej príprave na vyučovanie.
Žiaci dostali od svojich triednych učiteľov všetky základné informácie, ktoré sa týkajú dodržiavania pandemických opatrení
a pokyny k organizácii prvých dní v škole. Všetky dôležité informácie zo života školy majú žiaci i rodičia neustále k dispozícii na webovej stránke školy a cez školský informačný systém
edupage, ktorý používame už druhý rok.
Vedenie školy sa v spolupráci s nepedagogickými i pedagogickými pracovníkmi školy snažilo urobiť všetko preto, aby
bola škola na nový školský rok dobre pripravená. Počas letných prázdnin sa okrem dôkladného upratovania a dezinfekcie

priestorov uskutočnili drobné rekonštrukčné práce a opravy.
Boli vybrúsené a nalakované pôvodné parkety v piatich triedach, v dvoch odborných učebniach a v miestnosti pre pani
upratovačky. Podlahy sa budú dať lepšie udržiavať, sú umývateľné a hygienické. Do tried prvého stupňa sme zakúpili rozkladacie podložky na sedenie na zemi a do oddelení školského klubu koberce. Vo vestibule školy, v jedálni a na každom poschodí
sú umiestnené stojany s dezinfekčným roztokom. V súlade
s hygienickými požiadavkami sú toalety, triedy, jedáleň a kancelárske priestory vybavené tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Pani upratovačky všetky priestory
a dotykové plochy viackrát denne dezinfikujú.
Posledný augustový týždeň pani učiteľky triedy pripravili, vyzdobili a snažili sa vytvoriť žiakom príjemné prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť pri učení nových poznatkov a zručností. Sme si vedomí, že prerušenie vyučovania,
dištančné vzdelávanie počas zatvorených škôl od marca
do júna 2020 sa odzrkadlí na vedomostiach žiakov. Našou
úlohou bude počas prvých týždňov zistiť ich úroveň a urobiť
všetko preto, aby sme dokázali doučiť v rámci možností čo
najviac zameškaného učiva. Uvedomujeme si náročnosť tejto
úlohy. Pre jej zvládnutie budeme vo veľkej miere potrebovať
v prvom rade chuť žiakov do práce, a zároveň pomoc rodičov.
Veríme, že spoločne sa nám to podarí. Želáme všetkým úspešný
školský rok 2020/21! 						
				
(-mh-)		
						

Ranný filter

Renovované parkety

Prváčikova

Druháci
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Základná škola
Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto:
1.V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých
tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
2. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa bodu 1, čas poskytnutého voľna sa
považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
3. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Tak sme sa konečne dočkali a vyhrali !
Po mnohých zrušených natáčaniach televíznej súťažnej relácie pre
školy - „Daj si čas“ sme 8. septembra vyrazili do RTVS do Bratislavy. Všetci žiaci 6.A triedy išli do súťaže plní očakávania a túžby vyhrať. Našim súperom boli Košice. Napriek tomu, že Košice
sú veľké mesto a pokladali sme ich za náročného súpera, poraziť
nás sa im podarilo iba v jednej disciplíne. Naši súťažiaci, Kiko Števík, Samko Kriško, Charlotte Sika a Nelka Križanová si s úlohami hravo poradili a zabezpečili nám 1.miesto. Všetci sme sa tešili z výhry 200 eur, ktoré sme sa rozhodli venovať na dobrú vec.
Okrem finančnej odmeny dostali súťažiaci krásne knihy a kľúčenky.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce. Reláciu budú vysielať
v októbri. Pozrite si nás.					
(-zz-)

Jesenné účelové cvičenie - Ochrana života a zdravia
Učivo Ochrana života a zdravia na našej škole realizujeme prostredníctvom tzv. účelových cvičení na 2.stupni (v septembri
a júni) a didaktických hier na 1.stupni (v júni). V teoretickej
i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú opatrenia
a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri
odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí - požiaroch, dopravných nehodách, povodniach...
Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený individuálnymi ochrannými
prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže
vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie
a poskytnúť pomoc iným osobám. Prioritne je učivo obsahom
orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých

pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.
Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by mali žiaci
teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy:
- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií - civilná ochrana;
- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú
pomoc;
- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe, pobyte a prežití
v prírode.
Žiaci 5. - 9. ročníka absolvovali účelové cvičenia 4. septembra
2020. Tešili sa príjemnému počasiu, ale aj dobrej nálade, ktorú
im osvieženie v prírode prinieslo. Zábavnou formou si v teréne osvojovali vedomosti v témach: zdravotná príprava, dopravná výchova, výchova k bezpečnému správaniu, pohyb a pobyt
v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí. Okrem praktických
vedomostí a zručností si z tohto dňa odniesli príjemné zážitky
spojené s pobytom v prírode.					
						
(-mk-)
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CVČ Slniečko

Letný tábor CVČ Slniečko
Denný letný tábor sa realizoval v čase od 8,00 hod. do 16,00
hod. v termíne od 2.júla do 10. júla 2020. Deti mali zabezpečený
pitný režim, teplý obed, olovrant a tento rok i zvýšený hygienický štandard. Stravovanie a pitný režim nám zabezpečila pani
kuchárka zo ZŠ - Janka Zabáková. Strava deťom veľmi chutila, bola pestrá. Pani kuchárka vypekala slané i sladké dobroty
takmer denne.
Účastníci tábora mali denne zabezpečený vstupný ranný filter,
dezinfekciu rúk antivírusovým prostriedkom pri vstupe do budovy, na všetkých zariadeniach WC, pred každým jedlom. Na toaletných zariadeniach boli k dispozícii tekuté mydlá, jednorazové papierové utierky a dezinfekcia. Denne bola zabezpečená
dôsledná sanitácia priestorov a prostredia so zvláštnym zreteľom
na hygienické zariadenia. Bolo zabezpečené tiež časté vetranie
priestorov a dodržiavanie pravidiel osobnej a prevádzkovej hygieny v súlade so všeobecne platnými protiepidemiologickými
opatreniami.
V dopoludňajších hodinách deti väčšinou trávili čas vonku
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na ihrisku za školou alebo pred SD, kde prebiehali športové
súťaže a hry. Za nepriaznivého počasia sme športovali vo veľkej
sále SD alebo v tanečnej sále CVČ. Deti tiež bavilo premietanie
prírodopisných filmov a rozprávok, balónová súťaž, turistická
vychádzka ku rybníku, pozorovanie vojenskými ďalekohľadmi,
púšťanie modelov lietadiel. No najviac sa im páčilo sférické
kino, ktoré väčšina z nich ešte nemala možnosť navštíviť. Dozvedeli sa v ňom zaujímavou formou všetko o histórii lietania.
Popoludnia boli zamerané na tvorivé činnosti, deti si vyrobili
rôzne hračky, upomienkové predmety, maľované kamene ale
i praktické plátenné tašky.
Pedagogický dozor počas letného tábora zabezpečila Mgr. Eva
Prekopová, Emília Lahučká a Bc. Klaudia Lendelová.
O hygienu, dezinfekciu a upratovanie sa denne zodpovedne
starali pani Monika Zajková a Mária Moravčíková. Ďakujeme
za starostlivosť a pani Janke Zabákovej za chutnú stravu.
Tešíme sa na ďalší ročník letného tábora !
(-ep-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti DHZ Veľké Zálužie
Naši hasiči aj v horúcom letnom období aktívne pokračujú nielen v dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami, ale aj v práci s mládežou a v odbornej príprave.

Dňa 11.7. sme sa zúčastnili súčinnostného cvičenia Pohotovostného pátracieho tímu, Špeciálnej kynologickej záchrannej
služby Slovakia, DHZ Rastislavice a DHZ Bratislava-Rača.
Deti z nášho DHZ vystupovali v roli nezvestných osôb. Ich úlohou bolo preveriť nielen pátracie schopnosti záchranárov, ale aj
možnosti podania zdravotníckej pomoci pri ich simulovaných
zraneniach rôzneho charakteru. Mali sme možnosť pozorovať
záchranný tím priamo pri ich práci a zároveň sme sa naučili, ako
sa správať v prípade takých nepredvídateľných situácií, akou je
napríklad strata orientácie v cudzom priestore.

Dňa 22.8. sme sa spolu s DHZ Báb zúčastnili taktického cvičenia, ktoré sa konalo na bývalom vojenskom vysielači v katastri
obce Jarok. Cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru budovy, zdolávanie prekážok, nájdenie a ošetrenie zranených osôb,
ich evakuáciu a zabezpečenie prevozu. Tieto náročné úlohy preverili akcieschopnosť v rámci súčinnosti jednotiek oboch hasičských združení, ako aj možnosti ich vzájomnej koordinácie na
mieste simulovaného zásahu.

Ukážka hasičskej techniky.

Dňa 12. 7. sa členovia nášho DHZ Natália Melová, Terezka Sabová a Ivan Komárňanský ml. sa zúčastnili súťaže Železný hasič
v Žarnovici. V konkurencii niekoľkých desiatok ostrieľaných
súťažiacich nás nielen úspešne reprezentovali, ale nadobudli aj
cenné skúsenosti, ktoré zúžitkujú pri aktívnej účasti na ďalších
hasičských súťažiach.
(-ltz-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
V auguste sme podali pomocnú ruku našej farnosti, kde sme pripravili podmienky pre letný tábor kresťanskej mládeže v našej
farnosti, odstránili kroviny z oplotenia, pokosili priestory okolo
fary a kostola. Tieto práce prevádzali naši členovia Karol Korec,
Stanislav Pekar, za čo im patrí veľké poďakovanie. V mesiaci
september pripravujeme miestnu Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a iných výpestkov zo záhrad a polí v termíne 26.9.2020 až
28.9.2020. Podrobnejšie informácie o uskutočnení poskytneme
v najbližších dňoch. Na záver chceme znovu osloviť verejnosť
a našich sympatizantov na rozšírenie členstva v našej organizácii. Želáme všetkým občanom našej obce pevného zdravia pri
náročných jesenných prácach.

Kalendár záhradkára do konca roku 2020
■ SEPTEMBER
- Práce v ovocnej časti záhradky v septembri radíme medzi najkrajšie.Popri príprave pôdy a výsadbách napríklad jahôd, zberáme plody našej celoročnej práce. Oberáme úrodu jabĺk, hrušiek,
sliviek, broskýň, malín, jahôd atď.
- Aktuálny je postrek pred oberaním zimných odrôd jabĺk a hrušiek . Vhodné prípravky sú Dithane M-45, ale I Orthocid. V septembri je vhodné obdobie na likvidovanie kôstkovín napadnutých šarkou sliviek.
- Začíname aj s prípravou pôdy na jesennú výsadbu stromčekov
a kríkov.
- Pre oberanie jabĺk ako základné kritérium na staniovenie začiatku oberačkovej zrelosti slúži ľahká odlučiteľnosť stopky
od plodonoša, obsah škrobu a zmena základnej alebo krycej farby.

■ OKTÓBER
- Ozajstný jesenný ovocinársky mesiac. Na október sa viaže
veľa predpovedí o počasí. vraj začiatok októbra” hoci pekný
býva” predsa v druhej polovici several podúva. Teplý október –
studený November. Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri. Ak je október zelený, bude január studený.
- Skladovanie ovocia – priestory na zimné skladovanie ovocia
by mali byť vydezinfikované, sklad by nemal v zime premrznúť,
teplota pri skladovaní by mala byť 2 až 4 °C, na jar okolo 6°C,
maximálne 8°C. Ovocie neuskladňujeme spolu so zemiakmi
a ani so zeleninou.
- Po 15. októbri začíname s výsadbou jabloní, hrušiek, slivkovín
a bobuľovín. Broskyne, marhule, orechy kráľovské, mandle, ale
aj čerešne sadíme radšej na jar.
- V októbri je vhodný čas aj na zásobné hnojenie. Každý tretí
až štvrtý rok hnojíme tiež maštaľným hnojom alebo kompostom
- Koncom mesiaca robíme postrek proti vlnačke krvavej prípravkami ako sú Bi 58 EC alebo Pirimor 50WG.
- Ochrana proti hryzcovi - v miestach výskytu hryzca vodného sa odporúča sadiť stromčeky do jám vystlaných hustejším
drôteným pletivom, ktoré bude po vysadení svojou manžetou
vyčnievať nad povrch pôdy.
■ NOVEMBER
- November svojim chladnejším a vlhším počasím umožňuje v záhradkách presádzať aj staršie ovocné stormy, napríklad
jablone a hrušky, ale i kríky. Presádzame ich podľa možnosti
s balmi zeminy. Tradičnou a osvedčenou prácou ovocinára je aj
kopanie jám na jarnú výsadbu stromčekov. Je to dôležité najmä
v suchších lokalitách.
- V novembri už robíme prvú kontrolu uskladnených jabĺk
a hrušiek. Dôležité je aj vetranie skladovacích priestorov.
■ DECEMBER
- Je prvý zimný mesiac aj pre ovocinára. Treba veriť, že z decembrových pranostík i prognóz počasia sa splnia najmä tie, čo
sľubujú hojný rok a požehnanú úrodu.
- V ovocnom sade a v záhradke, pokiaľ nie je pôda zamrznutá,
ešte stale môžeme vykopať jamy na jarnú výsadbu stromčekov.
Pokračujeme v odstraňovaní starých a chorých ovocných stromov.
- Je najvyšší čas aj na mechanickú ochranu kmeňov a silných
konárov. Vo vhodnom čase bielime kmene a silnejšie konáre vápeným mliekom.
			
(-vo-)

Z činnosti MS SČK
Vážení čitatelia, dňa 3.7. 2020 sme zorganizovali v rámci Svetového dňa darcov krvi odber krvi, aj v tak vážnej situácii, ako je
pandémia koronavírusu. Touto cestou by som chcela poďakovať
všetkým 53 darcom, ktorí sa na odbere zúčastnili.
V tejto situácii je málo možností ako sa stretnúť, a preto sme
po odbere pozvali medzi nás pani Máriu Páleníkovú, ktorej sme
zablahoželali k jej životnom jubileu. Pani Mária je jedna z našich členiek, ktorá bola už pri zakladaní SČK. Aj touto cestou jej
želáme veľa zdravia, optimizmu a spokojnosti v kruhu rodiny.
Na záver mi dovoľte, aby som Vás pozvala na Starostovskú
kvapku krvi, ktorá sa uskutoční 23.10. 2020. Darcovia krvi sú
stále vítaní aj počas pandémie.
Ďakujeme Vám za spolupatričnosť.
(-vš-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Útržky skautského leta 2020
Skauti svoje leto otvorili už tradične táborom, na ktorom podnikli ďalšie nezabudnuteľné dobrodružstvá, zistili, že siahnuť si
na dno svojich síl sa dá s tými správnymi ľuďmi aj s úsmevom
na perách a čím viac do niečoho dáš, tým viac sa ti vráti. Okrem
táborov sme spoločne brázdili okolím Veľkého Zálužia a nadšene hľadali desiatky posedov, ktoré sme starostlivo zakresľovali,
mapovali a kategorizovali, pretože aj takúto, často neviditeľnú
drobnosť akou posed je, si bystré skautské oko dokáže nie len
všimnúť, ale venovať jej aj pozornosť. Vyberáme úryvky z našej
letnej kroniky.

Vlčiacky tábor Asterix a Obelix

Program nasledujúcich dní spočíval v stanovištiach: prvá pomoc, táborový servis, viazané stavby a topografia. Každý z tímov mal mať v iný deň na starosti iné stanovište. Rangeri a roveri sa mali v prvý týždeň vydať no štvordňovú kambodžu. Čas
nášho odchodu na kamobodžu nám neoznámili, a tak približne
o jednej ráno nás zobudil buchot hrncov a várnic. Odhodlaní
zvládnuť čo nás čaká, sme povyliezali z típok a behali po táborisku. Strach striedal vzrušenie a naše výbuchy smiechu. Mali
sme pár minút na zbalenie si najpodstatnejších vecí, napustenie fliaš s vodou, rozdelenie si jedla do batohov. Následne sa
tímy Alfa, Beta a Delta vybrali na súradnicu, na ktorej si mal ich
tím vytvoriť základňu. Dostali sme manuál s vysvetlením celej
hry. Spočívala v prieskumnej akcii na Marse, no náš manuál ani
z ďaleka nehovoril všetko čo nás čaká. Na našej akcii nás čakali
aj tajomné obálky, nikto nevedel čo za obsah ukrývajú. Vedeli
sme iba presný čas kedy ich máme otvoriť... S novým dňom
prišla aj nová úloha – stavba funkčných trebuchetov. Celý deň
sme ich stavali, viazali a dolaďovali. Všetci sme boli plní očakávania, ktorý trebuchet na ďalší deň dostrelí najväčšiu vzdialenosť. So vzdialenosťou cca 40 metrov vyhral trebuchet tímu
Alfa a skautský spol. A tak sme večer zaľahli s myšlienkou, že
zajtra sa zobudíme do pokojného rána. Tak sa samozrejme nestalo, keďže skautský program je nevyspytateľný.

Sedem dní, sedem výsekov mapy a takmer sto posedov. Dobrodružstvo zaručené!... Stretli sme sa spoločne 7:30 pre kostolom,
odkiaľ sa jednotlivé tímy vybrali do lesov hľadať posedy. Bolo
to intenzívne pátranie, čo sa odrazilo aj na počte nájdených posedov. Ich počet presiahol desať, dokonca dosahoval aj číslo 16.
Určite to bolo aj z toho dôvodu, že dnešná oblasť ich ukrývala
okolo dvadsať, ale bez šikovných a pozorných skautských očí,
by zostali nepovšimnuté. Večer sme sa stretli opäť pri kostole
a vydali sa smer Zagard, kde sme si opekali, zasúťažili vo vtipných disciplínach, zaspievali si a prespali. Posledné ráno akcie
sme sa zobúdzali za krásneho zvuku huslí a s výhľadom na okolitú prírodu. Posledný úsek dal dosť zabrať, ale väčšina tímov si
počínala skvelo a našla skoro všetkých dvadsať posedov. Akciu
sme ukončili na Zálužskom rybníku.
					
(-mb-)

Skautský tábor Terra incognita

Ďalšie dni deti lovili diviaka, hľadali strateného náčelníka, bojovali s pirátmi a Rimanmi. Zúčastnili sa gladiátorských hier.
Lenže jedného dňa našli zlatý kľúčik. Zisťovali čo to je zač, zistili že potrebujú ďalšie kľúčiky k pokladu, k veľkému pokladu
druidov. A teraz sa to konečne rozbehlo, až táto informácia deti
nabudila ako nič pred tým. Kvôli kľúčiku išli naši hrdinovia až
do samotného Egypta kde stretli Kleopatru a taktiež sa stretli aj
zo samotným Júliusom Ceasarom a jeho légiami, ktorého porazili, lenže po poklade ani stopa.

Super Mária poseduje V.

Skautská táborová disciplína

Z činnosti FSk Ujlačanka
Pandémia COVID -19 nepriaznivo ovplynila aj činnosť FSk
Ujlačanka. V mesiaci máj a malo konať už 29-te stretnutie folklórnych skupín „SENIORSKÁ POHODA ", ktoré malo začať krátkou pobožnosťou v našom kostole za účasti všetkých
pozvaných folklórnych skupín. Podujatie bolo zrušené, tak ako
všetky aktivity, ktoré si naplánovala FSk Ujlačanka.
Po uvoľnení niektorých opatrení sme dňa 8.7. spravili brigádu na vyčistenie priestoru pri kríži na Titváni na rozmedzí
obce Veľké Zálužie a Jarok , ktorá mala byť ešte k Veľkej noci.
Občania, ktorí tade prechádzajú si určite všimnú, že sa o to
niekto stará. Už tretí rok má nad tým patronát FSk Ujlačanka.
Po skončení brigády sme si spravili malé posedenie kde sme si
po dlhom čase zaspievali, potešila nás návšteva pána starostu.
Sme radi, že sa už môžeme stretávať pri veselých piesňach.
Radi by sme privítali v našej skupine nových členov, nakoľko
už vek aj choroby zužujú tento kolektív. Chceli by sme posunúť
tie krásne obnovené kroje, aby aj naďalej mohli reprezentovať
našu obec, kde naša folklórna skupina úspešne pracuje už 29
rokov a nemali by sme mi občania dovoliť, aby zanikla.

Dúfame, že naše vystúpenia, za ktoré máme veľa ocenení a ďakovných listov sú a pevne verím, že budú aj v budúcnosti prínosom pre našu obec a potešením pre priaznivcov a podporovateľov folklóru.Tešíme, sa na ďalšie vystúpenia a stretnutia
s Vami.
					
(-ab-)

Kríž na Titváňi
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Športové okienko
ŠK Veľké Zálužie

Víťazi Focin Cup U13
Počas letných prázdnin bol na našom ihrisku pre deti a mládež organizovaný futbalový kemp v termíne 26.7. – 31.7.2020. Účastníci zažili kvalitný tréningový proces a aj kopec zábavy. Deti taktiež mali
možnosť získať autogram od hráčov FC Nitra Dávida Šipoša a Lukáša
Fabiša, s ktorými si následne zahrali aj futbal.
Dňa 15.8.2020 sa uskutočnil 6. ročník mládežníckeho turnaja Focin Cup kategórie U13 na počesť bývalého hráča FC Nitra a Veľkého Zálužia Františka Bíra, prezývaného „Focin“. Turnaj sa konal pod
záštitou Vladimíra Ternényho st. a Pavla Bíra (bývalého trénera mládežníckych kategórií vo Veľkom Záluží a brata Františka Bíra). Päť
tímov hralo systémom každý s každým, prvenstvo si vybojovali naši
chlapci po výborných výkonoch. Futbalový klub ďakuje všetkým zúčastneným, sponzorom turnaja a hlavným organizátorom Pavlovi Cocherovi a Pavlovi Pekarovi.
Výsledky: Veľké Zálužie-Rumanová 3:0 (Andrášik, Pekar, Cocher),
Močenok-Rumanová 2:0 (Bleho, Biliczký), Báb-Rumanová 1:0 (Hoba),
Veľké Zálužie-Báb 3:0 (Záhorák, Szabo, Horváth), Jarok-Močenok 0:4
(Šarközi 3, Tóth),Veľké Zálužie-Rumanová 6:0 (Szabo, Pekar, Rusnák,
Komárňanský, Andrášik), Močenok-Báb 6:1 (Kotlár 3, Biliczký, Šarközi-Polák), Rumanová-Jarok 3:2 (Žiaček 2, Šramek-Vereš, Bibeň), Jarok-Báb 3:7 (Vereš 2, Bédi-Polák 2, Kováčik 2, Huba 2, Grigel), Veľké
Zálužie-Močenok 2:0 (Blaho, Szabo).
1. miesto - Veľké Zálužie, 2. miesto - Močenok, 3. miesto - Báb, 4.
miesto - Rumanová, 5. miesto - Jarok. Najlepší hráč - Biliczký (Močenok), najlepší strelec - Šarközi (Močenok), najlepší brankár - Plavčák
(Veľké Zálužie).
Do novej sezóny 2020/2021 vstupujeme s piatimi mládežníckymi
mužstvami a mužstvom dospelých.
Deti kategórie U9 a U11 hrávajú turnajovým spôsobom, to znamená, že
každú druhú sobotu sa počas jesene a jari stretne päť mužstiev a zahrajú
si zápasy systémom každý s každým. Prvý turnaj sa konal v Jelenci,
kde naši chlapci v kategórii U9 hrali takto: Veľké Zálužie-Chrenová
“B“ 7:2 (Simon Bíro 7), Veľké Zálužie-Alekšince 1:1 (Simon Bíro),
Veľké Zálužie-Horná Kráľová 2:0 (Simon Bíro, Samuel Bíro), Veľké
Zálužie-Jelenec 2:2 (Simon Bíro, Samuel Bíro).
Chlapci z kategórie U11 nenechali nikoho na pochybách, že máme
vynikajúci tím, ktorý kolektívnym výkonom dosiahol vynikajúce výsledky a nadelil súperom riadnu porciu gólov: Veľké Zálužie-Janíkovce
“B“ 5:0 (Pekar, Kuruc, Bédi, Záhorák 2), Veľké Zálužie-Jelenec 6:1
(Bédi 2, Terner 2, Záhorák, Mego), Veľké Zálužie-Šaľa Veča 5:2 (Pekar
3, Záhorák 2), Veľké Zálužie-Rišňovce 5:0 (Mego 3, Pekar, Záhorák).
Kategóriu U13 sme vytvorili opäť, tak ako minulú sezónu, spolu
s futbalovým klubom z Rumanovej, preto aj v novinách sú naši chlapci
evidovaní pod názvom ŠK Rumanová. Kategóriu U15 sme spojili s Bábom (v novinách ŠK Báb). Zmyslom spájania sa vo futbale je vzájomná
pomoc klubov, aby čo najviac detí mohlo hrať kvalitný futbal. Okolité
dediny už nedokážu sami vytvárať všetky mládežnícke kategórie, preto
sme tu my, aby sme pomohli. Je to však aj v našom záujme, pretože
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aj taká veľká dedina ako sme my má problém udržať deti pri športe.
Budúcnosť futbalu v našej obci je len o vzájomnom rešpekte a spolupráci. Dôležitá správa však je, že aj keď naše deti hrajú pod hlavičkou
inej obce, všetky domáce zápasy odohrajú na našom ihrisku, takže všetci priaznivci futbalu ste vítaní.
Chlapci a aj dievčatá (dve dievčence v tíme máme z Rumanovej)
z U13 (mladší žiaci) (ŠK Rumanová/Veľké Zálužie) nastúpili na svoj
prvý zápas sezóny proti „odvekému rivalovi“ ŠK Báb na ich ihrisku.
Zápas zvládli veľmi dobre, keď sa hneď v úvode ujali vedenia dvomi gólmi Davida Cochera. Následne prispeli presnými strelami David
Szabo a Juraj Mego, Martin Pekar sa blysol hetrikom. Zápas skončil
výsledkom 3:7.
Tím U15 (žiaci) (ŠK Báb/Veľké Zálužie) zahájil sezónu víťazstvom
Veľké Zálužie-Branč 3:0. V ďalšom zápase na horúcej pôde Selíc vyhral 3:7 a v zatiaľ poslednom zápase (31.8.2020) sme doma porazili
Hájske 2:1, čo nás vyšvihlo na prvé miesto v tabuľke. V ďalších kolách
nás čakajú ťažké zápasy s favoritom súťaže, ktorým sú Zbehy a ostatnými ťažkými súpermi z Vlčian, Mojmíroviec a Močenku.
Chlapcov z dorastu U19 sme túto sezónu prihlásili do V. ligy, kde sú
náročnejší súperi ako v okresnej súťaži. V úvodných kolách sa to prejavilo prehrami, to však nevadí a nikto nad chlapcami „neláme palicu“.
Pozeráme sa na to tak, že túto sezónu pozbierame skúsenosti a v budúcej sezóne sa popasujeme o lepšie výsledky.
Naši muži nám na začiatok sezóny urobili radosť, keď v prvom kole
Slovnaft cupu porazili mužstvo zo IV. ligy Kovarce výsledkom 4:1.
V druhom kole sme na domácom štadióne privítali taktiež účastníka IV.
ligy Hurbanovo. Tento zápas sa začal nešťastným gólom v 6. minúte
do našej brány, od tohto momentu však na ihrisku bolo len jedno mužstvo, ktoré chcelo dať gól, a to sa v 85.minúte aj podarilo. Zápas tak
skončil v riadnom hracom čase 1:1. Nasledovali pokutové kopy, ktoré
nás delili od historického postupu do 3. kola Slovnaft cupu. Tu sme
však vo veľkej dráme mali smolu a postúpili hostia z Hurbanova.
Muži súbežne hrali aj V. ligu stred, kde sme na úvod cestovali do Jacoviec, odkiaľ sme si priviezli prehru 1:0. Ďalšiu nedeľu sme doma vyhrali s Volkovcami 2:1, následne sme remizovali s Hornými Obdokovcami
2:2. V doposiaľ poslednom zápase sme nešťastne prehrali v Ivánke pri
Nitre 1:0, kde sa síce takmer celých 90 minút hralo na súperovej polovici, žiaľ nepodarilo sa nám vsietiť gól. V ďalšom kole nás čaká bývalými
prvoligovými futbalistami pretkaný Veľký Lapáš s brankárom, ktorý
nastúpil aj za reprezentáciu Slovenska. Vy už pri čítaní týchto riadkov
viete ako to dopadlo, ja však pri písaní môžem len dúfať, že sa nám
podarí odohrať dobrý zápas a prípadne aj bodovať.
Na záver sa chcem tradične poďakovať všetkým, ktorí sa o futbal vo
Veľkom Záluží starajú a pomáhajú mu – hráčom, trénerom, funkcionárom, rodičom, pánovi starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva,
sponzorom a najmä fanúšikom. Do novej sezóny – „Zálužie dotoho!“
(-pp-)

Športové okienko
Cyklo Team a Pumptrack Veľké Zálužie
Zdravím všetkých priaznivcov cyklistiky a športu ako takého. Ako
vždy sa Vám hlásime z Cyklo Teamu Veľké Zálužie, aby sme priniesli, čo nové sa udialo, na čom pracujeme a čo v blízkej dobe
plánujeme.
Začnem tam, kde sme skončili v článku v poslednom vydaní novín.
Oporný múr, ktorý sme postavili, už naozaj plní svoju úlohu a drží
svoje klopené zákruty na okraji Cykloparku. Celková výstavba
pumptrackovej dráhy je v plnom prúde a máme za sebou základný
tvar dráhy, jeho odvodnenie, príprava rozvodov pre vodu a osvetlenie a dokonca vytvarované všetky klopené zákruty, vrátane štartovacej časti dráhy. Všetky tieto časti sú pripravené a čakajú na zbytok dráhy a celkové asfaltovanie, ktoré nás čaká čo nevidieť. Máme
za sebou aj prípravu a montáž pevných plotových dosiek, ktoré sú
neodmysliteľnou bezpečnostnou aj estetickou časťou tejto dráhy. Je
pred nami ešte dlhá cesta, avšak to dúfam aj vďaka vašej pomoci
a pomoci sponzorom, ktorý nás neustále podporujú zvládneme.
Okrem práce na pumptrackovej dráhe, údržbe cyklotriálovej dráhy sa naši klubový jazdci samozrejme vďaka uvoľnenejšej situácii
na Slovensku môžu zúčastňovať pretekov v našej krajine a reprezentovať tak našu obec. Chalani z klubu nás reprezentujú ako v radoch pretekárov, ale aj národný rozhodcovský tím, ktorý mal tú
česť rozhodovať aj finále medzinárodného preteku, ktorý sa konal
v Poprade za účasti svetovej špičky tohto športu. Avšak sa darilo aj
našim pretekárom a zásluhou Andreja Práznovského sme si pripísali 4. miesto z pretekov v Poprade a krásne 3. miesto z pretekov
v Lučenci. Celkovo máme zatiaľ päticu pretekárov, ktorí sa zúčastňujú podujatí a reprezentujú našu obec a to v dvoch odvetviach cyklistiky cyklotrial a pumptrack. Už teraz môžeme ale povedať, že
naše rady sa rozrastajú a na pretekoch v Lučenci sme mali vo veku
4 roky celkovo najmladšiu pretekárku v štartovom poli, ktorá si
skúsila preteky po prvý krát a určite to neboli jej posledné preteky.
Jazdci nášho klubu sa tento rok zúčastnili aj tréningového kempu
pod dohľadom elitných jazdcov, ktorý sa konal v Maďarskom meste Cegléd. Je to pre našich jazdcov príjemná zmena tréningového
prostredia, ktorá každému zúčastnenému jazdcovi veľmi pomôže.
Pri pretekoch ešte ostanem a musím určite opomenúť preteky,

ktoré náš klub po úspešnej organizácii halového preteku v Topoľčiankach bude organizovať priamo u nás v Cykloparku vo
Veľkom Záluží. Preteky sa budú konať dňa 27. 9. 2020 (nedeľa)
v Cykloparku vo Veľkom Záluží. Pretekať sa bude v disciplínach
cyklotrial a pumptrack. Cyklotrial je určený pre licencovaných
jazdcov a pumptrack je určený pre všetkých. Určite sa je na čo tešiť a na svoje si príde každý, keďže bude pripravený kopec sprievodných atrakcií. Tešíme sa na Vašu návštevu a dúfame v príjemne
prežitú nedeľu v znamení cyklistiky a zábavy. Veríme, že aj napriek
pretrvávajucej pandémií COVID-19 sa nám túto akcia podarí zorganizovať.
Na najbližšie obdobie sa tešíme nakoľko naša obec bola vybratá
v rámci projektu COOP Podpora lokálnych komunít, kde sme tento
rok znovu podali projekty, máme šancu získať časť financovania
dostavby pumptrackovej dráhy u nás.
Taktiež plánujeme v spolupráci z CVČ slniečko záujmový krúžok
“Základy cyklistiky”, kde chceme okrem vytvárania podmienok
pre športové aktivity detí zohľadniť aj aspekt budúcnosti ľudskej
spoločnosti.
Na záver iba pripomeniem, ak by niekoho zaujal Cyklotrial,
Pumptrack, chcel by vidieť novinky alebo by chcel nejakým spôsobom priložiť ruku k nášmu projektu, informácie nájde na našom facebook účte Cyklo Team Veľké Zálužie alebo na našich tréningoch.
(-rz-)

V rámci podujatia bude prezentovaný nový strojový
park obce Veľké Zálužie.
Srdečne vás pozývame na prehliadku nových strojov,
ktoré boli zakúpené z dotácie prostredníctvom NFP
z Kohézneho fondu EÚ. Pomocou strojného vybavenia
sa zlepší systém triedených odpadov a zneškodňovania
niektorých druhov odpadov v obci.

Slovenské hry mládeže a TRIAL a SP v Lučenci

Slovenské hry mládeže a TRIAL a SP v Lučenci

Terénne úpravy

Terénne úpravy		
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Spoločenská rubrika

Ocenenie pána Kalúza
Konfederácia politických väzňov odovzdávala dňa 6.8.2020 v
Nitre pamätné medaile politickým väzňom a príslušníkom Pracovného trestného tábora. Oceneným bol aj pán Štefan Kalúz,
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obyvateľ Veľkého Zálužia, ktorý bol odvedený do PTP na prácu
v baniach na 27 mesiacov v rokoch 1951-1953.
(-ik-)
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