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Editorial
Vážení spoluobčania, milé čitateľky a milí čitatelia,
rok 2015 sa neúprosne blíži k svojmu záveru, a preto by som
rád v skratke vybilancoval, čo sa nám v obci podarilo zrealizovať a aké úlohy nás ešte čakajú. Tento rok sa celý niesol v duchu opráv, údržby, modernizácie a odstraňovania havarijných
stavov budov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Všetko sa začalo
nenápadnou a spočiatku aj nenáročnou opravou budovy „malej
školy“ (bývalej starej krčmy) na Školskej ulici. Po februárovom
referende sa všetky triedy vymaľovali, do dvoch tried sa presťahovala obecná knižnica a do dvoch tried Materské centrum Blšky. Tí z vás, ktorí pravidelne sledujú rubriku „Za dverami ....“
(či už v časopise alebo web stránke obce), si mohli všimnúť, že
náročná etapa opráv nastala až potom, keď sa otvorili pivničné
priestory. Tie bolo potrebné vysušiť, odvodniť, položiť dlažbu
a vymaľovať. Do týchto priestorov sa presunuli viaceré záujmové organizácie a spolky.

STAROSTOVSKÁ KVAPKA KRVI 23.10.2015

Presťahovaním Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov z budovy pošty a zredukovaním a následnou likvidáciou CO skladu sa začala pôvodne neplánovaná oprava aj týchto
priestorov. Jedným z podnetov bola žiadosť OZ Mravec o poskytnutie priestorov na zriadenie komunitného centra. Nakoľko
obec v tom čase nedisponovala vhodným priestorom, vytvorila
sa v budove pošty jednotka, ktorá má dve samostatné kancelárie
a nové sociálne zariadenia. Takto zrenovované priestory sú už
pripravené na zriadenie takéhoto zariadenia.

NA UJLACKEJ VEŽI 28.11.2015

Priestor v budove pošty, v ktorom sa prevádzkovala gynekologická ambulancia, bol dlhšiu dobu nevyužívaný. Obci sa aj
napriek vynaloženému úsiliu nepodarilo pritiahnuť nového lekára. O priestor nakoniec prejavila záujem súkromná podnikateľka
z našej obce, ktorá bude vyrábať rozmanité kozmetické prípravky na prírodnej báze a „na mieru“ každému zákazníkovi. Tak
sa bude tento priestor aj naďalej využívať na komerčné účely
a obec bude mať príjmy z prenájmu majetku.
V priebehu leta sa nám podarilo opraviť tiež budovu Domu smútku, v ktorej boli zatečené steny. Budova dostala novú vonkajšiu
fasádu, interiér sa vymaľoval a osviežil. Na cintorínoch sa opravili
lavičky, vyčistili chodníky a upravilo okolie. V auguste sme zrealizovali ďalšiu etapu výstavby chodníka na ulici Hlavná, ktorá
bola z časti financovaná z programu Zelená dedina POD MŽP SR.

VÍTANIE sv.MIKULÁŠA 5.12.2015

Stavebné úpravy sa realizovali aj v budove športového klubu na
futbalovom ihrisku, ktoré sa prispôsobovali požiadavkám ligy,
v ktorej naši futbalisti hrajú. Na dobudovanie tribún na futbalovom ihrisku obec získala dotáciu vo výške 20.000,00 Eur, ktorá
sa bude čerpať v nasledujúcom roku.

Úpravy pozemkov ste si, vážení spoluobčania, mohli všimnúť
v okolí budovy, kde pôsobí MO Jednoty dôchodcov Slovenska,
budovy obecnej knižnice, cvičného ihriska lukostrelcov. Založil
sa trávnik v areáli základnej školy a vo dvore materskej škôlky.
Ako posledná sa v tomto roku realizuje rekonštrukcia priestorov, kde mala svoju pobočku Slovenská sporiteľňa a ktoré boli
takmer 10 rokov nevyužívané. Celá budova pošty dostala nový
náter, nakoľko na pôvodnej fasáde opadávala omietka a opravené miesta boli vizuálne odlišné od pôvodnej fasády.
Osobitnou udalosťou v obci bol presun „nášho“ lietadla z areálu základnej školy do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde ho opravia a po sanácii vystavia. Tak bude lietadlo
z Veľkého Zálužia stále slúžiť verejnosti ako múzejný exponát
a nebude chátrať v obci, ktorá na jeho záchranu peniaze nemá.
Postupne sa popri týchto činnostiach a administratívnej agende pripravovali podklady pre investične náročné aktivity, ktoré
sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch. Jednou z nich je
prístavba budovy základnej školy, kde majú vzniknúť nové triedy. V tejto súvislosti je v pláne prijať úver na realizáciu stavby.
Pripravujú sa podklady pre výstavbu kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd. Projektová dokumentácia by mala byť
v priebehu zimných mesiacov už hotová. Priebežne sa zameriavajú nevysporiadané pozemky na uliciach Dubina, Družstevná,
Konopniská a Vinohrady a realizujú sa rokovania s ich vlastníkmi.
Touto cestou by som chcel vyjadriť nádej, že budúci rok bude
pre našu obec aspoň taký úspešný ako tento a podarí sa nám
naplniť naše plány.

Milí čitatelia, milí obyvatelia.
Prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, lásky a pozitívneho odhodlania do Nového roka 2016.

				

Milan Bíro, starosta obce

VIANOČNÝ JARMOK 12.12.2015
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Z rokovania obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
U Z N E S EN I A
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 28. septembra 2015
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 95/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Martinu
Vavríkovú a členov Mgr. Janu Chňapekovú a PhDr. Petra Cochera.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 96/2015
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
overovateľov zápisnice ôsmeho zasadnutia p. Jaroslava Bozáňa a p. Ivetu Ovčíkovú.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 97/2015
k bodu č. 3/ Schválenie programu
ôsmeho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje program ôsmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží pričom vypúšťa bod č. 7 druhá úprava rozpočtu.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 98/2015
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 99/2015
k bodu č. 6/ Prenájom obecného priestoru (pani Ďurinová)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť p. Sylvii Ďurinovej o prenájom
obecných priestorov v budove pošty vo
výmere podlahovej plochy 29,61 m2.
b)schvaľuje
zámer prenajať časť majetku obce, ktorý
je zapísaný na LV č. 2061 ako stavba –
objekt verejnej správy (administratívna
budova – budova Pošty vo Veľkom Záluží) postavený na parcele č. 220/1 zastavané plochy a nádvoria, vo výmere podlahovej plochy 29,61 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že priestory v budove pošty vo výmere 29,61 m2
sú od 01.06.2015 prázdne. Záujemcovia
o prenájom obecných priestorov, po osobnej prehliadke týchto priestorov nemali
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o prenájom záujem, iní oslovení (lekári,
podnikatelia), nemali o priestor záujem.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 100/2015
k bodu č. 7/ Schválenie textu zmluvy so
spoločenskými organizáciami
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
text zmluvy so spoločenskými organizáciami.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 101/2015
k bodu č. 8/ Schválenie cenníku inzercie v obecných novinách
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
cenník inzercie v obecných novinách Veľké Zálužie, časopis obyvateľov obce
Veľké Zálužie.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 102/2015
k bodu č. 9/ Schválenie textu zmluvy
na obecné byty
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
text nájomnej zmluvy na obecné byty.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 103/2015
k bodu č. 10/ Schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Veľké Zálužie 2/2015 o sociálnych službách, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce
Veľké Zálužie č. 2/2015 o sociálnych
službách, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 104/2015
k bodu č. 11/ Schválenie prevodu majetku – p. Gabaj
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a.schvaľuje
prevod pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa, a to predajom pozemku
vo vlastníctve obce Veľké Zálužie na LV
3534, parcely „E“ č. 564/1 v k.ú. Veľké
Zálužie o výmere 40 m2, a prevod pozemku vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie
na LV 2061 a parcely „C“ č.564/25 v k.ú.
Veľké Zálužie, o výmere 59m2.
b.schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké
Zálužie a pánom Jozefom Gabajom.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 105/2015
k bodu č. 12/ Informácia o počte žiakov
v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o počte žiakov v školách

a školských zariadeniach.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 106/2015
k bodu č. 14/ Súhlas s uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve so Západoslovenskou distribučnou a.s.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
zámer spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava so zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve obce a to parc. č. „E“ 3634/1 na LV
3534 vo výmere 1931m2, parc. č. „E“
563 na LV 3534 vo výmere 33 473m2,
parc. č. „E“ 4/10 na LV 3534 vo výmere
9180m2, prac. č. „E“ 2567 na LV 3534
vo výmere 532m2, parc. č. „C“ 2566/2
na LV 2061 vo výmere 3266m2 za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami
8,00 Eur/m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.,
b)schvaľuje
zámer spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava so zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve obce a to parc. č. „E“ 3634/1 na LV
3534 vo výmere 1931m2, parc. č. „E“
563 na LV 3534 vo výmere 33 473m2,
parc. č. „E“ 4/10 na LV 3534 vo výmere
9180m2, prac. č. „E“ 2567 na LV 3534
vo výmere 532m2, parc. č. „C“ 2566/2
na LV 2061 vo výmere 3266m2 za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami
8,00 Eur/m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.,
c)odporúča
postupovať pri zriadení vecného bremena ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
t.j. pred schvaľovaním v OZ zverejniť
zámer na 15 dní na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce. Osobitným
zreteľom je realizácia stavby NA_Veľké
Zálužie VN 1031, VNK, ktorú realizuje
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (SZSD, a.s.). Cena
za odplatu dohodnutá oboma zmluvnými
stranami je určená cenovou mapou vypracovanou znalcami.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 107/2015
k bodu č. 15/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
zámer spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava s predbežným
odpredajom pozemku vo vlastníctve
obce a to parc. č. 2577 vo výmere 18m2,
za cenu dohodnutú oboma zmluvnými
stranami, z dôvodu zlepšenia kvality dodávky elektrickej energie v obci Veľké
Zálužie a umiestnenie kioskovej transformačnej stanice typ Elektro Haramia EH6
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o rozmere 3,2x2,7m,
b)schvaľuje
zámer spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava s predbežným odpredajom pozemku vo vlastníctve obce,
parc. č. 2577 o výmere 18m2, za cenu
dohodnutú oboma zmluvnými stranami,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa v tomto
prípade znamená, že sa jedná o zlepšenie
kvality dodávky elektrickej energie v obci
Veľké Zálužie a umiestnenie kioskovej
transformačnej stanice typ Elektro Haramia EH6 o rozmere 3,2x2,7 m.
Hlasovanie:
za: 4 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland,
Bc.; Juraj Mego; Martina Vavríková Ing.
proti: 0
zdržal sa: 6 - Daniela Beličková, Mgr.;
Peter Cocher, PhDr., Daniela Hollá, Ing.;
Jana Chňapeková, Mgr.; Ján Murín, Ing.;
Iveta Ovčíková.
nehlasoval:0

Uznesenie nebolo schválené.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 108/2015
k bodu č. 15/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)berie na vedomie
poslanecký návrh Bc. Michala Halvelanda
b)schvaľuje
poslanecký návrh Bc. Michala Halvelanda nasledovne:-navýšiť bežné výdavky
na program 5 Kultúra, šport, voľný čas,
podprogram 5.1.3 Podpora spolkovej činnosti, FK 642001, zdroj 41 Športový klub
vo Veľkom Záluží – futbalisti o 3.000,eur a súčasne znížiť kapitálové výdavky
Program 3 Služby občanom, podprogram
3.2.2 Verejné osvetlenie FK 6.4.0, EK
712 002, zdroj 41 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia o 3.000,eur.
--------------------------------------------------

UZNESENIE č. 109/2015
k bodu č. 15/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky z kontroly
poskytnutia dotácií záujmovým a spolkovým organizáciám vo Veľkom Záluží za
r. 2015.
-------------------------------------------------UZNESENIE č. 110/2015
k bodu č. 15/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
odporúča
starostovi obce dať upraviť pôvodný projekt p. Ing. Bodlalu, na ktorý bolo vydané
stavebné povolenie tak, aby zahŕňal vybudovanie prioritne 8 tried v rámci stanoveného finančného limitu 350.000,- eur.

Sociálne služby v obci
Každý z nás sa môže niekedy ocitnúť v ťažkých životných
situáciách, kedy potrebuje vyriešiť starostlivosť o seba alebo
niekoho z našich príbuzných. Ale nie každý z nás môže opustiť
prácu, aby sa mohol fyzicky postarať napr. o rodiča v pokročilom veku, partnera alebo príbuzného, ktorí potrebujú sústavnú
opatrovateľskú starostlivosť. Dôvody bývajú často veľmi prozaické - sme živiteľmi rodiny a od našej práce sú závislí ďalší naši
blízki. Riešením takejto situácie je pomoc pri opatrovaní príbuzného a to prostredníctvom využívania opatrovateľskej služby,
ktorá sa poskytuje v domácom prostredí alebo umiestnením príbuzného, do zariadenia sociálnych služieb. Toto rozhodnutie za
Vás urobiť nemôžeme. Môžeme Vám však pomôcť zabezpečiť
opatrovanie príbuzného alebo vhodný "nový domov" pre blízkeho. Umiestnenie blízkeho v sociálnom zariadení neznamená, že
ho už nemáte radi. Znamená to, že Vám na ňom záleží a hľadáte
pre neho tú najlepšiu možnú starostlivosť.
Obec Veľké Zálužie zabezpečuje poskytovanie sociálnych
služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o poskytovaní sociálnej služby o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
Obec poskytuje nasledovné sociálne služby:
- opatrovateľská služba,				
- prepravná služba,
- zabezpečenie a rozvoz stravy,
- požičiavanie pomôcok,
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva
na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží písomne. Obec na základe
zdravotného posudku a sociálneho posudku vypracováva
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posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne vydáva
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Bez rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu obec nemôže sociálnu službu
poskytovať. Podľa žiadosti je možné rozhodnúť o poskytovaní
opatrovateľskej služby (v domácom prostredí), umiestnení v zariadení sociálnych služieb (ambulantná forma, pobytová forma)
alebo o poskytovaní iných foriem sociálnych služieb.
Seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu požiadať o prepravnú službu (sociálny taxík).
Na využitie sociálneho taxíka je potrebné preukázať sa preukazom ŤZP. Ak osoba nie je držiteľom preukazu ŤZP je potrebné,
aby doložila na obecný úrad potvrdenie od lekára o nepriaznivom zdravotnom stave a o obmedzenej schopnosti pohybu.
Pri žiadosti o zabezpečenie rozvozu a donášky stravy nie je
potrebné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Táto služba
je určená pre seniorov alebo osoby s rozhodnutím o odkázanosti
na poskytovanie sociálnych služieb. Donáška sa zabezpečuje iba
v pracovných dňoch.
Požičiavanie pomôcok (vozík, detský vozík, chodítko) je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným
na pomôcku. Pomôcka sa požičiava na dohodnutý čas, najdlhšie
do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného
poistenia. Žiadosť o zabezpečenie pomôcky sa podáva na Obecný úrad Veľké Zálužie.
O konkrétnych možnostiach poskytovania sociálnych služieb
sa môžete informovať na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží.
			
			
Bc. Zdenka Kratochvílová
			
referentka pre sociálne záležitosti
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Obecný úrad informuje
VOĽBY do NR SR 2016
Dňa 12.11.2015 predseda NR SR rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. Volebné miestnosti
budú zriadené v Spoločenskom dome vo
Veľkom Záluží. Každej domácnosti bude
doručené oznámenie o mieste a čase konania volieb spolu so zoznamom kandidátov uvedených na zaregistrovaných
kandidátnych listinách. Pripomíname, že
možná je aj voľba poštou zo zahraničia
pre občanov s trvalým pobytom v SR.
			
(-OcU-)

Duchovné slovo
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV
Por.
číslo

Priezvisko a meno
daňového dlžníka

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

1.

Baloghová Eva
Bango Jaroslav
Bangová Erika
Bangová Mária
Blaško Patrik
Borotová Eva
Daniš Štefan
Draškovič František
Galová Iveta
Greguš Miroslav
Hozák Dušan
Hrnko Karol
Kečkéš Marek
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kollátor Ľubomír
Kováčik Ladislav
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kutaková Simona
Lukáč Alojz
Macková Martina
Martišková Jana
Mego Pavol
Mezey Vladimír
Novomeský Ján (1962)
Pillérová Viera
Rác Ivan
Rajtar Peter
Rigo Vladimír
Rigová Zuzana
Segéňová Anna
Slovák Juraj
Stojka Ladislav (1969)
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej

Veľké Zálužie, Jozefa Petroviča 378
Veľké Zálužie, Malináreň 520
Veľké Zálužie, Budín 978
Veľké Zálužie, Hlavná 450
Veľké Zálužie, Pažiť 205
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Družstevná 22
Veľké Zálužie, Hlavná 718
Veľké Zálužie, Hlavná 715
Veľké Zálužie, Sliváše 990
Veľké Zálužie, Jarocká 1299
Veľké Zálužie, Hlavná 670
Lehota 219
Veľké Zálužie, Jarocká 1300
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Spojovacia 436
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565
Veľké Zálužie, Rapatská 915
Veľké Zálužie, Piesková 1087
Veľké Zálužie, Žatevná 1150
Veľké Zálužie, Cintorínska 417
Veľké Zálužie, Hlavná 367
Veľké Zálužie, Kostolná 366
Veľké Zálužie, Piesková 1043
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Družstevná 14
Veľké Zálužie, Vinohrady 647
Veľké Zálužie, Spojovacia 433
Veľké Zálužie, Tichá 449
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151
Veľké Zálužie, Hlavná 717
Veľké Zálužie, Okružná 455
Veľké Zálužie, Cintorínska 377
Veľké Zálužie, Hlavná 1138
Veľké Zálužie, Piesková 1070
Veľké Zálužie, Jarocká 1293
Veľké Zálužie, Okružná 428
Veľké Zálužie, Cintorínska 373
Veľké Zálužie, Kostolná 362
Veľké Zálužie, Jarocká 1298
Veľké Zálužie, Budín 1131
Veľké Zálužie, Rapatská 910
Veľké Zálužie, Hlavná 453
Veľké Zálužie, Fabrická 409
Veľké Zálužie, Kúty 216

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Verejný vodovod
Obec Veľké Zálužie v spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu
Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING Nitra
v uplynulých dňoch vykonávala opravy
hlavných uzáverov vody na jednotlivých
uliciach v obci. Na základe týchto vykonaných opráv by v budúcnosti nemalo
dochádzať k situácii, že pri poruche vody
na jednotlivých uliciach bude treba odstaviť prívod vody v celej obci, ako tomu
bývalo doteraz. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa vodovodu by sa tým mala
upraviť aj vizuálna kvalita vody.
		
(-OcU-)

SČK vo Veľkom Záluží

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Výška nedoplatku
v€

470,42
719,05
259,42
216,31
411,85
515,87
249,15
500,63
484,93
261,17
220,74
640,29
297,39
993,02
448,99
205,38
267,93
388,19
484,93
414,31
297,13
637,90
213,27
427,82
236,55
378,39
303,68
638,00
723,15
252,21
668,30
197,36
685,49
1076,37
164,90
458,52
613,78
438,59
631,62
416,43
210,64
338,35
697,61
267,28
245,51

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili v roku 2015 odberov krvi v obci.
Plánované termíny darovania krvi v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží sú
piatky: 26.2.2016, 10.6.2016
a 21.10.2016.		
(-MOSČK-)

38.

Pozvánka

Na základe
základe §§ 52
Zb.Zb.
o správe
danídaní
(daňový
poriadok)
a o zmene
a doplnení
Na
52zákona
zákonač.č.563/2009
563/2009
o správe
(daňový
poriadok)
a o zmene
a doplnení niekniektorých
zákonov
v znení
neskoršíchpredpisov
predpisov môže obec
daňových
dlžníkov
torých
zákonov
v znení
neskorších
obeczverejniť
zverejniťzoznam
zoznam
daňových
dlžníkov podľa
stavu
31. kdecembru
predchádzajúceho
roka,
ak ak
u fyzickej
výškanedoplatku
nedoplatku presiahla 160 €
podľa kstavu
31. decembru
predchádzajúceho
roka,
u fyzickej osoby
osoby výška
apresiahla
u právnickej
1600 €.		
160 €osoby
a u právnickej
osoby 1600 €.
		
					
Vypracovala : Veronika Kolaříková

ZO SZZ vo Veľkom Záluží pozýva svojich sponzorov, členov degustačných komisií a občanov (so vzorkami mladých
vín) na 15. ročník Svätojánskeho požehnania mladých vín, ktorá sa uskutoční
dňa 27.12.2015 o 17:00 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží. K dobrej
nálade zahrá Dychová hudba Zálužanka
a zaspieva Spevácka skupina Ujlačanka.
Členovia výboru ZO SZZ navaria dobrý
guláš.
		
(-ZO SZZ-)
STRANA 6

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vypracovala : Veronika Kolaříková
Aktualizovaný stav k 30.11.2015.

Aktualizovaný stav k 30.11.2015.

		
Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a na konci každého mesiaca.
Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a na konci každého mesiaca.

ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 4/2015

Drahí farníci, milí priatelia,
v tomto predvianočnom čase sa mi dostal do rúk časopis saleziánov Don Bosco dnes. Boli v ňom publikované
aj slová zamyslenia s názvom „Znovu začať z Betlehema“. Ich autorom je Pino Pellegrino a ja by som ich veľmi rád v tejto sviatočnej atmosfére chcel ponúknuť aj Vám. Takže spokojne si sadnite, prichádzajú Vianoce:
„Naučili sme sa plávať ako ryby, naučili sme sa brázdiť nebo ako vtáky... kedy sa naučíme kráčať po zemi ako
ľudia?
Máme odpoveď! Veľmi presnú a odôvodnenú odpoveď. Hovorím to bez nadutosti a s čo najväčším rešpektom
k inteligencii čitateľa: V jaskyni Betlehema sú podstavce na to, aby sme postavili človeka na nohy. Vojsť do tej
jaskyne značí objaviť štyri základné hodnoty úspešného človeka. Štyri podstavce každej osobnosti urasteného
vzhľadu!
1.Podstavec – ticho
Všetko navôkol mlčí, narodil sa Ježiš! Vždy je to tak: iba v tichu sa niečo rodí, iba v tichu sa
rodí človek. Človek hlboký, vnútorný. Hluk rozptyľuje, ticho sceľuje. Hluk je povrchný, ticho je „husté“.
2.Podstavec – striedmosť
V tej jaskyni je všetko obnažené na kosť. Všetko je striedme. Esenciálne. Je to tak: nie je tam bieda, ale chudoba. Bieda degraduje, chudoba vychováva. Priveľa, blahobyt, zabíja „bytie“!
3.Podstavec – pokoj
V tú chvíľu je celý svet v pokoji. Aj rímske impérium je v pokoji... prichádza Ježiš! Jasné, nie? Konflikt je
smrť, pokoj je život. Aby teda dieťa mohlo rásť, potrebuje pokoj! Každé dieťa si na Vianoce želá, aby sa
rodičia prestali hádať.
4.Podstavec – nežnosť
V tej jaskyni je všetko nežné: dieťa, Matka, svätý Jozef, dokonca aj zvieratá, ktoré podľa tradície zohrievali
Ježiša. Lebo viac než kalórie je to teplo lásky, ktoré dovoľuje dieťaťu žiť! Nedostatok nežnosti je horší ako
hlad.“
Čo dodať? Azda už len to, že Vám všetkým v mene svojom i v mene vsdp. Vladimíra Pauliniho, výpomocného
duchovného, zo srdca želám a vinšujem požehnané Vianoce a milostiplný nový rok.
V modlitbe Vám to vyprosuje a o Vašu modlitbu prosí
										
ThLic. Anton Ižold
											
duchovný otec farnosti
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Téma každodenných diskusií v živote obce - základná škola
Väčšine z nás je známy názov starého českého filmu Škola základ života. Základnú školu možno považovať skutočne za základ
života. A to nielen hodnotou získaných vedomostí, znalostí či zručností, ale aj výchovou k estetickému a sociálnemu cíteniu a zodpovednosti za zverené veci. Aby základná škola mohla plniť vzdelávacie a výchovné ciele, je vhodné a priam žiadúce, aby mala
vytvorené primerané ľudské, finančné, materiálové a priestorové podmienky. Práve to posledné menované viac ako desať rokov
trápi nielen pracovníkov základnej školy a vedenie obce, ale aj žiakov, budúcich žiakov a ich rodičov.
Ak sa pozrieme pár rokov dozadu, zistíme, že odstránením dvojzmennosti vo vyučovacom procese a nastavením noriem prerozdeľovania žiakov do tried podľa predmetov, sa otvoril problém absencie priestorov pre zabezpečenie procesu vzdelávania a výchovy. Jedného času sa táto situácia vyriešila úpravou priestorov starej krčmy na vyučovanie. Vznikli 4 pekné triedy, v ktorých boli
deti prvého a druhého ročníka a prebiehala v ňom aj činnosť školského klubu detí. Na druhej strane sa vynorili iné problémy: zvýšené výdavky na energie (vykurovanie a svietenie v dvoch budovách, spotreba vody), presuny najmenších a tým aj „najpomalších“
žiakov na obedy a telesnú výchovu, ktoré spôsobovali časové straty na úkor vyučovania a v neposlednom rade „kvázi“ odčlenenie
pedagógov a detí v malej budove od kolektívu v hlavnej budove školy.
Nové vedenie školy sa v školskom roku 2014/2015 rozhodlo eliminovať tieto nedostatky. Úpravou nevyužitých kabinetov sa vytvorili triedy. Všetci sú si však vedomí, že tento stav je dlhodobo neudržateľný, a preto sa obec rozhodla riešiť tento priestorový
nedostatok. Nadšenie, ktoré zavládlo pri rozhodnutí dobudovať školu, postupne nahradilo množstvo otáznikov, ktoré sprevádzali
neustále sa vynárajúce otázky. Tie bolo potrebné vedieť zodpovedať skôr, ako sa začne samotná realizácia budovania prístavby.
Týka sa to nielen samotnej stavby, ale aj jej financovania.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 13.7.2015 starosta obce informoval o zámere preinvestovať cca 600.000,00 Eur na dobudovanie prístavby základnej školy a materskej školy, ktorá má tiež výrazné priestorové problémy. Po viacerých diskusiách s niektorými
poslancami sa prijalo riešenie – sústrediť všetku aktivitu a plánované úverové zdroje len do jednej investičnej aktivity – dostavba
základnej školy. Začali sa vášnivé diskusie o tom, ako školu dostavať. Táto investícia by sa realizovala z návratných zdrojov financovania – úveru. Oprášil“ sa osem rokov starý projekt na prístavbu základnej školy. Jediná zmena, ktorá sa mala robiť nad rámec
tohto projektu bolo dobudovanie pivníc pod časťou novej prístavby. Sonda, ktorá skúmala kvalitu a hĺbku pôvodných základov
základnej školy totiž poukázala, že je možné pivnice vybudovať, a tak prečo túto možnosť nevyužiť. Viacerí stavbári sa vyjadrili
k tejto myšlienke pozitívne. Tento návrh bol aj prezentovaný na rokovaní obecného zastupiteľstva 13.7.2015. Tento zámer sa však
nestretol s pochopením (bližšie pozri zápisnicu z rokovania OZ, www.velkezaluzie.eu).
V snahe pomôcť niektorí poslanci vyšli s vlastnou iniciatívou tvorby nového projektu resp. s alternatívnymi variantmi prístavby
základnej školy. V oboch prípadoch je možné identifikovať aj plusy aj mínusy.
Súčasne boli oslovené tri banky, ktoré predostreli indikatívnu ponuku financovania (aj na sumu 600.000,00 Eur a aj na neskôr prijatý zámer 350.000,00 Eur). Počas týchto rokovaní sa naplno prejavili úskalia verejného obstarávania, časových lehôt a stavebného
zákona.
Na rokovaní OZ 13.7.2015 bolo prijaté Uznesenie č. 94/2015 - zámer prijať úver v objeme 350.000,00 Eur a na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 28.9.2015 bolo prijaté Uznesenie č. 110/2015, kde sa starostovi obce odporúča postupovať podľa pôvodného existujúceho projektu. Merateľným cieľom je postavenie tried tak, aby sa v septembri 2016 začala v nich výučba. Pivnice sa budovať
nebudú vôbec a nová kuchyňa s jedálňou, ktoré sú v projektoch plánované na prízemí prístavby, sa v tejto etape predpripraví a podľa
finančných možností dobuduje neskôr.
Počas prípravy administratívnych prác bolo zistené, že podľa posledných noviel zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní je
úver bežne dostupná služba., a preto je potrebné úver obstarať. Argument, ktorý sa vzniesol proti týmto novým skutočnostiam, že iné
obce úvery berú a naša obec nie, zrejme pri súčasne platnej legislatíve zrejme neobstojí. Obec s cieľom vyhnúť sa budúcim nedorozumeniam preto požiadala Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie, ako má postupovať pri prijatí úveru 350.000,00
Eur. Úrad potvrdil, že úver je bežne dostupná služba a odkázal pri postupe jeho prijatia podľa Smernice EK a niektoré judikatúry
uplatnené v iných členských krajinách EU.
V ďalších fázach budovania prístavby základnej školy je potrebné zodpovedne vyriešiť aj nasledovné otázky:
- určiť predpokladanú hodnotu príslušenstva úveru, ktoré bude predmetom verejného obstarávania (v plnení),
- obstarať úver (v plnení),
- zadefinovať, či suma 350.000,00 Eur je cena za dielo bez DPH alebo s DPH. Rozdiel spočíva v tom, že pokiaľ je to suma bez DPH,
obec musí nájsť dodatočných 70.000,00, ktoré budú predstavovať zaplatenú DPH, lebo obec nie je plátcom DPH. Ak v objeme
350.000,00 je zahrnutá DPH, tak celková cena stavby bude 280.000,00 Eur. Bude tento objem dostačujúci na plánovaný zámer? Ak
nie, obec musí hľadať rezervy v rozpočte,
- obstarať dodávateľa diela (stavby),
- určiť začiatok stavebných prác,
- zabezpečiť priestor, kde sa bude stavba realizovať, z hľadiska ochrany zdravia žiakov a návštevníkov školy,
- pripraviť podklady pre kolaudáciu stavby.

Separovaný zber v roku 2016
Od januára 2016 bude separovaný zber prebiehať s touto zmenou:
Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny, iné drobné kovové obaly,
viacvrstvové (krabicové - tetrapakové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, džúsov sa budú zbierať spolu s plastami do žltých nádob.
Žiadame občanov, aby ich preto nevhadzovali do modrých kontajnerov k papieru!

Vianočný jarmok 2015
V sobotu 12. decembra 2015 sa konal v našej obci prvý VIANOČNÝ JARMOK. Vyše tridsať predajcov zo širokého okolia
ponúkalo na predaj svoj vianočný tovar. Predajcovia vo veľkej
sále spoločenského domu „popásli oči“ návštevníkov a predajcovia vo vonkajších stánkoch pred spoločenským domom zasa
„povykrúcali vôňami ich nosy“. Vo vestibule ste mohli vo VIANOČNEJ KAVIARNI ochutnať punč, kávu rôznych chutí a koláčiky napečené a vyzdobené deťmi z Centra voľného času.
V príjemnom prostredí VIANOČNEJ ČITÁRNE boli deťom
čítané pekné príbehy, pri odchode boli detskí poslucháči odmenení malým prekvapením.
Dopoludňajšie pódium patrilo našej mládeži. Videli ste program, ktorým sa predstavil DFS Trnavček, DS Hájčatá, deti

z tunajšej MŠ a Centra voľného času Slniečko. Popoludní nás
rozveselili Íreckí seniori, FS Ujlačanka, Mládežnícky spevácky
zbor a v závere programu Gajdošskí trogári.
Poďakovanie patrí našim sponzorom firmám: Megi, Skippi,
Kvetinárstvo Venia Flowers, Snack Bar Gloria, Vendelín, Topec
a tiež všetkým, ktorí nám nezištne pomáhali pri krásnej výzdobe
spoločenského domu: MŠ, p. O. Lukáčová, A. Mačeková, Z.
Šimončíková, M. Tehlárová a ďalší.
Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na vás o rok!
za CVČ Slniečko
Mgr. Eva Prekopová
Bc. Silvia Cocherová

Niektoré z týchto otázok budú zodpovedané v priebehu pár týždňov, niektoré pár mesiacov. Naším spoločným záujmom je na začiatku školského roka 2016/2017 sprevádzkovať nové triedy tak, ako bolo stanovené v zámere uznesenia OZ a ako očakávajú učitelia,
nepedagogickí pracovníci a žiaci Základnej školy vo Veľkom Záluží.
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Materská škola

Materská škola

Zmeny v rezorte školstva sa týkajú aj materských škôl
Odborná i laická verejnosť určite postrehla v médiách prezentované isté reformy v rezorte školstva. Prvá, zásadná zmena, nastala už v roku 2008, kde celá sústava škôl, počnúc materskými,
cez základné a stredné školy, prešla zmenou učebných plánov,
osnov a foriem výučby výchovy a vzdelávania.
Zatiaľ poslednou zmenou v systéme školstva je od septembra
2015 nový Štátny vzdelávací program / ŠVP /, na ktorý nadväzuje Školský vzdelávací program / ŠkVP /, vypracovaný každou
školou samostatne s prihliadnutím na zameranie školy a jej špecifické podmienky. Naše predchádzajúce ŠkVP boli zamerané
na ľudovú kultúru miestne tradície a folklór, na dopravnú výchovu s využitím vlastného dopravného ihriska. Súčasný ŠkVP
máme vypracovaný so zameraním na environmentálnu výchovu, bližšie sme ho prezentovali v minulom čísle obecných novín.

Práca s ŠVP a následne ŠkVP nie je ešte pre tento školský
rok povinná pre všetky školy. Naša MŠ sa zapojila do pilotného
programu zavádzania ŠVP do praxe, aby sme sa svojimi názormi
a skúsenosťami mohli podieľať na jeho overovaní v praxi a prípadnej úprave.
Pani učiteľky: Balážiová Zuzana a Zaujecová Jana sa pod
záštitou Štátneho pedagogického ústavu zúčastnili dvojtýždňového seminára metodiky nových vzdelávacích oblastí v Trnave, kde sa spolu s tvorcami výchovno-vzdelávacích štandardov
venovali metodike jednotlivých oblastí ŠVP. Zaviazali sa tiež
vypracovať metodické listy z každej z týchto oblastí, tieto budú
publikované v metodických príručkách ako pomoc pri realizácii
aktivít pre všetky učiteľky materských škôl.
Za kolektív MŠ Jana Zaujecová

Deň materských škôl

Október - mesiac úcty k starším

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý
čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali“
				
Mária Terézia Brunswická

Mesiac tolerancie - úcty k starším si každoročne pripomíname aj tým, že si deti z našej MŠ pozývajú svojich starých rodičov do škôlky. Aj tohtoročné stretnutie bolo slávnostné. Deti sa
predstavili s bohatým programom. Zarecitovali básne, zaspievali, zatancovali a zahrali krátku scénku "Sadil dedko repku."
Detičky potešili starkých malým darčekom, ktorý im s láskou
vyrobili a vyzvali ich do tanca. Na záver poďakovali svojim starým rodičom za starostlivosť a opateru, popriali im veľa zdravia
a síl do ďalšieho života. So svojim programom sa predstavili aj
na posedení organizovanom obecným úradom, ako aj na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov. Zo začiatku mali trošku trému,
veď vystupovať pred takým významným obecenstvom nebolo
jednoduché. Po záverečnom potlesku však na trému už nikto ani
nepomyslel.
uč, Barantalová

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler prevzal
záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými
sprievodnými aktivitami.
Tento významný deň sa bude organizovať každoročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa
na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.
Naša MŠ sa tiež aktívne zapojila do celoslovenských osláv.
Počas celého dňa sme pre deti pripravili množstvo zaujímavých

Deťúrence sa tešili!

Nový trávnik
Po skúsenosti s krásne zatrávnenou a upravenou polovicou
školského dvora v našej MŠ vo Veľkom Záluží, rozhodol kolektív učiteliek MŠ o úprave a zatrávnením druhej polovice
školského dvora.
Po zorganizovaní a dohode s členmi Rady Rodičovského
združenia pri MŠ, ktoré prispelo financiami na trávnaté rolky sa
začala komplexná realizácia za pomoci pracovníkov OÚ, ktorí
upravili plochu a následne kládli trávnatý koberec. Na prácu
osobne dohliadal aj pán starosta našej obce.
Po trávniku zatiaľ nechodíme, aby sa tráva zakorenila, ale
kocháme sa z krásneho zmeneného výhľadu na upravený a zatrávnený školský dvor, ktorý naplno využijeme v jarnom a letnom období. Vďaka vám všetkým za pomoc a realizáciu, ktorú
si ceníme.
Kolektív učiteliek MŠ

aktivít. Bol to deň otvorených dverí, počas ktorého sa rodičia
mohli zúčastniť výroby lampiónov a jesenných dekorácií. Deti
sa oboznámili s históriou vzniku materskej školy a spoločne
sme vyzdobili priestory tried a školského dvora. Vyvrcholením osláv bol lampiónový sprievod za účasti bubnovej show
Campana Batucada, ktorá predviedla svoje nezvyčajné umenie na školskom ihrisku - Ďakujeme. Atmosféra bola úžasná
a temperamentná, vypustili sme množstvo balónov šťastia a deti
dostali sladkú odmenu (šišky), ktorú im pripravili šikovné ruky
našich dôchodkýň, za čo im patrí úprimná vďaka. Poďakovanie
za spoluprácu patrí CVČ Slniečko a Obci Veľké Zálužie. Našimi sponzormi boli TOPEC – Topoľčany a bar Glória, srdečná
vďaka. Deň materských škôl dokázal spojiť všetkých našich občanov, ktorí svoj záujem prejavili neskutočne vysokou účasťou.
Dovidenia o rok !
					
Mgr. M. Baková

V piatok 4.decembra sa všetky deti tešili do škôlky, lebo vedeli, že k nám zavíta Mikuláš, ktorý nosí vrece plné sladkostí.
Dlho očakávaná chvíľa nastala, keď Mikuláš vstúpil medzi
deti. Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš, s touto piesňou privítali
deti nášho hosťa, ktorý pravidelne každý rok chodí do našej
MŠ. Deti mu zaspievali, zarecitovali. Všetky deti dostali balíčky so sladkosťami a ešte k tomu vrece hračiek do každej triedy.
Pekne sme sa poďakovali za darčeky a Mikuláš sľúbil, že o rok
príde medzi nás znova veľmi rád. Deti si balíčky rozbalili, tešili
sa z hračiek a vtedy začala tá pravá Mikulášska zábava.
				

Slávka Čaplánová
Zvoní, zvoní zvonček malý, Vianoce sú pred dverami.
V tento krásny zimný čas zdravíme všetkých Vás.
Vás, ktorí ste pri nás stáli, Vás, ktorí ste nám pomáhali.
Zo srdca Vám ďakujem, krásne sviatky vinšujeme.
V Novom roku šťastný krok, veľa lásky vospolok.
To všetko Vám praje kolektív Materskej školy
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Základná škola

Základná škola

Modelová hodina anglického jazyka
Koncom minulého školského roka sa naše vyučujúce anglického jazyka Mgr. D. Jankušíková, M. Hrašková, E. Hujerová,
Z. Zlámalová a Z. Zabáková vzdelávali v národnom projekte
„Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“, ktorý bol zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka.
Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získali sme moderné
didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne
a zábavné vyučovacie hodiny vďaka novému digitálnemu obsahu.
Učitelia prešli vzdelávaním, ktoré bolo zamerané na nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných

Na Ujlackej veži 4
Dňa 28. novembra sa v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží konal už 4. ročník prehliadky ľudových piesní, ktorú každoročne organizujú Základná škola a Obecný úrad vo Veľkom
Záluží. Podujatie organizačne zabezpečuje pán učiteľ Mgr. Peter Hujer, ktorý účinkujúcich nielen pripravuje, ale aj sprevádza
spolu s cimbalovou skupinou Ponitran. Táto ľudová hudba je
významným hudobným telesom s dlhoročnou tradíciou.Vďaka
nej má toto podujatie vysokú umeleckú úroveň a z roka na rok
si získava vyššiu popularitu nielen v našej obci, ale i v regióne.
I tento ročník ponúkol divákom širokú paletu krásnych slovenských ľudových piesní v takmer dva a pol hodinovom programe,
v ktorom sa predstavilo 34 účinkujúcich.
Už tradične to boli naši žiaci od tých najmenších až po staršie dievčatá - Nikolka Nemečková, Grétka Dubeňová, Jakubko Ivančík, Pavlínka Zabáková, Karolínka Ivančíková, Emka
Križanovičová, Monika Lenčéšová, Vanesa Hozáková, sestry
Mirka a Monika Bédiové. Našich žiakov dopĺňali pani Silvia
Cocherová a Anička Očadlíková z CVČ Slniečko, členovia miestnej folklórnej skupiny Zálužanka, hostia z iných folklórnych
súborov a obyvatelia obce. Samozrejme nemohlo chýbať spevácke vystúpenie hlavného protagonistu p. učiteľa Petra Hujera,
ktorý zožal veľký potlesk nielen za jeho krásny spev, ale najmä
za jeho prácu, ktorú každoročne venuje zabezpečeniu tejto akcie. V závere sa dvoma piesňami predstavila aj p. riaditeľka
základnej školy Mgr. Darina Lahučká. V krátkom príhovore vyslovila veľké poďakovanie obecnému úradu a všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto podujatie uskutočniť. Taktiež
ďakujeme
členkám jednoty dôchodcov, p. E. Bútorovej, p. vedúcej ŠJ K.
Bernátekovej, p.kuchárkam zo ZŠ J.Cesnekovej a M. Bírovej,
ktoré pripravili pohostenie pre účinkujúcich i hostí.
Naše poďakovanie patrí aj našej p.učiteľke Mgr. Eve Hujerovej,
ktorá významnou mierou prispela svojou prácou po organizačnej stránke k bezchybnému priebehu prehliadky. Zabezpečila
výtvarné spropagovanie podujatia, výzdobu priestorov a pripravila pre všetkých účinkujúcich upomienkové darčeky. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce pán Milan Bíro, ktorý
pripomenul, že autorom myšlienky tohto krásneho podujatia
je bývalý starosta obce pán Karol Bútora, poďakoval všetkým,
ktorí sa o tento program pričinili a vyjadril želanie, aby sme sa
na Ujlackej veži stretli v takejto príjemnej atmosfére i na budúci
rok. 								
Mgr. M. Hrašková
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16. október – Deň zdravej výživy
didaktických prostriedkov. Poznatky z tohto vzdelávania uplatňujú na vyučovaní anglického jazyka prostredníctvom interaktívnych tabúľ a počítačov. Žiaci sa môžu aj doma prihlásiť
na portál „Planéta vedomostí“ a učiť sa angličtinu, ale aj iné
predmety novými, pútavými, interaktívnymi metódami.
Dňa 6. októbra 2015 sme si pozvali do školy metodičku a odbornú poradkyňu Mgr. Janu Moravčíkovú z Metodicko- pedagogického centra v Nitre, ktorá nám predviedla dve modelové vyučovacie hodiny- pre I. aj II. stupeň, pričom pracovala so žiakmi
s využitím didaktických prostriedkov z projektu English one.
Vyučujúce našej školy mali možnosť porovnať svoje metódy
a formy práce na vyučovaní a žiaci si mohli vyskúšať, aké je
to pracovať pod vedením iného vyučujúceho. Pre všetkých bolo
toto stretnutie veľkým prínosom.
Mgr. M. Hrašková

Deň otvorených dverí

V pondelok 2.10.2015 sa žiaci 2., 4. a 7. ročníkov našej školy
zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre. Na úvod si pozreli predstavenie o Troch kozliatkach, ktoré zahrali študenti Šindolského divadielka. Oboznámili
sa s chovom zvierat, pestovaním rastlín. Pozreli si techniku pečenia medovníkov, zúčastnili sa ochutnávok výrobkov z medu.
Videli výstavu hydiny, králikov,oviec, teráriových zvierat, drobných hlodavcov. Na záver si mohli zasúťažiť v modelovaní 3D
farmy. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, odchádzali domov plní
dojmov a pekných zážitkov.
				
Mgr.M. Čambalová

Október je mesiac, v ktorom sa oveľa viac hovorí o zdravej
výžive ako inokedy. Možno práve preto, že jeseň je obdobím,
kedy nám príroda dáva všetky svoje poklady.
Čo je to vlastne zdravá výživa? Musíme povedať, že nie každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. V niekom toto
slovné spojenie evokuje predstavu ovocia, zeleniny, u iného
syry, mlieko, ale sú aj takí, ktorí si predstavia plný tanier dobrého jedla. Väčšina ľudí však význam zdravej výživy podceňuje.
Zdravá výživa však môže rozhodnúť o našom zdraví a chorobe.
Tak, ako to hovorí známe príslovie: „Povedz mi, čo ješ a ja Ti
poviem, ako dlho budeš žiť“.
Ani nám učiteľom v našej základnej škole, nie je ľahostajný
názor žiakov na zdravú výživu. Záleží nám na tom, aké zvyklosti
stravovania si žiaci vytvárajú. Zdravý životný štýl a s ním súvisiace zdravé stravovanie žiakov sú v súčasnosti jednou z priorít
výchovy a vzdelávania v tomto modernom období.
Na základe zdôraznenia dôležitosti tejto problematiky sme sa
rozhodli, že spoločne so žiakmi vytvoríme „Zdravú potravinovú pyramídu“, ktorá bude pripevnená na chodbovej nástenke.
Úlohou bolo správne zostaviť pyramídu z vlastnoručne nakreslených potravín, ktoré mali byť správne zaradené do jednotlivých poschodí. Iní žiaci si zmerali sily formou Testu o zdravej
výžive. Nechýbali ani odmeny, ja bĺčkové medaily, ktoré pripravili p. učiteľky.
Pevne veríme, že poznatky získané takýmito aktivitami prispejú k vytváraniu správnych stravovacích návykov, k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje zdravie i k uvedomovaniu si rizík
spojených s nesprávnym životným štýlom.
Prečo? Pretože: „Zdravá výživa je základ zdravia“.
					
Mgr. E. Škodová

„Bezpečne do školy, bezpečne zo školy“
Pri dopravných nehodách zahynie každý týždeň jedno dieťa.
Smutná realita. Cestou do školy i zo školy sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky. Aby sme predišli úrazu, je potrebné
naučiť ich správať sa na ceste bezpečne a súčasne zvýšiť ich
informovanosť o tejto problematike.
Cieľom našej školskej akcie „Bezpečne do školy, bezpečne zo
školy“ bolo, naučiť deti zodpovednému správaniu sa v cestnej
premávke. Hravou formou a prostredníctvom praktických skúseností sa oboznamovali s dopravnými pravidlami. Teta Zebra
zo Zebrova v bielo-čiernom pásikovom kostýme, ktorú si zahrala p. uč. Škodová, im spolu so svojimi kamarátkami Červenou
a Zelenou vysvetlila, aké rôzne nástrahy a nebezpečenstvá ich
môžu na ceste stretnúť. Telocvičňa sa premenila na malé detské ihrisko, na ktorom si žiaci mohli vyskúšať rôzne dopravné
situácie. Nechýbali priechody pre chodcov, dopravné značky, či
semafory.
Jednou z rizikových situácií na cestách je znížená viditeľnosť.
Žiaci sa naučili aj to, že na ceste je dôležité nielen dobre vidieť,
ale aj byť videný. Dozvedeli sa, že používanie reflexných prvkov v cestnej premávke by malo byť samozrejmosťou u každého
jej účastníka. Aj taká maličkosť, ako reflexný pásik na rukách,
dokáže v mnohých situáciách na ceste zachrániť život, alebo
predísť ťažkým zraneniam. Každá sekunda medzi zaregistrovaním dieťaťa na ceste a zareagovaním vodiča môže byť tou
rozhodujúcou.
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 4/2015
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V básničkách sa tiež deti dozvedeli, že bezpečným miestom na hranie nie je cesta, ale ihrisko. Súčasne sa oboznámili
so správnou chôdzou po chodníku, po ceste, po priechode pre
chodcov a tiež ako správne prechádzať cez cestu. Osvojili si
základné dopravné značky, ktoré by mali poznať pre svoju bezpečnosť na ceste. S veľkou radosťou sa naučili básničku o semafore a pozorne počúvali rozprávku o neposlušnom semafore,
čo si robil z ľudí fór.
Za správne odpovede na otázky, čakali žiakov sladké odmeny
od tety Zebry. Tá otázkami vôbec nešetrila ani p. učiteľky, ani
rodičov našich prvákov a druhákov, ktorých sme pozvali na toto
podujatie. Všetci však odpovedali správne, pretože boli počas
výkladu pozorní, z čoho mala najväčšiu radosť teta Zebra.
Na záver si žiaci mohli vyskúšať simulované situácie na mobilnej križovatke, ktorú pomohol p. učiteľke Škodovej vyrobiť náš
pán školník Karolko. Veľmi pekne mu za to ďakujeme.
Veríme, že táto akcia zostane nezabudnutá a že si z nej žiaci
odniesli veľa dôležitých poznatkov do života, pretože doprava
je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka, deti nevynímajúc. No a práve ony sú tými najzraniteľnejšími účastníkmi
cestnej premávky.
Je krásne, keď deti môžu svoje detstvo prežiť bezstarostne
a domov sa vrátiť živé a zdravé!
					
Mgr. E. Škodová
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CVČ Slniečko

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Materské centrum Blšky
Pomaly sa končí rok 2015, ktorý sme v Materskom centre Blšky prežili veľmi aktívne. Z toho najviditeľnejšieho spomeniem
presťahovanie sa do nových priestorov - zútulnili sme si interiér
a vonku sme vybudovali detské ihrisko a vysadili okrasný záhon
a trávnik. To všetko v spolupráci s Obecným úradom, za čo im
patrí obrovská vďaka.

Centrum voľného času Slniečko otvorilo 1. októbra svoje
brány a týmto dňom začalo navštevovať 231 detí 32 záujmových
útvarov. Pre veľký záujem sa niektoré krúžky opakujú v rozvrhu
viackrát : FUTBAL, LUKOSTREĽBA, MALÝ ŠPORTOVEC,
DISCO, VO SVETE DREVA... No všetky krúžky i tie, ktoré
som nemenovala, majú svoje opodstatnenie pri rozvoji talentu
detí.
Rada by som touto cestou oslovila rodičov s prosbou o spoluprácu. Je dôležité, aby Vaše dieťa, pokiaľ sa na krúžok prihlásilo, navštevovalo tento až do ukončenia školského roka. Krúžky
otvárame na základe záujmu - počtu prihlášok a je nepríjemné
počas školského roka rušiť krúžok pre pokles počtu členov. Je to
hlavne sklamaním pre deti, ktoré by krúžok chceli navštevovať
i naďalej. Stretla som sa s názorom matky chlapca po pár mesiacoch navštevovania krúžku, že načo by tam chodil, veď tam
nedosiahne nijaký úspech (tanečný, športový...) No i v krúžkoch
nešportových a netanečných sa dieťa môže rozvíjať. Už i pri
takej činnosti, akou je skladanie LEGA, si rozvíja jemnú motoriku prstov (dôležitú pri písaní), fantáziu, tvorivosť...
V tomto školskom roku sme pre deti otvorili i dve zrekonštruované miestnosti bývalej obecnej knižnice. Jedna miestnosť
je vybavená počítačmi - túto využívajú viaceré záujmové útvary. Druhú miestnosť sme nazvali ČITÁREŇ. Okrem čítania tak
potrebného v tejto dobe, tu deti skladajú rôzne modely z LEGA
a schádzajú sa tu i deti navštevujúce krúžok GRÁZLIK ZASAHUJE. Touto cestou by som sa rada poďakovala obecnému úra-

du za zrekonštruovanie miestností a materiálne vybavenie pre
nás tak dôležitých priestorov, nakoľko pri takom veľkom počte
záujmových útvarov by nebolo možné zostaviť rozvrh.
Klubovňa CVČ na poschodí je totiž obsadená každý deň tvorivými záujmovými útvarmi a využíva sa ako ateliér. Tiež ďakujeme za umožnenie využívania priestorov malej i veľkej sály,
bez nich by sa nedala realizovať naša činnosť hlavne v zimných
mesiacoch.
Tanečnú (zrkadlovú) sálu zdobí od októbra nový znak nášho
zariadenia, poďakovanie patrí MC Blšky .
Poďakovaním za Vašu spoluprácu nech sú aj naše doterajšie tohtoročné úspechy. NOHEJBALISTI na základe víťazstva
v nominačnom turnaji SUN v Prešove, kde naši chlapci vyhrali všetky kategórie, priniesli v novembri dve bronzové miesta
z MAJSTROVSTIEV EURÓPY z Rumunska. LUKOSTRELCI
získali v súťaži O POHÁR STAROSTU OBCE VINIČNÉ pekné 3. miesto. Deti zo SPEVÁCKEHO krúžku nás reprezentovali
na UJLACKEJ VEŽI 2015. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme ešte veľa úspechov.
Verte, že sa tešíme s Vami z úspechov „našich detí„. A hlavne sme radi, že sa netúlajú bezcieľne po uliciach, ale trávia svoj
voľný čas zmysluplne.
Za CVČ Slniečko
Mgr. Eva Prekopová

Slávnostné otvorenie priestorov Knižnice a Materského centra
(16. októbra) sme oslávili Divadielkom o psíčkovi a mačičke
v spoločenskom dome, ktoré nám zahralo nitrianske divadelné
zoskupenie Divadielko Svetielko. Po skončení sme sa so spevom presunuli do budovy knižnice a MC. Privítali sme hostí
a spolu s pánom starostom sme prestrihli pásku. Zaspievali sme
si, strelili šampanské – aj detské :) a rozkrájali fantastickú tortu. Dôstojný pán ThLic. Anton Ižold posvätil priestory knižnice
i materského centra. Okrem pána starostu Milana Bíra a štatutárky Martiny Vavríkovej sa prihovorila aj štatutárka Únie materských centier Ing. Daniela Konečná. Deti sa tešili z tortičky
a detského šampanského, poskákali na trampolíne a zahrali sa
v herničke. Oslavu sme večer ukončili posedením mamičiek
spolu s pánom starostom, pani prednostkou a pozvanie prijal aj
pán poslanec Jaroslav Bozáň.

V tomto roku sme sa zapojili do národného projektu Rodina
a práca a zamestnali sme spolu 5 zamestnankýň. Projekt skončil v októbri a týmto sa lúčime aj s opatrovateľkami - Aničkou
Očadlíkovou, Martinkou Brestovanskou, Katkou Tkáčovou
a zamestnankyňami Jankou Moravčíkovou a Martinou Vavríkovou. Veríme, že nám budú pomáhať v materskom centre aj
naďalej ako dobrovoľníčky.
Predvianočné obdobie sme vyplnili fotením detí a vystúpením Paci Pac. Tešíme sa na Mikuláša, Vianoce a v novom roku
na detský karneval. V decembri a v novom roku pripravujeme
stretnutia mamičiek a tehuliek o nosení detí v šatke resp. nosiči
a ukážku baby salsy. Pripravujeme otvoriť nové kurzy pre deti
od 15 mesiacov - „Deti objavujú svet“. Odporúčame sledovať
novinky na Facebookovskej skupine: „Materské centrum Blšky“.
Naša hernička býva otvorená denne od 9:00 do 13:00 a popoludní (okrem piatku) od 15:00 do 19:00. Okrem toho je pripravený aktuálny program:
1. Tvorivé dielne - PONDELOK o 10:00 a v STREDU o 16:30 môžu sa zapájať už malé deti od cca. 18tich mesiacov. Budeme
spolu maľovať, modelovať, vystrihovať a tak trénovať ručičky
a kreativitu.
2. Hudobné programy Yamaha Class – PONDELOK o 9:00 Robík, o 10:00 Prvé krôčiky k hudbe, UTOROK 17:00 deti škôlkárskeho veku. Je to hudobný kurz pre deti už od 3 mesiacov
do 4 rokov. Pre mladšie deti je určený kurz Robík a pre deti
od 18 mesiacov kurz Prvé krôčiky k hudbe, kde sa deti učia pesničky, básničky, pohybové hry a časť hodiny sa venuje aj tvorivej činnosti v práci s detskou knižkou (nalepovanie, strihanie,
vyfarbovanie...).
3. Angličtina metódou Helen Doron – ŠTVRTOK o 16:15 Kurz
Didi the Dragon. Je to prepracovaná metóda výučby angličtiny
podľa anglickej lingvistky Helen Doron hravou formou určená
pre deti od 18 mesiacov do cca. 6 rokov. Celá hodina prebieha
v anglickom jazyku, rodičia sú prítomní na hodine.
Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky plné zdravia, radosti a úsmevu :)
(-MC BLŠKY-)

Milí čitatelia!
Prihovárame sa Vám ako krúžok Mladý reportér, ktorý vznikol v Centre voľného času Slniečko. V každom čísle časopisu
vám prinesieme krátku správu o podujatiach pre deti z pohľadu
nás – detí.
V mesiaci november sme sa zúčastnili podujatia Lampiónový sprievod. Ako správni reportéri sme sa prihovorili deťom aj
dospelákom, pánovi starostovi a pani riaditeľke MŠ a položili
sme im niekoľko otázok. Lampiónový sprievod sa páčil všetkým, najmä deťom, ktoré sa usmievali a nebáli sa aj napriek tme
a duneniu bubnov. Pán starosta kúpil pre deti lampióny šťastia
a dokonca kvôli nám deťom zrušil svoje povinnosti a išiel s nami
do sprievodu. Keďže tento deň bol výnimočný pre škôlkarov,
pripravovali sa naň spolu s pani učiteľkami a pani riaditeľkou
a pani kuchárky pripravovali občerstvenie. Tým, že sme sa zúčastnili sprievodu, sme podporili našu materskú školu, pretože
máme na ňu pekné spomienky. Ďakujeme škôlke za tento krásny
zážitok.
(Kajka, Miško, Klárka, Saška, Lili, Kika a Silvia)
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Matica Slovenská v obci Veľké Zálužie
V r. 1926 na podnet ústredia Matice Slovenskej v Martine, zakladajú p. Vodraška, p. Kontra, p. Fridrich Erdeli a p. Ondrej
Bédi Maticu slovenskú v Ujlaku, ich práca trvá dva roky.
V r. 1970 na podnet zanieteného matičiara Gabriela Megu Matica v obci znovu obnovuje svoju činnosť, škoda, že znova iba
na tri roky.
13. marca 1998 na podnet Gabriely Pavelovej začína opäť
oživotvorenie a vzniká Miestny odbor Matice slovenskej vo
Veľkom Záluží, ktorého činnosť trvá dodnes.
FS Drienka, kolektívny člen MO MS:

Činnosť ZO – JDS vo Veľkom Záluží
Na rekreačno-rehabilitačnom pobyte v kúpeľoch v tomto roku
bolo 10 našich členov. Všetci v dobrom spomínajú na pobyt
v kúpeľoch.
Pán starosta Milan Bíro nás pozval pri príležitosti „Október
mesiac úcty k starším“ na spoločné posedenie s kultúrnym programom do spoločenského domu dňa 12.10.2015. Medzi nás
prišli aj vzácni hostia, a to pán poslanec NR SR Ing. Zoltán
Daniš, predsedníčka KO-JDS Oľga Csakayová a predsedníčka
KO-JDS Anna Oťapková.
Na krajskú oslavu „Október mesiac úcty k starším“ boli z našej obce pozvaní do Župného domu dňa 27.10.2015 štyria občania obce pani Genovéva Megová, Mária Ďuračková, ktoré boli
ocenené Pamätným listom za dlhoročnú obetavú prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS. Pani Márii Hollej bolo udelené vyznamenanie II.
stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Ďakovný list za pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie bol udelený p. starostovi
Milanovi Bírovi.
V tomto roku sme navštívili divadelné predstavenie v Nitre
a zúčastnili sme sa aj na literárnom pásme pri príležitosti 200.
výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
V mesiaci december čakáme príchod sv. Mikuláša do nášho
klubu, na čo sa veľmi tešíme. Je to príjemné stretnutie, lebo
každému podá milý darček.
S rokom 2015 sa rozlúčime spoločne 28. decembra 2015
o 14:00 hod. Všetci členovia ZO-JDS s batôžkovým posedením
pri hudbe, tombole a kultúrnom programe. Všetci členovia ste
srdečne vítaní.
Na budúci I. štvrtok 2016 sme si pripravili nasledovný program:
- v klube privítame nový rok 2016,
- zúčastníme sa fašiangového sprievodu obcou v maskách
a v spoločenskom dome pochováme basu,
- výročná členská schôdza sa uskutoční 15. februára 2016 a zároveň oslávime 20. výročie založenia ZO-JDS. Na túto schôdzu
pozývame aj vzácnych hostí,
- 5. marca sa zúčastníme volieb do NR SR, v marci plánujeme
STRANA 16

spoločnú brigádu na skrášlenie našej obce.
Prichádza koniec roka 2015 a ja ďakujem Pánu Bohu za prežitie tohto roka a do nového roku 2016 želáme členom ZO-JDS,
ale aj všetkým občanom našej obce, aby nám dal Pán Boh zdravie, šťastie, lásku, aby sme sa opäť mohli stretnúť na sklonku
roka 2016.
Mária Hollá
Predsedníčka ZO-JDS

Štedrovečerná
Keď z neba vonku tíško padá sneh
a z veže zaznie zvonku hlas,
čujme hlas svojho svedomia,
ku komu a k čomu nabáda nás.
Či sme ochotní pomôcť tomu,
kto práve potrebuje nás?
Ježiško milý! Ukáž nám cestu
a prebuď všetko dobro v nás.
Mária Ďuračková
ČASOPIS OBYVATEĽOV VEĽKÉHO ZÁLUŽIA 4/2015

FS Drienka začala pracovať v r. 2000 ako folklórna skupina detí
a neskôr sa do programov pripojili rodičia a vzniká zmiešaná FS
deti a dospelí, ktorá pracuje pri Matici Slovenskej vo Veľkom
Záluží.
FS Drienka sa orientuje na pôvodný a autentický folklór. Zúčastňujeme sa rôznych odborných súťaží a prehliadok. Za tento
čas sme v najvyšších celoslovenských súťažiach usporiadaných
Národným osvetovým centrom získali zlaté a bronzové pásma.
Vo svojom repertoári máme pásma, zvyky a piesne z našej obce
ako Fašiangy, pochôdzka s Kvetnou nedeľou, Žatva, Vianočné
pásmo, svadobné zvyky, snímanie party a voľné piesne. Svojimi
vystúpeniami a programami dôstojne reprezentuje obec.
Jedinečnosťou FS Drienka je hra na gajdy. Gajdy - hudobný nástroj nepoznaný, mnohými zatracovaný, ale pre mnohých súčasť
ich života. Veríme, že práve mladí ľudia objavia silu a krásu toh-

to historického nástroja. Je to starobylý sólový hudobný nástroj,
ktorý vytlačili zo života ľudí heligónky a cimbalovky, lebo tie
im ponúkali širšiu možnosť tancovania. Gajdoš Jozef Antalík žil
vo Veľkom Záluží a dokonale ovládal svoj nástroj. Najvyššie
ocenenie sa mu dostalo v r. 1966, kedy vyhral v Strakoniciach 1.
miesto v Medzinárodnej súťaži gajdošov. No dodnes je vzorom
pre mnohých jeho nasledovníkov. V našej obci gajdoši znova
ožívajú. Ako prví pokračovatelia sú Michaela a Mário Paveloví, ktorí hrou na gajdy začali v r. 2008. V r. 2014 začína na gajdy
hrať Filip Chňapek a v r. 2015 z letných workshopov získavame
ďalšiu gajdošku Karolínku Ivančíkovú i ďalších záujemcov
o hru na gajdy v hudobnom zoskupení Gajdošskí trogári.
Mário Pavel - je reprezentantom školy gajdoša Antalíka. Jeho
hra je zameraná na piesne z Veľkého Zálužia a okolia Nitry. Je
víťazom Celoslovenskej prehliadky v inštrumentálnom nástroji usporiadanou Národným osvetovým centrom, trojnásobným
víťazom Medzinárodného gajdošského festivalu v Oravskej
Polhore, získal 2. a 3. miesto v La Sofii pod vedením Yvetty
Blanarovičovej v Prahe, a v r. 2013 je vo výbere Talent Novej
Europy .
19.9.2015 sme v spolupráci s obcou usporiadali 8. ročník Matičných slávností v kultúrnom programe vystúpili : Fsk Drienka, hudobné zoskupenie Gajdošskí trogári, Fsk Briežok z Jedľových Kostolian, a prizvaní gajdošskí majstri.
						
(-GP-)

OZ Mravec
Mravec, občianske združenie pôsobiace v obci ako novovzniknutá nezisková organizácia zakladá Komunitné centrum, ktoré
bude slúžiť pre deti a rodičov, učiteľov a širokej verejnosti. Je
priestorom pre:
- vzdelávacie podujatia,
- tvorivé dielne a iné voľnočasové aktivity,
- aktivity s cieľom zvyšovania sociálnych zručností ohrozených
osôb a predchádzanie sociálno-patologických javov.
Svoju obmedzenú činnosť zatiaľ máme v Klube dôchodcov.
I v týchto podmienkach sme usporiadali 5 x gajdošské sústredenie a 4 vystúpenia Gajdošských trogárov vo Veľkom Záluží,
Oravský Podzámok, Slanický ostrov, Oravská Polhora, Hrušov
a Lúčnica nad Žitavou.
Vzdelávacie podujatia, na ktoré sa OZ Mravec zameriava:
- Špecifické poruchy učenia:
- dyslexia - porucha čítania,
- dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania,
- dysortografia - porucha pravopisu,
- dyskalkúlia - porucha matematických schopností.
Špecifické poruchy učenia postihujú značnú časť detskej i dospelej populácie. Ide o skupinu ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom, matematikou, prípadne o nedostatok organizačných
alebo jazykových schopností. Skôr sa vyskytujú vo vzájomnej
kombinácii než izolovane. Deti s poruchami učenia si ťažko
osvojujú učivo bežnými výučbovými metódami, hoci majú primeranú inteligenciu a dostatočne podnetné rodinné prostredie.
Tieto ťažkosti majú individuálny charakter a vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy, nevyzretosti
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kognitívnych centier mozgu. Dôsledky týchto porúch - depresie,
frustrácia či traumatizácia detí - zapríčinené školskými neúspechmi, sú však závažnejším problémom než samotné poruchy.
Negatívne ovplyvňujú a narúšajú osobnostný, sociálny, vzdelávací a profesijný vývin týchto detí.
ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) a ADD
(porucha pozornosti s pomalým psychomotorickým tempom).
O príčinách, ale predovšetkým o prejavoch v oblasti motoriky,
vnímania, pozornosti a pamäti, reči a myslenia, emocionality
a správania. Ide pritom o deti často s priemernou až nadpriemernou inteligenciou, ktoré trpia poruchami učenia a správania
v rozsahu od miernych až po ťažké, ktoré sú spojené s odchýlkami funkcie centrálnej nervovej sústavy. Práca s týmito deťmi
v školách a ich výchova v rodine býva záležitosť značne náročná.
Vzdelávacie podujatie sme otvorili počas letných prázdnin pre
8 detí s poruchami učenia. Pri použití inovatívnych metód sme
trénovali pozornosť, krátkodobú pamäť, sluchové a zrakové vnímanie. Po dvoch mesiacoch intenzívnej prípravy deti, akoby
„naštartovali“. Veríme, že dobrý štart im pomohol a začiatok
školského roka pre nich nebol už tak stresujúci a ich letné tréningy sa zúročia v školskej príprave. Držíme im palce!
Touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce p. Milanovi Bírovi za jeho
ústretovosť a za pridelené priestory v budove Pošty.
Gabriela Pavelová
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Z ČINNOSTI ZO SZZ VEĽKÉ ZÁLUŽIE

KALENDÁR ZÁHRADKÁRA

Výstava ovocia , zeleniny a výpestkov zo záhrad vo Veľkom Záluží

stručné rady ovocinárom a záhradkárom
v 1. štvrťroku

Dňa 27.9.2015 sa uskutočnil v Spoločenskom dome 14. ročník
Výstavy ovocia, zeleniny a výpestkov zo záhrad. Tak ako aj
po iné roky, zber vzoriek bol v sobotu 26.9.2014 od 16:00
do 20:00 a v nedeľu dopoludnia od 10:00 do 12:00 hod. Samotná výstava pre verejnosť bola otvorená od 15:00 do 20:00 hod.
Ako už tradične, bola výstava ovocia, zeleniny a výpestkov
zo záhrad spojená so súťažou o najkrajšie jablko roka 2015
a ostatné ovocie, zelenina a výrobky z ovocia a zeleniny.
Po ukončení oficiálnej časti výstavy členovia výboru spočítali
lístky a vyhlásili poradie na 1. až 3. mieste nasledovne:

Víťazom budú diplomy odovzdané na výročnej členskej
schôdzi 31. januára 2016. Výstava pokračovala v pondelok
28.9.2015 pre naše deti z materskej škôlky a základnej školy,
kde deti mali možnosť ovocie aj ochutnať. Po ukončení výstavy
boli jabĺčka rozdelené a doručené pre deti z materskej škôlky
a základnej školy.

JANUÁR
1.Skladované ovocie – po vlhkej jeseni sa vyžaduje pravidelná kontrola uskladnených jabĺk a hrušiek - aspoň raz týždenne.
Dôležité je včasné odstránenie nahnitých plodov, no aj vetranie.
2.Odber dobre vyzretých jednoročných výhonov,
najmä jadrovín, čerešní, višní, ríbezlí a egrešov
na vrúbľovanie koncom zimy a na začiatku vegetácie.
3.Odstraňujeme borku zo starých stromov, poskytuje
totiž úkryt rozličným hmyzím škodcom. Na stromoch nenecháme visieť ani mumifikované plody, treba ich spáliť.
4.Bielenie kmeňov a silnejších konárov, zvlášť pri teplomilnejších druhoch, ako sú marhule, broskyne, čerešne, višne a jablone.
5.Odstraňovanie
uschnutých
stromov
aj
krov.

A. Súťaž o najkrajšie jablko roka 2015
1.miesto získal Zdenek Zaujec za odrodu – Rubín
2.miesto získal Pavol Bíro ml. za odrodu – Jonagold
3.miesto získal Emil Janek za odrodu – Gloster
B.

Súťaž o najlepšie ovocie, zeleninu, výrobkov z ovocia
a zeleniny alebo výpestkov zo záhrad
1.miesto získala Lýdia Zaujecová - za Kolekciu výrobkov
z ovocia a zeleniny
2.miesto získal Zdenek Zaujec
- za Stolové hrozno
RUBANKA
3.miesto získal Daniel Keselý
- za Kolekciu zeleniny

FEBRUÁR

Členovia ZO SZZ sa zapojili do celoslovenskej súťaže „O najkrajšie jablko 2015“
V dňoch 23.-24. októbra 2015 na výstavisku EXPO CENTER
v Trenčíne sa konal 20. ročník celoslovenskej súťaže “O najkrajšie jablko 2015“, ktorú organizoval Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov. Po prvý krát sa do tejto súťaže
zapojili aj naši členovia základnej organizácie a to menovite:
Peter Bédi so štyrmi vzorkami, Zdenek Zaujec s tromi vzorkami, Pavol Bíro ml. s dvomi vzorkami a Matúš Hrnko s dvomi
vzorkami.

Vážení čitatelia, milí záhradkári - nadšenci. pripravili sme pre
vás novú rubriku, v ktorej budeme dávať stručné rady, čo robiť
v záhrade počas roka.

Peter Bédi a Zdenek Zaujec. Na celoslovenskej súťaži “O najkrajšie jablko 2015” sa hodnotilo 1686 vzoriek jabĺk z pätnástich odrôd, medzi ktorými sa nestratili ani vzorky našich členov,
ktoré patrili medzi tie najkrajšie. Veríme, že v ďalších rokoch sa
do tejto súťaže zapoja aj ďalší pestovatelia jabĺk z našej obce.

Výbor ZO SZZ uvedeným členom ďakuje za poskytnutie vzoriek jabĺk na celoslovenskú súťaž a za reprezentáciu našej organizácie a Obce Veľké Zálužie.
Osobne sa za našu základnú organizáciu celoslovenskej výstavy “O najkrajšie jablko 2015” zúčastnili Ing. Vladislav Omelina,

ZÁVEROM – POMOC PRE ZÁHRADKÁROV
Odporúčame sa s dôverou obrátiť na RV SZZ Bratislava, na jednotlivé okresné výbory SZZ, základné organizácie SZZ a na profesionálne pracoviská, ako je napr.
Plantex – Veselé pri Pieľťanoch, Fructop - Ostratice,
Danubius Fruct – Dunajská Lužná, Poľnohospodár
– Nové Zámky, OVD – Dvory n/Žitavou, ÚKSUP
Bratislava a ďalšie.

Informácie sú čerpané s odborných publikácií prof. Ivana Hričovského a Martina Dureca.
ROK V OVOCNEJ ZÁHRADE.
Pokračovanie kalendária v budúcich číslach.
Za výbor ZO-SZZ vo Veľkom Záluží
Stanislav Pekar a Ing. Vladislav Omelina.

1.Rez
a
tvarovanie
ovocných
stromov
najmä jabloní, hrušiek, ríbezlí, egrešov a malín.
2.Prihnojenie
–
koncom
februára
v
závislosti od počasia môžeme ešte prihnojiť draselnými a fosforečnými hnojivami, pokiaľ sme tak neurobili v jeseni.
3.Chemická ochrana – v rámci chemickej ochrany je dôležitý
postrek broskýň, ale aj jadrového ovocia. Broskyne ošetrujeme
proti kučeravosti listov. Vhodné sú prípravky Kuprikol 50, Cuprocaffaro, Novozir MN 80, Dithane DG Neo-Tec, Delan 700 WDG,
Efuzin 500 SC, Funguran, Syllit 65, Champion 50WP, Sulka a iné.
4.Výber odporúčaných odrôd – pri výbere odrôd jabloní
je prioritným kritériom odolnosť proti chrastavitosti a menšia citlivosť na múčnatku, obdobne aj pri hruškách.
Z jabloní sú to napr. Topaz, Rubinola, Angold, Selena, Prima Florina a iné. Z hrušiek Konferencia, Diana, Beta a iné.
MAREC
1.Do konca mesiaca sa teplota zvýši na povrchu okolo 6,8 °C a v hĺbke 20 cm na 4,8 °C.
Na povrchu sú už podmienky na prvé jarné práce.
2.Jarný rez a výsadba – rez robíme aj na kríkoch ríbezlí, egrešov,
josty, liesky veľkoplodej, malinách i černiciach. Rezné rany
treba ošetriť. Len čo to pôda dovolí sadíme ovocné stromčeky
najmä broskýň, marhúľ a mandlí, ale aj ostatných druhov.
3.Prevrúbľovanie a prihnojenie - najmä jabloní, hrušiek ale aj
čerešní a višní. Je vhodné obdobie najmä dusíkatými hnojivami.
4.Broskyne- chemicky ošetríme v období nalievania pukov
proti kučeravosti listov.
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Spoločenská rubrika

Športové okienko
Majstrovstvá jednotlivcov Západoslovenského
atletického zväzu
Dňa 10. októbra 2015 sa v Skalici konali Majstrovstvá jednotlivcov Západoslovenského atletického zväzu, ktorého sa zúčastnili i dve žiačky zo Základnej školy vo Veľkom Záluží.
V kategórii najmladších žiačok Paulína Šokyová získala v behu
na 60 m krásne 3. miesto a v skoku do výšky obsadila 5. miesto.
V kategórii mladších žiačok Ema Križanovičová obsadila
v behu na 300 m 5. miesto a v skoku do výšky 9. miesto.
Tešíme sa, že máme v našej škole takéto výrazné športové talenty a veríme, že budú svojim príkladom inšpirovať aj ostatných
žiakov.
Dievčatám gratulujeme a želáme veľa ďalších športových úspechov!

COCA - COLA CUP - školský pohár chlapci
Naši chlapci 7. - 9. ročníkov sa dňa 27.10.2015 zúčastnili 2.
kola Coca - cola cup vo futbale v ZŠ v Rišňovciach. Za účasti 4
družstiev obsadili konečné 3. miesto. Do ďalšieho kola postúpili
z 1.miesta žiaci zo ZŠ Rišňovce. Chlapcom ďakujeme za výkon
a želáme veľa šťastia v športových súťažiach.
Školu reprezentovali: D. Bene, A. Tirpák, P. Pánis, P. Pekár, J.
Mikula, D.Buchlík, A. Križan, P. Križan, Š. Križan, P. Sklenár,
M. Srnec, D. Bédi, Š. Kupec, J. Šipoš, M.Hollý.
Celkové poradie: 1. miesto: ZŠ Rišňovce, 2. miesto: ZŠ Čakajovce, 3. miesto: ZŠ Veľké Zálužie, 4. miesto: ZŠ Cabaj.

Dôvera Školský pohár SFZ 2015/16

Jednota Cup- futbal dievčat

Mladší žiaci ZŠ sa dňa 23.10.2016 zúčastnili prvého kola v malom futbale na ZŠ Topoľova v Nitre. Zmerali si sily so žiakmi
zo ZŠ Topoľova a žiakmi zo ZŠ kráľa Svätopluka. Po odohraní
všetkých zápasov museli o víťazovi rozhodnúť pokutové kopy.
Naši žiaci zvíťazili 1:0 a postúpili do druhého kola, ktoré sa
uskutoční na našej škole v jarnom období. Chlapci odohrali pekné a bojovné zápasy. Držíme im palce do ďalšieho kola!
Školu reprezentovali : F.Bédi, D. Bene, Š. Križan, P. Pánis, M.
Kušnír, S. Ščasný, Š. Srnec, R. Vančo, J.Kičiň, J. S. Záhorák.

Dievčatá 6. - 9. ročníkov sa dňa 28.10.2015 zúčastnili 1. kola
Jednoty cup v malom futbale v ZŠ Tulipánova v Nitre. Po skvelom a vyrovnanom výkone sme nakoniec zvíťazili 3:1 a postúpili
do semifinále, ktoré sa uskutoční v jarnom období v ZŠ Jelenec.
Dievčatkám gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole. Školu
reprezentovali: M. Bédiová 9.A, G. Mesárošová 8.A, P.Garajová
8.B, N. Kováčiková 7.A, S. Honejseková, V. Števíková, I. Bédiová 7.B, T. Števíková 6.B.
					
Mgr. D. Talárová

Turnaj futbalových nádejí
V piatok, 25. septembra 2015 o 9:00 hod sa na futbalovom
ihrisku vo Veľkom Záluží konal 3. ročník podujatia Turnaj futbalových nádejí, ktorý organizovala obec Veľké Zálužie spolu
s Občianskym združením VITIS.
Podujatia sa zúčastnilo 10 družstiev bez obmedzenia pohlavia.
Jednotlivé družstvá zastupovali žiaci základných škôl členských
obcí MAS VITIS (Báb, Jarok, Lehota, Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná Kráľová, Trnovec nad
Váhom) okrem Lužianok, ktoré sa z technických príčin nemohli
podujatia zúčastniť. Rozpis turnaja a časový plán jednotlivých
zápasov sme zostavili v spolupráci s trénermi Mariánom Bakom
a Lukášom Bédim, za čo im ďakujeme.
Turnaj sa hral v 2 skupinách po päť družstiev, systémom každý s každým v rámci skupiny. Družstvá hrali s počtom hráčov
5+1. Po skupinových zápasoch sa určilo poradie v jednotlivých
skupinách od 1. po 5. miesto. Potom nasledovali zápasy o celkové umiestnenie a to súbojmi družstiev s rovnakým umiestnením
v skupinách. Z týchto súbojov vzišlo konečné poradie: 1. Horná
Kráľová, 2. Močenok, 3. Báb, 4. Trnovec nad Váhom, 5. Veľké Zálužie, 6. Lehota, 7. Hájske, 8. Rišňovce, 9. Rumanová, 10. Jarok.
Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený Thomas Kotlár
z Hornej Královej, ktorý strelil sedem gólov. Cenu najlepší brankár si odniesol Lukáš Bako z Močenku a ako najlepší hráč turnaja bol ocenený Samuel Török z Bábu. Ceny víťazným družstvám
a jednotlivcom odovzdávali predseda OZ VITIS Jozef Jankovič,
ktorý je zároveň starosta obce Rumanová a starosta obce Veľké
Zálužie Milan Bíro.
Obec Veľké Zálužie spolu s Občianskym združením VITIS
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zabezpečila občerstvenie, deti si mali možnosť pochutiť na výborných langošoch podľa vlastnej chuti, ktoré im pripravili milé
pani dôchodkyne z Jednoty dôchodcov Slovenska. Zamestnanci obecného úradu pripravili pre deti párky, ktoré poskytla
ako sponzorský dar firma HSH, s.r.o. Veľké Zálužie, a taktiež
chlebík, ktorým zasponzorovala celé podujatie firma Topec, Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. Topoľčany.
Všetkým Vám ďakujeme.
(-OcU-)

Stretnutie rodiny Blahovej z rodu Antona a Cecílie.
Dňa 1.11.2015 sa stretla rodina Blahová na spoločnej svätej
omši v Rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých vo Veľkom
Záluží, ktorá bola obetovaná za všetkých zosnulých z rodu Anton
a Cecília Blahoví a následne všetci zapálili každému sviecu
na znak spomienok na miestnom cintoríne. V rodičovskom
dome na ulici Rínok najmenšie deti pokrstili s cukríkmi knihu
“Strom života“ Anton Blaho a Cecília Blahová rodená Zabáková,
ktorú v rukách držal najstarší člen našej rodiny. V tejto knihe
je opísaný, ako aj zdokumentovaný život rodiny počas celých
100 rokov. Môžeme povedať, že hoci v časoch dávno minulých
sa veru fotografovalo iba výnimočne, pretože fotoaparát nemal
každý, ale aj tak sme radi, že sa mnoho fotografií zachovalo.
Túto knihu pre celú rodinu napísala nevesta Antona a Cecílie
– Terézia Blahová. Trvalo jej 2,5 roka dať všetky informácie
a fotografie o rodine do jedného celku a vytvoriť tak krásne
čítanie pre staršie, ale aj mladšie generácie našej rodiny. Spolu
240 strán tejto knihy je plných zaujímavostí a starých fotografií
ako aj fotografií dnešného obdobia, ktoré sa takýmto spôsobom
dostali do každej rodiny z nášho rodu. A čo je najzaujímavejšie,
že v tejto knihe sa nájde každý z nás. Najmladšia generácia
aspoň nezabudne, kto patrí resp. patril do jeho rodiny. Po krste

knihy sa všetci členovia rodiny podpísali do rodinnej kroniky.
Zo spoločného stretnutia si každý so sebou odniesol orech
„Strom života“. Je krásne, keď sa stretne rodina, ktorá nežije
len v rodnej dedine Veľké Zálužie, ale pricestuje z každého kúta
Slovenska, z Českej republiky ako i z Írska.

Stretnutie rodiny Tkáč-Zabákovej
Myšlienka uskutočniť takéto rodinné stretnutie sa zrodila
niekedy v lete a dňa 10.októbra 2015 sa aj stretnutie uskutočnilo.
Začalo sa svätou omšou v miestnom kostole, aby sme si
uctili zosnulých starých rodičov, ale aj všetkých tých členov
rodiny, ktorí už nie sú medzi nami. V spoločenskom dome
už bola pre všetkých pripravená chutná večera a výborné
občerstvenie, o ktoré sa postarala každá gazdiná rodiny. Boli
pripravené aj foto – nástenky, pri ktorých sme spomínali na
staré časy. Keďže mnohí z rodiny v našej obci trvalo nežijú,
bolo teda potrebné aj krátke a často aj vtipné predstavovanie
rodín. Tkáč-Zabákoví sú jednou z početnejších a rozvetvených
rodín, pripomenúť si teda mená manželov sesterníc a manželiek
bratrancov, či mená vnúčat a pravnúčat bolo priam nevyhnutné.

Milé odkazy formou sms-ky sme odovzdali aj od tých, ktorí
sa kvôli práci, či iným povinnostiam v zahraničí alebo vo
vzdialenom meste nemohli zúčastniť. Sme radi, že prišli rôzne
generácie – od tých najstarších až po bábätká v kočíku. Pre deti
bola pripravená tombola vo forme malých pozorností či hračiek,
no a pre dospelých vtipné a dômyselne pripravené ,,výhry“.
Zabavili nás mládenecké a dievčenské tanečné hry, či piesne
s akordeónom. Tancovalo, jedlo a pilo, i diskutovalo sa až do
skorého nedeľného rána, čo svedčí o naozaj výbornej atmosfére
a zábave.
Ešte raz ďakujeme tým, ktorí svoj voľný čas venovali príprave
a organizácii stretnutia a všetkým ostatným, ktorí sa postarali
o to, aby sme sa cítili príjemne a spokojne.
Snáď za pár rokov dovidenia...
					
Janka Zaujecová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - september až november 2015
Narodili sa:
Jasmína Stojková
Adela Kováčová
Kristína Bódiová
Marek Stojka
Jakub Masaryk
Diana Spišiaková
Róbert Andrášik
Nina Rigová
Michaela Pozsgaiová
Peter Fraňo
Tobias Števík
Terézia Cibulová
Adriana Miháliková
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Opustili nás:
Jozef Mozník
Viliam Ternény		
Terézia Hrnková r. Tkáčiková
Barbora Lauková r. Kmeťová
Ján Palík
Katarína Feketová r.Lampárová
Ján Kralina

68 r.
92 r.
81 r.
70 r.
76 r.
83 r.
61 r.

Zosobášili sa:
Matej Kostka a Zuzana Bernáthová
Miroslav Machúč a Katarína Benyáková
Róbert Bako a Karolína Zaujecová
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DARČEKY
PRE CELÚ
RODINU

VESELÉ
VIANOCE
Akciová cena:

385 €

Bežná cena: 365 €

Akciová cena:

Akciová cena:

60 €

48 €

Lesnícka bunda Classic

Komfortná bunda, čistý a moderný dizajn s kvalitne spracovanými detailami.

Nohavice Classic

Kvalitné nohavice moderného
strihu, hladké, s reflexným logom
Husqvarna.

Akciová cena:

Akciová cena:

185 €

101 €

Bunda Functional

Funkčný ochranný odev z pevného a trvanlivého materiálu, ktorý
dobre sedí a je možné ho používať celoročne.

Nohavice Functional

Komfortné nohavice pre náročné
pracovné podmienky.

Husqvarna 440 e-series

Husqvarna 450

Výkonná píla pre všestranné domáce použitie. Ľahko sa ovláda a štartuje. Vybavená
motorom X-Torq ®.

Farmárska píla poháňaná motorom X-Torq®.
Je vybavená systémom Smart Start®, palivovou
pumpičkou a automatickým návratom tlačidla
STOP pre ľahké štartovanie.

Univerzálna farmárska píla. Funkčný dizajn,
motor X-Torq ®, systém ľahkého štartovania
SmartStart ®.

Výkon 1,6 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez
lišty a reťaze 4,2 kg.

Výkon 1,8 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez
lišty a reťaze 4,4 kg.

18 €

35 €

17 €

Rukavice Functional
S protiporezovou ochranou
ľavej ruky.

Rukavice Technical,
tenké

625 / 669 €
Bežná cena: 685 / 735 €

Ochranná prilba vybavená pre
prácu v lese alebo v záhrade.

84 €

Ochranná prilba
Technical

Husqvarna 545

Husqvarna 550 XP®(G)

Píla pre náročné práce v technických službách, firmách zaoberajúcich
sa údržbou zelene a pre zručných majiteľov pozemkov. Píla má ergonomický dizajn, silný motor s technológiou X-Torq ®.

Píla je určená pre profesionálnu starostlivosť o stromy a skúsených
užívateľov. Moderný dizajn a mnoho inovatívnych riešení pre efektívne
a pohodlné ovládanie. Unikátny motor s technológiou X-Torq®.
Vo verzii G vybavená vyhrievanými rukoväťami.

Výkon 2,5 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Nová profesionálna prilba s pevnou konštrukciou, nízka hmotnosť, ochrana sluchu a zraku.

Akciová cena:

0%

NADEĽTE SI KRÁSNY TRÁVNIK BEZ PRÁCE

385 €
Husqvarna 445

Akciová cena:

Akciová cena:

15,80
15 €€

Akciové ceny od:

21
€
21 €

36 €

Vysúšačlyžiarok
obuvi a obuvi Široká ponuka
Sušiče
Rýchle vysuší všetky druhy
obuvi.

Akciová cena od:
Akci
ová cena:

sekier Husqvarna v akcii

Tipy na darček pre malých záhradkárov:
hračky s funkčnými prvkami

www.chrome.sk

Informácie o všetkých výrobkoch vo vianočnej akcii žiadajte u svojho
autorizovaného
Akcia platí do 15. 12. 2015. Ceny sú iba odporúčané
STRANApredajcu.
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Výkon 2,8 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9/5,1 kg.

úrok

pri nákupe na splátky
10% akontácia na 9 mesiacov

Stredná farmárska píla poháňaná motorm X-TORQ určená na
všetky typy prác. Výborný pomer výkonu a ceny.
Výkon 2,1kW, dĺžka lišty 38
®
HUSQVARNA
Automower
305
cm/15",
hmotnosť 4,9
kg

Akciová cena:

Akciová cena:

platí aj na ostatné produkty

Priliehavé a pohodlné rukavice
z rubovej kozinky s veľmi jemným semišovým povrchom.

Ochranná prilba Classic

Akciová cena:

Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť bez
lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena:

609 €

Akciová cena:

Bežná cena: 469 €

Husqvarna 435

Bežná cena: 655 €

Akciová cena:

435 €

Bežná cena: 415 €

Akciová cena:

Akciová cena:

Akciová cena:

Akciová cena:

339 €

1.575 €

1.335 €

Bežná cena: 1.755 €

Bežná cena: 1.485 €

HUSQVARNA Automower ® 308

Robotická kosačka pre menšie a členité plochy. Ľahká, tichá, bezpečná, s tromi ostrými nožmi pre perfektný výsledok kosenia.

Kompaktná trojkolesová robotická kosačka pre efektívne kosenie rovných trávnatých plôch. Ľahko sa používa a ponúka individuálne nastavenie.

Plocha: 500 m2 +/– 20 %, sklon: až 25 % (14°)

Plocha: 800 m2 +/– 20 %, sklon: až 25 % (14°)

CHROME s.r.o.
autorizovaný predaj a servis Husqvarna
Informácie o všetkých výrobkoch vo vianočnej akcii žiadajte u svojho
Podzámska
3, 949 01 Nitra
autorizovaného
predajcu. Akcia platíVEĽKÉHO
do 15. 12. 2015.
Ceny sú iba
odporúčané
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6550 389,
+421
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Husqvarna
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e-mail: obchod@chrome.sk
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rodina Blahová

rodina Tkáč-Zabáková
Hudobný koncert PACI PAC

Lampiónový sprievod

