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Editorial
Milí spoluobčania,
Jeseň o chvíľu zažiari svojimi farbami, stromy postupne
začnú zhadzovať lístie a my sa ohliadame za letom plným
zaujímavých akcií a iných udalostí, ktoré zasiahli do života v našej obci. Sezónu letných kultúrnych podujatí odštartoval Petropavlovský jarmok, ktorý dal príležitosť stretnúť sa so svojimi priateľmi a rodinou. Prvýkrát sa konal
festival hudby a zábavy UJLAKFEST, na ktorom sa zišlo
viac ako 3 000 návštevníkov. Letné podujatia sme ukončili
tradičným Zálužským vinobraním, ktoré sme netradične
spojili so stretnutím rodákov. Bol to deň, kedy sme sa vrátili do spomienok, do minulosti, pripomenuli sme si detstvo, školské časy, lásky z mladosti a prežité chvíle medzi
najbližšími. Spolu sme oslávili sviatok Zálužského vinobrania, poďakovali vinohradníkom, ktorí svojou tvrdou
prácou vo vinohradoch zabezpečujú božský nápoj – víno.
Každý z nás má niekde hlboko v srdci zakorenené miesto,
ktoré miluje a do ktorého sa rád vracia. Pre mnohých z nás
je to práve naša rodná obec. Chceme, aby sa do našej obce
radi vracali nielen rodáci, ale aj tí, ktorí už do našej obce
raz zavítali. A tak sa snažíme aj revitalizáciou a budovaním našej obce skrášliť a zlepšiť prostredie našej obce.
Centrom obce, strediskom vzdelávania, výchovy ale i kultúry je škola.Vývoj školstva v obci a narastajúce počty
školopovinnej mládeže si vyžadovali i rozširovanie počtu
tried a výstavbu nových priestorov.
1. septembra 2018 sa konal Deň otvorených dverí, na ktorom sme slávnostne otvorili prístavbu základnej školy.
Deti sa začali učiť v krásnych, účelových priestoroch,
ktoré spĺňajú všetky nielen pedagogické požiadavky, ale
aj hygienické, estetické a zdravotné.
O mnohých prácach ste sa už v našom časopise dozvedeli, ale dennodenne riešime veľa, možno z Vášho pohľadu
aj nepotrebných vecí. Lenže legislatíva je neúprosná a my
musíme na všetky jej zmeny reagovať. Nie je to jednoduché, lebo obce nie sú vybavené technicky tak, aby bol
priebeh bezproblémový.

Majme radi našu obec, tvorme jej prestíž a vážme si jeden
druhého, dospejme tak k sebavedomému spoločenstvu,
ktoré môže byť základom zdravého kultúrneho, spoločenského, duchovného, sociálneho a ekonomického rozvoja.
Prajem vám zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme
na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želám
vám úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských
vzťahoch. A v neposlednom rade vám prajem lásku a úctu
človeka k človeku.
Milan Bíro,
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
UZNESENIA
z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 06. augusta 2018
————————————————————

UZNESENIE č. 411/2018
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ing. Danielu Hollú
a členov: Ing. Jána Murína a PhDr. Petra Cochera.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 412/2018
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho piateho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tridsiateho piateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 413/2018
K bodu 5/ Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 414/2018
K bodu 6/ Schválenie žiadosti o znovuzvolenie
prísediaceho
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
ruší
uznesenie č. 392/2018.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 415/2018
K bodu 6/ Schválenie žiadosti o znovuzvolenie
prísediaceho
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh predsedníčky Okresného súdu Nitra na návrh kandidátky prísediacich pre Okresný súd Nitra
na volebné obdobie 2018 – 2022,
b) volí
prísediacu pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie rokov 2018-2022 PhDr. Janku Moravčíkovú,
PhD., bytom Lúčna 685/20, 951 35 Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 416/2018
K bodu 7/ Schválenie prevodu pozemku (Hrnkoví)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
navrhuje presunúť
rokovanie o tomto bode na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 417/2018
K bodu 8/ Schválenie prevodu pozemku (ZSD)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
navrhuje presunúť
rokovanie o tomto bode na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 418/2018
K bodu 9/ Schválenie nájomnej zmluvy pre OZ
VITIS
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy s OZ VITIS,
b) schvaľuje
cenu prenájmu 60,- EUR mesačne,
c) schvaľuje
text nájomnej zmluvy s OZ VITIS.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 419/2018
K bodu 10/ Návrh dodatku č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Veľké Zálužie č. 1/2015 o podmienkach
a kritériách prideľovania, bývania a správy
nájomných bytov v bytových domoch obstarávaných z verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo
návrh dodatku č. 2/2018 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Veľké Zálužie č. 1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy
nájomných bytov v bytových domoch obstarávaných z verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania,
b) sa uznáša
na dodatku č. 2/2018 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Veľké Zálužie č. 1/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania, bývania
a správy nájomných bytov v bytových domoch
obstarávaných z verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 420/2018
K bodu 11/ Určenie volebných obvodov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci
Veľké Zálužie jeden volebný obvod.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 421/2018
K bodu 11/ Určenie volebných obvodov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Veľké
Zálužie počet poslancov jedenásť na celé volebné
obdobie.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 422/2018
K bodu 12/ Určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu na funkčné obdobie 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Veľké
Zálužie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu
100% na celé funkčné obdobie.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 423/2018
K bodu 13/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
stanovisko Obecného úradu vo Veľkom Záluží
k výpočtom výsledku hospodárenia obce Veľké
Zálužie za rok 2017.
Hlasovanie: za: 6 - Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; Ján Murín, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIA
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 03. septembra 2018

————————————————————

UZNESENIE č. 424/2018
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie Ivetu Ovčíkovú
a členov: Mgr. Janu Chňapekovú a PhDr. Petra
Cochera.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 425/2018
K bodu 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho šiesteho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tridsiateho šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Ja-

roslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 426/2018
K bodu 5/ Informácia o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží. Hlasovanie: za:
9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter
Cocher, PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal
sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 427/2018
K bodu 6/ Schválenie prevodu pozemku (Hrnkoví)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod obecného majetku - novovytvorené
pozemky s parc.č. 492/5 o výmere 9 m2 reg. C
k.ú. Veľké Zálužie a par.č. 492/9 o výmere 90 m2
reg. C k.ú. Veľké Zálužie, nachádzajúce sa na ulici
Budín č.1111/46, Veľké Zálužie z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadateľom p. Vladimírom
Hrnkom, bytom Veľké Zálužie, Piesková 1085/38
a p. Gabrielom Hrnkom, bytom Veľké Zálužie,
Cintorínska 412/24.
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a žiadateľmi p. Vladimírom Hrnkom, bytom Veľké
Zálužie, Piesková 1085/38 a p. Gabrielom Hrnkom,
bytom Veľké Zálužie, Cintorínska 412/24.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 428/2018
K bodu 7/ Žiadosť o odkúpenie pozemku (p. Gabriela Hlavinová)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) prerokovalo

žiadosť p. Gabriely Hlavinovej bytom Dlhá
859/60 Nitra, o odkúpenie pozemku parc.č. 564/97
KN reg. „C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 30 m2.
b) berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie;
c) súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie;
d) schvaľuje zámer
odpredať pozemok parc. č. 564/97 k.ú. KN reg.
„C“ k.ú. Veľké Zálužie o výmere 30 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Predmetný pozemok
tvorí predzáhradku rodinného domu vo vlastníctve
žiadateľky. Dôvodom hodným osobitného zreteľa
je dlhodobé užívanie (cca 80 rokov) predmetného
pozemku. Cena za prevod nehnuteľnosti sa stanovuje na 3,00 Eur za m2 a tvorí nevyhnutný prístup
na pozemok.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 429/2018
K bodu 8/ Schválenie prevodu pozemku (ZSD)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje
prevod obecného majetku - novovytvorený pozemok s parc.č. 564/95 o výmere 42 m2 reg. C k.ú.
Veľké Zálužie z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 418.
b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy a dohody o prevzatí záväzku
medzi Obcou Veľké Zálužie ako predávajúcim,
Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako kupujúcim
a organizáciou Diamant – ZSS Veľké Zálužie, n.o.
ako platiteľom.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Jana Chňapeková,
Mgr.; Juraj Mego; Andrej Moravčík, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal
sa: 1 - Daniela Hollá, Ing.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 430/2018
K bodu 9/ Schválenie zámeru zriadenia vecných
bremien v prospech ZSD a.s.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a) schvaľuje

zámer zriadenia vecných bremien na pozemkoch vo
vlastníctve obce, a to parc. č.564/1 KNE k.ú. Veľké
Zálužie, parc.č. 26/1 KNC k.ú. Veľké Zálužie
a parc. č.15 KNE k.ú. Veľké Zálužie v podielovom
spoluvlastníctve Obec Veľké Zálužie a JUDr. František Tkáč každý v rozsahu 1/2 v pomere k celku
k v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36
361 418.
b) odporúča
starostovi obce a právnej zástupkyni pokračovať
v rokovaniach o texte zmluvy o zriadení vecných
bremien v prospech tretej osoby medzi Obcou
Veľké Zálužie ako povinným, Západoslovenskou
distribučnou, a.s. ako oprávneným a organizáciou
Diamant – ZSS Veľké Zálužie, n.o. ako žiadateľom
v zmysle stanoviska právnej zástupkyne obce.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 431/2018
K bodu 10/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu k prideleniu uvoľneného 3-izbového
obecného nájomného bytu.
Hlasovanie: za: 8 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.;
proti: 0; zdržal sa: 1 - Andrej Moravčík, Ing.;
nehlasoval:0
UZNESENIE č. 432/2018
K bodu 10/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu právnej zástupkyne obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr.; Daniela Hollá,
Ing.; Jana Chňapeková, Mgr.; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

Komunálne voľby 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vydal Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí a určil deň
ich konania na

sobotu 10. novembra 2018

V našej obci sa budú konať voľby v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží na ulici Hlavná 788/48 v čase

od 7:00 hodiny do 22:00 hodiny

Obec má určený jeden volebný obvod a tri okrsky. Občania si môžu v našej obci zvoliť maximálny počet poslancov jedenásť.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v obci trvalý pobyt.
Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu obce bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa
podľa zákona vykonajú nové voľby.
Všetky bližšie informácie sú zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce:
https://www.velkezaluzie.eu/menu-hlavne/obcan/volby-do-organov-samospravy-obci/

kde budú postupne zverejňované ďalšie oznámenia a informácie ohľadne kandidátov na poslancov a starostu obce.

STRANA 5

Obecný úrad informuje
Čas nie je nikdy stratený, ak je zasvätený práci.
		

(Ralph Waldo EMERSON)

Vážení obyvatelia,
čas plynie a postupne prichádza koniec tohto funkčného obdobia. Touto cestou by sme vám radi ponúkli
prierez aktivít, ktoré sa nám v našej obci podarilo či
už uskutočniť, či úspešne dotiahnuť do konca či rozpracovať.
Od roku 2015 – do dnešného sa nám spoločnými silami
a spolu s vašou aktívnou podporou podarili nasledovné
aktivity:

ROK 2015
● rekonštrukcia kabín ŠK (modernizácia šatní, spŕch a sociálnych
zariadení pre domácich hráčov, hostí a pre rozhodcov; vybudovanie zázemia pre správcu futbalového ihriska) a vybudovanie nových striedačiek na futbalovom ihrisku,
● nákup snehového dela a zasnežovanie svahu v zimných mesiacoch
pre deti,
● úprava a rekonštrukcia priestorov starej školy pre potreby obecnej
knižnice a Materského centra Blšky vrátane maľovania,
● oprava a rekonštrukcia priestorov pivníc v budove starej školy pre
potreby miestnych záujmových organizácií (ZO SZZ, DHZ, Mladí Záchranári, MO Slovenského červeného kríža),
● úprava dvora pri budove obecnej knižnice v spolupráci s MC Blšky,
● vybudovanie bezbariérového prístupu na dvor v areáli budovy,
● rozšírenie priestorov pre záujmové organizácie (konkrétne pre OZ
Mravec a MS Matice Slovenskej) a vybudovanie sociálnych zariadení
(toaliet) v tejto časti budovy,
● zriadenie nových priestorov registratúrneho strediska v obci,
● demontáž a odvoz lietadla MIG-15 z areálu ZŠ na rekonštrukciu. Zrekonštruované lietadlo je umiestnené v areáli Vojenského historického
múzea v Piešťanoch od roku 2016, kde si ho môžu pozrieť všetci návštevníci múzea,
● rekonštrukcia a výmena vykurovacích telies v budove ZŠ vrátane termohlavíc financované cez Okresný úrad - riešenie havarijných stavov
v ZŠ,
● znovuoživenie činnosti DHZ vo Veľkom Záluží,
● vymaľovanie priestorov starej hasičskej zbrojnice,
● obec získala protipovodňový vozík pre potreby DHZ,
● vymaľovanie priestorov budovy klubu dôchodcov a úprava dvora,
● výmena vodovodného potrubia a rekonštrukcia WC, vymaľovanie
obradnej miestnosti, toaliet a obslužných priestorov, oprava vonkajšej
fasády, umiestnenie oplechovania nad soklom a na streche a náter fasády domu smútku,
● zriadenie zberového dvora na Čikoške pre potreby obce,
● vybudovanie prístupovej cesty na Zavaž,
● vybudovanie priepustu pre odvod prívalovej dažďovej vody v areáli
ČOV,
● osadenie knižnej búdky v spolupráci s obecnou knižnicou a CVČ Slniečko,
● vybudovanie chodníka na ul. Hlavná od reštaurácie po ulicu Lúčna,
spolufinancovaný z Programu obnovy dediny,
● odstraňovanie havarijného stavu na verejnom vodovode (rekonštrukcia „šupákov“),
● oprava mobiliáru v obci (opravy lavičiek, autobusových zastávok,
pouličných stĺpov, pútačov, informačných tabúľ atď.),
● doplnenie technického vybavenia obce pre údržbu (nákup hydraulickej plošiny, traktorovej kosačky),
● nákup nového vybavenia kuchyne v materskej škole (trojpec, smažka),
● zabezpečenie nového vianočného osvetlenia v obci.

STRANA 6

ROK 2016
● obec získala nové hasičského auto IVECO, ktoré osobne DHZ odovzdal vtedajší minister vnútra JUDr. R. Kaliňák a autu požehnal dôst.
pán A. Ižold,
● vybudovanie nového rozšíreného chodníka v areáli MŠ od ul. Podvinohrady,
● vybudovanie preskleného prístrešku nad hlavný vchod do budovy MŠ
a oprava terasy v MŠ (vyrovnanie dlažby, oprava výplní na zábradlí,
oprava zábradlia, oprava schodov),
● rekonštrukcia kúpeľní v pravom krídle budovy MŠ (nová sanita, obklady, dlažba, svietidlá, zmiešavač teplej a studenej vody),
● nový obklad v jedálni materskej školy a nový nábytok v príručnej
kuchyni jedálne MŠ a vynovenie kuchyne v ŠJ MŠ (nová linka, stroje,
kompostér),
● zriadenie Kútika dočasnej starostlivosti o deti pri obci a MC Blšky,
● odhalenie pamätnej tabule na budove základnej školy, na počesť pplk.
J. Jurenu a lietadla MIG-15
● maľovanie tried po výmene vykurovacích telies a úprava schodiska
v ZŠ,
● kolaudácia kotolne v ZŠ, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2013,
● veľké upratovanie pivníc a odstránenie starej padajúcej omietky
na severnej strane budovy ZŠ,
● oprava a dobudovanie chodníka na cintoríne pri kostole,
● nasvietenie kostola, kostolnej veže a kríža,
● oprava a modernizácia nevyužitých priestorov v budove (miestnosť
po Slovenskej sporiteľni),
● obnovenie a omaľovanie fasády budovy pošty, maľovanie drevených
okien, úprava parkovania a oprava prístrešku na dvore budovy pošty,
● vybudovanie bezbariérovej toalety v spoločenskom dome,
● rozšírenie priestorov pre DH Zálužanka,
● odstránenie poškodených a nefunkčných komínov na budove obecného úradu,
● prideľovanie orientačných čísiel v obci,
● čiastočná výmena kúrenia v budove vo všetkých ambulanciách, čakárňach a obslužných priestoroch,
● zakúpenie cisterny pre zber a vývoz fekálií pre potreby obyvateľov
obce,
● zavedenie pravidelného monitoringu vypúšťanej a prečistenej odpadovej vody,
● spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Intenzifikácia
a rozšírenie ČOV a verejnej kanalizácie Veľké Zálužie“,
● rekonštrukcia strechy na budove ŠK spolufinancovanej z dotácie Úradu vlády SR,
● zasadenie stromu mieru pri príležitosti prechodu Behu mieru (Peace
Run 2016) obcou,
● vybudovanie workoutového ihriska,
● nové sieťové oplotenie volejbalového ihriska a časti ihriska od ul.
Obecná a nové LED osvetlenie volejbalového ihriska,
● obec získala darom nafukovacie ihrisko - hrad pre deti,
● demontáž poškodeného domčeka pri bytových domoch,
● odstraňovanie dopadov prívalových dažďov na viacerých uliciach
v obci (najmä ul. Lúčna, Vodná, Rapatská, Podvinohrady, Piesková),
● rekonštrukcia a úprava verejného priestranstva v okolí autobusovej
zastávky v centre obce,
● osvetlenie priechodov cez cestu,
● kolaudácia chodníka od spoločenského domu po ulicu Lúčna – 1. a 2.
etapa,
● oprava mobiliáru v obci,
● nákup veľkobjemového kontajnera na Čikošku,
● pokračovanie odstraňovania havarijného stavu na verejnom vodovode (rekonštrukcia „šupákov“).

Obecný úrad informuje

ROK 2017

ROK 2018

● rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení v ŠJ MŠ a riaditeľni MŠ,
● výmena a rekonštrukcia podláh v triedach v budove ZŠ financované
cez Okresný úrad - riešenie havarijných stavov v ZŠ,
● demontáž nefunkčných a poškodených komínov na streche ZŠ,
● zahájenie prístavby a prestavby Základnej školy (vybudovanie novej jedálne, školskej kuchyne a obslužných priestorov; vybudovanie
nových 8 tried; zriadenie náraďovne, šatní a sociálnych zariadení pri
telocvični),
● vymaľovanie veľkej a malej sály v SD,
● výmena opony v SD (nové sufity, výkryty, horizont, drapérka, portálové dvere),
● dokončenie skladovej haly na Čikoške a jej skolaudovanie,
●obec získala ďalšie hasičské auto TATRA 815, ktoré odovzdal prezident HaZZ gen. JUDr. A. Nejedlý,
● zriadenie klientskeho centra,
● passport cintorínov a hrobových miest,
● vybudovanie ďalšej miestnosti v budove športového klubu, osadenie
balkónov a bezpečnostného schodiska,
● kolaudácia celej zrekonštruovanej budovy športového klubu,
● vybudovanie prístupového schodiska k tribúnam pre návštevníkov
na futbalovom ihrisku,
● obec získala darom ratrak,
● odstraňovanie dopadov prívalových dažďov na viacerých uliciach
v obci (najmä ul. Lúčna, Vodná, Rapatská, Podvinohrady, Piesková),
● úprava zelených plôch pri bytových domoch (oplotenie ihriska pre
deti, oplotenie výbehu pre psíkov),
● osadenie nových tabúľ na vstupoch do obce,
● výmena svietidiel za nové LED osvetlenie na ulici Hlavná so spolufinancovaním Úradu vlády SR,
● osvetlenie priechodov cez cestu,
● rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná (od ul. Rínok po ul. Kostolná),
● reštaurovanie sochy Panny Márie Immaculaty s podporou NSK a Farských úradom vo Veľkom Záluží, opätovné požehnanie sochy sa uskutočnilo 12.11.2017,
● dopracovanie a odsúhlasenie projektu dopravného značenia v obci,
● osadzovanie nových zrkadiel v obci,
● osadenie 6 ks kamier v obci spolufinancované s MV SR,
● výsadba stromovej aleje na ulici Hlavná,
● oprava mobiliáru v obci,
● pokračovanie odstraňovania havarijného stavu na verejnom vodovode (rekonštrukcia „šupákov“),
● doplnenie nového vianočného osvetlenia v obci.

● zakúpenie moderného „hlásnika“ pre obecný rozhlas,
● rekonštrukcia kúrenia v časti budovy, kde je umiestnená Slovenská
pošta,
● vybudovanie nových priestorov pre inventár, úprava interiéru, modernizácia kuchyne, maľovanie chodieb a schodiska a výmena stoličiek
v spoločenskom dome,
● modernizácia ozvučenia veľkej sály,
● umiestnenie uzatvoreného kontajnera pre nebezpečný odpad,
● oprava upchatých odtokov na streche domu smútku a zatečenej fasády,
● zahájenie prístavby MŠ spolufinacovanej cez Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu,
● rekonštrukcia elektrického vedenia v starej budove ZŠ,
● kolaudácia prístavby a prestavby Základnej školy,
● rekonštrukcia kanalizačného potrubia a časti el. vedenia v ambulancii
detskej lekárky,
● vybudovanie pódiového prístrešku so zázemím a rampami pre umiestnenie osvetľovacej a zvukovej techniky,
● vybudovanie závlah hlavnej hracej plochy spolufinancovanej cez Slovenský futbalový zväz,
● osadenie cisterny – zásobníka na vodu pre potreby športového klubu
a DHZ,
● rekonštrukcia súvislých asfaltových povrchov na miestnych komunikáciách,
● úprava zelených plôch pri bytových domoch v spolufinancovaní
s Programom obnovy dediny,
● výmena starých svietidiel verejného osvetlenia za nové LED osvetlenie na ulici Podkaštielom,
● oprava mobiliáru v obci.
Medzi aktivity, ktoré sa postupne spracúvajú a niektoré z nich sa
pravdepodobne ešte podaria úspešne dokončiť v tomto roku:
● vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli športového klubu,
● dopracovanie a kompletizácia ďalšej potrebnej dokumentácie pre
projekt „Intenzifikácia a rozšírenie ČOV a verejnej kanalizácie Veľké
Zálužie“,
● vybudovanie cesty na ulici Agátova,
● vybudovanie trafostanice pre potreby Diamant – ZSS Veľké Zálužie,
n.o.,
● spolupráca s neziskovou organizáciou Diamant – ZSS Veľké Zálužie,
n.o. pri výstavbe zariadenia sociálnych služieb.

Náš príspevok sme začali citátom amerického filozofa a spisovateľa Ralpha W. Emersona. Netreba preto hľadať nové slová, aby
sme ho zakončili. Preto si dovolíme použiť slová Bl. Matky TEREZY „Čo robíte vy, nemôžem robiť ja, čo robím ja, nemôžete

vy. Všetci však robíme to, čo nám Boh uložil. Na to zabúdame a strácame svoj čas tým, že hľadíme na iných a chceme
robiť niečo iné.“

STRANA 7

Čo sa deje za dverami
Doplnenie obecného mobiliáru a technického vybavenia obce
Obec sa v rámci projektovej činnosti zapojila do Programu obnovy dediny, ktorý je pod záštitou Slovenskej agentúry pre životné prostredie.
V rámcu projektu Spoločne za krajším bývaním boli zakúpené nové
vandaluvzdorné lavičky, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na novom
dvore základnej školy. Neskôr budú premiestnené do oploteného areálu pri obecných bytových domoch. V septembri sa ešte upraví tráv-

nik, dokúpia stromy a kríky, ktoré budú vysadené pri bytovkách, čím
dotvoria celý priestor na príjemnú oddychovú zónu. Oplotený areál
bude mať doplnkovú funkciu pre materskú školu ako školský dvor.
Z projektu boli zakúpené tiež akumulátorové plotostrihy, akumulátorový krovinorez na údržbu verejnej zelene a dve nádoby na odpad.

Rekonštrukcia kanalizačného potrubia v zdravotnom stredisku
Mnohé obecné budovy už majú svoje roky a vyžadujú si nevyhnuté opravy až rekonštrukcie. Tak tomu bolo aj v ambulancii
detskej lekárky v zdravotnom stredisku. Po viacerých problémoch s upchatou a nefunkčnou kanalizáciou v zime aj na jar,

Závlahy na futbalovom ihrisku

Slovenský futbalový zväz podporuje rozvoj futbalovej infraštruktúry aj pre obecné športové kluby. Obec Veľké Zálužie spolu so športovým klubom podala žiadosť o poskytnutie dotácie
na vybudovanie závlah hlavnej hracej plochy na futbalovom
ihrisku. Po úspešnom vyhodnotení žiadosti, obec zrealizovala v mesiaci august osadenie závlah a riadiacej jednotky. Spolu
s osadením závlahového systému bolo potrebné zabezpečiť aj

STRANA 8

bolo potrebné tento problém urgentne vyriešiť. V auguste sa
odstránili staré kanalizačné potrubia vo všetkých miestnostiach,
ktoré patria k ambulancii pediatra a nahradili sa novým potrubím.

dostatočný prietok vody, ktorý bude zásobovať závlahový systém. Za týmto účelom sa osadila 48 tis. litrová nádrž, ktorá by
mala túto potrebu zabezpečiť. Veríme, že sa podarí pre našich
futbalistov udržiavať trávnik v takej kvalite, aby sa im dobre
trénovalo a hralo, aby mohli svojich fanúšikov i našu obec potešiť nielen víťazstvami, ale najmä peknou hrou na futbalovom
zápase.

Zo života v obci

Predstavujeme - Slávka Andrášiková
Mandaly sú obrazy/obrazce, s ktorými sa každý z nás už aspoň
raz stretol. Na prvý pohľad zaujmú súmernosťou geometrických
tvarov a sýtosťou farieb slúžiacich k vyjadreniu vzťahu k prírode, kolobehu života či dokonca veciam spirituálnym. Poukazujú na dvojakosť vnímania chaosu a harmónie vo svete. Slávka Andrášiková (38) patrí k tvorcom takýchto umeleckých diel,
a tak sme sa na proces ich vzniku a motiváciu samotnej autorky
pozreli bližšie...
Red: Tvorba mandál je predsa len o niečo exotickejšia činnosť než napríklad maľovanie, takže si neodpustím na úvod obligátnu otázku – kde
ste sa s mandalami po prvý raz stretli, čo Vás na nich zaujalo a motivovalo k ich vlastnej tvorbe?
SA: K mandalám som sa dostala náhodne, a to pozvaním od priateľky
vytvoriť si vlastnú mandalu technikou maľovania na hodváb. Nadchlo
ma to natoľko, že som ich začala tvoriť z materiálov, ktoré som našla
doma. Tak začali vznikať prvé pieskové mandaly, na ktorých ma fascinuje energia, ktorú vyžarujú a nespočetné farebné kombinácie, ktorých
výsledkom je vždy iný, neopakovateľný obrazec.
Red: Pri pohľade na proporčnú dokonalosť tvarov je jasné, že ich tvorba nie je jednoduchá záležitosť...
SA: Chce to veľa sebazaprenia a vzdelávania. Za dva roky aktívnej
tvorby som sa popri zdokonaľovaní techniky musela naučiť veľa o farbách, tvaroch, symboloch, čakrách, aby som tiež vedela vysvetliť podstatu mandaly a jej vplyv na človeka.
Red: ...a okrem nepopierateľnej zručnosti vyžadujú obrovskú trpezlivosť...
SA: Do mandál dávam svoju energiu a farby v nich obsiahnuté sú vyjadrením môjho aktuálneho duševného stavu, môjho vnútra. V podstate
ide o psychohygienu a terapiu farbami. Na druhej strane, zákazník si
z mojich výtvorov vyberá intuitívne – farby a symboly, ktoré v danej
chvíli potrebuje. Na základe nich viem odhadnúť, v ktorých oblastiach
potrebuje človek pomôcť.
Red: Koľko času približne strávite pri tvorbe jednej mandaly od prvého
zrnka až po ten posledný?
SA: Jednu mandalu tvorím päť dní. Ide o postupnosť viacerých
úkonov, ktoré sa nedajú urýchliť, hlavne schnutie lepidla či nanášanie a fixovanie farieb. Samozrejme sú tu ďalšie procesy – od farbenia
piesku, strihania plátna, tvorby samotnej mandaly až po natiahnutie
na drevený rám.
Red: Je známe, že mandaly sa tvoria zväčša zo sypkých materiálov
akými sú piesok, ryžová múka, drobné kamienky a pod. Máte obľúbený
materiál, s ktorým pracujete?
SA: Hlavným materiálom pre tvorbu sa mi stal piesok, ktorý tvorí jadro mandaly. Tá je dozdobená glitrami a sklenenými kryštálmi. Pozadie
mandaly je tvorené práškovými farbami, ktoré sa nanášajú na plátno
suchou technikou.
Red: A čo téma?
SA: Veľa ľudí ma prosí, aby som im vytvorila rovnakú mandalu, ktorú
niekde zazreli na mojej sociálnej sieti či webovej stránke.Vytvárať
presnú kópiu už predtým vytvoreného diela ma však nenapĺňa, a zároveň je to neskutočne pracné. Oveľa radšej sa nechávam inšpirovať
hľadaním niečoho nového.
Red: Stane sa Vám občas, že si musíte od rozpracovaného diela oddýchnuť, že Vám dôjde trpezlivosť?
SA: Mandaly tvorím s láskou a nadšením, trpezlivosť tu v mojom prípade nehrá žiadnu úlohu, jednoducho ma to baví. Stáva sa mi, že mám
urobiť na mandale ďalší krok a zrazu sa neviem pohnúť. Zostane mi
zle, krúti sa mi žalúdok a hlava a vtedy viem, že je potrebné to v daný
deň „zabaliť“.
Red: Premýšľali ste, že by ste svoju záľubu pretavili do nejakého väčšieho projektu, podnikania?
SA: V budúcnosti by som chcela robiť kurzy nielen čo sa týka samotnej
techniky tvorby, ale popri tom sa dotknúť aj teórii mandál – ich významu a podstaty. Všetci ste samozrejme vítaní.
Red: Ďakujem za rozhovor.				

(-jm-)

STRANA 9

Zo života v obci
Tradičný Petropavlovský jarmok

Pre návštevníkov jarmoku boli pripravené ukážky ľudových remesiel - pletenie z prútia, drevorezba, výroba
šamlíkov a korýtok, drôtovanie, pletenie z pedigu, člnkovanie, výrobky zo šúpolia, kováčstvo či hrnčiarstvo.
Jarmočná nálada začala už sprievodom, ktorý vyrazil
od spoločenského domu v sprievode DH Zálužanka a Gajdošských trogárov. Počasie nám zo začiatku neprialo, no
návštevníci s úsmevom na tvári a potleskom vítali prvých
účinkujúcich. Trochu netradične hrou na trombity Grupa
Mocnego Uderženia zahájila kultúrny program. Po príhovore pána starostu Milana Bíra a slávnostnom otvorení
nastúpili na javisko naši najmenší z materskej školy. Gajdošskí trogári a Drienka predstavili časť krásy dedičstva
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našich predkov ukrytého v piesni, hre na gajdy a píšťalky.
Žiaci základnej školy Karolína Kmeťová a Daniel Figúr zaspievali rezké ľudové piesne a Jakub Ivančík hrou
na harmonike roztlieskal divákov. Okrem FSk Ujlačanka, pozvanie na jarmok prijali aj FSk Rocháň a FSk Močenčanka, ktoré sa programovým blokom priblížili k folklórnym zvykom a tradíciám. FS Slnečnica zachytil vo
svojich tancoch tradície z regiónov Slovenska od Myjavy
cez Liptov až po Šariš. Záver patril vysokoškolskému FS
Gymnik z Bratislavy. DH Zálužanka pred deviatou hodinou uzavrela kultúrny program a nastala atmosféra tanca
a jarmočnej zábavy s HS Brilax.
(-jn-)

Duchovné slovo

Drahí farníci,
milí čitatelia,
veľmi rád si spomínam na vlastné detstvo a prázdniny, ktoré som často s ďalšími deťmi v rodine strávil aj u starých rodičov. Jeden z mojich starých otcov
bol chýrečný majster od dreva (tento kumšt zdedil po
svojom otcovi). Vystružlikal vtedy napríklad veľmi
žiadané kosiská, drevené hrable, plietol z prútia rôzne
koše a košíky, vyrábal z dreva rôzne väčšie či menšie
predmety. Raz na moju otázku, ako to všetko dokáže
vyrobiť, odpovedal: „To treba raz vidieť“.
Nám sa nedávno skončil čas tohoročných prázdnin.
Počas nich mnohí navštívili naozaj rozličné miesta
na svete. Mnohí videli a zažili rôzne nové veci. Boli
medzi nimi možno také veci, ktoré stáli za obdiv,
niektoré zasa možno za obdiv až tak nestáli. Úloha,
ktorú teraz máme, sa podobá úlohe múdreho hospodára, ktorý vo svojej stodole po zbere úrody múdro
uloží to, čo je dobré. Vynaloží úsilie, aby sa dobré nepokazilo, to, čo je nové, aby sa správne využilo. Dá
pozor, aby zlé nenakazilo dobré.
Okrem obdivu náboženských, kultúrnych a historických pamiatok, nejeden pohľad spočinie v lete i na
krásach prírody a jej vždy nových krásach a nepoznanej dokonalosti. Mnohí zasa zažili nové a pekné
ľudské hodnoty. Naučili sa možno nejaké nové slovo v cudzej reči, objavili kuchárske špeciality iného

regiónu, alebo strávili dlhé chvíle v príjemných rozhovoroch s novými ľuďmi, pri ktorých objavovali bohatstvo jedinečnosti každého človeka, národa, krajiny.
Napadá mi otázka: Bolo to náhodou, že toto leto mnohí toľko nového zažili a videli?
Nepovažoval by som to za náhodu, skôr v tom vidím
tajomný a nežný dotyk Božej prozreteľnosti, akoby
klopanie na dvere srdca: „Stojím pri dverách, klopem
a čakám“, píše sv. Ján vo svojom Zjavení.
Teraz je rad na nás, ako budú toľké zážitky zužitkované u nás doma, v našej farnosti, v našej obci. Dobro, potom, čo sme ho raz videli, čaká, že ho podáme
ďalej, že sa naučíme s ním žiť, že si ho budeme vážiť
a zveľaďovať. Zároveň sa nám ponúka úloha dobro,
ktoré je v nás, či okolo nás, predstaviť zasa iným.
Možno ho ešte nepoznajú a môže im poslúžiť.
Prajem Vám, drahí farníci a milí čitatelia, veľa pekných a tvorivých chvíľ pri listovaní v prázdninových
spomienkach.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Materská škola
Prístavba a prestavba materskej školy
vo Veľkom Záluží
Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Veľké
Zálužie projekt s názvom: „Prístavba a prestavba materskej školy vo
Veľkom Záluží“. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zaškolenosť detí
v materskej škole Veľké Zálužie a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.
Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch
hlavných aktivít projektu:
1. Prístavba a prestavba materskej školy.
2. Obstaranie materiálno – technického vybavenia materskej školy.
Hlavné aktivity projektu sa realizujú prostredníctvom prestavby
a prístavby k existujúcej budove materskej školy. Druhá hlavná aktivita
sa bude realizovať obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu má byť zvýšenie jestvujúcej kapacity materskej školy na 169 detí. Toto rozšírenie predstavuje významné
navýšenie kapacity materskej školy, z čoho budú mať prospech všetci
obyvatelia obce Veľké Zálužie, ale najmä mladé rodiny s deťmi. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 574 830,13 EUR.
						
(-ig-)

Recyklohry
Do projektu ,,Recyklohry“ je naša Materská škola zapojená už
niekoľko rokov a znova sme získali ocenenie, ako jedna z najlepších a najaktívnejších škôl spomedzi viac ako 2250 registrovaných materských, základných a stredných škôl zo Slovenska
a Čiech. Nielen separovaným zberom drobných elektrozaria-
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dení, použitých tonerov a batérií, ale hlavne formou tematických aktivít, účasti na kvízoch a tvorbou drobných projektov sa
snažíme deťom vštepovať znalosti triedenia a recyklácie a tým
vytvárať pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu.
		
			
(-jz-)

Základná škola
Základná škola vo Veľkom Záluží - moja srdcová záležitosť
Vážení: Mgr. Darina Lahučká, riaditeľka ZŠ, Milan Bíro, starosta obce
Veľké Zálužie, členovia obecného zastupiteľstva, kolegovia učitelia,
drahí bývalí žiaci tejto ZŠ a milí ostatní prítomní tohto dňa otvorených
dverí tejto ZŠ.
Ďakujem vám za pozvanie na túto slávnosť, na ktorej máme ohodnotiť
a poďakovať sa tým, ktorí sa pričinili o vybudovanie nových priestorov
pre vaše a budúce deti, aby mali kde získavať vedomosti pre svoj budúci
život. Patrí vám srdečná vďaka. Urobili ste veľký kus práce dostavbou
a rekonštrukciou školy a jej modernizáciou. Výsledok Vašej práce je
viditeľný, stálo vás to veľké úsilie, a veľa osobného času. Každý z nás
musí Vám vysloviť pochvalu a poďakovanie. Budova školy, jej okolie,
prostredie v triedach, priestoroch školy, vytvárajú pocit krásy, pokoja, istoty v ktorom žiaci ľahšie prijímajú nové vedomosti, potrebné pre
svoj ďalší duševný a vedomostný rast vo svojom živote. Toto prostredie
priam volá deti, Ján Amos Komenský v knihe “ Orbis Piktus “ píše: ... „
Poď sem dieťa, uč sa múdrym byť.“ Svet v obrazoch. Je veľmi dôležité,
aby ZŠ dala vašim deťom dobré základy vedomostí, potrebné pre budúci
život detí. Sú ako novostavba domu, čím lepšie základy, tým pevnejší
dom, čím viacej vedomostí, tým múdrejší je človek. K tomu treba učiteľov, rodičov a deti. Vráťme sa do minulosti.
Do ZŠ Veľké Zálužie som nastúpil ako riaditeľ v auguste 1964 a funkciu som vykonával do roku 1991, celých 25 rokov, kedy som odišiel
do dôchodku. Býval som tu a denne som sa stretával s vašimi rodičmi.
Boli veľmi príjemní, čestní, starostliví, ochotní pomôcť, škole, riešiť
problémy ako výchovné, vyučovacie, riadny chod školy, pomôcky na vyučovanie, úpravu okolia školy. Napríklad vybudovanie prístupovej cesty, dovoz uhlia, materiálu do školy, vybagrovanie priestoru za školou,
pre účely vyučovania telesnej výchovy – 60 m dráhy, volejbalové a basketbalové ihrisko, skok do výšky a do diaľky, lavičky pri ihrisku, jedáleň,
vybudovanie komína pre ústredné kúrenie, sklad uhlia, vŕtala sa studňa
hlboká 185 m pre vodovod v ZŠ, v triedach sa zabudovali parkety, nové
tabule, vybudovala sa školská kuchynka pre vyučovanie prípravy jedál,
zakúpili sme keramickú pec pre výtvarnú výchovu, bola založená žiacka
dychovka „Zálužanka“, do tried sa zaviedla voda, na chodby lavičky
na prezúvanie, upravili sa toalety pre žiakov, opravila sa telocvičňa.
Obetaví rodičia vyrúbali v háji drevo na kúrenie - 6 vlečiek, ktorým
sme kúrili dva roky. Ako rýchlo beží čas. Nech naše stretnutie sa nesie
pod starou múdrosťou: „Mladosť žije z túžob, staroba zo spomienok“.
Postoj chvíľa, si krásna – veď každému z nás čas pravidelne rok k roku
pridáva. Len krásne spomienky nám zanecháva. Ľudský život má štyri
obdobia svojho trvania: detstvo, mladosť, dospelosť, staroba. Osvedčená životná filozofia nám hovorí, nevracať sa pričasto k tomu, čo nám
nevyšlo, ale sústrediť sa na to, čo nás čaká. Striedanie starého s novým

sa vždy spája s nádejou zmeniť skutočnosť k lepšiemu. Mnohí ste štúdiom získali rôzne profesie, odišli za povolaním mimo obce, ďalší zostali
vo svojom rodisku. Spomienka na rodný kraj býva veľmi silná, najmä
vtedy, ak sme keď sme od neho vzdialení. O to sa spieva aj v piesni „
Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, Ty môjmu srdcu najdrahší...“
Áno, zmenila sa i vaša obec ku krajšiemu i vašim pričinením. Môžete
hrdo prehlásiť: „ Aká si mi krásna, Ty rodná zem moja...“ ZŠ patrila
vždy i patrí medzi najlepšie základné školy. Je to vďaka dobrej spolupráce ZŠ, vedenia obce, rodičov a žiakov. Za vašu spoluprácu ďakujem
vám všetkým. Nuž, ako rýchlo ide čas? Čas je jediný neúprosný vládca,
ktorý sa nedá ničím obmäkčiť, posúva sa neochvejne dopredu. Nepozná
žiadne prekážky. Náš život nekráča naspäť, nezastaví sa pri dnešku,
smeruje do nekonečna. My sa môžeme obzrieť na včerajšok a čerpať
z neho poznanie pre ďalšie konanie. Ako to rýchlo preletelo nad Tvojou
hlavou nebadane, jarčeky vrások zdobia čelo, strieborný sniežik krášli
hlavu a hoc sa myseľ ešte viackrát v spomienkach vráti k predchádzajúcim rokom, radšej sa smelo napred zahľaď, na to, čo ešte život dá Ti
a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie.
Prajem vám pevné zdravie, spokojný ďalší život.
PaedDr. Jaroslav Sandanus
bývalý riaditeľ základnej školy vo Veľkom Záluží

Poďakovanie
Riaditeľstvo Základnej školy vo Veľkom Záluží z celého srdca ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili
o to, aby sa naši žiaci mohli od 3. septembra 2018 začať učiť
v krásnych, nových a zmodernizovaných priestoroch. Ďakujeme
vedeniu obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva,
všetkým firmám a realizátorom, ktorí sa na dostavbe a rekonštrukcii školy podieľali. Jej realizáciou sa nielen kvalitatívne
zlepšili priestorové podmienky na vyučovanie a stravovanie, ale
aj jej celkový vzhľad. Škola sa zmenila na modernú vzdelávaciu
inštitúciu a priblížila sa nárokom a požiadavkám doby. Veľké
poďakovanie patrí tiež všetkým pracovníkom základnej školy,
ktorí odviedli kus poctivej a namáhavej práce na priebežnom
upratovaní priestorov počas celého augusta. Zásluhou značného
úsilia všetkých pani učiteliek, upratovačiek, kuchárok, školníka, ekonómky, vychovávateliek, pedagogickej asistentky, ba aj
niektorých rodinných príslušníkov a známych, sa stavba preme-

nila na čistú a krásnu školu. Ďakujeme všetkým rodičom, najmä
ockom, chlapom, ktorí nám nezištne pomáhali so sťahovaním
školského nábytku a zariadenia. Žiakom, ktorí prišli a pomohli.
Všetci menovaní svojím prístupom ukázali, že im na škole záleží a urobili všetko preto, aby nová škola mohla hneď od prvých
dní školského roka 2018/19 otvoriť svoje dvere žiakom i jej zamestnancom.
Vyslovujeme presvedčenie, že sa vo vynovenej škole budú všetci veľmi dobre cítiť, bude sa im tu páčiť a pracovať oveľa lepšie,
ako v tej starej. Žiakov prosíme, aby si svoju školu vážili a chránili. Veľmi veľa ľudí sa spojilo, aby vytvorili toto dielo. Všetci
si zaslúžia našu vďaku a úctu.
			
			
Mgr. Darina Lahučká,
					
riaditeľka ZŠ
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Základná škola
Prístavba a prestavba Základnej školy vo Veľkom Záluží
1. septembra 2018, na sviatok Dňa Ústavy SR, začala Základná škola vo Veľkom Záluží písať svoju novú históriu. V tento deň sa slávnostne otvorili dvere vynovenej, rozšírenej a zmodernizovanej školy.
Na nádvorí základnej školy sa stretli predstavitelia obce Veľké Zálužie,
a to starosta obce p. Milan Bíro, poslanci obecného zastupiteľstva, vedenie základnej školy na čele s riaditeľkou Mgr. Darinou Lahučkou,
starostovia okolitých obcí, zástupcovia zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, zástupcovia štátnych orgánov, zástupcovia Československej obchodnej banky, a.s., ktorá poskytla úver na financovanie celého diela,
zástupcovia regionálneho centra – mesta Nitry, zamestnanci základnej
školy a obce Veľké Zálužie, a samozrejme obyvatelia obce, rodičia žiakov, bývalí žiaci školy, súčasní žiaci, ale aj budúci prváčikovia. Tento
slávnostný okamih si nenechali ujsť ani bývalí zamestnanci školy, a to
menovite PaedDr. Jaroslav Sandanus, ktorý stál na čele základnej školy
od roku 1964 až do roku 1991 a bývalé pani učiteľky, p. Almanová, p.
Bednárová a p. Gálová, p. Marenčáková, p. Zajačková. Akt slávnostného otvorenia základnej školy svojím príhovorom a vrúcnou modlitbou
požehnal správca miestnej farnosti dôstojný pán Anton Ižold.
Všetci zúčastnení mali ako prví možnosť nahliadnuť do priestorov,
v ktorých sa začal 3.septembra nový školský rok. A aké miestnosti
pribudli? Čo sa vlastne zmenilo? Ako sa zmenilo usporiadanie celej
budovy? Navonok celá budova vyzerá tak kompaktne, že nezainteresovaný pozorovateľ ani nezbadá, kde sa končí pôvodná budova a kde
je pripojená prístavba. Zhotoviteľovi sa podarilo vynikajúco odhadnúť
pigment fasádnej farby a napojiť novú prístavbu k existujúcej 70-ročnej
budove spôsobom, ktorý je pri náhodnom pohľade neidentifikovateľný.
Ak však otvoríme dvere a nahliadneme dnu, ako prvá upúta návštevníka vizuálna stránka. Jednotlivé poschodia budovy sa farebne odlišujú
na sokloch. Prízemie je ladené do teplej farby pomaranča, prvé po-

sa však dotkli aj telocvične, aj pôvodnej jedálne, aj kuchyne. „Stará“
školská jedáleň sa premenila na šatne a v „starej“ školskej kuchyni sa
vybudovali sociálne zariadenia so sprchou, toaletou a umývadlami pre
šatne. Z miestnosti hneď pri telocvični vznikla náraďovňa. Priestor telocvične bude voľný a vzdušný, žiaci už nebudú musieť dávať pozor, aby
sa nepotkli o žinenky, švédske debny či iné športové náradie. Posledná
zmena, ktorá sa udiala na prízemí, bolo zriadenie učebne pre technické
vyučovanie, kam sa premiestnili pracovné stoly z pivnice. Na prízemí
sa bývalá zborovňa prerobila na jedno oddelenie školského klubu detí,
v ktorom môžu deti z prvého stupňa školy zrelaxovať, urobiť si úlohy
alebo sa pohrať so spolužiakmi. Treťou stránkou, ktorá môže upútať
návštevníka, je systém osvetlenia budovy modernými led svietidlami

schodie je veselej žltej farby a na druhom poschodí dominuje zelený
náter soklov. Inak je celý priestor ladený do biela, čo opticky budovu
presvetľuje, pôsobí kľudne a podporuje zaujímavosť farebného ladenia
spodnej časti stien. Druhá stránka, ktorú si návštevník môže všimnúť,
je funkčnosť celého priestoru školy. Na prvom a druhom poschodí sa
prístavbou vytvorilo spolu osem tried. Stredné dve triedy majú spojovaciu stenu skladaciu, takže v čase potreby, napr. pri organizovaní tzv.
besiedok, súťaží alebo školských podujatí, je možné spojiť dve triedy
do jedného priestoru. Tieto steny sú zvukovo odizolované. Presťahovaním tried do týchto nových priestorov sa uvoľnili pôvodné kabinety,
ktoré opäť môžu učitelia používať na odloženie učebných pomôcok
a učebného materiálu. Na prízemní nastali najvýraznejšie zmeny. Pribudla nová jedáleň s kapacitou 120 osôb, kde sa pohodlne a v pokoji
stretnú nielen žiaci, ale aj učitelia, aby si vychutnali obed, ktorý im
naservírujú pani kuchárky.
Za svetlou a priestrannou školskou jedálňou sa nachádza výdajňa jedál,
za ňou moderná kuchyňa s profesionálnym gastro vybavením. Za kuchyňou sa nachádzajú sklady a ešte priestory pre zamestnancov. Zmeny

vloženými do kazetového podhľadu, označenie východov a hydrantov,
inštalácia digitálnych hodín na chodbách. Všetky doposiaľ vymenované zmeny sú viditeľné. V škole sa však robili aj rekonštrukcie, ktoré nie
je možné vidieť, nakoľko sú skryté v stenách a podhľadoch. Po ôsmych
rokoch sa podarilo odstrániť havarijný stav elektroinštalácie v starej
budove školy, vymenili sa rozvody ústredného kúrenia na menšie, vymenila sa časť liatinových radiátorov.
Proces realizácie prístavby a prestavby základnej školy rezonoval
v obci už dlhé obdobie, nie je to novinka, akoby sa na prvý pohľad
mohlo zdať. Projekty na riešenie priestorovej situácie základnej školy
sa začali tvoriť už v roku 2007 a odovzdaná kompletná dokumentácia
bola v roku 2008. Cena diela bola stanovená na 1,3 milióna Eur. Bolo
potrebné vyriešiť otázku, ako sa celý tento náročný projekt bude financovať. V tomto roku obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu (ďalej IROP). Žiadosť
bola zamietnutá, lebo aktivity, ktoré obec mala záujem realizovať, neboli v tom čase oprávnenými výdavkami. V roku 2010 obec opätovne
reagovala na výzvu z IROP a podala žiadosť o NFP. Táto žiadosť bola
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schválená. Víťazným uchádzačom na zhotovenie diela však bola firma,
ktorá mala v obecnej samospráve nie najlepšie meno. Po dohode starostu obce s vtedajším zastupiteľstvom (rok 2011), obec svoju žiadosť
o nenávratný finančný príspevok stiahla. Výzvy, ktoré vychádzali na financovanie škôl, však nezodpovedali požiadavkám, ktoré bolo potrebné
v našej obci riešiť. V roku 2015 sa projekt prístavby a prestavby základnej školy znovu otvoril. Jediná cesta, ktorá viedla k naplneniu tohto
cieľa, bolo načerpať úver z banky a tým kryť celú stavbu. Obecné zastupiteľstvo 13.7.2015 malo odprezentované projekty prístavby základnej
školy. Na tomto stretnutí sa dohodlo, že navrhované pivnice v prístavbe
sa nebudú realizovať, poslanci OZ schválili výšku úveru 350.000,00
Eur, pričom sa postavia 2 funkčné triedy. Zákon o verejnom obstarávaní takýto prístup definuje ako delenie zákazky, čo je však neprístupné.
Preto sa vypísalo výberové konanie na celé dielo, ale sa výstavba diela
rozdelila na 3 etapy, ktoré sa mali budovať podľa finančných možností
obce. V roku 2017 obecné zastupiteľstvo schválilo úver na dielo v objeme 1 mil. Eur. Následne sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Víťazným
uchádzačom a súčasne generálnym dodávateľom celého diela bola firma AVA-stav Galanta a vysúťažená cena diela bola 1,016 mil. Eur.
Z ulíc obce však išli mnohé ohlasy, že prečo sa obec „zadĺžila“. Či je
tento dlh skutočne pre obec zaťažujúci alebo nie, je len otázka uhla
pohľadu. Našetriť jeden milión eur je náročná práca a určite by to trvalo

Maľovanie oporného múra v areáli školy

Iste si už niektorí obyvatelia obce všimli, že nevzhľadný oporný múr na
školskom dvore sa zmenil na nepoznanie. Škaredú betónovú šeď nahradili krásne pestré farby na maľbách našich žiakov podľa ich vlastných
návrhov, ktoré zrealizovali v posledných dvoch týždňoch uplynulého
školského roka. P. učiteľka Mgr. Zuzana Zabáková vypracovala projekt pod názvom "Zelená pastva pre oči". Vyhlasovateľom bol nadačný
fond TELECOM pri Nadácii PONTIS. Cieľom projektu bolo vytvoriť
edukačnú stenu s obrázkami, ktoré by priblížili žiakom ekologické a
biologické procesy a poukázali na dôležité hodnoty v živote - prírodu, rodinu, vzdelanie, ekológiu. Pani učiteľky výtvarnej výchovy Mgr.

roky, kým sa takéto niečo podarí. Škola urgentne potrebovala riešiť svoje priestorové kapacity. Keďže v obci sa každé 4 roky menilo vedenie,
t.j. starosta obce a poslanci OZ, je diskutabilné, či by pokračovalo nové
vedenie v tejto ceste či by úspory zhromaždené za účelom prístavby
školy aj použilo na tento účel. Mnohé rodiny riešia svoju bytovú otázku
prostredníctvom hypotekárnych úverov, za ktoré si nehnuteľnosť postavia, potom je to o ich zodpovednosti, tento úver splácať. Obec má
v súčasnosti zadĺženosť 15,6 %, čo je primerané k veľkosti obce.
Ale obec má školu, ktorá svojím terajším výzorom a vybavením vytvorila podmienky pre výchovu a vzdelávanie našich detí. Máme školu,
ktorú nám môžu závidieť v širokom okolí. My, Zálužania, môžeme byť
hrdí, že na tejto škole vniesli pečať svojej práce viaceré zálužské firmy,
ktoré firma AVA-stav Galanta oslovila. Sú to firmy Združenie Paťan;
Techmontstav Nitra spol. s r.o.; GAOL Energy Slovakia, s.r.o.; GAMA
mont, s.r.o.; Branislav Tkáčik – IST; Forostav, Báb. Na stavbe školy sa
však podieľali aj iné firmy: Prosol, s.r.o.; RM Gastro - Jaz, s.r.o.; MH
Windows spol. s r.o.; Florima – Pavol Miko a INFRA - STAV spol.
s r.o.; Forostav, Báb.
Všetkým patrí veľká vďaka za dobre odvedenú prácu a príkladnú spoluprácu pri realizácii tejto stavby. Úprimne prajeme všetkým pedagógom a zamestnancom školy, aby sa v týchto priestoroch dobre cítili,
aby naďalej rozvíjali a odovzdávali vedomosti na kvalitnej úrovni, a tak
reprezentovali meno našej školy.
Našej škole prajeme, aby mala mnoho učenia chtivých žiakov, aby sa
v nej stále ozýval detských smiech, aby dlho slúžila účelu, za ktorým
bola vybudovaná.
(-ocu-)

Eva Hujerová a Mgr. Lucia Bíliková formou súťaže uskutočnili výber
námetov jednotlivých žiakov. Žiaci svoje víťazné návrhy preniesli na
stenu a s pomocou p. učiteliek ich zrealizovali. Všetci maliari - malí
i veľkí sú na spoločnej fotografii. Veľmi pekne im ďakujeme za ich
úsilie, námahu a kreativitu.
Vďaka nadaniu našich žiakov a cieľavedomému vedeniu, úsiliu a obetavej práci p. učiteliek, máme v areáli našej školy kus umenia na stene,
ktoré nielen skrášľuje naše prostredie, ale slúži aj ako názorná pomôcka
pri vyučovaní najmenších žiakov.
						
(-mh-)
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CVČ - Slniečko
Ukončenie Slniečkovského roka

Koniec školského roka je pre mnohých dlho očakávanou chvíľou. Rozlúčky s priateľmi, stretnutia, posedenia, darčeky, to všetko patrí k takýmto chvíľam. My v Slniečku sa každoročne stretávame v slávnostnej
atmosfére, kedy pozývame aj širokú verejnosť, hostí, a najmä deti, aby
s nami nielen ukončili ďalší rok, ale aj oslávili úspechy, ktorých deti
v našom CVČ dosahujú v posledných rokoch neúrekom.
Podujatie sa aj napriek presunutiu termínu konalo dňa 18. júna 2018
na veľkom ihrisku v areáli ŠK. Na novom pódiu vystúpili deti z tanečných krúžkov, naše majsterky sveta a Európy z TS CATwalk, chalani

z WORKOUTu spolu s pozvanými hosťami, bubnová show CAMPANA BATUCADA a na záver sme si všetci užili koncert skupiny POLEMIC. Chalani roztancovali publikum a najmä deti, ktoré aj napriek
pokročilému času, tancovali a výborne sa bavili. Na záver sme pri príležitosti 15-teho výročia pripravili ohňostroj, ktorý bol „čerešničkou
na torte“ tejto vydarenej akcie.
Poďakovanie od pracovníkov CVČ Slniečko patrí všetkým, ktorí sa finančne i organizačne podieľali na príprave tohto podujatia.			
			
			
(-sc-)

Leto v CVČ Slniečko
Pre našich členov sme počas prázdnin v prvých dvoch júlových týždňoch zorganizovali tradičný denný letný tábor. V oboch turnusoch sa
rekreovalo 38 detí v čase od 8,00 do 16,00 hod. Deti mali zabezpečený
pitný režim, olovrant a hygienu v CVČ. Za teplé a chutné obedy vďačíme pani Janke Zabákovej, pani kuchárke z miestnej ZŠ.
Počas týždňa sme pracovali s drobným materiálom, realizovali sa výtvarné a tanečné činnosti, spoločenské stolové hry a súťaže. V ranných
hodinách sme navštevovali ihrisko za ZŠ, tu sme sa venovali športovým
a hravým aktivitám. Vzhľadom na vysoké denné teploty sme počas dňa
zotrvávali väčšinou v priestoroch CVČ.
Pre deti sme v prvom turnuse zorganizovali celodennú turistickú vy-

chádzku na Rozhľadňu Háj v Novej Bani spojenú s opekačkou na chate
v Obyciach. Za namáhavý výstup nám bol odmenou prekrásny výhľad
po okolitej prírode s veľkou dohľadnosťou. Počas druhého turnusu sme
absolvovali výlet do hlavného mesta spojený s návštevou VÝSTAVY
LEGO KOCIEK. Tu sa deti dosýta vyhrali v krásnych a bohato zásobených hracích priestoroch.
Pedagogický dozor počas letného tábora zabezpečili Mgr. Eva Prekopová, Bc. Silvia Cocherová a Bc. Klaudia Lendelová z CVČ Slniečko.
Tešíme sa na Vás o rok !
						

(-ep-)

CVČ Slniečko v školskom roku 2017/2018
CVČ Slniečko sa prezentovalo na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach obce, ale aj mimo nej. Vystúpenia detí z tanečných krúžkov
bolo možné vidieť na podujatiach v obci no záujmové útvary Disco
a Hip Hop tiež v 6 slovenských mestách, kde sa zúčastnili na tanečných súťažiach. Slovenské súťaže im zabezpečili postup na ME a MS.
Z Majstrovstiev Európy z Maďarska si priniesli 4 prvé miesta, 4 druhé miesta a 1 tretie miesto. Z Majstrovstiev sveta v Chorvátsku, kde
súťažili s ôsmymi choreografiami, sa vrátili s 5 cenami za prvé miesto,
1 cenou za druhé miesto, 1 cenou za tretie miesto a jedným piatym
umiestnením.
Dramatický ZÚ sa predstavil širokej verejnosti prvýkrát na Vianočnom
jarmoku vianočnou scénkou a v máji s divadielkom ČIN ČIN. Práce
detí zo ZÚ Tvorivých dielní, Drevo a papier, Šperky a darčeky, Keramika sme mali možnosť vidieť na výstavách v Spoločenskom dome
vo Veľkom Záluží, tiež na tradičnej Zálužskej palete inštalovanej pre
verejnosť v malej sále spoločenského domu v našej obci, viaceré naše
práce boli ocenené.
V novembri 2017 sa naši nohejbalisti Ľuboš Kratochvíla, Dominik
Kováčik, Adam Kováčik a Tomáš Ševčík zúčastnili na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V NOHEJBALE v Rumunsku. Majstrovstiev sa
zúčastnilo 14 krajín. V kategórii Juniors Men trojky získali slovenskí nohejbalisti striebro a domov priniesli strieborné medaily. Za našu
obec súťažil Ľuboš Kratochvíla, Tomáš Ševčík, Dominik Kováčik
a Adam Kováčik v kategórii Seniors Men trojky získali tretie miesto
a priviezli si bronzové medaily. Prvýkrát bojovali aj v kategórii U 21
MIX, kde sa našim chlapcom menovite Ľubošovi Kratochvílovi a Ada-
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movi Kováčikovi podarilo získať strieborné medaily za krásne druhé
miesto. Chlapci tak nadviazali na svoje predchádzajúce medzinárodné
úspechy. V 7. ročníku NOHEJBALOVEJ 1. LIGY v Zlatých Moravciach získali 1. miesto.
Hlavným cieľom CVČ je zabezpečenie zaujímavej skladby záujmových útvarov a príležitostných podujatí, udržanie záujmu detí a mládeže
o činnosť v CVČ. Okrem tradičných činností a podujatí k tomu majú
prispieť aj podujatia organizované v spolupráci s inštitúciami verejnej
i súkromnej sféry. Základom záujmovej činnosti je najmä spolupráca
so základnou školou. Skladba ponuky záujmových útvarov sa v súlade
s výchovnými cieľmi vzájomne dopĺňa tak, aby si deti mohli vybrať
podľa ich preferencií.
Využívam túto možnosť na oslovenie rodičov, aby vyberali pre svoje
deti záujmové útvary na celý školský rok, pretože odhlasovanie počas
roka komplikuje činnosť krúžkov. Pri poklese členov pod minimum je
nutné rušiť niektoré krúžky počas prevádzky i napriek záujmu ostatných prihlásených.
V tomto školskom roku okrem Žiadosti o prijatie do ZÚ v CVČ bude
nutné odovzdať i Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných
údajov. Tlačivá budú dostupné na našej webovej stránke. Doporučujem
využiť i vzdelávací poukaz, ktorý deťom poskytujú základné i stredné
školy. V prípade, že ho dieťa odovzdá v CVČ do 25. septembra, platí
menší členský poplatok.
Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým za spoluprácu a našim sponzorom za nezištnú pomoc v uplynulom školskom roku.
(-ep-)
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Pomoc pri záplavách v našej obci
Dňa 3. septembra o 00:03 hod sme boli vyrozumení OS
HaZZ Nitra k výjazdu s technikou na záchranné práce
a pomoc pri povodniach, ktoré zasiahli aj našu obec.
Naši členovia vykonávali záchranné práce nepretržite
od 00:15 až do 19:00 hodiny.
Jednalo sa o odčerpávanie prívalovej vody zo suterénov,

záhrad, dvorov, studní, odpratávanie padnutých stromov,
ale aj vytvorenie protipovodňových bariér. Na zásahu
sa zúčastnilo celkovo osem členov DHZ Veľké Zálužie
s technikou Iveco CAS 15 s protipovodňovým prívesom.
Po ukončení zásahu a umytí techniky sme sa vyčerpaní vrátili do HZ.
(-mp-)

Z činnosti ZO DHZ Veľké Zálužie
Dňa 1.6.2018 sa naši členovia zúčastnili oslavy dňa detí v Materskej škole vo Veľkom Záluží, kde deťom pripravili zábavu
vo forme striekania vody na terč, požiarnu hliadku a na záver
spustili ohňostroj.
Dňa 18.6.2018 sa naši členovia zúčastnili na podujatí Ukončenia školského roka, ktorú organizovalo CVČ Slniečko.
Dňa 23.6.2018 sa konal sprievod pri príležitosti Petropavlovského jarmoku, kde členovia DHZ Veľké Zálužie zabezpečovali
dopravu a taktiež sa zúčastnili sprievodu.
Dňa 24.6.2018 sa kolektív mladých hasičov zúčastnil na súťaži
Branný pretek v obci Lužianky.

Dňa 6.7.2018 sa v našej obci konal UJLAKFEST a pri tejto príležitosti členovia DHZ vykonávali protipožiarnu ochranu.
Dňa 28.7.2018 zorganizovalo DHZ Veľké Zálužie hasičskú
súťaž pre našich mladých hasičov. Cieľom súťaže bolo preverenie technickej, ale aj kondičnej prípravy mladých členov a motivácia mládeže k hasičskému športu.
V období letných prázdnin 2018 boli naši členovia niekoľko
krát zvolaní na požiar hnojísk v katastri obce Veľké Zálužie, kde
zasahovali s technikou TATRA 815 CAS32.
								
						
(-sp-)

Hasičská súťaž mladých hasičov
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Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie

Výlet na južnej Morave

V dňoch 7. až 9. júna 2018 členovia výboru za pomoci Ing. Štefana
Fora zorganizovali tretíkrát pre svojich členov a sympatizantov kultúrnopoznávací zájazd po južnej Morave. Tento krát sme navštívili oblasť Znojemského kraja. Navštívili sme zámok Mikulov, hrad Bítov,
Loucký kláštor v Znojme. Absolvovali sme plavbu vyhliadkovou loďou po Vranovskej priehrade, urobili sme si prehliadku centra mesta
Znojmo. Slušné ubytovanie a dobré jedlo nám bolo poskytnuté v hoteli
Club Vranovská Ves, dobré moravské vínka sme koštovali vo vinárni
u Langrú v Dolních Vestoniciach a v Znojme u vinárskej firmy Znovín.
Za zdarný priebeh kultúrnopoznávacieho zájazdu patrí veľká vďaka
Ing. Štefanovi Forovi a všetkým účastníkom za disciplinované a korektné správanie.
Výstava AGROKOMPLEX 2018, ktorá sa konala v dňoch 16.8 –
19.8.2017 bola ďalšou akciou, kde sa zúčastnila aj naša základná organizácia.
Po tretíkrát sme pripravili expozíciu, kde naši členovia organizácie
predstavili svoje ovocie, zeleninu, kvety a rôzne výpestky zo záhrad
na celoslovenskej súťaži OVOCIE ROKA, ZELENINA ROKA a najkrajšia expozícia 2018. Všetkým členom, ktorí poskytli svoje vzorky,
patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej organizácie a zviditeľnenie
našej obce.
V tomto roku Okresný výbor SZZ v Nitre vyhodnotil expozície ZO
SZZ nasledovne:
1. miesto ZO SZZ Veľké Zálužie
2. miesto ZO SZZ Lehota
3. miesto ZO SZZ Báb
Veľká vďaka za vzorky zeleniny, ovocia, kvetov a aranžmá patrí rodine Zaujecovej, rodine Keseliovej, rodine Pekarovej, rodine Bédiovej,
Márii Balážiovej, Karolovi Korcovi, Matúšovi Hrnkovi, Miroslavovi

Andrášikovi, Jaroslavovi Deákovi a Palkovi Bírovi ml. Expozícia bola
pod záštitou predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu, tajomníka
Stanislava Pekara, hospodára Zdenka Zaujeca. Aranžmá vytvorili naše
členky Lýdia Zaujecová a Mária Pekarová, za čo im patrí osobitné poďakovanie. Veríme že sa do tejto aktivity zapojí čoraz viac našich členov a obyvateľov obce.
V mesiaci jún, niekoľko našich členov sa zúčastnilo na odbornej prednáške s praktickou ukážkou letného rezu ovocných drevín v priestoroch
katedry vinárstva a ovocinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prednášku zorganizoval Okresný výbor slovenského zväzu
záhradkárov a ukážky predvádzal doc. Paulen z katedry záhradníctva.
Dňa 23.6.2016 sa naši členovia zúčastnili sprievodu a kultúrneho programu na Petropavlovskom jarmoku, ktorý organizovala obec Veľké
Zálužie.
V auguste sme podali pomocnú ruku aj našej farnosti, kde sme odstránili kroviny z oplotenia, pokosili priestory okolo fary a kostola. Tieto
práce prevádzali naši členovia Karol Korec a Stanislav Pekar, za čo im
patrí veľké poďakovanie.
Ku koncu mesiaca september pripravujeme miestnu Výstavu ovocia,
zeleniny, kvetov a iných výpestkov zo záhrad a polí, na ktorú Vás srdečne pozývame. Už vlani boli prvé ukážky ovocných výrobkov z vašej
kuchyne. Radi privítame ukážky rôznych zaváranín, džemov či sirupov.
Potešia nás aj vaše nápady či príspevky, ako túto výstavu spestriť o niečo nové a zaujímavejšie. Termín výstavy a zber vzoriek bude dodatočne
oznámený.
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.
						

(-vo-)

III. medzinárodný Gajdošský festival „Zagajduj gajdoško“ 2018 vo Veľkom Záluží
Gajdošská kultúra na Slovensku v sebe zahŕňa nielen gajdy ako hudobný nástroj, ale najmä silné dedičstvo predkov. Jedným z najvýznamnejších gajdošov Slovenska bol i virtuózny gajdoš Jozef Antalík, ktorý
sa narodil pred 120. rokmi. Dlhé roky žil v obci Veľké Zálužie a práve
na počesť jeho okrúhleho výročia narodenia MO Matice slovenskej vo
Veľkom Záluží spolu s Gajdošskými trogármi usporiadali III. ročník
Medzinárodného gajdošského festivalu Zagajduj gajdoško.
V spomienkach vzdali hold jeho umeniu hostia prof. PaedDr. Bernard
Garaj, CSc. dekan FF UKF v Nitre, Ing. Milan Rusko, PhD, pracovník
SAV a ďalší gajdošskí majstri…. „Prečo spomínať na J. Antalíka? Lebo
bol výnimočne talentovaný. I dnes máme okolo seba veľa celebrít, ale
mnohé neprežili taký plnohodnotný život a nedali toľko radosti, ako dal
J. Antalík“...
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Ako prví sa nám v programe predstavili naši “malí” gajdoši - Ferko
Štreér a Matejko Kuruc. Filip Chňapek nám zahral pásmo gajdošských
piesní zo Zálužia, s ktorými sa v tomto roku na Celoslovenskej prehliadke inštrumentalistov v Habovke umiestnil v zlatom pásme NOC
a porotu zaujal natoľko, že mu udelila titul Laureát.
Festivalom znela aj detská cimbalová muzika ĽH pri ZUŠ Rosinského v Nitre, ktorú vedie Mgr. Paulína Haragová. Deti zožali veľký potlesk, lebo ich hra bola hravá, zaujímavá a plná temperamentu. V hre
sa začali prelínať píšťalky, drumble, fujary, gajdy a gajdošské piesne
v podaní majstrov gajdošov a ich doprovody FS Sitňan, Novoselski
muzikáši, Gajdoši z kopaníc a mali sme tiež možnosť, započúvať sa
do ohromujúcich zvukov škótskych gájd.
Náš rodák D. Daloš, ktorý je tiež výrobcom fujár, nás pozdravil precí-

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
tenou hrou na fujare.
A prišiel aj očakávaný hosť festivalu Amadau – hráč na jambe - rodák
zo Senegalu, ktorý nás v pestrofarebnom kostýme uvádzal do tajov afrického rytmu a vysvetľoval nám, že jambe je nástroj na dorozumievanie, tak ako naše noviny a všetko sa dá vyjadriť hudbou.
V programe pokračovali spoluorgamizátori Gajdošskí trogári, ktorí
i celý festival moderovali. Zahrali piesne zo Zálužia a okolia Nitry.
Miška Pavelová zaspievala obľúbenú pieseň Heleny Klevecovej, rod.
Antalíkovej, dcéry Jozefa Antalíka - Skapala mi bíla hus. Mário Pavel
si zase zahral medzinárodne spolu s Amadouom na gajdy a jambe. Potvrdilo sa, že hudba národy nerozdeľuje, ale spája.
A prišiel záver nášho festivalu. V rozprávaní PaedDr. Roberta Žilíka,

sme si zaspomínali na gajdoša Antalíka, na jeho hru, piesne, a tak si
dovolím ukončiť i tento príspevok slovami, s ktorými sa rozlúčil i pán
Žilík:
...„Postupne sa vytratili majíre, ženci, žnice, nevidieť už zvieratá, remízky a álie ustúpili veľkým družstevným lánom s hrmotnými strojmi.
Len to barokové nebo nad hlavou s ciframi škovránka, akoby tam zhora
nám vyhrával a potešoval nás svojou virtuóznou muzikou Jožko Antalík. Nezabúdame”….
Projekt sa uskutočnil za finančenej pomoci:
Obce Veľké Zálužie a Nadácie Poštovej banky
						

(-gp-)

Z činnosti FSk Ujlačanka
V našej obci sa 23. júna konal už tradičný Petropavlovský
jarmok, na ktorom sa s pásmom piesní predstavila aj naša FSk.
30. júna sme boli pozvaní do obce Trnovec nad Váhom na Obecné
slávnosti, kde naša Ujlačanka úspešne reprezentovala našu obec folklórnym pásmom.
V Lužiankach druhú júlovú sobotu bola súťaž vo varení gulášu, kde
FSk bola pozdraviť účastníkov tohoto podujatia veselým programom
a piesňami.V mesiaci august sa v obci Hajské konali Kepeždské folklórne slávnosti spojené so súťažou vo varení gulášu. Medzi pozvanými

súbormi bola aj Ujlačanka, ktorá prišla pozdraviť Kepeždskú parádu.
24. augusta sme sa boli pokloniť pamiatke našich občanov, ktorí padli
v SNP a pri oslobodzovaní našej obce.
V susednej obci Lehota sa 1.9. konal IV. ročník Stretnutie speváckych
skupín združených v OZ MAS VITIS, kde sme zastupovali našu obec.
Členom FSk želám pevné zdravie a tešíme sa na ďalšie aktivity, aby
sme mohli ďalej šíriť piesne našich starých otcov a materí.
(-ab-)

Stretnutie speváckych skupín (Lehota)
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MC BLŠKY
Pripravujeme v Materskom centre
Po prázdninách, počas ktorých sme upratovali materské centrum,
prichádzajú aktivity, ktoré sme pripravili pre najmenšie deti. Budeme pokračovať v angličtine Helen Doron, v hudobnej Yamaha Class,
chceme jeden deň v týždni venovať rozvoju jemnej motoriky a fantázie
v tvorivých dielničkách, pre maminky chystáme opäť základy hačkovania, pre tehotné maminky prípravu na dojčenie s laktačnou poradkyňou OZ Mamila, podporné skupiny dojčenia a mnohé iné prednášky
a kurzy.
Tento rok sa zapájame aj do Medzinárodného týždňa nosenia detí,
srdečne pozývame do Materského centra, všetky bližšie informácie
o vstupnom a prihlasovaní budú na plagátikoch, sledujte našu stránku
na FB:
1.10. o 9.30 hod. Prednáška s fyzioterapeutkou o psychomotorickom
vývoji dieťaťa, ako ho podporiť
2.10. Nôžka obuj sa – seminár o barefoot obuvi, ako správne vybrať
topánky, aby sa detská nôžka správne vyvíjala, budete si môcť aj vyskúšať niektoré druhy barefoot obuvi
3.10. stretnutie nosiacich rodičov, naučíme sa viazať šatku, ako obliecť
dieťatko do šatky, nosiča, budete si môcť vyskúšať rôzne druhy šatiek
a nosičov pre deti
10.10. Medzinárodný deň materských centier – budeme robiť tekvičky – z papiera, ak budú, tak aj vyrezávať a potom si s nimi vyzdobíme
naše centrum
25.10. Šarkaniáda
V mesiaci október plánujeme prednášku s psychologičkou o vzťahoch
medzi súrodenciami
V mesiacoch november – december – prednáška Ako sa nezblázniť
s dieťatkom na materskej/rodičovskej dovolenke, prednáška s ORL
doktorkou ako môžeme podporiť imunitu dieťaťa v zimných mesiacoch
a v chrípkovom období a určite k nám príde aj Mikuláš.

Poďakovanie.
Chcem sa poďakovať všetkým oteckom a maminkám,
ktorí boli ochotní a prišli pomôcť ponatierať lavičky,
preliezky, hojdačky na ihrisku, zabetónovali koníka.

(-lc-)
								

Leto v Materskom centre BLŠKY

Na ihrisku materského centra pribudla počas prázdnin nová preliezka, ktorá spĺňa všetky potrebné bezpečnostné normy.
Peniaze na zakúpenie novej preliezky sme získali z projektu, ktorý sme podali na Nitriansky samosprávny kraj.
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Aktivity a činnosti ZO JDS vo Veľkom Záluží
V máji na okresných športových hrách naši seniori aj v staršom veku
dokázali zmobilizovať svoje sily, keď sa jedná o reprezentovanie našej
obce. Aj tento rok na celookresných športových hrách, konajúcich sa
v Ivanke pri Nitre, našu obec Veľké Zálužie, nie len nápisom na tričkách, ale aj svojim výkonom nezahanbili naši členovia ZO JDS. Na prvom mieste v streľbe zo vzduchovky sa umiestnila pani Mária Hollá,
a na treťom mieste v kopaní penalty cez prekážku na malú bránku sa
umiestnil pán Jozef Áč.
Na krajských športových hrách seniorov v Nových Zámkoch v streľbe
zo vzduchovky sa na úspešnom druhom mieste umiestnila pani Mária
Hollá, ktorá zároveň dostala aj ďakovný pohár za zúčastnenie sa krajských športových hier seniorov ako najstaršia účastníčka za rok 2018.
Blahoželáme nielen víťazom, ale i všetkým zúčastneným.
V dňoch od 1. júla do 7. júla 2018 sme sa zúčastnili týždňového rekreačného pobytu v krásnom vysokohorskom prostredí v Ždiari. Nakoľko

nám počasie prialo, absolvovali sme mnoho denných výletov. Návšteva
Bachledovej doliny, prehliadka Ždiaru vláčikom, plavba plťou Pieninami a nákupy v Poľsku. Na záver sme usporiadali opekačku s diskotékou, kde sme sa pri hudbe a poháriku vína zabávali.
Členovia JDS sa pravidelne zúčastňujú aj na podujatiach našej obce,
napríklad: Petropavlovský jarmok, rozlúčka CVČ - Slniečko, na ktorej
naše členky upiekli chutné domáce dobroty.
Prázdniny sme ukončili opekačkou v klube dôchodcov. Deti šantili pri
opekaní špekačiek a naši členovia a hostia si posedeli pri skvelom guláši.
Dňa 6. septembra sme boli na jednodňovom zájazde v Maďarsku.
Tešíme sa na ďalšie spoločenské a kultúrne aktivity, na ktorých veľmi
radi svojou činnosťou prispejeme.

Ždiar -výlet

SH - Ivanka pri Nitre

(-eá-)

PRÍPRAVA NA ODBER KRVI
Dôležité rady, ktoré treba dodržať:

Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite
dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená
(okrem povinného pol litra čaju).
Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové
jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké
sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ...
Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín),
nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín
pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.
Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré
lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu
pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste
boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej
krvi.
(-mo sčk-)
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Športové okienko

Focin Cup

Finálové turnaje ObFZ Nitra
Turnaj mladších žiakov

Wroclaw s našou účasťou

Turnaj U13 sa konal netradične na štadióne vo Vrábloch. Zúčastnilo sa
ho sedem tímov. Postupne sme zdolali Jelenec 2:0 (góly: D.Bulejčík 2),
Kolíňany 4:0 (g: D.Bulejčík 2, D.Figúr, A.Finta), Čeľadice 1:0 (g: D.
Bulejčík), podľahli sme Nevidzanom 1:4 (g: D.Bulejčík) a remizovali
s Vinodolom 1:1 (g: D.Kováč) a Mojmírovcami 0:0.

Šesť výberov ObFZ Nitra cestovalo na turnaj do poľského mesta Wroclaw, v ktorých mal zastúpenie aj náš klub. Zväz z Veľkého Zálužia reprezentovali: A.Finta, J.Kováčik, N.Plavčák, J.Blaho, M.Andrášik a M.
Pekar a tréner P.Cocher.

V skupine sme obsadili 3. miesto a hrali sme o bronz proti štvrtému
mužstvu. V zápase o konečné 3. miesto sme porazili Vinodol 2:1 (g.
J. Kováčik, F.Bujdák). Najlepším hráčom sa stal D.Kováč a najlepším
hráčom sezóny F. Bujdák.

Turnaj miniligy M. Stocha
Turnaj kategórie U11 sa konal na štadióne FC Nitra, zúčastnilo sa ho
16 mužstiev. Veľké Zálužie nastúpilo v skupine A prevažne s mladšími
deťmi.

FOCIN CUP
Na našom štadióne sa konal už 4. ročnik turnaja, ktorý sa koná na počesť Františka Bíra prezývaného FOCIN.
Naša kategória U13 zdolala Hájske 1:0 (g: J.Kováčik), Branč 6:0
(g: J.Kováčik 2, J.Blaho, D.Cocher, K.Števík, S.Kramár), remizovala
s Hornou Kráľovou 2:2 (g: J.Kováčik 2) a podľahla Veľkému Kýru 0:4.
Skončili sme na 3. mieste. Najlepším hráčom turnaja bol náš Jakub Kováčik.

V skupine sme porazili Ivanku pri Nitre 3:0 (g. M.Pekar2, J.Kováčik)
a Veľký Cetin 3:2 (g: J.Kováčik, K.Števík, J.Blaho) a prehrali sme
s Hájskym 1:6 (g: M. Kuruc). So šiestimi bodmi, ale horším skóre, sme
skončili až na 3. mieste v skupine.
V osemfinále sme následne porazili vysoko Koliňany 8:1 (g: J.Kováčik
3, J.Blaho 2, D.Cocher, M.Pekar, D.Szabo).
Vo štvrťfinále sme síce remizovali s Chrenovou 1:1 (g: J.Kováčik), no
keďže súper nastúpil s hráčmi FC Nitra, z turnaja bol vylúčený.
V semifinále sme remizovali so Zbehmi 2:2 (g: J.Kováčik, D.Szabo)
a na penalty sme vyhrali 5:4. Vo finále sme sa opäť stretli s Hajskym,
ktorému sme vysoko podlahli 1:5 (g: R.Chvála). Skončili sme teda
druhí a získali pohár aj strieborné medaily.
Najlepším hráčom mužtva sa stal Roman Chvála a najlepším hráčom
turnaja Jakub Kováčik.
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U13 - 3.miesto

Športové okienko
Kategória U9 porazila Branč vysoko 12:0 a prehrala s Hájskym 1:5,
s Hornou Kráľovou 0:4 a s Veľkým Kýrom 1:4. Skončili sme na
4. mieste. Najlepším brankárom sa stal náš Norbert Plavčák.
Všetky tieto výsledky svedčia o dobrej práci našich trénerov a talente
naších detí. Všimli si to aj v iných kluboch. Zo Zálužia odchádzajú
do vyšších súťaží Jakub Kováčik do FC Nitra (prestup), Adam Finta,
Denis Bulejčík a Martin Kubička do Zlatých Moraviec (hosťovanie),
Matej Kušnír, Filip Bédi, Sebastian Záhorák a Robert Rottman do Serede (striedavý štart - možu hrať aj za Veľké Zálužie). Chlapcom držíme
v nových kluboch palce.

U11 - 2.miesto
						
								

Náš najúspešnejší reprezentant

Futbalový klub FC Nitra zrekonštruoval štadión. Pri tejto príležitosti sa
rozhodli zaviesť tradíciu a pred prvým zápasom sezóny uviesť jedného
hráča do siene slávy. Tento hráč bude motívom dizajnu permanentky.
Ako prvému sa dostala táto česť nášmu spoluobčanovi Vladimírovi Ternénymu st., ktorý bol prvým československým reprezentantom
z liahne FC Nitra. Za tento klub nastúpil v 115 zápasoch. Trikrát nastúpil za reprezentáciu a trikrát v olympijskom tíme. Za reprezentáciu

Predná strana permanentky

Oliver Pekar hráva v Anglicku za mužtvo U9 FC Poets Corner,kde je
už druhý rok. Na konci sezóny získal ocenenie za najlepšieho hráča
sezóny.

strelil dva góly. Pán Ternény sa môže ako jeden z mála pochváliť, že
v roku 1978 nastúpil pred 150-tisíc divákmi v mužstve Československa
proti Brazilii na slávnej brazílskej Maracane.
Na konci kariery sa vrátil do ŠK Veľké Zálužie, kde pôsobil ako hráč
a neskôr aj ako tréner a funkcionár. Dnes ho môžme vidieť na každom
domácom zápase.
(-mk-)

Pán Vladimír Ternény pri preberaní ceny od L.Moravčíka
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Spoločenská rubrika
Máj - Júl 2018
Narodili sa:

Opustili nás:

Helena Heczková
Filip Bédi
Olívia Novotná
Jakub Leskovský
Ondrej Tkáč
Jakub Miškovič
Liliana Jamrichová
Tomáš Hollý
Emily Bédiová
Lucia Jarošová
Marek Hutlas
Peter Tkáčik
Avigail Yaakobi

Jozef Zabák
Pavol Harant 			
Dieter Badendieck		
Pavel Kopečný			
Dávid Kičiň			
Martin Patúc			
Júlia Bednárová r. Ternényová
Helena Blahová r. Bozáňová
Juraj Slovák			

78 r.
69 r.
68 r.
71 r.
21 r.
80 r.
89 r.
88 r.
38 r.

Zosobášili sa:
Peter Kelemen a Jana Jakubčinová
Peter Tinák a Lucia Molnárová

Stretnutie rodákov na zálužskom vinobraní

HS Senior Band UJLAK
V sobotu, 8. septembra 2018, od rána svietilo slniečko, čo dávalo nádej,
že bude krásny slnečný deň.
Nesklamalo, lúčmi prežiarilo celé Zálužie, aj športový areál, na ktorom
sa po prvýkrát konalo aj stretnutie s rodákov. Prinieslo veľa radosti,
objatí a spomienok na dávne časy.
Rodáci prišli pozdraviť svoju rodnú dedinu a priateľov nielen zo Slovenska, Čiech, ale aj zo vzdialeného Švédska. Bol to usmiaty Janko
Kopečný, môj spolužiak, ktorý v mladosti vedel zabávať celú triedu
a vymýšľať rôzne huncútstva.
Kráčam po trávniku a oproti ide milá pani, ktorá mi hovorí: Zitka poznáš ma ??? Postojím, skúmam peknú tváričku, šibalsky sa usmievajúce očká... a s určitosťou viem, že tie oči, tie, pekne usmiate oči, som
v minulosti vídavala... komu len patria ???!!! Som Marta Synaková, už
ma poznáš ?????.... A v tom sa neubránime objatiu..... spoznala som
ju...... Idem okolo stolov s návštevníkmi a v tom sa dvíhajú ruky na pozdrav..... prichádzajú spolužiaci, priatelia z mladosti, aj starší spolužiaci
mojich súrodencov.... všetci sme radi, že sa stretávame po mnohých
rokoch a môžeme spolu stráviť pár chvíľ.... Zachytím veselý úsmev
Miška Mikulu, ktorý mi ponúka miesto pri sebe na lavici a hovorí:
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Nevidel som Ťa od 18-tich rokov, kde si sa stratila??? Pamätáš, keď
sme ako zväzáci chodili do družstva na brigády a na strniská zberať
slamu v buncoch ??? Za získané peniaze sme chodili na výlety, boli
sme stanovať aj v Piešťanoch.... dobre si nás viedla... Otvoríme náručia a v tom Cypko fotí a cvaká..... Okamžite sa mi vracajú spomienky
do mojej mladosti, prežitej v tejto obci, spolu s jednou veľkou skupinou
mladých ľudí, s ktorými som trávila zmysluplne voľný čas.
Z týchto čias zostalo veľa fotografií a spomienok. Takéto spomienky
na mladosť má aj Ferdo Andrášik, ktorý ich vložil do autorskej melódie, aj bravúrne melódiu otextoval, prepojil v nej našu mladosť
s terajším seniorským vekom.
Dovoľte mi, aby som sa rozlúčila s poďakovaním pre organizátorov podujatia a to: vedeniu obce Veľké Zálužie, Ing. Štefanovi Zadrabajovi zo
Šurian, MO SZZ Ing. Omelinovi, ako aj s poďakovaním pre všetkých,
ktorí sa zúčastnili uvedeného podujatia.
(-zb-)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1. Milan Bíro, 55 r., starosta obce, Smer – sociálna demokracia
2. Peter Cocher, PhDr., 41 r., vedúci správy Bratislavského hradu, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova,
Spolu – občianska demokracia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží
Obec Veľké Zálužie uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
1. Anna Baková, 71 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
2. Jaroslav Bango, 58 r., konateľ obchodnej spoločnosti, Smer – sociálna demokracia
3. Jozef Bango, Bc., 27 r., konateľ obchodnej spoločnosti, Smer – sociálna demokracia
4. Ján Bédi, Ing., 31 r., programátor, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Spolu – občianska demokracia
5. Daniela Beličková, Mgr., 59 r., posudzujúca sociálna pracovníčka NSK, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova,
Spolu – občianska demokracia
6. Jaroslav Bozáň, 56 r., vedúci predajne, nezávislý kandidát
7. Pavol Cocher, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát
8. Peter Cocher, PhDr., 41 r., vedúci správy Bratislavského hradu, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova,
Spolu – občianska demokracia
9. Zuzana Cocherová, 46 r., matka na materskej dovolenke, Smer – sociálna demokracia
10. Marta Današová, 69 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
11. Ľubica Dubeňová, 45 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
12. Miroslava Fúsková, 47 r., administratívna pracovníčka, Smer – sociálna demokracia
13. Ivana Gecíková, Ing., PhD., 45 r., prednostka obecného úradu, Smer – sociálna demokracia
14. Daniela Hollá, Ing., 44 r., vedúca pošty, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Spolu – občianska demokracia
15. Henrieta Hrnčárová, 41 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
16. Jana Chňapeková, Mgr., 41 r., kontrolórka NKÚ, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Spolu – občianska demokracia
17. Mário Mikeš, Mgr., 41 r., špecialista počítačových sietí, nezávislý kandidát
18. Andrej Moravčík, Ing., 34 r., bankový analytik NBS, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova,
Spolu – občianska demokracia
19. Janka Moravčíková, PhDr., PhD., 55 r., riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb, Smer – sociálna demokracia
20. Ján Murín, Ing., 57 r., konateľ spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Spolu – občianska demokracia
21. Vladislav Omelina, Ing., 63 r., konateľ obchodnej spoločnosti, Smer – sociálna demokracia
22. Pavol Pekar, Ing., 37 r., projektant, nezávislý kandidát
23. Andrej Práznovský, Ing., 28 r., vedúci údržby, nezávislý kandidát
24. Tomáš Tkáč, Ing., 33 r., programátor, Kresťanskodemokratické hnutie, Nova, Spolu – občianska demokracia
25. Martina Vavríková, Ing., 35 r., test manažérka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

DH Zálužanka

FSS Povoja, Piešťany

SS MO Matice Slovenskej, Lehota

HS BRILIANT

Členky MO SČK

HS Senior Band UJLAK
Futbalový zápas SEVER - JUH

