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Editorial
Naša obec sa nesie v znamení jubilejných
výročí.
V našej obci pôsobia dlhé desaťročia rôzne spolky,
združenia a organizácie, ktoré medzi sebou udržujú
nielen priateľské vzťahy, ale aj spolupracujú na rôznych podujatiach v našej obci. O tom, že čas letí
a roky rýchlo plynú, svedčí aj skutočnosť, že niektoré
organizácie zažili aj viacgeneračnú obnovu. Jednou
z najstarších organizácií je Futbalový športový klub
vo Veľkom Záluží, ktorý tento rok oslávil 85. výročie založenia. Za tieto roky sa mnoho zmenilo a aj
športový klub prešiel veľkými zmenami, opravami
a úpravami. Veľa dobrých športovcov – futbalistov si
skúsili trávnik areálu športového klubu. ŠK vychoval aj zdatných futbalistov, ktorí nás reprezentovali aj
mimo našej obce či regiónu. 60 rokov pôsobí v našej
obci aj Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Toto významné jubileum si v priebehu celého roka pripomínajú všetci členovia zväzu na rôznych podujatiach či výstavách po celom Slovensku.
Všetky organizácie pôsobiace v obci sa aktívne,
v rámci našich možností, podieľajú najmä na príprave a organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských akcií v obci v spolupráci s obecným úradom.
Spomeniem aspoň posledné podujatie, ktoré sa konalo začiatkom septembra, a to Zálužské vinobranie.
Pri realizácii podujatia spolupracovali s obecným úradom aj organizácie a ich členovia zo ZO Slovenského
zväzu záhradkárov, členky ZO Jednoty dôchodcov
a členky MO Slovenského červeného kríža. Tento
rok nás čaká ešte vítanie Mikuláša a vianočné trhy,
na ktorých je pomoc organizácií a spolkov vítaná.
Keďže som v úvode spomenul okrúhle výročia organizácií, nedá mi pripomenúť, že v našej obci sa
v októbri budú konať oslavy 250. výročia posvätenia
Kostola Všetkých svätých.
Teší ma, že ľudia si aj v tejto uponáhľanej dobe nájdu
čas na voľnočasové aktivity, pri ktorých sa stretnú

rôzne vekové kategórie. Na stretnutiach si vymieňajú
svoje skúsenosti a poznatky. Spolupráca v našej obci
medzi organizáciami, spolkami a združeniami funguje a aj keď ich nevidíte priamo pri práci, ale ich
výsledok práce sa odzrkadlí na každom podujatí.
A tak touto cestou chcem poďakovať všetkým občanom za spoluprácu, pochopenie a ústretovosť pri
podieľaní sa na podujatiach, ktoré sa konajú počas
celého roka v našej obci.
					
					

Milan Bíro
starosta obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Zápisnica z piateho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží konaného dňa 28. júna 2019
o 09.00 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom, ul. Hlavná
788/48, Veľké Zálužie
Prítomní: Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Martina Vavríková,
Ing.;
Neprítomní - neospravedlnení: Daniela Beličková, Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.;
Daniela Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján
Murín, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží otvoril a viedol starosta obce p. Milan Bíro.
Privítal všetkých prítomných občanov, prednostku obecného úradu Ing. Ivanu Gecíkovú, hlavnú
kontrolórku obce Mgr. Janu Chňapekovú, starostu
obce Lehota p. Radoslava Kriváčka a ostatných
prítomných občanov. Oznámil, že z 11 zvolených
poslancov sú prítomní 4 poslanci, nedostavili sa
a neospravedlnili sa poslanci: Daniela Beličková,
Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa bude
robiť stručná zápisnica a zároveň obrazovo-zvukový záznam. Starosta obce oznámil, že poslanci za
KDH a to konkrétne Ing. Ján Bédi, Mgr. Daniela
Beličková, PhDr. Peter Cocher, Ing. Daniela Hollá,
Ing. Andrej Moravčík, Ing. Ján Murín, Mgr. Tomáš
Tkáč zaslali na obecný úrad e-mailom list, ktorý aj
zároveň prečítal: „Vážený pán starosta, nie náhodou dlhé roky starostovia v našej obci a v obciach
na Slovensku, zvolávajú zasadnutia obecného
zastupiteľstva v popoludňajších hodinách. Pokiaľ
by Vám išlo o skutočné riešenie problémov v obci,
rešpektovali by ste túto skutočnosť. Z pohľadu
pracujúceho občana je nesporne vhodnejšie, aby
sa konali zasadnutia obecného zastupiteľstva po
pracovnej dobe. Preto naša požiadavka v zmysle
platného rokovacieho poriadku nie je žiadnou
svojvôľou, ako to tvrdíte v liste vloženom do obecného časopisu. Ďalej nám odporúčate, aby sme si
od obce uplatňovali náhradu mzdy za našu účasť
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Radi by
sme Vám v tejto súvislosti pripomenuli, že v rámci
schvaľovania rozpočtu obce na rok 2019 sme sa
vzhľadom na nelichotivý stav obecných financií (čo
potvrdzuje aj Váš zverejnený návrh záverečného
účtu obce Veľké Zálužie za rok 2018, ktorého
bilancia je v hlbokom deficite) ako poslanci
obecného zastupiteľstva vzdali svojich odmien za
účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a na zasadnutiach jednotlivých komisií za rok
2019. Tento krok potvrdzuje našu dobrú vôľu
slúžiť občanom tejto obce, ktorú sme od začiatku
deklarovali. Svojich odmien sme sa vzdali v
prospech detí našej obce, aby mohlo vzniknúť
detské ihrisko v areáli futbalového štadióna. Váš
návrh, aby sme si od obce uplatňovali náhradu
mzdy za našu účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, je však v príkrom rozpore s týmto
naším krokom. My nechceme ešte viac zaťažovať
už beztak dosť napnutý rozpočet našej obce. Nám
naozaj nejde o peniaze, ide nám o nezištnú službu
našej obci a jej občanom. Z vyššie uvedených
dôvodov Vám oznamujeme, že sa nezúčastníme
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rokovania OZ vo Veľkom Záluží dňa 28.6.2019 o 9
hodine. S pozdravom poslanci obecného zastupiteľstva
Ing. Ján Bédi, Mgr. Daniela Beličková, PhDr. Peter Cocher, Ing. Daniela Hollá, Ing. Andrej Moravčík, Ing. Ján Murín, Mgr. Tomáš Tkáč“
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie
je uznášania schopné. Starosta skonštatoval, že mu
je ľúto, čo sa deje, nedopláca na ich nezodpovedné
konanie on, ale aj ostatní kolegovia poslanci
a najmä celá dedina. Starosta ďalej oznámil, že
poslanci obecného zastupiteľstva Bédi, Cocher,
Tkáč, Hollá sa obrátili na neho so žiadosťou o zvolanie obecného zastupiteľstva dňa 25.06.2019.
V zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení
§ 12 ods. 1 druhá veta: „Ak požiada o zvolanie
zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina
poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného
zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od
doručenia žiadosti na jeho konanie“ Ako starosta
obce má záujem vyhovieť tejto ich žiadosti, a preto zvoláva zasadnutie zastupiteľstva a pondelok
01.07.2019 o 09.00 hod. Starosta ďalej oslovil
prítomných poslancov a všetkých obyvateľov a pozval ich na Petropavlovský jarmok, ktorý sa bude
konať zajtra na ihrisku športového klubu.
Starosta sa poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, prítomným občanom
a ukončil piate zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Záznam z dnešného rokovania bude zverejnený na
webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo bolo
ukončené dňa 28. júna 2019 o 09.15 hodine.

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží konaného dňa 01. júla 2019
o 09.00 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom, ul. Hlavná
788/48, Veľké Zálužie
Prítomní: PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol
Pekar, Ing.;
Neprítomní - ospravedlnení: Daniela Beličková,
Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.;
Ján Murín, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková, Ing.;
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží otvoril a viedol starosta obce p. Milan Bíro.
Privítal všetkých prítomných občanov, prednostku obecného úradu Ing. Ivanu Gecíkovú, hlavnú
kontrolórku obce Mgr. Janu Chňapekovú. Oznámil,
že z 11 zvolených poslancov sú prítomní 2 poslanci, ospravedlnili sa poslanci: Daniela Beličková,
Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher,
PhDr.; Daniela Hollá, Ing.; Andrej Moravčík,
Ing.; Ján Murín, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina
Vavríková, Ing. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa bude robiť stručná zápisnica a zároveň
obrazovo-zvukový záznam. Starosta obce oznámil,
že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa koná na základe žiadosti poslancov obecného
zastupiteľstva: Ján Bédi, Peter Cocher, Tomáš
Tkáč a Daniela Hollá, ktorú doručili na obecný
úrad 25.06.2019 o 10.00 hod. V zmysle zákona
369/1990 o obecnom zriadení § 12 ods. 1 druhá
veta: „Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného

zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta
zvolá zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní
od doručenia žiadosti na jeho konanie.“ Starosta
oznámil, že vec zbytočne neodkladal a zvolal
toto zastupiteľstvo na šiesty deň od doručenia ich
žiadosti. Starosta oznámil, že mu je ľúto, že práve
poslanci, ktorí žiadali o zvolanie zastupiteľstva, sa
teraz ospravedlňujú z dôvodu čerpania plánovaných dovoleniek. Museli predsa vedieť, že starosta
má zo zákona povinnosť zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva do 15 dní odo dňa doručenia
žiadosti poslancov na zvolanie rokovania obecného
zastupiteľstva. Starosta skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo nie je uznášania schopné. Starosta sa
poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, prítomným občanom a ukončil
šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Záznam z dnešného rokovania bude zverejnený na
webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo bolo
ukončené dňa 01. júla 2019 o 09.10 hodine.

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží konaného dňa 03. septembra
2019 o 09.00 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom, ul. Hlavná
788/48, Veľké Zálužie
Prítomní: Jaroslav Bozáň; PhDr. Janka Moravčíková, PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Martina Vavríková,
Ing.;
Neprítomní - ospravedlnení: Daniela Beličková,
Mgr.; Ján Bédi, Ing.; Peter Cocher, PhDr.; Daniela
Hollá, Ing.; Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín,
Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží otvoril a viedol starosta obce p. Milan Bíro.
Privítal všetkých prítomných občanov, prednostku
obecného úradu Ing. Ivanu Gecíkovú, hlavnú kontrolórku obce Mgr. Janu Chňapekovú a ostatných
prítomných občanov. Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa bude robiť stručná zápisnica
a zároveň obrazovo-zvukový záznam.
Oznámil, že z 11 zvolených poslancov sú prítomní
štyria poslanci, ospravedlnili sa poslanci: Daniela
Beličková, Ján Bédi, Peter Cocher, Daniela Hollá,
Andrej Moravčík, Ján Murín, Tomáš Tkáč. Starosta
obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je
uznášania schopné.
Zároveň starosta obce pozval poslancov a všetkých občanov na slávnosti vinobrania, ktoré majú
v našej obci niekoľkoročnú tradíciu. Zálužské
vinobranie bude túto sobotu 7.9.2019 o 15.00 hod.
v areáli športového klubu. Starosta obce poďakoval
všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, občanom
a ostatným prítomným za účasť. Týmto siedme
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Záznam z dnešného rokovania bude zverejnený na
webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo bolo
ukončené dňa 03. septembra 2019 o 09.10 hodine.

Obecný úrad informuje
Zmeny stravovania v školských jedálňach
Minulý školský rok prešla naša základná škola rozsiahlou rekonštrukciou. Vybudovaním novej modernej kuchyne a veľkej
priestrannej jedálne v našej škole, sa odstránil problém s umiestnením stravníkov ktorých počet sa porovnaní s minulým
rokom navýšil. Počet žiakov poskytujúcim stravu sa zvýšil aj
vďaka poskytovaniu dotácií.
S účinnosťou od 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona
č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa okrem
iného týka aj poskytovania dotácie na stravu pre deti a žiakov.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
sa poskytuje všetkým deťom navštevujúcim posledný ročník materskej školy a všetkým žiakom, plniacim si povinnú školskú dochádzku na základnej škole. Výška dotácie
je v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
Od začiatku tohto kalendárneho roka dostávali príspevok
na stravu deti v poslednom ročníku materskej školy – predškoláci. Od septembra sa zmena týka aj všetkých žiakov
základných škôl. Základným cieľom zákona je odstrániť
sociálne bariéry a rozdiely medzi deťmi pri poskytovaní stra-

vy, zlepšenie stravovacích návykov detí, ako aj finančné
odbremenenie zákonných zástupcov detí od úhrady za stravu.
Čo z toho vyplýva pre rodičov?
1. Uvážiť si, či bude dieťa stravu poberať. Ak nie, treba ho zo
stravy bezodkladne odhlásiť.
2. Upovedomiť príslušnú školskú jedáleň, že je dieťa na špeciálnej strave (diéte), kde platia osobitné pravidlá stravovania.
Nezabudnúť doložiť potvrdenie od príslušného lekára, pozor,
nestačí potvrdenie od osobného lekára.
3. V prvý deň absencie žiaka v škole, je možné neodhlásenú
stravu si vyzdvihnúť do obedára v príslušnej školskej jedálni od 11.30 do 12.30 hodiny. Žiak sa z obedov odhlasuje 24
hodín dopredu.
4. Pri neodhlásení zo stravovania v ďalšie dni absencie dieťaťa
/žiaka v škole sa už platí plná výška nákladov na nákup
potravín.
Cena závisí od veku dieťaťa. Tabuľka na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:
						

(-pm-)

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo:
materská škola:
Ukazovateľ

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu náklady

Prísp.na rež.nákl.

MŠ
predškolský

0,36

0,85

0,24

1,45

0,20

cena stravy bez
dotácie
1,20

cena stravy
s dotáciou
0,45

základná škola:
Ukazovateľ

Obed

Spolu náklady

Prísp.na rež.nákl.

Dotácia

cena obeda s dotáciou

cena obeda bez dotácie

ZŠ: 6-11 r.
ZŠ:11-15 r.

1,21
1,30

1,21
1,30

0,10
0,10

1,20
1,20

0,11
0,20

1,31
1,40

Povinnosti vlastníka psa

Zákon č. 39/2007 Zb. upravuje niektoré povinnosti majiteľov,
resp. vlastníkov psov. Spoločenské zviera, ktorým je pes, mačka, fretka, musí byť identifikované a sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa a jeho identifikačné údaje musia byť zaevidované v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú
databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Podľa § 19 citovaného zákona je povinný vlastník psa zabezpečiť trvalé označenie psa (čipovanie) chovaného na území SR:
- pred prvou zmenou vlastníka psa,
- najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. Pes, ktorý je narodený do 31.08.2018, musí byť
trvale označený – začipovaný – do 31. októbra 2019.
Občan, ktorý je vlastníkom psa, je teda povinný dať ho začipovať u ktoréhokoľvek veterinárneho lekára predtým, ako mení
vlastníka, alebo najneskôr do 12 týždňov veku psa, alebo ak ide
o staršieho psa, najneskôr do 31.10.2019.
Maximálna cena za čipovanie je 10,- €.

Od poplatku za čipovanie sú oslobodení :
- poberatelia sociálnych dávok – predložia potvrdenie ÚPSVaR
- poberatelia minimálneho dôchodku – predložia potvrdenie
Sociálnej poisťovne Veterinár na základe potvrdenia psa začipuje a úkon vyfakturuje štátu. Ak občan odmietne dať psa čipovať,
bude mu uložená pokuta vo výške 50,- € za každého psa, ktorého
odmietne začipovať.
Majiteľ psa je povinný psa zaevidovať na obecnom úrade
po troch mesiacoch veku psa, daň sa platí od 6 mesiacov veku
psa. Ak majiteľ svojho psa nezaeviduje, dopustí sa priestupku,
za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165,97 €.
Takisto môže dostať pokutu majiteľ psa, ktorý neoznámi
na obecnom úrade, že jeho pes pohrýzol človeka alebo iného psa.
V takomto prípade musí byť pes zaevidovaný ako nebezpečný
pes a dostáva aj farebne odlišnú známku. Poplatok za stratenú,
odcudzenú alebo zničenú známku pre psa je 2 €. Opätovne upozorňujeme aj touto cestou majiteľov psov, že voľný pohyb psov
je v obci zakázaný. Každý majiteľ psa je zodpovedný za svojho
psa, nemal by teda dopustiť, aby sa pes túlal po obci a tým ohrozoval bezpečnosť a zdravie spoluobčanov.
						
(-vk-)
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Čo sa deje za dverami
Prívalové dažde odhalili slabé stránky našej obce
Za posledných 12 mesiacov naša obec čelila viacerým negatívnym náladám počasia. Veľmi teplé
a suché dni niekoľkokrát vystriedali silné prívalové dažde, ktoré svojou intenzitou napáchali
veľké škody. Na prívalové dažde nie sme v našich podmienkach zvyknutí a preto ani nie sme
poriadne pripravení.
Milí obyvatelia,
každý z nás si upravuje okolie svojho príbytku s najlepším vedomím a svedomím, ale nezváži si prípadné
budúce problémy pri zasýpaní rigolov, osadzovaní potrubia, znižovaní brehov vodných tokov, prehradzovaní
vodných tokov plotmi, či „utajený“ zvod dažďovej vody zo strechy na verejné priestranstvá či odvodenie
cesty. Svoju úlohu hrá aj poľnohospodárska prvovýroba – rastlinná výroba, a to obrábanie pôdy a osev rolí.
Minulý rok v septembri bola veľká a silná búrka spojená s dažďom, pri ktorej vytopilo najmä ul. Vodnú a ul. Lúčnu, čiastočne aj ul. Rapatskú. Obec vyhlásila 2. stupeň povodňovej aktivity, okamžite boli nasadené stroje na upratovanie bahna a naplavenín, zahájilo sa prehlbovanie rigolov. Na ulici Rapatská bola osadená rúra, ktorá mala odvádzať veľký nápor vody. Toto opatrenie sa ukázalo ako
efektívne. Na bytovke na ul. Cintorínska vytopilo jeden podkrovný byt. Veľká časť nákladov, ktoré
obci počas tejto prietrže vznikli, boli preplatené cestou Okresného úradu Nitra Ministerstvom vnútra SR.
V tomto roku sa situácia zopakovala hneď dvakrát po sebe. Prvýkrát to bolo v druhej polovici júna, kedy bola
vytopená opäť ul. Vodná, ul. Lúčna a ul. Podvinohrady. Problémy so zaplavením záhrad spôsobil aj vodný
tok medzi ul. Podvinohrady a Vinohrady. Druhý krát to bolo v prvej polovici augusta. Po prvom prívalovom
daždi bola dokonca vyhlásená mimoriadna situácia a 3.stupeň povodňovej aktivity. Po odvolaní 3. stupňa povodňovej aktivity bol vyhlásený 2.stupeň povodňovej aktivity. Opätovne sa čistili rígoly a ulice, bolo potrebné
odstrániť a odviezť množstvo naplavenín. Keďže situácia bola vážna, bezodkladne boli do záchranných prác
zapojení naši dobrovoľní hasiči a firmy, ktoré majú vhodné stroje na takéto práce. Náklady na záchranné práce
boli pomerne vysoké. Opätovne sme požiadali cestou Okresného úradu v Nitre MV SR o refundáciu vzniknutých nákladov. Keďže boli opakovane výrazne vytopené ulice Vodná a Lúčna a po odvodnení ulice Rapatská
rúrou s veľkým prietokom sme mali dobré skúsenosti, obec osadila široký odvodňovací rigol aj na ul. Lúčna,
kde pravidelne vytápalo záhrady a rodinné domy.

Osadenie odvodňovacieho potrubia na ul. Lúčna
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Čo sa deje za dverami
Po augustovej búrke (v noci zo 6. na 7. augusta) sme nezaznamenali výrazné zaplavenie ulíc v obci, ale na
strechách oboch obecných bytoviek bola poškodená strešná krytina. Na bytovke na ul. Cintorínska boli škody
výrazne vyššie, strecha zatiekla a opätovne spôsobila škody na podkrovnom byte. Keďže sa situácia opakovala, starosta vydal pokyn na otvorenie strechy. Zistili sme, že ochranná fólia, ktorá bola pod strešnou krytinou,
bola poškodená a na niektorých miestach bola fólia dokonca zle položená. Poškodená fólia bola odstránená,
bola položená nová fólia a opäť sa strecha zakryla. Taktiež obec dala opraviť plafón na podkrovnom byte.
Náklady na obe škody, si budeme uplatňovať ako poistnú udalosť z poistnej zmluvy, ktorú má obec.
Oprava strechy na bytovom dome ul. Cintorínska

1. stav fólie po odkrytí
strechy

2. odstránenie strešnej
krytiny

3. opravená strecha pred
položením škridly

4.odkrytý krov a miesto
realizácie opráv

Ďalšiu dažďovú ranu dostala naša obec v noci z 8. na 9. septembra tohto roku. Intenzita dažďa v priebehu noci
a celého pondelka odhalila úspešnosť či neúspešnosť doposiaľ urobených preventívnych opatrení. Opätovne
boli zaplavené bahnom a vodou ulice Vodná, Lúčna, Podvinohrady a Jarocká. Dokonca časť vyčistenej cesty
bola za pár hodín opäť zaplavená bahnom. Pod túto situáciu sa podpísalo aj obdobie, kedy sú polia zasiate po
jesennej sejbe, ale mladé oziminy ešte nezačali rásť.

ulica Podvinohrady

Vodná ulica

Jarocká ulica

Lúčna ulica
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Čo sa deje za dverami
Problém s prívalovým dažďom sa prejavil aj na budove materskej školy. Keďže zvody dažďovej vody zo
strechy materskej školy vedú potrubím cez kúpeľničky do dažďovej kanalizácie, dažďová voda vyrazila do
kúpelničky na 1.nadzemnom podlaží. Tieto zvody nie je možné priamo otvoriť bez toho, aby sa neporušili steny. Aby sa táto situácia neopakovala, bol tento problémový medzistrešný zvod odklonený vonkajšou stranou
na bok budovy a odvedený do vonkajšieho rigola, ktorý sa vyhĺbil za týmto účelom. Toto opatrenie sa ukázalo
ako účinné.

Vybudovanie odvodnenia strechy budovy materskej školy bočným zvodom

Voda je silný živel a príroda má vždy posledné slovo. Naši predkovia sledovali prírodu a dôsledne rešpektovali
prírodné zákony. Veď mnohé lokality a ulice si svoje mená nesú dlhodobo, len sa teraz oficiálne zapísali. Ľudia
chcú stavať, chcú mať nové obydlia, chcú mať pekné záhrady, miesto pre parkovanie svojich automobilov.
Ale často si pritom nezvážia, či ich skrášľovací nápad je v súlade aj s prírodnými zákonmi. Také počasie, aké
máme posledný rok v našej obci skôr poukazuje na pohotovosť niektorých obyvateľov pracovať s technikou
a sociálnymi sieťami, namiesto toho, aby dali spolu susedia hlavy dokopy a spoločne prispeli k eliminácii škôd
po prívalových dažďoch. Už v roku 2017 po jednom prívalovom daždi, kedy bola zatopená ulica Podvinohrady, sa obcou dalo naceniť odvodnenie tejto cesty v problémovom úseku od materskej školy po spojovaciu
uličku medzi ul. Vinohrady a Podvinohrady. Odhadované rozpočtové náklady boli stotisíc Eur. V tomto období sa stavala základná škola a materská škola. Treba si povedať, čo sú priority v danom čase. Všetko naraz
sa robiť nedá. Obec sa snaží v rámci svojich finančných, materiálnych a personálnych kapacít vždy pomôcť
a riešiť vzniknuté situácie. Avšak proti prírode sme bezmocní.

Vážení obyvatelia,
hovorí sa, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Čo však povedať o vode? Voda si svoju cestu
nájde vždy. A to aj smerom, ktorý nechceme. Preto skôr ako začneme niekoho pranierovať,
urážať a nadávať za to, že prší a vytápa, pouvažujme, čo sme spravili my preto, aby tieto situácie nenastali. Zmeny počasia, ktoré so sebou prináša globálne otepľovanie v podstate nás
budú sprevádzať dlhodobo a omnoho dlhšie ako je život jednej generácie. Preto ak chceme
niečo meniť, začnime najskôr sami od seba. Potom budeme mať nádej, že náš príklad sa stane
motiváciou aj pre druhých, napríklad našich susedov, priateľov či príbuzných.
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Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí čitatelia,
začnem príbehmi, ktoré som spolu s vedúcimi Detského farského tábora počul toto leto:
***
Raz si dal cisár zavolať vazala, ktorý bol v kráľovstve známy svojou krutosťou a lakomstvom.
Každý sa ho bál. Cisár mu povedal: „Chcem, aby si
sa vydal do sveta a priviedol mi skutočne dobrého
človeka.“ Vazal povedal: „Áno, pane.“ A poslušne sa
vydal hľadať dobrého človeka, Postretal mnoho ľudí,
porozprával sa s nimi a po istom čase sa vrátil k cisárovi a povedal mu: „Veličenstvo, urobil som všetko,
ako si nariadil. Po celom svete som hľadal skutočne dobrého človeka. Nepodarilo sa mi nájsť nikoho.
Všetci sú egoisti a ničomníci. Nikde som nenašiel takého človeka, akého hľadáš.“ Cisár ho poslal preč
a dal si zavolať iného vazala, o ktorom bolo známe,
že je štedrý, vľúdny a poddaní ho majú radi. Cisár
mu povedal: „Priateľu, chcel by som, aby si sa vydal
na cestu a priviedol mi skutočne zlého človeka.“
Aj on poslúchol. Na svojich cestách sa stretol a zhováral sa s mnohými ľuďmi. Po istom čase sa vrátil
do cisárskeho paláca a cisárovi povedal: „Pane,
nepodarilo sa mi to. Ľudia sú neopatrní, pomýlení,
správajú sa ako slepí, ale nikde som nenašiel skutočne zlého človeka. Aj keď majú svoje chyby, všetci
majú dobré srdce.“
				
***
Raz večer sedel akýsi dedinčan na prahu svojho
chatrného domca a odpočíval po vykonanej práci.
Šiel okolo človek a keď zbadal dedinčana, pomyslel
si: „Tento človek je určite lenivec. Nepracuje a celý
deň vysedáva pred domom...“
O chvíľu prešiel tade iný človek. A ten si povedal:
„To je určite sukničkár. Striehne tu na dievčatá, aby
ich obťažoval...“
A ešte tade prešiel akýsi neznámy človek, ktorý si povedal: „Tento muž asi celý deň tvrdo pracoval a teraz
tu zaslúžene odpočíva...“
O tom mužovi, ktorý sedel na prahu svojho domu,
pravdepodobne mnoho nevieme. Ale o tých troch môžeme povedať veľa: prvý bol lenivec, druhý, to radšej nehovorme, tretí bol pracovitý človek. Všetko, čo
povieš, hovorí o tebe, najmä keď hovoríš o niekom
inom.»
(porov. Bruno Ferrero, Tajomstvo červených rybiek,
s. 46-47)

Dva uvedené príbehy, ako ich do knihy zozbieral
taliansky katolícky kňaz Bruno Ferrero, nám teraz,
keď na jeseň opäť ožívajú školy veselou vravou detí
a mládeže, môžu byť užitočnými pomocníkmi.
Je bežným očakávaním, že v školách dostanú deti
a mládež dobré vzdelanie a výchovu. Treba však povedať, že proces výchovy v školách je iba pomocou
rodičom v ich neodňateľnom prirodzenom práve vychovávať svoje potomstvo. A tak rodičia, a postupne
aj ich okolie, nesú zodpovednosť za to, akými modelmi správania vybavia deti do života.
Svätý apoštol Pavol napísal: „...a /ak/ lásky by som
nemal, ničím by som nebol“ (porov. 1Kor 13). Nuž,
ak nechceme, aby raz o nás platili slová z prvého príbehu o krutom vazalovi, alebo slová z druhého príbehu o zlých vlastnostiach ľudí, využime tento školský
rok na to, aby sme opäť dali šancu svojmu srdcu, aby
ono mohlo rásť v dobrých vlastnostiach. Netreba sa
nechať znechutiť ani vlastnými terajšími či minulými
chybami! Treba dať šancu dobru, lebo zlo postupne
vedie k ničote! Potom sa nám, dúfajme, podarí odovzdať toto bohatstvo dobrého srdca aj mladším, ktorí,
sú reálnou budúcnosťou našej farnosti a obce.
Drahí farníci, milí čitatelia,
prajem Vám veľa krásnych a požehnaných chvíľ
v tomto období roka.

Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Materská škola
Malí športovci

Dňa 19.6.2019 sa pod záštitou Miestnej akčnej skupiny
VITIS a obce Veľké Zálužie konal v areáli športového ihriska
vo Veľkom Záluží už 4.ročník podujatia pod názvom Športová
olympiáda detí materských škôl MAS VITIS 2019. Olympiády
sa zúčastnilo 60 detí materských škôl z 10 obcí MAS VITIS.
Svoje sily a športového ducha si zmerali v troch disciplínach
- beh na 20 m, skok do diaľky z miesta a hod kriketovou loptičkou.
Pre malých olympionikov bolo pripravené občerstvenie, pitný

režim ale aj sprievodné akcie. Víťazi si odniesli nielen vecné
ceny vo forme medailí a športových hračiek, ale aj pocit radosti
z víťazstva. Tí, ktorí sa neumiestnili na víťazných stupienkoch
si taktiež odniesli symbolické medaily a každému sa ušla aj malá
hračka.
Počasie vyšlo na výbornú a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník
tohto podujatia. Víťazom ešte raz gratulujeme!
					

(-ll-)

Materské školy - umiestnenie
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
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Veľké Zálužie
MŠ Báb
MŠ Močenok
MŠ Trnovec nad Váhom
MŠ Lehota
MŠ Jarok
MŠ Rumanová
MŠ Hájske
MŠ Rišňovce
MŠ Horná Kráľová

Materská škola

HOD
1 Jakub Mistrík
2 Marko Šimko
3 Oliver Daniš

MŠ Veľké Zálužie
MŠ Močenok
MŠ Lehota

1
2
3

MŠ Lehota
MŠ Močenok
MŠ Rišňovce

Vanesa Urcikánová
Viktória Rábeková
Lucia Dananajová

SKOK
1
Marko Šimko
2
Oliver Daniš
3
Damián Holečka

MŠ Močenok
MŠ Lehota
MŠ Lehota

1
2
3

MŠ Báb
MŠ Veľké Zálužie
MŠ Rišňovce

Ema Bakayová
Petra Košťálová
Lucia Dananajová

BEH
1 Petra Košťálová
2 Hana Žilinská
3 Kristína Tkáčová

MŠ Veľké Zálužie
MŠ Trnovec nad Váhom
MŠ Veľké Zálužie

1
2
3

MŠ Veľké Zálužie
Močenok
Lehota

Marián Hajnovič
Timko Švondra
Oliver Daniš
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Základná škola
Slávnostný príhovor riaditeľky základnej školy.
Vážený pán starosta, pani riaditeľka CVČ, dôstojný
pán, milí rodičia, žiaci, pedagógovia, pani kuchárky
s pani vedúcou a pani upratovačky!
Prázdniny rýchlo ubehli, ani sme sa nenazdali a sme
opäť v škole. Srdečne Vás tu všetkých vítam.V prvom
rade Vás, milí naši prváčikovia. Tento rok je Vás trošku viac a tak budeme mať tri prvé triedy. Pani učiteľky sa už na Vás tešia a spolu s nimi sa budete učiť spoznávať prvé písmenká. Verím, že sa Vám v škole bude
páčiť a my všetci sa budeme tešiť z každého Vášho
úspechu.Vás milí rodičia,veľmi pekne prosím, aby ste
hneď od prvých dní dohliadli na dôslednú domácu
prípravu vašich detí a spolupracovali s vyučujúcimi.
Iba tak, spoločnými silami, môžeme pomôcť žiakom
dosahovať lepšie vzdelávacie výsledky.
V tomto školskom roku sme pripravili niekoľko noviniek. Ich cieľom je zmodernizovať vyučovací proces
a zaviesť elektronizáciu do viacerých školských systémov. Prvým septembrom spúšťame elektronickú triednu knihu, žiacku knižku a dochádzkový systém, ktoré
budú navzájom prepojené a budú poskytovať údaje
pedagógom, žiakom, ale aj rodičom online. Vaši rodičia, milí žiaci, budú aktuálne informovaní o Vašej
dochádzke, prospechu a správaní prostredníctvom
mobilnej aplikácie.
Počas prázdnin v škole pribudli nové šatňové
skrinky, takže každý žiak bude mať svoju. Mohli sme ich zabezpečiť vďaka Rade rodičov, ktorá
prispela na zakúpenie 120 skriniek sumou 4000
€. Škola dokúpila ďalších 130 v hodnote 5000 €.
V telocvični sme vymenili vonkajšie vchodové dvere,
ktoré boli už vo veľmi zlom stave. Do tretej prvej triedy pribudlo nové zariadenie a pán školník povymieňal
nefunkčné staré vodovodné batérie. Snahou nás všetkých zamestnancov je, aby sme školu postupne vybavili novými učebnými pomôckami, a tak sa stala
moderným vzdelávacím centrom. Žiaľ, z finančných
dôvodov tieto zmeny nemôžeme urobiť hneď, ale tešíme sa, že postupne sa nám naše plány darí realizovať.
Naši žiaci budú mať možnosť aj v tomto školskom
roku navštevovať v škole viaceré krúžky podľa svojho záujmu. Každoročne organizujeme rôzne súťaže, exkurzie, poznávacie výlety, plavecký, lyžiarsky
výcvik, školu v prírode, výchovné koncerty, besedy,
návštevy divadelných predstavení. Ani tento rok to
nebude inak, ale chceli by sme, ak by bol záujem,
zorganizovať ozdravovací týždenný pobyt pri mori
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v Chorvátsku, prípadne v Taliansku, možno jazykový
pobyt v Anglicku, či v Nemecku. Ako ste mohli počuť,
do nového školského roka máme veľa plánov, dúfame,
že sa nám ich aj podarí uskutočniť.
Teraz na inú tému. Asi ste postrehli, že areál školy sa
zamyká. Dôvodom je jeho veľké znečisťovanie a ničenie. Je nám ľúto, že areál, ktorého vybavenie stálo
školu nemalé peniaze a ktorý má slúžiť v prvom rade
našim žiakom a deťom v školskom klube, niektorí návštevníci úmyselne a sústavne ničia. Je veľmi smutné,
že sú ľudia, ktorí si nevedia vážiť cudzí majetok a dovolia si ho nielen využívať, ale dokonca ničiť a devastovať. V areáli školy počas prázdnin popoludní
a neskoro večer neželaní návštevníci popíjali alkohol,
fajčili, nadávali a hlasná hudba rušila nočný pokoj.
Regionálny úrad vydal nariadenie o zákaze fajčenia
v celom areáli školy, ktorý nielen nerešpektujú, ale
dávajú negatívny príklad iným deťom. A tak bez obáv,
si tu zapália cigaretu aj niektorí mladší žiaci. Žiaľ,
škola nemá žiadne možnosti, iba dať takýmto žiakom
pokarhanie, dvojku, trojku zo správania, z ktorej si
oni nič nerobia a situáciu to nevyrieši. Doba sa mení,
ale charakter, slušnosť, zodpovednosť, úcta sú základné piliere, ktoré by mali byť v každom človeku. Deťom by ich mali vštepovaťdo srdca od malička doma
ich rodičia. V škole sa takéto nedostatky a chyby vo
výchove iba veľmi ťažko odstraňujú. Uisťujem Vás,
milí rodičia, že vynaložíme maximálne úsilie, aby
Vaše deti v škole načerpali čo najviac vedomostí, aby
sa ich vzdelanostná úroveň zvyšovala a aby sa v škole cítili príjemne. Chceme eliminovať prejavy násilia, šikanovania, agresie, ktorých sa dopúšťajú naši
neprispôsobiví žiaci nielen na spolužiakoch, ale nemiestne prejavy a drzé správanie si dovoľujú aj k vyučujúcim. Prosím, ak sa vyskytne nejaký problém, je
v našom záujme ho spoločne včas riešiť a vyriešiť. Ide
nám v prvom rade o dobro Vašich detí, pretože Vaše
deti sú aj našimi a máme ich radi.
Ďakujem za pozornosť a želám všetkým žiakom i vyučujúcim veľa úspechov v novom školskom roku!
Mgr. Darina Lahučká

Základná škola
Nový školský rok v základnej škole
Dva mesiace prázdnin sa skončili a 2. septembra 2019 sa všetci
žiaci a učitelia opäť stretli, aby spoločne otvorili nový školský
rok 2019/2020.
V slávnostnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Darina Lahučká privítala všetkých hostí, žiakov, pedagógov, nepedagogických zamestnancov školy a rodičov. Osobitne pozdravila
našich prváčikov, ktorí sa po prvýkrát posadia do školských
lavíc a začnú plniť základnú školskú dochádzku. Popriala žiakom i pedagógom, aby bol pre nich nový školský rok úspešný
a priniesol im nielen veľa nových vedomostí, ale aj pekných
zážitkov a príjemných chvíľ strávených so svojimi spolužiakmi.Riaditeľka ZŠ Mgr. Darina Lahučká do nového funkčného obdobia nastupuje s novým elánom, plánmi a návrhmi
na zlepšenie výchovno- vzdelávacieho procesu. V návrhu
koncepcie sa zamerala na elektronizáciu školských systémov.

Od 2. septembra spúšťame elektronickú triednu knihu, žiacku
knižku a dochádzku. Naša škola týmto umožní rodičom prezerať si študijné výsledky, úspechy a všetko dianie v škole aj
prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage. Z dôvodu vyššieho počtu prvákov otvárame v tomto školskom roku tri prvácke triedy. Bolo potrebné dokúpiť lavice, stoličky a tabuľu.
Do piatackej triedy inštalujeme interaktívnu tabuľu a všetky
triedy sú vybavené notebookmi. Už v minulom školskom roku
sme zabezpečili šatňové skrinky pre školský klub. Z vlastných
prostriedkov a prostriedkov Rady rodičov sme počas prázdnin
dokúpili skrinky pre všetkých žiakov. Rade rodičov srdečne
ďakujeme. Veríme, že všetky novinky, ktoré zavádzame od 2.
septembra rodičia i žiaci privítajú a ocenia.
					
(-mh-)

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020
Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
Termín prázdnin
začiatkom prázdnin

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

jesenné

29. október 2019

30. október –

4. november 2019

vianočné

20. december 2019

23. december 2019 8. január 2020

polročné

31. január 2020

3. február 2020

4. február 2020

14. február 2020

17. február –

24. február 2020

(piatok)

21. február 2020

(pondelok)

21. február 2020

24. február –

2. marec 2020

(piatok)

28. február 2020

(pondelok)

28. február 2020
(piatok)

2. marec –

9. marec 2020

6. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

9. apríl –

15. apríl 2020

letné

30. jún 2020

1. júl –

2. september 2020

jarné

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj

Nové šatňové skrinky
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CVČ Slniečko

v školskom roku 2018/2019

V tomto školskom roku pôsobilo v CVČ 31 krúžkov - každý
záujmový útvar mal triednu knihu aj miesto v rozvrhu.
Vystúpenia detí z tanečných krúžkov DISCO a HIP -HOP sme
mali možnosť vidieť na podujatiach v obci a tiež v šiestich slovenských mestách, kde sa zúčastnili na tanečných súťažiach.
Výborné umiestnenia na slovenských súťažiach im zabezpečili
postup na Majstrovstvá sveta. Na MS v Chorvátsku v máji trikrát obhájili titul MAJSTERKY SVETA. V júni sa konali MS
v Budapešti, priniesli si odtiaľ jedno prvé umiestnenie, päť druhých a dve štvrté. Ďalej si potom v Budapešti vytancovali aj nomináciu na MS v Ríme a nomináciu na európsku tanečnú súťaž
v Španielsku. Vystúpenie ZÚ BALET sme videli na Vianočnom
aj Petropavlovskom jarmoku.
Práce detí zo záujmových útvarov TVORIVÉ DIELNE, DREVO A PAPIER, TVORILKA a KERAMIKA boli vystavené
na výstavách v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží, tiež
na Zálužskej palete a viaceré z nich získali pekné ocenenia.
Traja členovia ZÚ NOHEJBAL štartovali na súťaži za našu obec
v českom Vsetíne a na turnaji sa umiestnili na druhom mieste.
O úspechoch a umiestnení našich futbalistov sa viac dozviete
na stránke ŠK Veľké Zálužie. Touto cestou by som sa ešte rada
poďakovala za dlhoročnú spoluprácu a trénovanie futbalistov
Pavlovi Bírovi.
WORKOUT pekne reprezentovala Sofia Holková, vo freestyle
obsadila 2. miesto na 3. ročníku akcie Ulackého pohára s medzinárodnou účasťou.
HASIČSKÝ krúžok nás reprezentoval na dvoch súťažiach.
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V Šuranoch súťažilo 39 družstiev, naši chlapci sa umiestnili
na peknom štvrtom mieste. V Ivanke pri Nitre sa dievčatám podarilo získať druhé miesto a chlapcom najcennejšie prvé miesto.
Z pridelených finančných príspevkov na prevádzku bola časť
použitá na doplnenie pomôcok a drobného materiálu pre zabezpečenie záujmovej činnosti v CVČ.
Finančné zabezpečenie činnosti CVČ je kryté prakticky v plnom
rozsahu rozpočtom obce. V tomto školskom roku sa podarilo financovať našu činnosť i z jedného úspešného projektu , kde sme
od Nitrianskeho samosprávneho kraja získali 1100 € .
Znovu využívam 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. Aj 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.
Za spoluprácu ďakujem všetkým organizáciám v obci a sponzorom za nezištnú pomoc.
(-ep-)

CVČ Slniečko
Letný tábor v CVČ Slniečko
1.turnus: 1.7. – 4.7. 2019 / počet prihlásených detí : 22
2.turnus : 8.7. – 12.7.2019 / počet prihlásených detí : 23
Denný tábor sa realizoval v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.
Deti mali zabezpečený pitný režim, teplý obed, olovrant
a hygienu v CVČ. Pitný režim, obed a olovrant nám zabezpečila
pani kuchárka zo ZŠ, Janka Zabáková. Strava bola pestrá a deťom veľmi chutila.
Počas prvého turnusu deti v dopoludňajších hodinách trávili čas
vonku, okrem pobytu na detskom a workoutovom ihrisku zažili aj malú športovú olympiádu, povozili sa na vláčiku po našej
obci a vyskúšali si streľbu ako lukostrelci. Popoludňajšie hodiny z dôvodu veľmi horúceho počasia trávili v spoločenskom
dome, v tvorivých dielňach si vyrobili drobné papierové predmety – pavúky, slimáky, lienky a zvládli aj vymaľovanie vlastného trička. V stredu popoludní navštívili Mestský park v Nitre, pri prechádzke v príjemnom
tieni stromov obdivovali zvieratká, zahrali sa a kreslili kriedou.

Horúčavy sa trochu zmiernili počas druhého turnusu a tak nám
umožnili okrem hier na workoutovom ihrisku, športového dopoludnia, lukostreľby, vozenia na vláčiku aj ukážku vyhľadávania stratenej osoby cvičeným psom podľa pachovej stopy .
Popoludní sa deti venovali stavaniu a skladaniu stanov, výrobe
ďalekohľadov, pozorovaniu oblohy vojenským ďalekohľadom,
výrobe papierových myšiek a fotorámika na pamiatku - s fotografiou detí z tábora. V stredu si užili výlet na Nitriansky hrad
s prehliadkou hradu a múzea ,s odborným výkladom a krásnym
výhľadom. Počasie sa pokazilo až piatok popoludní, no bolo
ideálne na premietanie rozprávky, úprave účesov na prázdniny
a návštevu knižnice.
Pedagogický dozor počas letného tábora zabezpečila v dopoludňajších hodinách Mgr. Eva Prekopová, v popoludňajších hodinách Bc. Klaudia Lendelová a Emília Lahučká.
Tešíme sa o rok dovidenia !
(-ep-)
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Zo života v obci
Petropavlovský jarmok
Tento rok sa konal Petropavlovský jarmok v sobotu 29.6.2019
na Petra a Pavla. Začal sa už tradične jarmočným sprievodom,
ktorý za sprievodu DH Zálužanka dorazil do areálu športového klubu, kde bol pre návštevníkov pripravený pestrý kultúrny program. Počasie nám prialo a areál športového klubu bol
zaplnený nielen návštevníkmi, ale i stánkami s občerstvením,
remeselníkmi a predajnými stánkami s remeselným tovarom.
Deti sa vybláznili na skákacom hrade a povozili na kolotočoch.
V tvorivých dielňach objavili kúzlo tradičných textilných techník, ktoré využívali naše staré mamy. V obci premával traktorbus, ktorý obyvateľov zviezol z každého kúta obce na jarmok,
ale i späť do obce.
Hlavný program začal o 13.30 hod. príhovorom starostu
obce Milana Bíra. Po úvodných slovách nasledoval program,
ktorý otvoril FS Furmani a DFS Borinka z Nitry. Tak ako aj
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po minulé roky sa Petropavlovský jarmok niesol v duchu tradícií, ktoré sme si pripomenuli vystúpením folklórnych skupín.
Na javisku sa predstavili FSk Ujlačanka, FSk Kepežďanka, Tanečníčky z CVČ Slniečko, deti z MŠ a ZŠ vo Veľkom Záluží,
domáci speváci Daniel Figúr, Urszula Grazyna Pawlik a Jakub
Ivančík. Záver tohto programového bloku patril FS Poľana zo
Zvolena. Po ich vystúpení muzikanti z Turca, Považia a Kysúc,
ktorí vystupujú pod názvom HELIGONICA svojimi piesňami
rozospievali a roztancovali návštevníkov jarmoku. V podaní
piesní kapely Duchoňovci sme si zaspomínali na nestarnúce
piesne Karola Duchoňa. Atmosféra bola výborná a všetci boli
dobre naladení, roztancovaní a tak pokračovali do rána v tanečnom kroku s hudobnou skupinou Čibuk.
(-jn-)

Zo života v obci
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia SNP
Dňa 28.augusta sme si v našej obci pripomenuli 75. výročie
Slovenského národného povstania, ktoré je zapísané v dejinách
Slovenského národa. V úvode odznela štátna hymna Slovenskej
republiky, po ktorej zaznela slávnostná báseň v podaní pani Ing.
Vladimíry Liptákovej a pieseň v podaní FSk Ujlačanka. Počas
pietneho aktu v príhovore starosta obce pán Milan Bíro spomenul aj našich rodákov, ktorí sa postavili na odpor fašizmu a zapojili sa do SNP. Boli to skutoční hrdinovia, hrdinovia našej obce.

Na slávnostnom zhromaždení sme vzdali úctu a poklonili sa
pamiatke tým, ktorých pričinením dnes žijeme slobodne
a v mieri. Počas pietneho aktu kladenia vencov k pamätnej tabuli
obetí spievala FSk Ujlačanka pieseň Tichá noc, tmavá noc. Všetci prítomní boli pozvaní na malé posedenie na ktorom si zaspomínali na priateľov, známych a príbuzných, ktorí bojovali v SNP.
						

(-jn-)

Zálužania sa podieľali na dobročinnej akcii
V posledný augustový deň sa na Jankovom vŕšku (pri
Uhrovci) konal v poradí 10. ročník Československej súťaže vo varení gulášu, ktorú usporadúva Lions Club Bratislava. Ako každá akcia tohto klubu, aj táto mala charitatívny podtón. Výťažok z akcie bol venovaný na dobročinné
účely.
Tento rok sa na pozvanie organizátorov súťaže zúčastnilo
aj družstvo z Veľkého Zálužia v zložení: Ľudka a Jozef Hollí, Anton Moravčík a Karol Bíro pod názvom „ULACKÝ
DIVINOVÝ“, nám Zálužanom známe pod názvom AFC.
V tvrdej konkurencii 9 tímov sa im podarilo uvariť najlepší guláš a stali sa víťazmi tejto súťaže.
Michal Pozsgai
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie

V dňoch 6. až 8. júna 2019 členovia výboru za pomoci Ing. Štefana Forra zorganizovali štvrtýkrát pre svojich členov a sympatizantov kultúrnopoznávací zájazd po južnej Morave. Tentokrát
sme navštívili oblasť Kroměříža. Navštívili sme zámok Červený kameň, zámok Kroměříž, zámok Tovačov, zámok Slavkov
u Brna. Slušné ubytovanie a dobré jedlo nám bolo poskytnuté
v hoteli Dukla vo Vyškove, dobré moravské vínka sme koštovali
vo vinárni u Procházkú v Nemčičkách a v Templářských sklepú Čejkovice. Za zdarný priebeh kultúrnopoznávacieho zájazdu
patrí veľká vďaka Ing. Štefanovi Forrovi a všetkým účastníkom za disciplinované a korektné správanie.
Dňa 29.6.2019 sa naši členovia zúčastnili sprievodu a kultúrneho programu na Petropavlovskom jarmoku, ktorý organizovala
obec Veľké Zálužie.
Výstava AGROKOMPLEX 2019, ktorá sa konala v dňoch 22.8.
– 25.8.2019 bola ďalšou akciou, kde sa zúčastnila aj naša základná organizácia. Po štvrtýkrát 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 kolekcia ovocia a zeleniny 2019. Všetkým členom, ktorí poskytli svoje vzorky, patrí
veľká vďaka za reprezentáciu našej organizácie a zviditeľnenie
našej obce. V tomto roku Republikový výbor SZZ v Bratislave
vyhodnotil expozície najkrašia kolekcia ovocia a zeleniny nasledovne: 1. miesto ZO SZZ Veľké Zálužie, 2. miesto Gabriela
Molnárová OV SZZ Galanta a 3. miesto Slavomír Šatura zo ZO
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SZZ Lužianky.Veľká vďaka za vzorky zeleniny, ovocia, kvetov
patrí rodine Zaujecovej, rodine Keselyovej, rodine Pekarovej,
rodine Bédiovej, rodine Korcovej,Stanislave Zajkovej, Karolovi
Komárňanskému, Miroslavovi Kyžňanskému, Romanovi Omachelovi, Milanovi Valkovičovi, Viktórii Siekliekovej. Expozícia bola pod záštitou predsedu ZO SZZ Ing. Vladislava Omelinu, tajomníka Stanislava Pekara, hospodára Pavla Andrášika.
Aranžmá vytvorili rodina Zaujecová, rodina Pekarová a Pavel
Andrášik, za čo im patrí osobitné poďakovanie.Veríme, že sa
do tejto aktivity zapojí čoraz viac našich členov a obyvateľov
obce. V auguste sme podali pomocnú ruku aj našej farnosti, kde
sme pripravili podmienky pre letný tábor kresťanskej mládeže
v našej farnosti, odstránili kroviny z oplotenia, pokosili priestory
okolo fary a kostola. Tieto práce vykonali naši členovia Karol
Korec, Stanislav Pekar a Peter Bédi, za čo im patrí veľké poďakovanie. V dňoch 20. – 23.9. pripravujeme regionálnu a miestnu
výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a iných výpestkov zo záhrad
a polí, na ktorú Vás srdečne pozývame. Na záver chceme znovu
osloviť verejnosť a našich sympatizantov na rozšírenie členstva
v našej organizácii. Želáme všetkým občanom našej obce pevné
zdravie pri náročných jesenných prácach.
(-vo-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Aktivity a činnosti ZO JDS vo Veľkom Záluží

Zámocký park, Viedeň

Zájazd - Orava			

14. júna na okresných športových hrách naši seniori aj v staršom
veku dokázali zmobilizovať svoje sily, keď sa jedná o reprezentáciu našej obce. Aj tento rok na celookresných športových
hrách, konajúcich sa vo Vrábľoch, naši členovia svojim výkonom nezahanbili ZO JDS. Na prvom mieste v hode na basketbalový kôš sa umiestnila pani Eva Áčová, na druhom 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 Šali v hode na basketbalový kôš sa na úspešnom prvom mieste umiestnila pani Eva
Áčová, taktiež získala i druhé miesto v hode váľkom. Blahoželáme nielen víťazom, ale i všetkým zúčastneným.
Naša ZO zorganizovala 18. júna 2019 zájazd do Rakúska.
Navštívili sme zámok Laxenburg pri Viedni, ktorého história
siaha do 13. storočia. V tomto krásnom zámku trávil cisár medové týždne s legendárnou Sissi. V okolí zámku, ktorý je na ostrove, objavíte najväčší krajinársky park Rakúska. Majestátnou
korunou zámockého parku je hrad Franzenburg. Na tento ostrov
sme sa dostali kompou.
V dňoch 24. – 28. júna sme sa zúčastnili 5 - dňového kultúrno-poznávacieho zájazdu v krásnom prostredí Oravy. Nakoľko

nám počasie prialo, absolvovali sme mnoho výletov. Navštívili
sme Černovú pri Ružomberku – rodný dom A. Hlinku, kostol,
cintorín, na ktorom sa nachádza pamätník na pamiatku 15-tim
obetiam miestnej tragickej udalosti.
Ďalej prehliadka Oravského hradu, Dolný Kubín – múzeum P.O.
Hviezdoslava, Zuberec – múzeum Oravskej dediny, dom, v ktorom pražia rôzne druhy kávy a steny boli nádherne obložené
kávovými zrniečkami, čo im trvalo 3 roky.
Členovia JDS sa zúčastňujú aj na podujatiach našej obce, napr. :
Petropavlovský jarmok, kde naše členky pripravili pre účinkujúcich a hostí jarmoku domáci šalát a rezne.
Dňa 6. augusta sme si boli oddýchnuť na kúpalisku vo Veľkom
Mederi.
Prázdniny sme ukončili opekačkou v klube dôchodcov. Deti šantili pri opekaní špekačiek a naši členovia a hostia si posedeli pri
skvelom guláši.
Tešíme sa na ďalšie spoločenské a kultúrne aktivity, na ktorých
veľmi radi prispejeme svojou činnosťou.
(-eá-)

FSk Ujlačanka
Naša folklórna skupina Ujlačanka udržiava zvyky a tradície
folklóru nielen v našej obci, ale i mimo nej. Počas horúcich
letných mesiacov sme vystupovali na rôznych podujatiach.
Začali sme v sobotu 29.6. na Petropavlovskom jarmoku, kde
sme v pracovnom zálužskom kroji vystúpili s pásmom Žatva.
Pásmo bolo zamerané na príchod žencov a žníc na gazdovstvo,
mlátenie obilia cepmi a odovzdanie žatevného venca gazdovi
pri ktorom nemôže chýbať oldomáš od gazdu, spev a tanec.
V poslednú júlovú sobotu 27.6. sme boli pozvaní na tradičný
Anna bál do Piešťan. V centre mesta na Námestí slobody sme
sa svojim piesňami zapojili do programu a ďalej sme tancami
a spevom pokračovali cez mesto do Kursalónu, kde sa konala ľudová veselica. V rámci Anna bálu sa konala aj súťaž Zem
spieva a Piešťany s ňou, do ktorej sa zapojil aj náš dlhoročný
člen Peter Bíro. Dňa 3.8.2019 Miestna akčná skupina VITIS
organizovala prehliadku Folklórnych skupín , ktorá sa konala
v obci Báb. Po odspievaní našich piesní za doprovodu harmo-

nikára Martina Bíru, sme od návštevníkov zožali veľký potlesk.
V záhrade kultúrneho domu v obci Pusté sady sa konali 24.8.
Dožinkové slávnosti na ktorých sme v rámci prehliadky FSk
vystúpil s pásmom Dožinky. Každoročne sa v našej obci koná
pietna spomienka pri príležitosti SNP a tak aj tento rok sme sa
zúčastnili tohto aktu, ktorý sa konal 28.8. pred Spoločenským
domom vo Veľkom Záluží.
Našim vystúpením si upevňujeme kolektív, ktorý sa vytvára už
dlhé roky. Niektorí členovia síce odchádzajú, no zároveň medzi
nás prichádzajú aj noví členovia ako harmonikár Martin Bíro
a dve speváčky z našej obce. Dúfame, že naše vystúpenia a rozširovanie nášho kolektívu je prínosom pre našu obec a potešením pre našich priaznivcov a podporovateľov.
Tešíme sa na ďalšie vystúpenia a na stretnutie s vami.
(-ab-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
IV. Medzinárodný gajdošský festival „Zagajduj gajdoško“

-

IV. Medzinárodný gajdošský festival
Obdivovatelia hry na gajdy sa dočkali už štvrtého ročníka medzinárodného festivalu pod názvom Zagajduj gajdoško. Organizátorom podujatia bol Miestny odbor Matice slovenskej vo
Veľkom Záluží a o. z. Mravec.
Všetky časti gajdošskej kultúry, regionálne rozdiely v hre,
odievaní či v celom hudobnom prejave v porovnaní s tradíciou
v zahraničí mohli návštevníci festivalu dosýta pozorovať až počas troch dní.
Festival odštartoval 9. augusta 2019 Folklórnym UNESCO večerom na Nitrianskom hrade v spolupráci s o. z. Castellum. Nasledujúci deň patril vzdelávaniu s dôrazom na odovzdávanie si
skúseností medzi gajdošmi hraním na nitrianskej Kalvárii. Popoludní sa účinkujúci po prvýkrát predstavili v obci Mojmírovce.
V netypickom čase, v nedeľu poobede, ukončili organizátori festival doma vo Veľkom Záluží. Nie náhodou patril tretí festivalový deň v domácom prostredí spomienke na legendárneho Jozefa
Antalíka. Gajdoš Antalík prežil väčšinu svojho života v tejto
obci, kde v súčasnosti vyrastá nová mladá generácia gajdošov.
Českú republiku na festivale reprezentovali Dudáci Tryhuci,
ktorí sa zaslúžili o znovuobjavenie gajdošskej kultúry v Brnensku. Ich gajdošský moravský folklór dopĺňalo aj vystúpenie tohtoročnej najmladšej účinkujúcej 5-mesačnej Elenky. Chorvátske
piesne zneli v podaní chorvátskej menšiny z Devínskej Novej
Vsi a Hrvatski gajdaški orchestar, z ktorých väčšina pôsobí aj

Leto v Materskom centre Blšky
Na začiatku prázdnin sme sa rozhodli kúpiť do materského centra detský bazén a spestriť tak hranie detičiek počas
horúcich letných mesiacov. Zorganizovali sme niekoľko
spoločných kúpaníc. Deti sa vyšantili vo vode a občerstvili
sa cukrovou vatou.
(-lc-)
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v profesionálnom súbore LADO. Poľsko reprezentovala skupina Kožlary so šarmantným husľovým doprovodom. Gajdoši
z Kopaníc, manželia Gabrheloví predstavili, okrem iného, aj 150
rokov staré hrozenské čardáše nadväzujúc na gajdošskú tradíciu,
ktorá na Kopaniciach zanikla už v roku 1903. Netradičná lýra
doprevádzala ďalšieho profesionála, Škóta Lindsay Davidsona,
ktorý sa festivalu zúčastnil už po druhýkrát. L. Davidson ako
prvý na svete vyštudoval hudobnú akadémiu v hre na škótske
gajdy v Edinburgu a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Medzinárodnej školy veľvyslanectva v Krakove. Na festivale priblížil
spolu so svojou manželkou poľskú i škótsku hudbu. Slovensko
dôstojne reprezentovali Páni času netradičným spracovaním slovenských piesní, domáci Folklórna skupina Drienka a Gajdošskí
trogári a Muzicantica slovaca, ktorá účastníkov previedla hudobnými dejinami gajdošskej tradície okolo Urmína, súčasných
Mojmíroviec. Podujatie Zagajduj gajdoško za veľkého potlesku
ukončili hostia zo Slovinska Bučenskí rampláši ich netradičnými
hudobnými nástrojmi ako hrable, rumpľa, prdák, putňa a spoločnou slovinsko–chorvátskou piesňou.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a Nitriansky samosprávny kraj.
(-vb-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Pomoc členov DHZ pri povodniach v obci
22. júna 2019, sme boli pomáhať občanom našej obce pri
odčerpávaní vody z pivničných priestorov domov, nepriepustnej kanalizácie na ulici Podvinohrady a odčerpávaní prívalovej
vody z priestorov Športového klubu.
Dňa 23.júna 2019 sme zasahovali v našej obci pri odstránení
škôd po prívalových dažďoch, ktoré najviac postihli ulice Vodná, Lúčna, Vinohrady, Podvinohrady.
Do akcie bola nasadená hasičská technika IVECO CAS 15
s protipovodňovým vozíkom s počtom členov DHZ Veľké
Zálužie 1+6.
8.augusta 2019 sme odstránili škody po víchrici, ktorá sa pred
polnocou prehnala našou obcou.
Na dnešnom zásahu sa zúčastnilo 5 členov DHZ Veľké Zálužie
s technikou Iveco Čas 15. Na pomoc nám prišla plošina z OÚ
Veľké Zálužie.

Dňa 22.8. a 24.8.2019 sa členovia DHZ Veľké Zálužie zúčastnili na základe výzvy, pátrania po nezvestnej osobe v okrese
Topoľčany.
Pátrania sa zúčastnili traja naši členovia za čo im patrí veľká
vďaka.
V nedeľu 25. augusta 2019 o 8.00h sme pomáhali na Vodnej
ulici s odčerpávaním vody po prívalovom daždi.
Použitá technika: Iveco CAS 15 s PPV - 1 x plávajúce čerpadlo, 2x hadica,, C".
Na zásahu sa zúčastnili piati členovia DHZ Veľké Zálužie.
16.8. sme zakúpili do vybavenia DHZ Veľké Zálužie, záchranársky batoh Bexatec PRO Large v plnej výbave.
				
(-mp-)

Záchranársky batoh Bexatec PRO Large

Odstraňovanie škôd po víchrici- kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie

Prívalové dažde v ulici Podvinohrady

Dobrovoľný hasič je človek, ktorý chodí do zamestnania alebo do školy, ako každý iný. Má pracovné povinnosti, musí sa starať o rodinu,
domácnosť jednoducho žije obyčajným životom ako väčšina ľudí.
Avšak zakaždým keď príde SMS s výzvou k výjazdu, alebo zahúka siréna, rozbehne sa smerom k zbrojnici, navlečie zásahové oblečenie
a prilbu a rozbehne sa druhým ku pomoci. V tú chvíľu sa z obyčajného
človeka stáva človek výnimočný, ktorému je jedno, že má za sebou
dvanásť hodinovú šichtu, že sa najskôr vráti až neskoro k ránu a zase
pôjde do práce, je mu jedno, že za túto službu verejnosti nie je platený,
pretože to robí pre druhých a to mu stačí. Stačí mu ten pocit keď vie,
že dnes urobil niečo, čo pomohlo inému v ťažkostiach...
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Športové okienko
CTVZ – Cyklo Team Veľké Zálužie

Slovenský pohár Speedtrial a finále Pumpcup 2019
Náš klub celé leto pomáhal pri organizovaní seriálu Pumpcup
2019 a ako sme ho u nás v Záluží odštartovali, tak v Banskej
Bystrici sme boli pri finále tohoto seriálu, kde sa konali preteky
Slovenského pohára v Speedtriale pod hlavičkou nášho klubu.
Náš klub si priniesol svoje dlhoročné “know-how” z cyklotrialových pretekov a zorganizoval v Bystrici krásny menší pretek
plný zábavy, ktorý si užili malý aj veľký pretekári.

Zdravím všetkých priaznivcov cyklistiky, športu a nášho klubu.
V poslednom článku novín ste sa mohli dočítať o otvorení novej
pumptrackovej dráhy, ktorú sme otvárali pri príležitosti Dňa matiek. Od tej doby náš klub, ako aj partia dobrovoľníkov celé leto
makali a reprezentovali seba a našu obec po celom Slovensku pri
jazdení a organizovaní pretekov.

Slovenské hry mládeže a seriál Pumpcup 2019
Ešte pred letnými prázdninami sme u nás v obci v našom novom cykloparku organizovali 3. kolo cyklotrialových pretekov
s názvom Slovenské hry mládeže. Išlo o pretek, ako aj názov
napovedá, v ktorom sa majú šancu ukázať mladé talenty a pripraviť deti na Svetové hry mládeže ktoré sa tento rok konali
v susednom Poľsku.
Popri cyklotrialových pretekoch sme však mali aj premiéru v organizovaní pretekov na novovybudovanej pumptrackovej dráhe.
Na tieto preteky s názvom Pumpcup 2019, ktorých séria odštartovala u nás v Záluží sme sa nesmierne tešili.

Ďalšími sprievodnými akciami popri finálovom kole Pumpcup
2019 okrem Slovenského poháru v Speetriale bolo finále Dirtcup 2019, skok do Airbagu a ako sa na finále patrí tak večerná
afterparty s kapelami a ich koncertami. Nezabudli sme ani na domovský stánok. Počas celého leta sme nezabúdali ani na domáci cyklopark a okrem pravidelnej údržby a príprav na 2. etapu
výstavby pumptrackovej dráhy pomaly ale isto dokončievame
úpravy okolia, akým bolo založenie kobercového trávnika v oddychovej zóne, ale ako nám dážď ukázal tak aj nutnosť upraviť
svah zákruty vyložením kameňa.
Ešte nás čaká kus práce, okrem výstavby druhej časti pumptrackovej dráhy, akou je vyloženie kameňom prvej zákruty a presúvanie cyklotrialovej dráhy na nové miesto a veľa ďalšieho. Určite
sa máte na čo tešiť. Ak sa nájde niekto, kto by si s nami rád zajazdil, chcel začať s jazdením (pumptrack, cyklotrial) alebo iba
mal chuť pomôcť radi ho medzi nami privítame. Stačí napísať
na facebook stránku CTVZ – Cyklo Team Veľké Zálužie, alebo
prísť osobne na náš tréning.

Poďakovanie

Preteky nám z pohľadu organizátora aj oslovených jazdcov vyšli
na jednotku. Super atmosféru, kopec zábavy a zaujímavých tratí
nám však prekazila silná prietrž mračien k záveru tohoto bikerského dňa, na ktorom sa zúčastnilo bez mála 140 pretekárov.
Našťastie cyklotrialisti stihli odjazdiť celé preteky a súťaž
v pumptracku bola vyhodnotená po prvom odjazdenom kole.
Pretekárom, spoluorganizátorom a dobrovoľníkom ďakujeme
za skvelé preteky a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka.
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V neposlednom rade sa chce celá naša komunita poďakovať všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, Slovenskému zväzu cyklistiky, našej obci a všetkým ostatným, ktorý nám pomohli a stále pomáhajú. Bez vás
všetkých by sme nedokázali v našej obci niečo takéto
vybudovať a prinášať podobné akcie.
Týmto Vám ešte raz Ďakujeme.
(-rz-)

Športové okienko
ŠK Veľké Zálužie

85. výročie založenia ŠK Veľké Zálužie
a Focin cup
Dňa 3.augusta sa na futbalovom ihrisku konal tradičný letný
turnaj detí FOCIN CUP. Tento rok zápasy hrali dve kategórie
U9 a U13. Turnaja sa zúčastnili mužstvá OFK Branč, FK Močenok, KFC H.Králová. V kategórii U9 turnaj vyhrali naši chlapci
a v kategórii U13 sme boli tretí. Najlepším strelcom kategórie
U9 bol Martin Pekar a najlepším hráčom kategórie U13 Kristián
Števík.
Nakoľko tento rok oslavuje športový klub 85.rokov od svojho založenia, konala sa tiež oslava tohto výročia a udeľovanie
ďakovných listov osobnostiam „ujlackého futbalu“. Pri tejto
príležitosti proti sebe nastúpili na exhibičný zápas mužstvá Sever a Juh. Mužstvá boli zložené z hráčov v dorasteneckom až
dôchodcovskom veku. Na zápase svojimi brankárskymi zákrokmi vynikal Vladimír Belička st., ktorý aj vo svojom veku odohral vynikajúci zápas a svoje mužstvo vo viacerých situáciach
podržal. Aj výkony ostatných hráčov boli kvalitné a kto tento
zápas generácií nevidel, môže ľutovať.

Záverečné turnaje mládeže sezóny 2018/2019
Turnaj mladších žiakov-U13
Finálový turnaj sa odohral na štadióne ČFK Nitra. Veľké Zálužie
sa predstavilo v skupine B. Močenok sme porazili gólom Danáša
1:0 s Vinodolom remizovali 0:0 a s Jelencom prehrali 1:0.Skončili sme druhý v skupine. Vo štvrťfinále sme podľahli Bábu 0:3.
Turnaj Miniligy M. Stocha - U11
V areáli FC Nitra sa uskutočnil finálový turnaj za účasti 16.mužstiev.
Dolné Obdokovske sme porazili 5:1(gól:Pekar2,Komárňanský,Generel, Blaho) Chrenovú 5:2 (gól:Blaho2,Szabo2,Gergel)
a s Čeľadicami remizovali 2:2 (gól: Gergel, Komárňanský) a vyhrali sme skupinu A.
V osemfinále sme porazili Sľažany 5:0 (gol.Zajcec2, Pekar ,Szabo,Komárňanský. Vo štvrťfinále porazili Veľký Cetín 2:0 (gól:Gergel,Szabo). V semifinále sme sa stretli s Čeľadicami a podľahli sme im 1:5(gól:Gergel) V zápase o 3.miesto sme podľahli
Koliňanom 2:1 (gól:Števík).
Za najlepšieho brankára turnaju bol vyhlásený Jakub Križan.
Turnaj prípravky - U9
Tento turnaj sa za účasti 12 mužstiev odohral na štadióne ČFK
Nitra.

V skupine sme porazili Veľký Lapáš 8:1(gól: Mego2, Pekar2,
Komárňanský2, Terner, Záhorák) Nevidzany 2:1 (gól:Komárňanský2) a remizovali s Hájskym 1:1 (gól:Pekar) a stali sme
sa víťazmi skupiny C.
Vo štvrťfinále sme sa stretli s druhým mužstvom s našej skupiny
Hájskym a podľahli mu 2:4 (gól:Terner, Komárňanský).
Po týchto turnajoch mali všetky mužstvá ukončenie sezóny spolu s rodičmi.
Dôkazom vynikajúcej práce s mládežou v našej obci je taktiež
to, že o našich chlapcov sa zaujímajú aj kluby ako FC Nitra,
Spartak Trnava a ŠKF Sereď.
Od novej sezóny prestúpili do FC Nitra - Martin Andrášik, Juraj
Blaho, Roman Komarňanský a Martin Pekar, do Spartaku Trnava – Kristián Števík a striedavý štart v ŠKF Sereď bude mať
David Kováč. Za týmto úspechom je hlavne dobrá práca našich
mládežníckych trénerov a to konkrétne Mariána Baka, Pavla Cochera a Pavla Bíra.
Naša obec sa taktiež môže pochváliť, že na medzinárodný futbalový turnaj detí a mládeže do Poľska - Wroclaw Trophy, na ktorý
posiela svoje výbery ObFZ Nitra, sme poslali najväčšiu výpravu
v konkurencii ostatných obcí z troch okresov a to konkrétne
– Jurka Mega, Martina Pekara, Romana Komarňaského, Juraja
Blaha, Kristiána Števíka, Jakuba Križana, Sebastiána Záhoráka,
Filipa Bédiho a Mateja Kušníra. Trénerom výberu U9 ObFZ
Nitra bol Pavol Cocher.
Chlapci výborne reprezentovali a priniesli si kopec zážitkov.

t

Po desiatich rokoch ako tréner deti končí Pavel Bíro.V mene
všetkých rodičov, deti a funkcionárov športového klubu sa
chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať za odvedenú robotu
s deťmi. ĎAKUJEME.
						
(-mk-)
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Spoločenská rubrika
Opustili nás:
Vilma Zúdorová r. Moravčíková
Andrej Kollárik			
Viliam Sabo 				
Oto Moravčík				
Anna Gregušová r. Višvadervá
Antónia Orlíčková r. Vaníčková
Jaroslav Hutlas			
Stanislawa Hutlasová r. Dlugošová
Mária Bírová r. Ostrožlíková		
Jan Michalovic			
Irena Bírová r. Martikánová		
Margita Gábrišová r. Vavríková
Rudolf Pagáč				

Zosobášili sa:
Vincencia Kováčová a Martin Vágai
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Narodili sa:
88 r.
64 r.
72 r.
73 r.
84 r.
90 r.
65 r.
67 r.
65 r.
53 r.
72 r.
74 r.
84 r.

Jakub Kolařík
Petra Ruttkayová
Leo Barantal
Janka Rigová
Tobias Boďo
Lukáš Majerech
Dominika Blahová
Barbora Michňová
Karin Kubjatková
Filip Marek Choboda
Ema Gregorová
Adam Mego
Hana Megová
Nela Teplanská
Eduard Moravčík
Damian Turza

Oslavy oberačiek hrozna

Leto sa nám pomaly skončilo a vystriedala ho jeseň, a to je čas
kedy prebieha aj jedno z najkrajších období výroby vína – vinobranie. V našej obci sme ho opäť 7.9.2019 privítali slávnostne a s tradíciami. Zálužským vinobraním sme vyjadrili vďaku
a úctu tým, ktorí svojou tvrdou prácou vo vinohradoch zabezpečujú lahodný mok, tekuté zlato...kráľovský nápoj, víno. Oberačky hrozna, nazývané aj vinobranie sa už od dávna spájali
so slávnosťami vinobrania, na ktorých vinohradníci odovzdali
gazdovi hroznový veniec, ako symbol oberačiek hrozna. Tradície vinobrania – od zberu hrozna, prešovania, stáčania muštu sa
tradujú z generácie na generáciu prostredníctvom folklórnych
skupín. Jednou zo skupín, ktorá uchováva tieto tradície je Folklórna skupina Ujlačanka, ktorá odovzdala hroznový veniec starostovi obce Milanovi Bírovi a Vladislavovi Omelinovi, predsedovi ZO SZZ. Na javisku sa ďalej predstavila FSk Tradícia
z Dražoviec, FSk Drienka, FSk Jaročan. Hosťom programu bol

FS Demižón z Moravy, ktorý svojimi piesňami, tancom a spevom priniesli dobrú náladu. V závere programu sa predstavila
HS Senior Ujlak Band a HS Briliant, ktoré si spolu s návštevníkmi vinobrania zaspomínali a zatancovali na známe piesne.
V tanci sme pokračovali ďalej pri skladbách HS ATMOS. Slávnosti v regiónoch sú rozdielne, no jedno majú vždy spoločné
– radosť z vykonanej práce, ktorá našla výraz v speváckom,
hudobnom, tanečnom prejave, pohostení, zábave a v symbole
hojnosti. A v tomto symbole sa nieslo aj Zálužské vinobranie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia a samozrejme návštevníkom za vytvorenie dobrej nálady,
radosti a veselosti.
(-jn-)
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