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EDITORIAL

Vážení spoluobčania,
žijeme v zvláštnej dobe plnej technických výdobytkov.
No nikto z nás netušil v tomto modrenom a globalizovanom
svete že, sa staneme svedkami rýchlo a úspešne sa šíriaceho neviditeľného vírusu. Ten spôsobil chaos v našom živote,
obrátil náš život naruby. Akí sme len moderní a akí len ľahko zraniteľní. Aj našej obce sa tieto udalosti dotkli a museli
sme sa im prispôsobovať. Aj napriek týmto starostiam sme
sa snažili v obci porobiť čo treba, aby základné služby pre
vás občanov fungovali.
Situácia, v ktorej sme sa všetci ocitli vďaka rýchlemu šíreniu koronavírusu, nás prinútila sa viac ako inokedy zamýšľať nad bezpečnosťou všetkého okolo nás. Táto doba nás
naučila aspoň komunikovať s úradmi a inštitúciami viac
elektronicky. Aby sme zvýšili bezpečnosť našich občanov
na Klientskom centre, pristúpili sme k zmenám spôsobu
platby. A tak v priebehu leta ponúkame na Klientskom centre možnosť rýchlej a modernej platby kartou prostredníctvom platobného terminálu. Všetky poplatky tak bude
možné zaplatiť bezhotovostne bez ohľadu na to, či prídete
zaplatiť za smeti, vodu, za kolaudáciu domu, stavebné povolenie alebo daň za nehnuteľnosť a psa.
Vláda začína pomaly uvoľňovať karanténne opatrenia a ľudia sa môžu začať vracať do práce a svojich spoločenských
životov. Týchto pár mesiacov skrytých pod rúškami sa zapíše do dejín. Ľudia však dokážu až príliš ľahko a rýchlo zabúdať na ťažké časy. Mám pocit, že postupne s uvoľňovaním
opatrení sme sa až príliš rýchlo vrátili do „starých zaužívaných“ koľají. Koronavírus nám ukázal, že nie sme neporazi-

teľní a preto akýsi varovný prst by sme mali mať stále pred
očami. Život ale ide ďalej.
Chladné počasie sa mení na letné dni a prichádza aj čas
dovoleniek. Mnohí sme sa tešili na more a exotické krajiny,
no tento rok budeme vo veľkej miere oddychovať na našom
krásnom Slovensku. V mestách sa veľké kultúrne podujatia, festivaly a koncerty konajú len s obmedzeným počtom
účastníkov a za prísnych hygienických opatrení. Z opatrnosti aj obec opäť zrušila tradičný Petropavlovský jarmok.
Verím, že situácia sa nebude zhoršovať a rozbehneme kultúrne a spoločenské akcie, na ktoré sa mnohí pýtate a tešíte. Ak sa situácia nezhorší, plánujeme 11. septembra zorganizovať Zálužské vinobranie.
Dnes sa tešíme z osobných stretnutí s priateľmi, známymi, ktorých sme dlho nevideli. Navštevujeme rodičov, deti
a príbuzných. Tešíme sa z voľného pohybu. Ale vírus je stále
v našej blízkosti. Preto buďte opatrní, nepoľavujte v pozornosti, myslite na svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
Spoločne si želajme pevné zdravie, aby sme si mohli užívať
letné dni bez obmedzení, stretávať sa, pracovať, smelo si pri
stretnutiach podať ruku a objať tých, ktorých máme radi.
Milan Bíro
starosta obce
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z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Veľké Zálužie zo dňa 9. marca 2021
UZNESENIE č. 148
K bodu 2/ Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje predsedu návrhovej
komisie Ing. Jána Bédiho a členov:
Mgr. Tomáša Tkáča a Ing. Pavla Pekara.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 149
K bodu 3/ Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje program pätnásteho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 150
K bodu 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie správu o plnení
uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 151
K bodu 6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Veľké Zálužie za rok 2020.

Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 152
K bodu 7/ Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce
Veľké Zálužie na 1. polrok 2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie na 1. polrok 2021.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 153
K bodu 8/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží prerokovalo návrh poslanca
Mgr. Tomáša Tkáča k návrhu rozpočtu
Obce Veľké Zálužie na rok 2021, schvaľuje pozmeňovací návrh poslanca
Mgr. Tomáša Tkáča k návrhu rozpočtu
Obce Veľké Zálužie na rok 2021 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 3 - Ján Bédi, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 4 - Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Andrej Práznovský,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; zdržal
sa: 0; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
UZNESENIE č. 154
K bodu 8/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo pozmeňovací návrh
poslanca Ing. Pavla Pekara k návrhu

rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok
2021, schvaľuje pozmeňovací návrh
poslanca Ing. Pavla Pekara k návrhu
rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok
2021 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 3 - Ján Bédi, Ing.; Pavol
Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 3
- Jaroslav Bozáň; Andrej Práznovský,
Ing.; Martina Vavríková, Ing.; zdržal
sa: 1 - Janka Moravčíková, PhDr., PhD.;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.

UZNESENIE č. 155
K bodu 8/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2021 s výhľadom
na roky 2022 a 2023
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo návrh rozpočtu na
rok 2021, s výhľadom na roky 2022
a 2023, berie na vedomie odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Veľké Zálužie na
rok 2021 s výhľadom na roky 2022
a 2023, berie na vedomie stanovisko
finančnej komisie k návrhu rozpočtu
na rok 2021, s výhľadom na roky 2022
a 2023, schvaľuje návrh rozpočtu na
rok 2021 na úrovni hlavných kategórií
ekonomickej klasifikácie, berie na vedomie výhľad rozpočtu obce na roky
2022 a 2023.
Hlasovanie: za: 4 - Jaroslav Bozáň;
Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 1 - Ján Bédi, Ing.;
zdržal sa: 2 - Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 156
K bodu 9/ Návrh zámeny pozemkov
(obce – Pavel Kalis)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje zámenu pozemkov
medzi obcou Veľké Zálužie a Pavlom
Kalisom a to tak, že obec Veľké Zálužie
prevádza vlastnícke právo na Pavla
Kalisa k novovytvorenej parc. reg. „C“
č. 564/107 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2, v celosti 1/1 a Pa-
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vel Kalis prevádza vlastnícke právo
touto zmluvou na obec Veľké Zálužie
k parc.č. 585/4 – trvalý trávnatý porast
o výmere 577 m2, parc.č. 585/5 – orná
pôda o výmere 252 m2, parc. č. 585/6 –
trvalý trávny porast 426 m2, v rozsahu
1/20 v pomere k celku, v celkovej výmere 62,75 m2. Schvaľuje text zámennej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie
a Pavlom Kalisom, odporúča starostovi obce Zámennú zmluvu podpísať.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 157
K bodu 10/ Schválenie prevodu majetku obce dôvodom hodným osobitného zreteľa (trafostanica ul. Výmoľ)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží schvaľuje prevod obecného
pozemku s par.č. 564/103 KNC k.ú.
Veľké Zálužie s výmerou 35 m2 dôvodom hodným osobitného zreteľa kde
predávajúcim je Obec Veľké Zálužie
a kupujúcim Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, s konfiguráciou v článku 2 ods. 1,
schvaľuje text kúpnej zmluvy medzi
obcou Veľké Zálužie a Západoslovenskou distribučnou, odporúča starostovi obce Kúpnu zmluvu medzi obcou
Veľké Zálužie a Západoslovenskou distribučnou a.s. podpísať.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 158
K bodu 11/ Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech ZSD
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Záluží po zistení skutkového stavu
presúva bod č. 11 Zmluva o zriadení
vecných bremien v prospech ZSD na
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdr-

žal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 159
K bodu 12/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce (Jozef
Salay)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Jozefa Salaya bytom Okružná 434/2 Veľké Zálužie o odkúpenie obecného pozemku
reg. „C“ parc.č. 76/2 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 569 m2, odporúča
presunúť prerokovanie žiadosti o odpredaj obecného pozemku na ďalšie
zasadnutie OZ; odporúča starostovi
Obce Veľké Zálužie vyvolať rokovanie
so žiadateľom p. Jozefom Salayom, ale
aj s užívateľmi susedného obecného
pozemku 76/1 k.ú. Veľké Zálužie, za
účasti členov stavebnej komisie.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 160
K bodu 13/ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemkov vo vlastníctve obce Veľké
Zálužie (manželia Bohátoví)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Mariána Boháta a manželky Viery Bohátovej, obaja bytom Hlavná 853/46, Veľké Zálužie
o odkúpenie časti obecného pozemku
reg. „C“ parc.č.233/5 k.ú. Veľké Zálužie
a tiež odkúpenie časti pozemku reg.
„E“ 564/1 k.ú. Veľké Zálužie. Berie na
vedomie stanovisko stavebnej komisie, nesúhlasí s odpredajom časti
pozemku parc.č. 233/5 k.ú Veľké Zálužie, nakoľko ide o prístupovú cestu
k ďalším pozemkom, predbežne súhlasí s odpredajom časti obecného
pozemku reg. „E“ 564/1 k.ú. Veľké
Zálužie, ktorú žiadatelia užívajú ako
predzáhradku. K žiadosti je potrebné
doložiť geometrický plán, kde bude
vytvorená nová parcela s konkrétnou
výmerou.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

UZNESENIE č. 161
K bodu 14/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Veľké Zálužie (manželia Bíroví)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Antona Bíra
a manž. Eleny Bírovej, obaja bytom
Kostolná 1244/5 Veľké Zálužie o odkúpenie obecného pozemku reg. „C“
parc.č.233/5 k.ú. Veľké Zálužie o výmere 79 m2.
berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie, súhlasí so stanoviskom stavebnej komisie, nesúhlasí
s odpredajom pozemku parc.č. 233/5
k.ú Veľké Zálužie, nakoľko ide o prístupovú cestu k ďalším pozemkom.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 162
K bodu 15/ Prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží navrhuje odložiť bod č. 15 Prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Veľké
Zálužie na ďalšie rokovanie obecného
zastupiteľstva z dôvodu iniciatívy
skupiny poslancov Ing. Ján Bédi, Mgr.
Tomáš Tkáč, PhDr. Peter Chocher, Ing.
Daniela Hollá, Mgr. Daniela Beličková,
Ing. Ján Murín o vybudovanie cyklotrás na niektorých dotknutých parcelách.
Hlasovanie: za: 3 - Ján Bédi, Ing.;
Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
proti: 2 - Jaroslav Bozáň; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; zdržal sa: 2 Andrej Práznovský, Ing.; Martina Vavríková, Ing.;
nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
Pozastavený výkon uznesenia č. 133
zo dňa 09.decembra 2020 podľa § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona
č. 369 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie č. 133 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 09. decembra 2020,
čím pozastavil jeho výkon v zmysle
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§ 13 ods. 6 cit. Zákona z dôvodu, že
predmetné uznesenie nie je v súlade
so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov
v z.n.p. a § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b)
a c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.

UZNESENIE č. 163
K bodu 15/ Prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo informáciu starostu
obce Veľké Zálužie o záujem PD Veľké
Zálužie o prenájom poľnohospodárskych pozemkov v o vlastníctve obce
Veľké Zálužie schvaľuje zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce Veľké Zálužie
Poľnohospodárskemu družstvu vo
Veľkom Záluží ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že PD Veľké Zálužie
je dlhodobým nájomcom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce,
pričom riadne platí nájom. Preto má
v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. právo na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré užíva.
Hlasovanie: za: 4 - Jaroslav Bozáň;
Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Ing.;
Andrej Práznovský, Ing.; Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 3 - Ján
Bédi, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš
Tkáč, Mgr.; nehlasoval:0
Uznesenie nebolo schválené.
Pozastavený výkon uznesenia č. 133
zo dňa 09.decembra 2020 podľa § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Komentár:
Starosta obce sa rozhodol nepodpísať v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona
č. 369 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov uznesenie č. 133 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 09. decembra 2020,
čím pozastavil jeho výkon v zmysle
§ 13 ods. 6 cit. Zákona z dôvodu, že
predmetné uznesenie nie je v súlade
so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov
v z.n.p. a § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b)
a c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.

UZNESENIE č. 164
K bodu 16/ Žiadosť o odpustenie nedoplatku na nájomnom (Jana Gromanová)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží navrhuje rokovať o odpustení
nedoplatku na nájme p. Jany Gromanovej až po vyprataní dotknutého pozemku.
Hlasovanie: za: 7 - Ján Bédi, Ing.; Jaroslav Bozáň, Janka Moravčíková,
PhDr., PhD.; Pavol Pekar, Ing.; Andrej
Práznovský, Ing.; Tomáš Tkáč, Mgr.;
Martina Vavríková, Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 165
K bodu 17/ Predstavenie zámeru
výstavby obnoviteľných zdrojov
energie (zástupcovia spoločnosti
EUROWIND energy)
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť spoločnosti
EUROWIND energy s.r.o., v čase keď
to pandemická situácia dovolí, zorganizujú poslanci Ing. Ján Bédi, Mgr.
Tomáš Tkáč a Ing. Pavol Pekar verejné zhromaždenie, kde budú môcť
občania obce Veľké Zálužie vyjadriť
svoj názor na projekt spoločnosti EUROWIND energy s.r.o. Na toto zhromaždenie budú prizvaní zástupcovia
spoločnosti EUROWIND energy s.r.o.
Hlasovanie: za: 5 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; proti: 0; zdržal sa:
1- Martina Vavríková, Ing.; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 166
K bodu 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informatívnu
správu o pridelení uvoľneného 2.izbového bytu č. 17, Cintorínska 1388/18,
Veľké Zálužie po nájomcovi Róbertovi
Šokovi žiadateľke o byt z predošlého
poradovníka na obecné nájomné byty
Beáte Vágaiovej.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
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UZNESENIE č. 167
K bodu 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie informatívnu
správu o opakovaných nájmoch v nájomných bytov v bytových domoch na
ulici Cintorínska a na ulici Podvinohrady.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 168
K bodu 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie Oznámenie
Obce Veľké Zálužie o možnosti podania žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu a to v termíne od
01. 02. 2021 do 31. 03. 2021.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0
UZNESENIE č. 169
K bodu 18/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo žiadosť Eriky Lahučkej a Juraja Habdáka, bytom Jarocká 398/17, Veľké Zálužie, súhlasí so
zámerom prevodu obecného pozemku parc.č. 2548/11 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 640 m2 formou priameho
predaja, cena pozemku bude určená
na základe vypracovaného znaleckého posudku žiadateľom.
Hlasovanie: za: 6 - Ján Bédi, Ing.; Janka Moravčíková, PhDr., PhD.; Pavol
Pekar, Ing.; Andrej Práznovský, Ing.;
Tomáš Tkáč, Mgr.; Martina Vavríková,
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval:0

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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ZÁPISNICA

zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Záluží konaného dňa 04. mája 2021 o 09,05 hodine
Miesto konania: Spoločenský dom,
ul. Hlavná 788/48, Veľké Zálužie
Prítomní: Ján Bédi, Ing.; Daniela Hollá, Ing.; Pavol Pekar, Ing.; Tomáš Tkáč,
Mgr.;
Neprítomní: Jaroslav Bozáň; Peter
Cocher, PhDr.; Janka Moravčíková,
PhD., PhDr.; Andrej Práznovský, Ing.;
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 poslancov, prednostku obecného úradu Ing. Ivanu
Gecíkovú, hlavnú kontrolórku obce

Mgr. Janu Chňapekovú, právnu zástupkyňu obce Mgr. Ľudmilu Krajinčákovú-Blahovú, p. Tomáša Bíra,
ktorý vypracovával geometrické plány pod verejnú kanalizáciu a všetkých
prítomných občanov.
Oznámil, že zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal na základe doručenia žiadosti o zvolanie Obecného
zastupiteľstva poslancov Jána Bédiho,
Petra Cochera, Daniely Hollej a Tomáša Tkáča. Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuli obce zákonom
predpísanej lehote. Materiály na rokovanie boli zverejnené na webovom
sídle obce.
Oznámil, že sú prítomní 4 poslanci
a neprítomných je 5 poslancov.

Z dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci: p. Jaroslav Bozáň; PhDr.
Peter Cocher, PhDr. Janka Moravčíková; PhD., Ing. Andrej Práznovský
a Ing. Martina Vavríková. Ospravedlnenia poslancov budú súčasťou zápisnice z rokovania.
Konštatujem, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prítomní 4 z 11
poslancov. Obecné zastupiteľstvo tak
nie je uznášania schopné.
Starosta sa poďakoval všetkým prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, občanom a ukončil šestnáste
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené
dňa 04. mája 2021 o 09,10 hodine.

SEPARUJEM, SEPARUJEŠ,
SEPARUJEME…
Téma odpadového hospodárstva je večná a nekonečná ako
téma lásky. V tejto téme však rezonuje láska k prírode, životnému
prostrediu a budúcim generáciám. Spája
v sebe snahu o lepší a pohodlnejší život
a zodpovednosť pri tvorbe odpadov.
Odpady, najmä komunálne, sú špecifickou komoditou. V minulom čísle
nášho zálužského časopisu bolo spomenuté, že jednou z možností efektívneho likvidovania odpadov a súčasne
zachovávania primárnej surovinovej
základne (najmä neobnoviteľných
surovinových zdrojov) je využívanie
druhotných surovín, t.j. vyseparovaných odpadov.
Tejto skutočnosti sme si vedomí nielen v našej slovenskej spoločnosti,

ale v celom modernom globalizovanom svete. Môžeme pozorovať rôzne
iniciatívy za ochranu klímy, ochranu
vôd, ochranu pôdy. Tieto iniciatívy
spája spoločný menovateľ – znižovanie odpadov. Moderné technológie
umožňujú nielen pohodlnejší život,
ale aj náhradu pôvodných výrobných
zdrojov umelými alternatívami. Páči
sa nám nové rádio, chceme nové oblečenie aj keď to staré je ešte pekné.
Páči sa nám pekný obal. Nevadí, ak
nemá praktické využitie, estetická

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

funkcia je zasadená na prvé miesto.
Čo sa však stane, ak mnohé tieto výrobky, ich obaly resp. zvyšky stratia
svoju funkčnosť a využitie alebo my
ľudia, stratíme o ne záujem? Stane
sa z nich odpad. Ale mnohé z nich je
možné ešte ďalej spracovať a využiť.
A to sú spomínané druhotné suroviny.
Nové technológie, obmedzené možnosti skládkovania a celospoločenská
zodpovednosť vytvorili podmienky
pre spracovanie vyseparovaných odpadov.
Ako to funguje u nás na Slovensku?
A ako u nás vo Veľkom Záluží? Na Slovensku je prijatý zákon o odpadoch
č. 79/2015 a jeho viacero úprav. Tento
zákon odlišuje mnohé zložky odpadov
vrátane separovaných. Tento zákon
môžeme chápať ako čítanku pre začínajúcich žiakov v škole. Postupne nás
vedie k tomu, aby sme odpadom porozumeli a vedeli s nimi nakladať.
V rámci Slovenska klesajú možnosti
skládkovania odpadu na skládkach.
Aby sa znížilo skládkovanie, prijala
sa motivácia vytrieďovať komunálny
odpad formou znižovania zákonného
poplatku za komunálny odpad podľa
percenta vytriedeného odpadu. Cenová politika štátu v odpadovom hospodárstve je nastavená tak, že obce
(samosprávy) platia za odpad sumu,
ktorá sa skladá zo zákonného poplatku za odpad, poplatku za skládkovanie pre spoločnosť, ktorá skládku
prevádzkuje a DPH. Sadzby zákonného poplatku však medziročne stúpajú.
K tomu sa pripočítavajú aj platby pre
Vážení spoluobčania,
v tomto momente sa večné témy:
téma lásky a téma odpadového hospodárstva rozchádzajú. Láska je prevažne individuálna záležitosť, tvorba
odpadov začína síce u každého jedinca, ale prerastá do celospoločenského záujmu, ktorý sa premieta do
mnohých oblastí života. A aj toho
finančného. Pretože čím viac obec
zaplatí na poplatkoch na zber a likvidáciu odpadov, tým sa zvyšuje aj
poplatok za komunálny odpad, ktorý
dopadá na plecia každého obyvateľa nielen Veľkého Zálužia, ale celého Slovenska či Európy. Či budeme
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zberovú spoločnosť, ktorá zváža odpad z obce (tu podľa frekvencie a tonáže vyvezeného odpadu).
Zákonné sadzby
za uskladnenie odpadu
Úroveň
vytriedeného
komunálneho
odpadu

Sadzba za príslušný
rok v EUR/t
2019

2020

2021

< 10 %

17

26

33

10-20 %

12

24

30

20-30 %

10

22

27

30-40 %

8

13

22

40-50 %

7

12

18

50-60 %

7

11

15

> 60 %

7

8

11

ktoré vzniklo na základe iniciatívy
obcí nitrianskeho regiónu spoločne
riešiť odpadového hospodárstvo. Ako
združenie vzniklo a jeho činnosť vám
prinesieme v budúcom čísle nášho
časopisu.
Od roku 2018 vznikla povinnosť zverejňovať údaje o úrovni vytriedenia
komunálneho odpadu v obci. Ako to
vo Veľkom Záluží vyzerá, nám ukazuje
nasledovná tabuľka.
Rok

Úroveň
vytriedeného
komunálneho
odpadu

Sadzba
zákonného
poplatku
v Eur/t

2018

61,92 %

7

Zdroj: Nariadenie Vlády SR č. 330/2018

2019

57,30 %

11

Z uvedených informácií jednoznačne vyplýva, že čím je vyššia úroveň
vytriedeného komunálneho odpadu,
tým je nižší zákonný poplatok.

2020

55,42 %

11

V našej obci máme prijaté VZN
č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Zálužie.
K nemu bol prijatý dodatok 1 a teraz
bude prijímaný dodatok 2. Všeobecne záväzné nariadenie je dostupné
na webovom sídle našej obce: https://
www.velkezaluzie.eu/menu-hlavne/
samosprava/vseobecne-zavazne-nariadenia-1/.
Zber separovaného, t.j. vytriedeného
odpadu nám zabezpečuje Ponitrianske združenie pre separovaný odpad,
platiť za odpad menej, je teraz ťažko
odhadnúť. Spoločnosť je konzumná,
preferujeme krásu pred praktickosťou, množstvo produktov na úkor reálnej potreby.
To, že sa niektorí jedinci chvália, ako
málo majú smetí vo svojom smetiaku, ale pritom v objemoch vyvážajú odpad na zberný dvor, nesvedčí o spoločenskej zodpovednosti.
Jedna z foriem motivácie by mohol
byť spôsob platenia za odpad podľa
množstva vyprodukovaného odpadu v domácnosti. Ale opäť sa nájdu
„chytráci“, ktorý svoj odpad „uložia“
do chotára, do rígola na parkovisku,

Zdroj: www.velkezaluzie.
eu a OcU Veľké Zálužie

Znižovanie úrovne vytriedeného komunálneho odpadu počas sledovaných troch rokov ukazuje, že motivácia našich obyvateľov o triedenie
komunálneho odpadu klesá. Toto zistenie nás núti zamýšľať sa nad otázkou, prečo je to tak. Naši starí rodičia,
ich rodičia a ďalší predkovia žijúci
najmä na dedinách, odpad takmer
nemali. Všetko vedeli zužitkovať. Tak
pokiaľ je príčinou naša pohodlnosť
a nezáujem vytrieďovať odpad, tak to
skúsme zmeniť. Veď toto sa týka nás
všetkých.

do blízkeho krovitého porastu. Vážení čitatelia, uvedomme si, že tento
odpad potom likviduje samospráva.
Vznikajú náklady na odvoz čiernej
skládky. A dokonca obci hrozí aj pokuta za nelegálne uloženie odpadu.
Najmä ak sa pôvodca – „dobrák“, ktorý toto spôsobil, nenájde.
Milan Bíro, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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ZMYSLUPLNÉ VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO
ČASU POHYBOVÝMI AKTIVITAMI
Obec Veľké Zálužie má vo svojich rozvojových prioritách zakomponovanú
myšlienku „…že bude príjemným miestom pre bývanie s dostupnými
a kvalitnými službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným
prostredím…“. S týmto cieľom obec postupne dobudováva nielen
priestory pre vzdelávanie, ale opravuje aj budovy pre voľnočasové
aktivity. Postupne sa dobudovávajú miestne športoviská a detské ihriská.
V roku 2018 sa Obci podarilo zveľadiť futbalové ihrisko a vybudovať na
ňom automatické zavlažovanie (s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu), vybudovať javiskové

pódium s prestrešením a zázemím
pre účinkujúcich a upraviť vedľajšiu
hraciu plochu. Na prelome rokov 2018
a 2019 sa v areáli športového klubu
s finančnou podporou Úradu vlády

SR vybudovalo nové multifunkčné
ihrisko. V tom istom roku naša obec
vďaka nadšencom pre bicyklové
športy z Cyklotrial Teamu Veľké Zálužie vytvorila malý okruh modernej
pumptrackovej dráhy. Dávnejšie, a to
v roku 2016, sa nám podarilo opäť
s podporou Úradu vlády SR vybudovať podkrovné priestory, kde sa pravidelne stretávajú nadšenci jogy.
Takmer každá veková kategória
tak v areáli športového klubu nájde
priestor pre svoje športové aktivity.
A týka sa to tiež najmenších detí.
Poslanci obecného zastupiteľstva
schválili v rozpočte obce Veľké Zálužie na rok 2019 finančnú čiastku na
vybudovanie detského ihriska OBLÁČIK. Po prieskume trhu realizovaného prostredníctvom webových sídiel
rôznych spoločností zaoberajúcimi
sa výstavbou detských ihrísk a preskúmaním príslušných certifikátov
kvality, sme našli dodávateľa detského ihriska.
Ďalším krokom, ktorý sme potrebovali vyriešiť, bolo situovanie detského
ihriska. Z hľadiska bezpečnosti sme
sa nakoniec rozhodli pre jeho umiestnenie za budovu športového klubu,
kde svieti celý deň slniečko, je tam závetrie, v tejto časti je aj najmenší počet prechádzajúcich áut.
Veríme, že nové detské ihrisko potešilo našich malých Zálužanov a že
prispelo k rozvoju ich pohybových
zručností a bude patriť k priestorom,
ktoré budú obyvatelia radi využívať.
(-ocu-)

ČO SA DEJE ZA DVERAMI
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DOKONČENIE REKONŠTRUKCIE
KOTOLNE V HOSPODÁRSKEJ ČASTI MŠ

Nie je žiadnym tajomstvom, že obec
Veľké Zálužie sa stará o bezpečný
a prevádzkyschopný stav budov, ktoré sú v jej majetku. V rubrike „Čo sa
deje za dverami…“ (https://www.velkezaluzie.eu/menu-hlavne/aktualne/
co-sa-deje-za-dverami/) vás, milí čitatelia, pravidelne informujeme o drobných a „neviditeľných“ aktivitách, ktoré v obci realizujeme.
V novembri sme uskutočnili výmenu starých kotlov a starých rozvodov
kúrenia a teplej vody v hospodárskej
časti materskej školy, kde je aj školská
kuchyňa. Celú rekonštrukciu sa nám
podarilo ukončiť teraz na jar. Poslednou „čerešničkou na torte“ bola výmena komínov k príslušným kotlom.

Dôvodom výmeny komínov bolo to, že
rozširovaním kapacity materskej školy sa rozšírili aj plochy detských ihrísk
v areáli MŠ. Jedno ihrisko sa nachádza na zadnej ploche, medzi hospodárskou budovou a telocvičňou. Tento areál sa upravoval na jeseň v roku
2019. Vývody komínov starých kotlov
boli priamo nad toto detské ihrisko,

čo je z pohľadu zdravia a bezpečnosti
detí neprípustné. Bolo potrebné vybudovať komíny s vývodom do výšky
min. 2 metre nad výpusť kotla. Teraz
je už ihrisko bezpečné a deti ho môžu
počas svojho pobytu v materskej škole využívať. Veď bola škoda nechať veselé hojdačky, chodník odvahy či veľký trávnik nevyužitý.

LETECKÝ POHĽAD NA OBEC

Využili sme prázdny priestor, ktorý ostal po informačnej tabuli a tak
prázdne miesto sme vyplnili tabuľou
s fotografiou obce Veľké Zálužie, ktorá sa rozprestiera v jednej z dolín Nitrianskej pahorkatiny.

ČO SA DEJE ZA DVERAMI
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NOVÉ SCHODY
A PODLAHA NA JAVISKU
V SPOLOČENSKOM DOME
V spoločenskom dome v mesiaci marec a apríl prebehla rekonštrukcia
podlahy javiska, na ktoré sa da vstúpiť aj z novovybudovaného bočného
schodiska.
Na novú podlahu a prekrytie čelnej
strany javiska sa spotrebovalo cca
80m2 drevenej podlahy.

Pre lepší, pohodlnejší a rýchlejší
vstup na javisko sa vybudovalo nové
schodisko, ktoré vedie z veľkej sály na
javisko. Vstup schodiska je prekrytý
závesom, ktoré sa doladilo celkový
pohľad na celú stenu javiska.

OPRAVA MIESTNEJ
KOMUNIKÁCIE
Ako každý rok po zime na našich
cestách znovu pribudli výtlky. V záujme prejazdnosti komunikácií sme
pristúpili k oprave výtlkov. Tento rok
sme použili novú modernú ekologickú technológiu, ktorá zabezpečí
dlhšiu životnosť opravy. Oprava cestných výtlkov Infra technológiou spája
existujúci a nový materiál za pomoci
tepla, čím vytvára väzbu bez spoja
a eliminuje vniknutie vody a vlhkosti.
Schopnosť vytvárať tepelné opravy
ponúka trvácnejšie riešenie, ktoré
pomáha predchádzať nutnosti opravovať rovnaké výtlky opätovne. Touto
technológiu sme opravili veľké výtlky,
ktoré sú nebezpečné a ohrozujú plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Ďalej na základe obhliadok v teréne
postupujeme systematicky tak, aby
sme zabezpečili aj svojpomocne opravu každého nebezpečného výtlku na
komunikáciách v našej obci.

ČO SA DEJE ZA DVERAMI
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REKONŠTRUKCIA SPLAŠKOVEJ
KANALIZÁCIE NA JAROCKEJ ULICI
Verejná kanalizácia v našej obci je živou témou každej verejnej diskusie.
Aj keď celé dielo verejnej kanalizácie a ČOV nebolo zhotoviteľom stavby
obci do dnešného dňa odovzdané, kanalizácia sa využíva dlhé roky.
O benefitoch verejnej kanalizácie pre životné prostredie a pohodlie
obyvateľov nie je potrebné veľa písať, to vieme všetci. Ale čo už ostáva
skryté, že aj toto nedokončené stavebné dielo rokmi používania
sa opotrebováva a z času na čas si vyžaduje opravy a údržbu.
V týchto zlomoch sa usadzujú nečistoty, pri intenzívnejších dažďoch voda
neodteká smerom dolu v kanalizačnom potrubí (gravitáciou), ale vracia
sa v systéme späť v dôsledku zle osadeného potrubia, čo spôsobuje zaplavovanie kanalizačných vpustí. Ďalšou
príčinou bol samotný spád kanalizačnej rúry, ktorý nebol vedený gravitačne, ale opačne „do kopca“.

Inak tomu nebolo na úseku verejnej kanalizácie na ul. Jarocká. Táto
časť kanalizačného vedenia je vedená popod cestu III.triedy smerom na
obec Jarok. Niekoľko krát sa stalo, že
z kanalizačného potrubia v tejto časti vyrazila voda, najmä pri prudších
dažďoch. Kanalizácia sa tu zvykla aj
upchať. Problém sa priebežne riešil
vyčistením a preplachom potrubia, ale
vyriešený nebol.
V marci tohto roku sa po opätovnom
upchatí potrubia odkopala táto sporná časť a zistilo sa, že potrubie bolo
vedené popod cestu III. triedy kolmo.
To znamená, že bolo lomené na dvoch
miestach pod 90 stupňových uhlom.

Tento havarijný stav vzhľadom na daždivé počasie a vyplavovanie kanalizačných vpustí na cestu bolo potrebné
odstrániť. Na odstránenie celej závady
bolo treba zmeniť sklon kanalizačného potrubia gravitačne, odstrániť dve
pravouhlé lomenia kanalizačného potrubia a kanalizačné potrubie viesť popod cestu smerom nadol (podvŕtaním).
Tieto práce sa nakoniec podarilo zrealizovať. Pevne veríme, že havarijný
stav je odstránený a splašková voda
bude plynule odtekať dolu potrubím.

DUCHOVNÉ SLOVO
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Drahí farníci, milí čitatelia,
istý jedinečný zvyk, ktorý máme
u nás vo Veľkom Záluží, poznáme
azda všetci: v deň slávnosti prvého
svätého prijímania sa už zavčas ráno
viacero obetavých ľudí púšťa do prípravy prekrásneho koberca z kvetov, ktorý vedie deti od námestia až
do kostola. Deti po ňom prechádzajú
za zvukov dychovej hudby a hlaholu
zvonov. V takej chvíli často zvyknem
v srdci cítiť dojatie z Božej dobroty
i z radostnej viery detí, rodičov a ostatných veriacich. Áno, v istom období roka sa ulice našej obce vždy nanovo ozdobujú vyhľadávanou krásou
bielych šiat a slávnostných oblekov
prvoprijímajúcich detí. Myslím, že
takmer všetci sme sa s tým obrazom
už nejako stretli: slávnostne oblečené
dievčatá a chlapci v doprovode svojich rodičov, príbuzných a krstných
rodičov sa uberajú do kostola. V ich
očiach sa dá čítať veľké očakávanie,
túžba, radosť, ale niekedy aj istá tréma, či neistota. Aby sme čo najviac
pochopili hĺbku a význam tejto chvíle, ponúkam Vám dnes príbeh sv.
Tarzícia, ako ho vyrozprával Pápež
Benedikt XVI. tisíckam miništrantov zídeným z rôznych krajín sveta
na generálnej audiencii v Ríme 4.
augusta 2010: „Nemáme o ňom veľa
správ. Sme v prvých storočiach dejín Cirkvi, presnejšie v treťom storočí; hovorí sa, že to bol chlapec, ktorý
navštevoval Katakomby sv. Kalixta
tu v Ríme a bol veľmi verný svojim
kresťanským úlohám. Veľmi miloval
Eucharistiu a z rôznych dôvodov sa
nazdávame, že bol pravdepodobne
akolyta, čiže miništrant. Boli to roky,
v ktorých imperátor Valerián tvrdo
prenasledoval kresťanov, ktorí boli
nútení schádzať sa potajomky v súkromných domoch, alebo niekedy aj
v katakombách, aby počúvali Božie
slovo, modlili sa a slávili svätú omšu.
Aj zvyk nosiť Eucharistiu väzňom
a chorým sa stával vždy nebezpečnejším. Jedného dňa, keď sa kňaz
spýtal, kto by bol ochotný zaniesť Eucharistiu bratom a sestrám, ktorí ju
očakávali, postavil sa mladý Tarzícius
a povedal: ’Pošli mňa’. Ten chlapec
sa zdal príliš mladý na takú závažnú službu! ’Môj nízky vek – povedal
Tarzícius – bude tá najlepšia skrýša
pre Eucharistiu’. Kňaz, presvedčený

o tom, mu zveril vzácny Chlieb a povedal mu: ’Tarzícius, pamätaj, že tento nebeský poklad je zverený do tvojej mladučkej starostlivosti. Vyhýbaj
sa frekventovaným cestám a nezabúdaj, že sväté veci sa nesmú hádzať
psom, ani sa nehádžu perly sviniam.
Budeš verne a bezpečne strážiť Sväté
Tajomstvá?’ Tarzícius rozhodne odpovedal: ’Radšej zomriem, akoby som
sa ich mal vzdať’. Počas cesty stretol
na ulici niekoľkých kamarátov, ktorí
sa k nemu priblížili, a volali ho s nimi.

tirológiu je zachovaná aj pekná ústna
tradícia, podľa ktorej sa Najsvätejšia
Sviatosť nenašla ani na tele svätého
Tarzícia, ani v jeho rukách, ani medzi šatami. Vysvetľovalo sa to tým, že
premenený chlieb, chránený za cenu
života maličkého mučeníka, sa stal
telom jeho tela, tvoriac tak s ním to
isté telo, jedinú nepoškvrnenú hostiu
obetovanú Bohu“.

Keďže odmietol, títo – boli to pohania – s podozrením a naliehaním si
všimli, že niečo silno držal na hrudi,
akoby to chcel brániť. Snažili sa mu
to vytrhnúť, ale neúčinne; zápas sa
stával vždy viac násilnejší, zvlášť keď
sa dozvedeli, že Tarzícius je kresťan.
Začali ho biť, tĺkli ho kameňmi, ale on
neustúpil. Už ako zomierajúceho ho
jeden pretoriánsky dôstojník, ktorý
sa volal Quadratus, a ktorý sa tiež potajomky stal kresťanom, priniesol ku
kňazovi. Doniesol ho tam už bez známok života, ale stále silno na hrudi
zvieral maličkú šatku s Eucharistiou.
Bol potom pochovaný v Kalixtových
katakombách. Pápež Damaz napísal
nápis na Tarzíciov hrob; podľa tohto
nápisu chlapec zomrel v r. 257. Rímske Martirológium k tomu pridáva
dátum 15. august a v tom istom Mar-

li svojho nového nebeského priateľa.
Jeho odvaha a hrdinstvo Vás môžu
veľa naučiť.

Milí chlapci a dievčatá, prajem Vám,
aby ste vo svätom Tarzíciovi objavi-

Vám, drahí rodičia prajem, aby Vám
vzor svätého Tarzícia pomáhal chrániť si svoje sny z detstva. Prosím Vás,
aby ste, nestratili svoje sny.
Napokon prajem Vám, drahí farníci,
milí čitatelia, aby ste si počas nadchádzajúceho leta oddýchli, aby ste
načerpali veľa síl, a naplnili si srdce
zážitkami pravej radosti. Modlím sa
za Vás všetkých, a tiež Vás prosím
o jeden Zdravas za mňa.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti

ZO ŽIVOTA V OBCI
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(NE)TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

Tak ako v mnohých obciach, aj v tej našej sme uchovali tradíciu a symbol mája, aj napriek situácii, ktorá neumožňuje
zrealizovať „stavanie májov“ v plnej kráse a rozsahu. V duchu tradícií sme v posledný aprílový deň postavili vďaka pracovníkom obecného úradu máj. Náš májový strom vyzdobený farebnými stužkami sa celý mesiac pyšne týčil na námestí
pred obecným úradom a pripomínal nám májové zvyky a tradície. Máj odspodu vybielený a zelený vrcholec zdobený
farebnými stužkami symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje vitalitu nositeliek života, ich krásu
a ženskosť. Veríme, že aj tento symbol lásky nás spojí a dodá trochu nádeje do budúcnosti.
(-jn-)
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ZO ŽIVOTA V OBCI

NOVÍ OBYVATELIA V NAŠEJ OBCI – BOCIAN
SYMBOL ŠŤASTIA A PÔRODNOSTI
Bocian si začal stavať svoje hniezdo na elektrickom stĺpe na Vodnej
ulici. Na pomoc mu prišla aj „pani bocianová“. Novobudované
bocianie hniezdo, ktoré bolo postavené priamo na elektrickom
vedení začínalo byť nestabilné a hrozilo jeho zrútenie. Na podnet
obyvateľov obce sme pomohli pri spevnení bocianieho hniezda.
Pod hniezdo sme umiestnili pevný sitový kovový kôš, ktorý bol vyrobený
z dvoch mriežkových nepotrebných
parabolických antén. Hniezdo sme
dotvorili veľkým oblúkom s priemerom 140 cm a tak sme spevnili
hniezdo. Za pomoc ďakujeme pánom
Blažejovi Práznovskému a Petrovi Bédimu zo Slivášov, ktorí podarovali nepotrebné antény.
Touto cestou ĎAKUJEME združeniu PAŤAN a všetkým, ktorí nezištne pomohli pri záchrane bocianieho
hniezda a urobili všetko preto, aby tu
nový pár bocianov zostal.

Vynovené hniezdo sa novému páru
bocianov páči a tak veríme, že rodinka bocianov sa čoskoro rozrastie.
Predpokladáme, že bude potrebná
ďalšia záchrana hniezda a tak, ak by
niekto mal doma nepotrebnú mriežkovú anténu doma, môže ju priniesť
na obecný úrad, aby sme boli pripravení pomôcť a udržať si v našej obci
bocianiu rodinku.

MATERSKÁ ŠKOLA
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NÁVŠTEVA SOKOLIARA V MŠ

Koncom mája, 27. 5. , zavítal do našej útulnej dedinky sokoliar. I preto
sa v tento deň celá škôlka zhromaždila na futbalovom ihrisku. Sokoliar
deťom predstavil rôzne dravé vtáky
od maličkého mláďatka sovičky, až
po bratov sokolov z ďalekého Mexika. Deti mali možnosť vidieť malého
kuvika - drobnú sovičku, plamienku
driemavú, sovu lesnú, malinkého sokolíka - najmenšieho svojho druhu,

myšiaka, krkavca čierneho a hlavne
pár sokolov. Program sa deťom veľmi páčil. Boli nadšené. Však nie každý
deň zbadáte sedieť na konári myšiaka
či drobného kuvika. Na záver sme sa
odfotili so samičkou sokola. Pred obedom sme sa všetci šťastní vrátili do
škôlky plní zážitkov a dojmov.
(-tv-)

GERMICÍDNE ŽIARIČE V MATERSKEJ ŠKOLE
Germicídne žiariče – sterilizátory sa
všeobecne používajú na dezinfekciu
vzduchu. Účinne dezinfikujú vzduch
od mikroorganizmov – teda vírusov
a baktérií.

lizátora. Výsledkom je to, že choroba
sa nemusí vôbec rozvinúť, alebo sa
rozvinie v oveľa miernejšej forme.
Imunita teda nikdy nedostane stopku,
pracuje stále.

Po dlhom zvažovaní sme sa rozhodli
zakúpiť niekoľko uzavretých germicídnych žiaričov pre našu materskú
školu. Po konzultácii s odborníkom
sme vybrali také, ktoré je možné používať aj za prítomnosti ľudí – teda detí
a zamestnancov v MŠ.

Používanie sterilizátora vzduchu prináša dlhodobo priaznivé benefity pre
osoby, ktoré sa v miestnosti vyskytujú. Nižšiu mieru chorobnosti a prenosu chorôb. Preto pevne veríme,
že podporou zdravej životosprávy
a používaním germicídnych žiaričov
prispejeme k pevnému zdraviu všetkých detí a zamestnancov materskej
školy.

Dôležité je uvedomiť si, že tieto žiariče
svojím pôsobením nikdy neodstránia
100% baktérií, vírusov, mikroorganizmov. Ale osoby nachádzajúce sa
v interiéri sú vystavené ich nižšej
koncentrácii, akoby to bolo bez steri-

(-jz-)
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DEŇ DETÍ V MŠ

MDD je pre deti nepochybne jedným z najobľúbenejších sviatkov roka. Aj v našej škôlke sme ho preto patrične oslávili.
Deti súťažili v rôznych disciplínach – pomohli opiciam prejsť cez rieku plnú krokodílov, skákali vo vreciach ako kengury,
zdolávali preliezkové pohoria ako horolezci a mnoho ďalších. Za svoju odvahu a šikovnosť boli odmenení medailami
a sladkosťami. Na záver sa deti vyšantili na skákacom hrade a už teraz sa tešia na budúcoročné oslavy.
(-jk-)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ KU „DŇU ZEME“

Po prvýkrát sa
„Deň Zeme“ slávil
22. apríla 1970 v San
Franciscu z iniciatívy
aktivistov a ekológov
a niesol sa v duchu
integrácie ekológie do
politiky. V súčasnosti
je „Deň Zeme“
medzinárodným
sviatkom, kedy
sa celosvetovo
konajú podujatia
upozorňujúce na
zhoršujúci sa stav
životného prostredia
a podporujúce
ekologické správanie.
Aj našich žiakov vedieme k tomu, aby
si uvedomovali od skorého veku dôležitosť ochrany životného prostredia.
V základnej škole sme pripravili pre
žiakov 1. stupňa výtvarnú súťaž, ktorá
sa začala práve na „Deň zeme“. Úlohou detí bolo vytvoriť logo, ktoré by
inšpirovalo ich kamarátov a všetkých
ostatných, ako sa správať k matke
Zem. Pomocou ľubovoľnej výtvarnej

techniky mali znázorniť, čo by sme
mali robiť v prírode a čo nie. Ako sa
chovať tak, aby bolo všade okolo nás
čisto a pekne. Ako motiváciu mohli
využiť plagát, ktorý bol vytvorený na
propagáciu tohto podujatia.
Deti vytvorili naozaj pekné práce,
v ktorých upozorňovali na rôzne
témy v oblasti ochrany prírody.
Súťaž bola vyhodnotená 10. 5. 2021.
Víťazi dostali ceny, ktorými prispeli
Základná škola a Obecný úrad Veľké
Zálužie, pán Ladislav Bene a anonymný darca.
Ďakujeme všetkým sponzorom za
krásne ceny, ktorým sa deti veľmi
potešili.
Ocenení boli:
1.miesto:

Šimon Hurák - 3.B
Margarétka Bírová - 4.A
2.miesto: Simona Krajčovičová - 4.B
Timea Krišková - 3.A
3.miesta: Karolína Zaitceva -2.B
Patrícia Krišková - 1.B
Zvláštnu cenu dostal Daniel Yaakobi
z 1.C.
Všetkých žiakov, ktorí nevyhrali, sme
povzbudili, aby sa aj v ďalšom roku
zapojili do súťaže, ktorá sa bude opäť
konať pri príležitosti sviatku „Dňa
Zeme“.
(-eg-)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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MODERNIZÁCIA INTERIÉRU
A EXTERIÉRU ŠKOLY
V posledných týždňoch sme uskutočnili niekoľko zmien v interiéri školy.
Upravili sme priestory kabinetu pre
I. stupeň. Zariadili sme ho novými
skriňami, kde vznikol dostatok odkladacieho priestoru na uskladnenie
pomôcok. Zároveň je tu aj dosť miesta pre školské lavice, aby sme túto
miestnosť mohli využívať ako ďalšiu
učebňu pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Ďalšie tri triedy sme vybavili
interaktívnymi tabuľami. Na I. stupni
sú už v každej triede. Tento moderný
didaktický prostriedok dokáže zatraktívniť a zlepšiť vyučovanie každého jedného predmetu. Našou snahou
je, aby sme ich zabezpečili aj do zvyš-

ných troch tried II. stupňa. Veríme, že
to ocenia všetci žiaci aj vyučujúci. Do
troch tried na 2. poschodí sme zakúpili nové skrinky a komody na odkladanie pomôcok.
S pomocou Obecného úradu v spolupráci s firmou Paťan bolo vymenené oplotenie areálu školy. V máji bola
osadená aj nová zadná brána, nakoľko
pôvodná už bola v zlom technickom
stave a nespĺňala podmienky bezpečnosti. Zlepšil sa prístup pre dodávateľov surovín do školskej jedálne,
zvýšila sa ochrana areálu školy voči
nežiadúcim návštevníkom a taktiež
celková estetická úroveň oplotenia.
(-mh-)

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
V dňoch 7. apríla - do 20. apríla 2021 sa konal v základnej škole zápis budúcich prváčikov. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a jej obmedzenia sa uskutočnil elektronickou formou bez prítomnosti rodičov
a detí. Zákonní zástupcovia vyplnili elektronickú prihlášku, ktorú mali
k dispozícii na webovej stránke našej školy. Do 1. ročníka budú prijaté
deti, ktoré sa narodili od 1. 9. 2014 - do 31. 8. 2015, dosiahli školskú zrelosť
a taktiež deti po odklade školskej dochádzky z minulého školského roka.
Keďže sme tento rok deti nemali možnosť spoznať, budeme ich pripravenosť na školskú dochádzku konzultovať s pani učiteľkami z materskej
školy. Nápomocné nám budú tiež výsledky psychologického vyšetrenia
školskej zrelosti, ktoré absolvovala väčšina predškolákov. Do 1. ročníka
bolo prijatých spolu 53 detí.
(-dl-)

Z ČINNOSTI ZÁUJMOVÝCH A SPOLKOVÝCH ORGANIZÁCII
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CVČ SLNIEČKO ZNOVU OTVORENÉ
Dňa 12. októbra 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR mimoriadne
prerušilo
prevádzku centier
voľného času z dôvodu pandémie
ochorenia COVID -19. Od tejto doby
prebiehalo dištančné vyučovanie
v esteticko-výchovných záujmových
útvaroch, ktoré vedie Bc. Klaudia Lendelová DiS.art. Ďalšie záujmové útvary nemali túto možnosť z dôvodu chýbajúceho technického vybavenia. Pre
pracovno- technické ZÚ sme zdieľali
na našej fb stránke námety na tvorivú
činnosť.
Školské aktivity nebolo možné vykonávať až do 26.apríla 2021,kedy rozhodnutím MŠVVaŠ SR a zapnutím
regionálneho ŠKOLSKÉHO COVID
AUTOMATU boli zariadenia CVČ znovu otvorené. Ako prvé ešte v apríli mali
možnosť realizácie športové záujmové útvary, ktoré prebiehali v exteriéri.
V máji sa začala prezenčná činnosť
tanečných záujmových útvarov. Na základe hygienických opatrení a z personálnych dôvodov ale nebolo možné
začať vyučovanie v ostatných záujmových útvaroch. V súčasnej dobe naše
CVČ pre svojich členov organizačne
pripravuje letný denný tábor. V tomto
roku sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční v dňoch
1.júla – 16. júla 2021. Veríme, že aspoň
letným táborom uľahčíme situáciu zamestnaným rodičom.

MÍĽA PRE MAMU 2021

Druhá májová nedeľa tradične patrí
všetkým mamám. Materské centrum
Blšky nemohlo ani tento rok kvôli
pandémii organizovať rodinné popoludnie tak, ako sme boli zvyknutí,
s množstvom súťaží a zábavy na ihrisku. Avšak spolu s ďalšími členmi Únie
materských centier sme sa zapojili aspoň do virtuálnej Míle pre mamu. Na
našej stránke bola zverejnená míľová

Viac informácií o našej činnosti sa dozviete na našej fb stránke Centrum voľného času Slniečko. Všetky dokumenty
nájdete na webovej stránke www.
cvc-slniecko.edupage.org. V prípade

akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tel.čísle 0903740982 alebo
prostredníctvom e-mailu: slniecko@
velkezaluzie.eu.
(-eg-)

LOCKDOWNOVÉ AKTIVITY

Dlhý čas lockdownu, kedy bolo CVČ
Slniečko a spoločenský dom uzavreté, sme sa snažili využiť na práce,
ktoré sa nedajú realizovať za prítomnosti detí. V tanečnej zrkadlovej
sále nás už dlhodobo trápil problém
s vlhnutím múrov a preto poďakovanie patrí zriaďovateľovi obci Veľké
Zálužie a menovite pánovi starostovi
- Milanovi Bírovi za zorganizovanie
a zrealizovanie opráv.
V jarných mesiacoch minulého roka
sme v nevyužitom priestore pri
bočnom vchode do spoločenského
domu vysadili tuje, ktoré riaditeľke
CVČ Mgr. Eve Gergeľovej sponzorsky poskytol pán Roman Omachel,

kalkulačka a každý kto chcel, mohol
do nej zapísať kilometre, ktoré prešiel od 1.-8.mája so svojou rodinou na
rôznych výletoch, korčuliach, bicykloch… Naše materské centrum podporilo 19 účastníkov a spolu prešli 63
km. Ďakujeme. (-lc)

OTVORENIE
MATERSKÉHO CENTRA
Naša hernička je kvôli opatreniam
už dlhé mesiace bez svojich detských
kamarátov. Žiaľ, pracovníčku z úradu

za čo mu srdečne ďakujeme. A tento
rok sme pokračovali vo zveľaďovaní priestoru vybudovaním skalky,
materiál do skalky sme poskytli
z domácich zdrojov. Naša kolegyňa
Emília Lahučká podarovala palety,
zmontovala a nalakovala ich Monika
Zajková. Tak sa podarilo zrealizovať
pekné paletové sedenie. Pri realizácii nášho „covidového projektu„
výdatne pomáhala aj Mária Kolařík
Moravčíková. Pán starosta sa postaral o prekrytie paletového sedenia
a z nevyužitého priestoru vznikla
oddychová zóna, ktorá sa dá využiť i v daždivom počasí. Za krásne
oleandre, skrášľujúce exteriér, sme
vďačné pani Alžbete Buchovej. Tento
upravený areál plánujeme využívať
i počas letných táborov na relaxačné
aktivity. Rok jeho vzniku si budeme
ľahko pamätať- podľa roku pandémie.
Ak budete mať príležitosť vidieť
a využiť našu oddychovú zónu,
myslite prosím na to, koľko úsilia
nás tento projekt stál a pomáhajte
nám ho zveľadiť.

práce, ako sme mávali doteraz, momentálne nie je možné vybaviť, pretože projekt, cez ktorý sa to realizovalo,
je kvôli pandémii pozastavený. Touto
cestou by sme chceli osloviť maminky,
oteckov, ktorí ste na materskej/rodičovskej dovolenke, pridajte sa k nám
a pomôžte nám s častejším otvorením
herničky aj pre ostatných. Kontaktujte
nás buď cez našu stránku na FB alebo
na tel. čísle, ktoré je tam uvedené. Veríme, že spoločnými silami to zvládneme.
(-lc-)
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Z ČINNOSTI ZÁUJMOVÝCH A SPOLKOVÝCH ORGANIZÁCII

BOHU NA SLÁVU A BLÍŽNEMU NA
POMOC – NA FLORIÁNA AJ PO CELÝ ROK!
Charakter svätcov a svätíc je vzorom pre mnohých z nás. Pre hasičov
je to sv. Florián. Jeho obetavosť a odvaha sú motiváciou pre členov
nielen profesionálnych a dobrovoľných hasičských zborov, ale aj
pre záchranárov. Najčastejšie býva vyobrazený ako rímsky vojak,
ktorý má v ľavej ruke zástavu a v pravej ruke nádobu s vodou,
ktorou zalieva horiaci dom. Takéto vyobrazenie patróna hasičov
budeme mať aj na priečelí hasičskej zbrojnice vo Veľkom Záluží.
Činnosť a aktivity nášho DHZ sa v prvej
polovici tohto roka
už tradične zameriavali na protipožiarnu
ochranu – početné boli
najmä výjazdy z dôvodu likvidácie požiarov. V spolupráci
s dvomi hasičskými jednotkami z Nitry sme v marci tohto roka zasahovali
pri požiari rodinného domu vo Veľkom Záluží, pri ktorom vznikli rozsiahle materiálne škody. V apríli sme
likvidovali požiar vo vinohrade. Vďaka
rýchlemu zásahu a dobrej spolupráci
s občanmi obce sa zabránilo požiaru
lesného porastu. V tejto súvislosti by
sme radi upozornili občanov, že vypaľovanie trávy ohrozuje zdravie a ma-

(-ltz)-

Drevorezbu s vyobrazením svätca sme si 4. mája – na Medzinárodný deň hasičov a záchranárov, prevzali z rúk pána starostu Milana Bíra a prednostky obce Ing. Ivany Gecíkovej, PhD.

Od OÚ Veľké Zálužie sme dostali do prevádzky sanitku, s ktorou budeme počas kultúrnych
a športových podujatí v našej obci zabezpečovať predlekársku prvú pomoc.

jetok ľudí a je zakázané. V máji sme
v súčinnosti s hasičmi HaZz Nitra hasili požiar elektrickej rozvodne na ulici
Pod pažiťou. Nedávno sme zabezpečili
likvidáciu spadnutých stromov na príjazdovej ceste k vojenskému priestoru.
Cestu sa nám podarilo sprejazdniť.
Priebežne tiež pracujeme na zveľadení hasičskej zbrojnice. Deň otvorených
dverí nás čaká už čoskoro!

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána sa viacerí členovia DHZ Veľké Zálužie zúčastnili nedeľnej
sv. omše vo Farnosti Veľké Zálužie.

ZÁLUŽIAČIK
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Hádan.ky
Žije dvanásť súrodencov,
hádajú sa často,
jednému vždy vadí ono
a ďalšiemu zas to.
Darmo by ich ale niekto
chcel rozhádať celkom,
vždy ten jeden totiž tomu
druhému je svedkom.

Viem o niečom,
ale mlčím,
jazyk za zubami držím.
Po tme mlčať, to je zlato,
no a cez deň -príde na to...

Čo je to?

V klobúku vždy čo -to skrýva,
zajka, myšku, dve-tri pivá.
Keď doň ruku načiahne,
prekvapenie vytiahne!

Čo je to?

Kto je to ?

Odpovede: (kor, ovtsmojat, kínlezúk)

SaMýW\ b(anoW\ jedn.ýW\ ťanOW\
LEVEL

1. - sleduj, ktorým smerom ukazujú šípky a obtiahni obrázok bez prerušenia jedným ťahom.

2. - Dobre si preštuduj obrázok a prekresli ho nižšie. Pomôž si najprv jeho obtiahnutím v smere
šípok. Skús si zapamätať následnosť ťahov a zopakovať ich bez nápovede na samostatný papier.
LEVEL

- Vymysli si a nakresli vlastné obrázky jedným ťahom. Pošli nám ich mailom do
redakcie ( kulturavelkezaluzie@gmail.com ) a my ich v ďalšom čísle uverejníme.

LEVEL 4.

J.

©

?r/oravčíh &

B. J0hyová

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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ŠK VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Druhá vlna Covidu-19, ktorá zmarila tisícky životov, našťastie
pomaly končí, ale táto zákerná choroba tu s nami naďalej zostáva.
Dúfajme, že budeme ako spoločnosť zodpovední a tretia vlna,
ktorá určite príde, bude už menej náročná a nevyžiada si toľko
ľudských životov. Po dlhej odmlke sú opäť povolené športové
súťaže, a preto sa tešíme, že sa život vracia do starých koľají.
primeraného smútku (po prehratom
zápase). Ale to všetko k futbalu patrí,
a preto ho máme radi.
Západoslovenský futbalový zväz rozhodol, že v našej lige (V.liga stred) sa
odohrajú zápasy, ktoré na jeseň zmaril Covid. Nám zostáva odohrať 6 zápasov, z toho 4 doma. Najprv domáci
zápas (30.mája) s mužstvom Krušoviec, potom cestujeme do Hornej Kráľovej. V ďalšom kole privítame našich
priateľov z Rumanovej, následne cestujeme k najväčšiemu rivalovi v tejto
súťaži do „malej“ obce Báb. Koniec sezóny ešte odohráme doma so Solčanmi a Veľkými Ripňanmi.

Hneď ako to opatrenia dovolili, sa
na trénovanie vrhli naši najmenší
a v skupinkách po 6-tich behali s loptou po ihrisku, až „horela tráva“. Všetky deti po tom, ako nekonečne dlhý
čas strávili bez osobného kontaktu
s kamarátmi, prežívali tieto chvíle
s nadšením a s pocitom šťastia. Aj my
dospelí sme radi, že opäť sa situácia
stabilizuje a môžeme sa postupne
vracať do normálu.
Zhruba s týždňovým oneskorením
začalo trénovať aj A-mužstvo, ktoré
sa na prvom tréningu stretlo v plnej
sile. Príprava na prvé zápasy tak beží
v plnom prúde a fanúšikovia sa môžu
tešiť na štart futbalu v našej obci. Pri
tejto príležitosti chcem pripomenúť,
že táto pandémia prekreslila futbalovú mapu dosť výrazne. Je jasné, že
v našom okolí mnoho klubov skončí svoju futbalovú púť. Problémy vo
futbale a vlastne v športe pretrvávajú
dlhodobo a pandémia len urýchlila
koniec futbalu v mnohých dedinách.

Dohrávanie súťaží detí nie je ešte
v tejto chvíli doriešené, aj keď najdôležitejšie je, aby deti zápasy hrali, či už
formou turnajov alebo samostatných
zápasov – výsledky pri deťoch nie sú
dôležité, aj keď pocit víťazstva úžasne
hreje na srdci.

Aj keď sa na ihriskách zrejme nebude
pestovať kukurica, keď v nejakej obci
prestane fungovať mužstvo dospelých, postupne to rozloží každý klub.
Dedina bez futbalu síce môže existovať ďalej, ale výrazne sa zhoršuje dostupnosť športu. Preto chcem poďakovať všetkým, ktorí majú aspoň trošku
pozitívny vzťah k futbalu v našej obci
a pomáhajú mu. Je tu silná komunita
hráčov, trénerov, ktorí obetujú svoj
voľný čas preto, aby sa tu stále organizovali futbalové zápasy, na ktorých
my fanúšikovia môžeme zažiť okamihy plné emócií, šťastia, niekedy aj

Tento rok by sa mal v našej obci tradične uskutočniť Petropavlovský turnaj v malom futbale. Uvidíme, ako
nám to dovolia proticovidové opatrenia. Ak všetko klapne – hlavný organizátor Jakub Kečkéš a spolu s ním celý
klub sa teší na Vašu účasť.
Na záver si už len priať, aby sme ako
spoločnosť boj s koronavírusom vyhrali a mohli sa čo najskôr vrátiť
k normálnemu životu. Taktiež chcem
tradične poďakovať všetkým, ktorí
sa o futbal vo Veľkom Záluží starajú
a pomáhajú mu – hráčom, trénerom,
funkcionárom, rodičom, pánovi starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom a najmä fanúšikom. „Zálužie dotoho!“
(-pp-)

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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CYKLOAKTIVITY VO VEĽKOM ZÁLUŽÍ
PUMPTRACK

SKATEPARK

V budovaní projektu Cyklopark by
sme chceli pokračovať a vytvoriť jedinečné športovisko, ktoré na Slovensku nebude mať konkurenciu.
Plánujeme vybudovať betónový skateboardový bazén aj pre bicykle, kolobežky a korčule. Takýchto bazénov,
ako chceme vybudovať u nás, je na
Slovensku veľmi málo (asi 3-4). Skateboarding ako športová disciplína bude
Počas finálnych úprav a sadenia trávnika boli
nápomocní aj naši seniori z obce.

Počas prvých jarných mesiacov sa
nám poradilo dobudovať pumptrackový okruh presne tak, ako bol v roku
2018 naprojektovaný. Dostavbou sme
rozšírili pumptrackovú dráhu na 150
metrov jazdnéj dráhy. Celý projekt bol
realizovaný formou dobrovoľníctva,
vďaka ľudom a firmám, ktorí sú ochotní urobiť niečo aj pre iných. Veľká vďaka patrí tiež Obci Veľké Zálužie, pánovi starostovi Milanovi Bírovi a členom
speváckej skupiny Ujlačanka, ktorí
vždy ochotne pomôžu pri úprave okolia. Organizačné schopnosti a dlhoročné skúsenosti pána starostu zase
majú nezastupiteľné miesto pri komunikácii s pracovným tímom a samotnej realizácii projektu. Počas jari
sme v spolupráci s obcou zrealizovali
tiež výsadbu stromov, presun 30-ročnej jedličky, údržbu zelene v okolí
pumptrackovej dráhy a mnoho iného.

už premiérovo v tomto roku aj na
Letných olympijských hrách v Tokiu.
Veríme, že týmito aktivitami prispejeme k zlepšeniu podmienok nielen
pre športovanie v našej obci a v celom
regióne, ale aj k rozvoju motorickej
zručnosti a zlepšenie fyzickej kondície detí a mládeže.

TRÉNINGY

Počas mesiaca máj sme uskutočnili
pilotný projekt cyklotréningov. Pre
zavedenie pravidelnej krúžkovej činnosti sme zorganizovali 5 bezplatných
ukážkových tréningov športového záujmového krúžku Základy cyklistiky.
Krúžok má naučiť deti základné prvky
stability, obratnosti na bicykli, správnej jazdy na pumptrackovej dráhe
a zabaviť deti zmysluplným trávením

voľného času aktívnym spôsobom.
Tiež sme robili ukážkový tréning cyklotrialu, kde prišiel svoje kúsky deťom
ukázať iba 10-ročný majster sveta
v biketriale Michal Nagy - NovoCK
z Lučenca. Počas tohto obdobia sa na
ukážkových tréningoch vystriedalo
33 detí od nás a širokého okolia. Za
tento počet sme veľmi radi a veríme,
že ho nielen udržíme, ale aj rozšírime.
Ďalšie plánované tréningy sú však už
spoplatnené. Ale 1. skúšobný tréning
pre nového záujemcu je stále zadarmo. Príďte si ho vyskúšať aj Vy.
V prípade, že máte záujem zapojiť
sa do tohto krúžku, prípadne získať viac informácií, všetko dôležité
a potrebné nájdete na našich sociálnych sieťach CTVZ Cykloteam Veľké Zálužie alebo priamo v skupine
„Cyklotréningy Veľké Zálužie“.
(-ap-)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

NARODILI SA
Eliána Móciková

strana 26

VITAJTE NA SVETE

Hana Kunová
Ester Bednárová
Eliška Andrášiková
Samuel Tkáč
Marianna Križanovičová
Zara Hrnková
Alojz Križan
Naďa Ziburová
Liliana Pillérová
Lukáš Krajanec
Jakub Bédi
Ľuboš Suchý
Viktória Koláriková

ZOSOBÁŠILI SA
Juraj Habdák a Erika Lahučká

OPUSTILI NÁS
Ing. Jozef Dubec
vo veku 76 rokov
Miroslav Mika
vo veku 71 rokov
Ján Balšan
vo veku 74 rokov
Antónia Bozáňová r. Chudá
vo veku 88 rokov
Anna Bírová r. Chlebcová
vo veku 79 rokov
Ľudovít Bíro
vo veku 78 rokov

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa v roku
2020 nekonalo v našej obci Veľké Zálužie slávnostné
privítanie detí. A tak aspoň prostredníctvom fotografií
Vám predstavujeme detičky, ktoré sa narodili koncom
roka 2020 /2021. Až po uvoľnení opatrení sme
31. 5. 2021 uvítali našich najmladších občanov.

Naďa Ziburová

Natália a Viktória Juríkové

Ondrej Komárňanský

Richard Páleník

Richard Stanko

Samuel Sabadoš

Tamara Konečná

Tobias Szalai

Viliam Kerek

Tomáš Bédi

Jozef Hurák

Marko Fazika

Matej Bédi

Rastislav Jurčák

Róbert Balogh

Tieto knižné publikácie NITRA A OKOLIE Z NEBA
a ČAROVNÁ DOLNÁ NITRA zachytávajú krásu Slovenska,
kde je zachytená aj história a súčasnosť našej obce
Veľké Zálužie. Text dopĺňajú krásne fotografie so
sprievodným textom o kultúre a živote v obci.
Venujte svojim blízkym knižné novinky, ktoré zakúpite
na Klientskom centre obecného úradu.

