X.ročber

Časopis obyvateľov Obce Veľké Zálužie
www.velkezaluzie.eu | XII.ročník

|

číslo 1/2018

|

marec |

NEPREDAJNÉ

SVÄTOJÁNSKE POŽEHNANIE MLADÉHO VÍNA , 27.12. 2017

ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM, ZO JDS, 28.12. 2017

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI, 16.2. 2018

Veľké Zálužie - časopis obyvateľov Obce Veľké Zálužie. Štvrťročník Obce Veľké Zálužie. Vydáva: Obecný úrad vo Veľkom
Záluží, Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie. IČO: 00 308 595. Tel.: 037/6592201, e-mail: ou@velkezaluzie.eu,
www.velkezaluzie.eu
Náklad: 1600 ks, reg. číslo: EV 3331/09 ISSN 2453-9627
Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory prispievateľov a čitateľov
nemusia vyjadrovať názory redakcie. Redakčná rada oznamuje prispievateľom, že príspevky prijíma zaznamenané na nasledovných pamäťových médiách: USB-kľúč, CD, DVD príp. elektronicky na adrese kulturavelkezaluzie@gmail.com s poznámkou:
príspevok do obecného časopisu. Neuverejnené a nevyžiadané príspevky nevraciame. Požadovaný rozsah obrázkov a fotografií
je min. 2Mb.
Redakčná rada: Predseda: Ing. Ivana Gecíková PhD. Šéfredaktor: Mgr. Jana Nevínová. Členovia: Ing. Martina Vavríková,
Bc. Silvia Cocherová, Mgr. Eva Očadlíková, Mgr. Lucia Bíliková, Mgr. Ján Moravčík, Cyprián Bíro
Neprešlo jazykovou úpravou. Vydavateľ časopisu a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov.
Tlač: Garmond Nitra, ul. Fraňa Mojtu 10, 949 01 Nitra. Uzávierka ďalšieho čísla: 5.jún 2018
STRANA 2

Editorial
Milí spoluobčania,
je marec a dostáva sa Vám do rúk 1. tohtoročné vydanie obecného časopisu Veľké Zálužie. Verím, že sme všetci do nového roku
vstúpili v plnej sile, v zdraví a odhodlanosti. Dúfam, že tieto
priority zotrvajú v nás po celý rok. Vďaka obecnému časopisu môžete v pohodlí domova zhodnotiť činnosť obce, obecného
zastupiteľstva, prečítať si informácie z diania v obci, v školách
a školských zariadeniach, akciách, ktoré sa v obci dejú.. Pri plánoch na tento rok, o ktorých rozmýšľame v týchto dňoch viac
ako inokedy, sa treba obzrieť za rokom minulým. Priniesol našej
obci veľa radostných udalostí, žiaľ, i veľa starostí. Rozmýšľal
som o tom, aký vlastne bol uplynulý rok z pohľadu vedenia našej
obce. Bol to určite rok náročný, rýchly, plný práce, rozhodnutí
a zmien. Myslím si, že to bol pre našu obec rok veľmi úspešný.
Kultúrne, spoločenské a športové podujatia, vďaka aktívnym

organizáciám a obci, boli už tradične na vysokej úrovni a navštevované nielen našimi obyvateľmi, ale aj obyvateľmi okolitých
obcí.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby naša obec napredovala a myslím, že každým rokom dokazujeme, že robíme čo
je v našich silách pre modernizáciu a rozvoj našej obce. Máme
na to všetky predpoklady či už z ľudského alebo ekonomického
hľadiska. Budeme sa snažiť plán činnosti splniť, sledovať a riešiť aj nepredpokladané problémy, ktoré sa počas roka vyskytnú.
Milí spoluobčania, prajem Vám krásnu jar a pekné prežitie
veľkonočných sviatkov.
Milan Bíro
starosta obce

Redakčná rada
Milí čitatelia,
poslaním každého periodika je v prvom rade informovať. Za tým istým
účelom tvoríme aj náš časopis, a tak k jeho spravodajskému obsahu
patrí napr. zverejňovanie informácií o činnosti a rozhodnutiach orgánov
obce, činnosť miestnych organizácií, cirkvi, ale tiež zaujímavosti zo
života v obci, športové či voľnočasové rubriky, a pod.
Tradícia obecného časopisu vypovedá nielen o množstve spoločenských akcií a udalostí, ktoré svedčia o životaschopnosti obce. Je zároveň výsledkom ochoty a odhodlania tých, ktorí v jej mene prinášajú
informácie priamo do Vašich domácností.
Redakčná rada časopisu Veľké Zálužie prešla od nového kalendárneho
roka 2018 personálnymi zmenami. Je mi potešením predstaviť Vám jej
aktuálne zloženie:
Predseda Ing. Ivana Gecíková PhD. Šéfredaktor: Mgr. Jana Nevínová. Členovia: Ing. Martina Vavríková, Bc. Silvia Cocherová,
Mgr. Eva Očadlíková, Mgr. Lucia Bíliková, Mgr. Ján Moravčík,
Cyprián Bíro / foto.
Nemení sa však iba obsadenie redakčnej rady, ale drobnými zmenami prechádza i obsahová štruktúra časopisu. Už teraz sa môžete tešiť

na príspevky širšieho spoločenského významu a naprázdno neobídu ani
naši najmenší. Počnúc aktuálnym číslom sa budú stretávať so „Zálužiačikom“ – detskou rubrikou s veselými a hravými úlohami.
Našou snahou je vytvoriť prehľadné periodikum s jasnou koncepciou,
komplexným zhrnutím udalostí, ktoré sa navyše bude príjemne čítať
alebo dokonca pobaví. Budeme radi, keď obsah jednotlivých rubrík časopisu inšpirujete a obohatíte svojimi názormi, postrehmi či tipmi aj Vy.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa doteraz podieľali na
tvorbe obecného časopisu a verím, že sa novej redakčnej rade bude dariť napredovať v doposiaľ rozbehnutom pozitívnom trende. Je príjemné
vedieť, že náš obecný časopis je u nás žiadaný, dokonca sa oň zaujímajú aj v okolitých obciach.
Ak máte zaujímavé návrhy na články; témy, ktorým sa oplatí venovať; ľudí ktorí si zaslúžia našu pozornosť; zaujímavé koníčky alebo návrhy, ako našu obec ešte viac zveľadiť - NAPÍŠTE NÁM !
Radi spracujeme Vaše postrehy.
(-rr-)
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
U z n e s en i a
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Zálužie
zo dňa 11. decembra 2017

————————————————————
UZNESENIE č. 349/2017
k bodu č. 2/ Voľba pracovných orgánov obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
predsedu návrhovej komisie PhDr. Petra Cocher
a členov Ing. Andreja Moravčíka a Ing.Jána
Murína. Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková,
Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal
Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta
Ovčíková; Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal
sa: 0; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 350/2017
k bodu č. 3/ Schválenie návrhu programu tridsiateho prvého zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
program tridsiateho prvého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 351/2017
k bodu č. 5/ Správa o plnení uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra Ing. Alici Uharčekovej o plnení uznesení prijatých Obecným
zastupiteľstvom vo Veľkom Záluží.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 352/2017
k bodu č. 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na prvý polrok r. 2018.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing. ; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 353/2017
k bodu č. 7/ Návrh VZN č.5/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školských účelových zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Zálužie
č.5/2017 o určení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
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Obce Veľké Zálužie,
b)sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľké
Zálužie č.5/2017 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školských
účelových zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 354/2017
k bodu č. 8/ Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016
o podrobnostiach financovania škôl a školských
zariadení na území Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Veľké Zálužie č. 1/2016 o podrobnostiach
financovania škôl a školských zariadení na území
Obce Veľké Zálužie,
b)sa uznáša
na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Veľké Zálužie č. 1/2016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení
na území Obce Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 355/2017
k bodu č. 9/ Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Veľké Zálužie č. 3/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Veľké Zálužie,
b)sa uznáša
na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Veľké Zálužie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Veľké Zálužie.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 356/2017
k bodu č. 10/ Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpady na území Obce
Veľké Zálužie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Veľké Zálužie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpady
na území Obce Veľké Zálužie,
b)sa uznáša
na dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľké Zálužie č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpady na území Obce Veľké Zálužie.

Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 357/2017
k bodu č. 11/ Zmluva o bezodplatnom užívaní
pôdy na monitorovanie skládky odpadu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh Zmluvy o bezodplatnom užívaní pôdy
na monitorovanie skládky odpadov na parcele
registra „C“ parc.č. 262/5 – orná pôda o výmere
15354 m2,
b)súhlasí
s bezodplatným užívaním pôdy na monitorovanie
skládky odpadov na parcele registra „C“ parc.č.
262/5 – orná pôda o výmere 15354 m2,
c)schvaľuje
text Zmluvy o bezodplatnom užívaní pôdy na
monitorovanie skládky odpadov na parcele registra
„C“ parc.č. 262/5 – orná pôda o výmere 15354 m2.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 358/2017
k bodu č. 12/ Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve so
Zariadením sociálnych služieb Diamant n.o.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)berie na vedomie
informáciu starostu obce o vybudovaní transformačnej stanice pre potreby ZSS Diamant n.o. a Obce
Veľké Zálužie,
b)schvaľuje
zámer vybudovať transformačnú stanicu pre potreby ZSS Diamant n.o. a Obce Veľké Zálužie
na obecnom pozemku medzi ulicami Rínok a Pod
kaštieľom,
c)odporúča
starostovi obce pokračovať v rokovaniach so Západoslovenskou energetikou.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 359/2017
k bodu č. 13/ Schválenie prevodu pozemku
dôvodom hodným osobitného zreteľa – p. Hutlas
a manželka
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)schvaľuje
prevod pozemku parc.č. 3631/11 k.ú. Veľké Zálužie
o výmere 37 m2, ktorý bol v zmysle geometrického
plánu č. 16/2013 zo dňa 04.11.2013 odčlenený
z pozemku reg. E“ prac.č. 3631 k.ú. Veľké Zálužie,
ktorý je vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie žiadateľom p. Jaroslavovi Hutlasovi a manželke Margite
Hutlasovej, obaja bytom Žatevná 1173/49, Veľké
Zálužie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na predmetnom pozemku stojí časť rodinného domu súp.č. 1173, ktorí žiadatelia užívajú
od roku 1980,
a)schvaľuje
kúpnu cenu za 1 m2 vo výške 3,- eurá,
b)schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Veľké Zálužie

a p. Jaroslavom Hutlasom a manželkou Margitou
Hutlasovou, obaja bytom Žatevná 1173/49, Veľké
Zálužie.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 360/2017k bodu č. 14/ Žiadosť
o finančnú dotáciu pre Cirkevné centrum voľného času v Nitre na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť Cirkevného centra voľného času v Nitre,
b)neschvaľuje
dotáciu pre Cirkevné centrum voľného času, Pavla
Straussa 3, Nitra - Klokočina.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 1 – Ing. Ján Murín; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 361/2017
k bodu č. 15/ Prerokovanie žiadostí záujmových
a spoločenských organizácií o poskytnutí dotácie
na svoju činnosť na r. 2018 – stanovisko kultúrnej
a športovej komisie
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)berie na vedomie
stanovisko Kultúrnej a športovej komisie,
b)schvaľuje
dotáciu pre záujmové a spoločenské organizácie vo
Veľkom Záluží nasledovne:
Lovecký spolok ................................... 1.000,- eur,
Folklórna skupina Ujlačanka ................1.600,- eur,
ZO Jednota dôchodcov .........................2.200,- eur,
Dobrovoľný hasičský zbor ...................3.000,- eur,
MO Slovenského zväzu záhradkárov....2.000,- eur,
Športový klub Veľké Zálužie .............18.000,- eur,
Dychová hudba Zálužanka ...................1.500,- eur,
Slovenský skauting, 45.zbor Posledného
spojenectva ...........................................1.300,- eur,
Materské centrum Blšky ......................2.200,- eur,
Záchranná a zdravotná služba ..............1.200,- eur,
O.z. Mravec ..........................................2.000,- eur,
MO Matice slovenskej .........................1.400,- eur,
Spevácky zbor Valaquenta ...................1.000,- eur,
Lukostrelecký klub ...............................1.600,- eur,
Miestny spolok SČK.............................1.000,- eur,
Karol Hunk,
Honest Ulak Muscules...........................1.000,- eur.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.;
Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Andrej Moravčík,
Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 1 – Juraj Mego;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 362/2017
k bodu č. 16/ Návrh na čerpanie rezervného
fondu obce na krytie výdavkov súvisiacich so
vznikom havarijných a mimoriadnych situácií
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť starostu obce Veľké Zálužie p. Milana Bíra
o o schválenie čerpania rezervného fondu obce na
krytie kapitálových výdavkov v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. §10 ods.9 ,
b)schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce na:
-na Rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení v hospodárskej budove materskej školy (ŠJ
MŠ) vo výške 7.267,15 Eur,
-na riešenie mimoriadnej situácie – nákup nového
servera pre potreby obce vo výške 3.858,00 Eur,
-na odstraňovanie havarijného stavu po prívalových
dažďoch (mesiace jún, júl a august 2017) na uliciach Rapatská, Podvinohrady, Vodná, Rínok a Škol-

ská v celkovej výške 10.060,00 Eur.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 363/2017
k bodu č. 17/ Návrh na čerpanie rezervného
fondu obce na krytie kapitálových ýdavkov
súvisiacich s rekonštrukciou podkrovia budovy
športového klubu
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť starostu obce Veľké Zálužie p. Milana
Bíra o schválenie čerpania rezervného fondu obce
na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou podkrovia budovy športového klubu.
b)schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce na:
na krytie kapitálových výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou podkrovia budovy športového klubu
vo výške 20.000,00 Eur.
Hlasovanie: za: 5 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Mgr.; Juraj Mego; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.; proti: 4 – Daniela Beličková,
Mgr.; Peter Cocher, PhDr., Daniela Hollá, Ing; Ján
Murín, Ing.; zdržal sa: 1 – Ing. Andrej Moravčík;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 364/2017
k bodu č. 18/ Návrh 3. úpravy rozpočtu Obce
Veľké Zálužie za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh tretej úpravy rozpočtu za rok 2017,
b)berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu tretej
úpravy rozpočtu za rok 2017,
c)schvaľuje
návrh tretej úpravy rozpočtu za rok 2017 na úrovni
hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.
Hlasovanie: za: 5 - Jaroslav Bozáň; Michal Halveland, Mgr.; Juraj Mego; Iveta Ovčíková; Martina
Vavríková Ing.; proti: 3 – Peter Cocher, PhDr.,
Daniela Hollá, Ing; Ján Murín, Ing.; zdržal sa: 2
– Ing. Andrej Moravčík; Daniela Beličková, Mgr.;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 365/2017
k bodu č. 19/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 s výhľadom na r. 2019, 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
pozmeňovací návrh k návrhu rozpočtu obce Veľké
Zálužie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,
2020,
b)schvaľuje
pozmeňovací návrh k návrhu rozpočtu obce Veľké
Zálužie a rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 6 - Daniela Beličková, Mgr.; Peter
Cocher, PhDr., Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego;
Andrej Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; proti:
1 – Ing. Martina Vavríková; zdržal sa: 3 - Jaroslav
Bozáň; Michal Halveland, Mgr. Iveta Ovčíková;
nehlasoval: 0
————————————————————
UZNESENIE č. 366/2017
k bodu č. 19/ Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 s výhľadom na r. 2019, 2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
návrh rozpočtu na rok 2018, s výhľadom na roky
2019 a 2020,
b)berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 a 2020,
c)schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2018 na úrovni hlavných

kategórií ekonomickej klasifikácie,
d)berie na vedomie
výhľad rozpočtu obce na roky 2019 a 2020.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 367/2017
k bodu č. 20/ Návrh plánu zasadnutí Obecného
zastupiteľstva vo Veľkom Záluží na r. 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
schvaľuje
plán zasadnutí OZ na rok 2018:
05.03.2018 o 17.30 hodine,
04.06.2018 o 17.30 hodine,
03.09.2018 o 17.30 hodine,
03.12.2018 o 17.30 hodine.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 368/2017
k bodu č. 21/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
a)prerokovalo
žiadosť Centra voľného času pri ZŠ kniežaťa
Pribinu, Nitra,
b)neschvaľuje
dotáciu pre Centrum voľného času pri ZŠ kniežaťa
Pribinu, Nitra.
Hlasovanie: za: 9 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Iveta Ovčíková; Martina Vavríková
Ing.; proti: 0; zdržal sa: 1 - Ján Murín, Ing.; nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 369/2017
k bodu č. 21/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
správu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
————————————————————
UZNESENIE č. 370/2017
k bodu č. 21/ Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží
berie na vedomie
informáciu hlavnej kontrolórky o finančnej kontrole za 3. štvrťrok r. 2017 v Základnej škole Veľké
Zálužie.
Hlasovanie: za: 10 - Daniela Beličková, Mgr.; Jaroslav Bozáň; Peter Cocher, PhDr., Michal Halveland, Mgr.; Daniela Hollá, Ing; Juraj Mego; Andrej
Moravčík, Ing.; Ján Murín, Ing.; Iveta Ovčíková;
Martina Vavríková Ing.; proti: 0; zdržal sa: 0;
nehlasoval:0
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Obecný úrad informuje
ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV K 31.12.2017
Por. Priezvisko a meno
číslo daňového dlžníka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Audy Zdenko
Baloghová Eva
Bangová Erika
Bangová Mária
Bédi Peter
Bodišová Dušana
Borotová Eva
Današová Viera
Draškovič František (1945)
Droběnová Eva
neb.Garabíková Mária
Greguš Miroslav
Hrnko Jozef
Hrnko Karol
Hrnko Vladimír
Hulala Marián
Ivančík Juraj, Mgr.
Kečkéš Marek
Kečkéšová Viera
Kičiňová Eva
Kmeťo František
Kmeťo Július
Kmeťo Radko
Koišová Monika
Komarňanský Emil
Kotlár František
Kováč Sebastián
Kováčik Ladislav
Kováčová Oľga
Kováčová Simona, Ing.
Kriška Patrik
Kriška Viliam
Krišková Zuzana
Križanová Zuzana
Kudri Oto
Kudry Gejza
Kudryová Mariana
Kudryová Patrícia
Kuna Michal
Kuruc Michal, Ing.
Kutaková Simona
Lahučká Erika
Leššová Janka
Letko Miroslav
neb. Lukáč Alojz

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Veľké Zálužie, Hlavná 1239/8
Veľké Zálužie, J.Petroviča 378/5
Veľké Zálužie, Budín 978/37
Veľké Zálužie, Hlavná 450/33
Veľké Zálužie, Piesková 1097/12
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Cintorínska 376/17
Veľké Zálužie, Hlavná 718/52
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344/59
Veľké Zálužie, Sliváše 990/5
Veľké Zálužie, Rínok 338/40
Veľké Zálužie, Hlavná 670/75
Veľké Zálužie, Piesková 1085/38
Čakajovce 436
Veľké Zálužie, Agátová 1471/4
Lehota 219
Veľké Zálužie, Piesková 1078/54
Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Podvinohrady 530/72
Veľké Zálužie, Titváň 38/16
Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13
Veľké Zálužie, Agátová 1436/13
Veľké Zálužie, Podvinohrady 565/2
Veľké Zálužie, Malá Urbankova 813/4
Veľké Zálužie, Agátová 1383/15
Veľké Zálužie, Rapatská 915/42
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Veľké Zálužie, Piesková 1087/34
Veľké Zálužie, Žatevná 1150/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 417/8
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Hlavná 367/25
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 318/79
Veľké Zálužie, Družstevná 34/65
Veľké Zálužie, Kostolná 366/2
Veľké Zálužie, Jarocká 398/17
Veľké Zálužie, Družstevná 62/28
Veľké Zálužie, Okružná 431/6

Výška nedoplatku
v€

322,75
185,47
391,39
280,70
181,18
262,68
561,35
167,54
376,76
176,44
182,92
317,50
167,29
743,42
203,53
362,91
234,95
297,39
180,81
1413,74
456,83
437,86
472,31
355,73
255,82
422,37
540,81
214,80
438,65
217,43
594,53
552,45
228,68
210,64
648,41
667,75
419,21
241,02
188,70
283,99
875,74
357,80
451,56
279,06
885,80

Por.
číslo
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Priezvisko a meno
daňového dlžníka

Macho Miloš, Ing.
Machúčová Katarína
Macková Martina
Mego Filip
Mezey Vladimír (1956)
neb.Novomeský Ján (1962)
Novomeská Mária
Pillér Jozef
Pillér Peter
Pillérová Mária
Pillérová Viera
Pötzl Karol
Rác Ivan
Rajtar Peter
Rehová Karina, Mgr.
Rigo Ladislav (1964)
Rigo Vladimír
Rigová Emília
Rigová Zuzana
Salay František
neb.Segéňová Anna
Segéňová Jana
Segéňová Monika
Slovák Juraj
Slováková Anna
Statečný Peter
Stojka Ladislav (1944)
Stojka Ladislav (1969)
Stojková Helena
Stojková Mária
Šipoš Ivan
Šípoš Juraj
Šipoš Kamil
Šipošová Iveta
Šípošová Zuzana
Škvareninová Viera
Švihoríková Alena
neb. Tkáčik Peter
Tkáčiková Erika
Tkáč-Zabáková Andrea
Tomaščík Jozef
Vágai Milan (1949)
Vindiš Jozef
Volárik Andrej
Žaneta Sádecká

Trvalý pobyt
daňového dlžníka

Nitra, Tr. A. Hlinku 28
Veľké Zálužie, Jarocká 1294/10
Sereď, Vysoká 8
Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35
Veľké Zálužie, Spojovacia 433/1

Veľké Zálužie, Tichá 449/2
Veľké Zálužie, Hlavná 855/42
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Hlavná 855/42
Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7
Veľké Zálužie, Piesková 1016/5
Veľké Zálužie, Hlavná 717/54
Veľké Zálužie, Okružná 455/16
Veľké Zálužie, Kúty 213/1
Veľké Zálužie, Okružná 418/1
Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
Veľké Zálužie, Hlavná 1138/20
Veľké Zálužie, Hlavná 368/27
Veľké Zálužie, Piesková 1070/70
Veľké Zálužie, Piesková 1070/70
Veľké Zálužie, Jarocká 1293/8
Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295/27
Veľké Zálužie, Obecná 949/14
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Okružná 428/10
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Kostolná 362/8
Veľké Zálužie, Jarocká 1298/18
Veľké Zálužie, Budín 1131/8
Veľké Zálužie, Hlavná 1240/4
Veľké Zálužie, Podvinohrady 1344/59
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie, Hlavná 453/39
Veľké Zálužie, Fabrická 409/6
Veľké Zálužie, Kúty 216/7
Nitra, Zvolenská 2

Výška nedoplatku
v€

443,74
667,65
236,55
265,75
600,03
287,36
1008,70
214,55
195,51
297,43
433,02
201,47
1077,04
404,90
262,21
610,23
1445,79
292,02
813,44
346,37
173,00
217,35
174,68
1312,48
257,58
228,45
315,92
465,00
186,24
160,81
552,73
489,96
682,11
873,27
180,88
731,03
281,18
1336,26
180,87
298,86
401,70
835,30
296,09
739,03
375,00

Na základe §52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec zverejniť
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej
osoby 1600 €. 					
						
Vypracovala : Veronika Kolaříková. Aktualizovaný stav k 31.12.2017.
						
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.
							
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obce zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka,
ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160€ a u právnickej osoby 1600 €.
Vypracovala : Veronika Kolaříková
Aktualizovaný stav k 28.02.2018

STRANA 6

Označovanie budov
Podľa zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení § 2c
ods.4, vlastník budovy je
povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so
súpisným číslom a tabuľkou
s orientačným číslom, ak je
určené. Preto pripomíname,
že i naďalej pokračuje vydávanie tabuliek s orientačnými číslami v klientskom
centre obecného úradu. Poplatok za tabuľku je 4,50€.
Prevziať ju môže ktorýkoľvek rodinný príslušník alebo
aj sused.
			
(-vl-)

Obecný úrad informuje
Podávanie žiadosti o prenájom obecných bytov

Obec Veľké Zálužie zastúpená starostom obce, v zmysle VZN
č. 1/2015 a dodatku k vzn č. 1/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov
obce obstaraných z verejných prostriedkov oznamuje záujemcom - žiadateľom o pridelenie obecného nájomného bytu možnosť podať si žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
na obecnom úrade vo Veľkom Záluží, kde si môžu vyzdvihnúť
potrebné tlačivá.
Obec Veľké Zálužie na základe úplnosti a pravdivosti všetkých
dokladov priložených k žiadosti o pridelenie nájomného bytu,
zostaví po uzávierke podania prihlášok podľa izbovitosti návrh
zoznamu žiadateľov.
Žiadatelia budú do návrhu poradovníka zaradení zo zoznamu
žiadateľov po splnení potrebných kritérií uvedených vo VZN
č. 1/2015 A dodatku k VZN č. 1/2017 o podmienkach
a kritériách prideľovania, užívania a správy nájomných bytov

v domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.
Zostavením návrhu poradovníka bude poverená komisia pri
obecnom zastupiteľstve vo Veľkom Záluží pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie.
Poradovník žiadateľov o byty schvaľuje obecné zastupiteľstvo
vo Veľkom Záluží na základe odporúčania komisie.
Byty budú odovzdávané v prípade uvoľnenia terajšími užívateľmi, aktuálne ani jeden byt nie je voľný.
Predpokladaný termín schvaľovania poradovníka je jún 2018.
Termín uzávierky podávania žiadostí je 30. apríl 2018.
		

Vo Veľkom Záluží, 17. február 2018
(-ocu-)

PLATNOSŤ OBČIANSKYCH PREUKAZOV

UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV PSOV

Podľa zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch §7 ods.2
pís.a) nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania. V prípade zmeny orientačných čísel v našej obci, ktorá prebehla v roku 2016, bola povinnosť občanov dať si vymeniť svoj občiansky preukaz, aj keď na
ňom majú platnosť vyznačenú napríklad do roku 2020. Ak na
zadnej strane nemáte trvalý pobyt správne - čo znamená názov
obce, názov ulice, súpisné číslo/ orientačné číslo, Váš občiansky
preukaz je neplatný a je potrebné ho vymeniť. Výmena z dôvodu zmeny číslovania je bezplatná. Vo svojom vlastnom záujme
si neplatný občiansky preukaz vymeňte. Nebudete mať potom
problém, ak ho budete potrebovať na právne účely ako napríklad
pri overení podpisu, žiadosti na sociálne dávky, pri žiadosti na
materské, pri vybavovaní cestovného pasu, prepisu automobilu
alebo pri žiadosti na uzavretie manželstva.
(-vl-)

Na základe neustálych podnetov a sťažností od občanov Obecný úrad Veľké Zálužie upozorňuje chovateľov psov na sústavné
porušovanie zákona o voľnom pohybe psov po obci bez majiteľa, ktorým sa dopúšťajú priestupku. Tieto voľne sa pohybujúce psy ohrozujú všetkých občanov, ale najmä malé deti. Zároveň ohrozujú ostatné zvieratá a poškodzujú ploty, znečisťujú
detské ihriská a verejné priestranstvá. Preto dôrazne žiadame
občanov, aby si dôkladne zabezpečili svojich psov a tak zamedzili ich voľnému pohybu po obci. V prípade, že pohyb psov
v obci bude aj naďalej narastať, obec bude nútená podstúpiť
opatrenia, ako upovedomenie policajnej hliadky, odchyt túlajúcich sa psov a následné pokutovanie ich majiteľov. Zároveň
upozorňujeme občanov - majiteľov psov, že každý pes musí byť
zaevidovaný na obecnom úrade v evidencii psov, kde mu bude
pridelené číslo a toto číslo musí mať pes na obojku.
(-ocu-)

Seniori pozor !
Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !
Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov,
aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o
podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám a predstavujú sa
nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely, ale tiež ako
lekári. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných
hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich
príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže
komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej
osobe cez službu Western Union, príp. ich osobne priniesli na
určené miesto a odovzdali osobe, ktorá zariadi všetky potrebné
veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii. Policajný zbor
preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná osoba, ktorá
sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali
peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.

V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií,
ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť
dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež
vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice
a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal
dopravnú nehodu s kamiónom a leží v nemocnici v kritickom
stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví
predajcovia a ponúkajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník
ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť.
Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme
osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali
pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia
dôveryhodne.
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Čo sa deje za dverami
Rekonštrukcia kúrenia na pošte
Pošta v našej obci sa nachádza v budove, ktorá patrí do
majetku obce Veľké Zálužie. Slovenská pošta požiadala obec o nové kúrenie na pošte, nakoľko v zimnom
období „staré“ kúrenie nevyhrievalo priestory pošty.
Staré kúrenie totiž nebolo ani zďaleka také účinné ako
sú dnešné moderné technológie. A tak obec investovala do nového tepelného čerpadla vzduch - voda, ktoré
je modernejšie, úspornejšie a ekologickejšie. Okrem
toho dokáže zabezpečiť v horúcich dňoch aj chladenie
daného priestoru. Celú potrebu tepla v budove dokáže
pokryť bez ďalšieho prídavného zdroja, pričom na kúrenie využíva výlučne nezávislé a obnoviteľné zdroje.
Tepelné čerpadlá dosahujú výrazné úspory oproti plynovým kotlom. Hoci je ich kúpna cena vyššia, veríme,
že naše pani poštárky sa budú v priestoroch cítiť príjemnejšie. Zato sa nám odvďačia milým úsmevom pri
vybavovaní stránok.

Nové skladové priestory a umývačka riadu v SD

Skladové priestory
Už od minulého roka prebieha spoločenský dom menšími, ale viditeľnými zmenami. SD prešiel niekoľkými úpravami. Už koncom
roka bola vymaľovaná malá i veľká sála, chodby, ale aj kuchyňa.
V kuchyni sme vymenili umývačku riadku za novšiu a úspornejšiu,
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Nová umývačka v SD
no „starú“ sme dali opraviť a zabudovali v barovej časti. Počítačovú miestnosť CVČ Slniečko sme presťahovali do horných
priestorov a miestnosť sme tak malou prerábkou dispozične prispôsobili skladovej miestnosti pre inventár SD.

Duchovné slovo
Drahí farníci,
milí priatelia,
jeden z farských časopisov na Slovensku priniesol v tomto čase pozoruhodný citát z knihy
Drahý pápež František:
„Drahý Svätý Otec, prečo uctievame kríž? Ako sa
máš? Ja sa mám dobre.“
Tadiwanashe (10-ročný chlapec zo Zimbabwe)
„Drahý Tadiwanashe,
kríž si uctievame preto, lebo, ako povedal svätý Pavol, je našou slávou. Na kríži Ježiš vyhral a získal víťazstvo nad zlom a diablom.
Na olympiáde víťaz vystúpi na stupeň víťazov, dostane krásnu trofej. Ježišovou trofejou
je kríž, on je jeho triumfom. Smrťou na kríži
smrť porazil. Vyhral! A tak je kríž našou slávou. Na kríži utrpel diabol porážku, a preto sa
ho bojí. Je znakom jeho prehry.“
(porov. Michael, Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica, 2018, s. 13)
Uvedené bezprostredné slová odpovede
na úprimnú detskú otázku nás všetkých môžu
sprevádzať tohoročným časom Veľkej noci. Počas nej totiž na celom svete Cirkev obnovuje
zvesť naplnenú prekvapením prvých učeníkov:
„Ježiš vstal z mŕtvych!“ ‒ „Skutočne vstal zmŕtvych, ako predpovedal!“. Starobylý sviatok Veľkej noci, pamiatka na vyslobodenie židovského
národa z egyptského otroctva, dosahuje svoje
naplnenie: Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním
nás vyslobodil z otroctva hriechu a smrti a otvoril
nám prístup k večnému životu. Všetci, ktorí sa
necháme ovládnuť hriechom, strácame správnu
cestu a mylne napredujeme ako stratené ovečky.
Ale Boh sám, náš Pastier, prišiel, aby nás hľadal.
Aby nás zachránil, uponížil sa až k potupe na kríži. A dnes môžeme s radosťou povedať: „Vstal
z mŕtvych dobrý Pastier, ktorý z lásky k svojmu
stádu vyšiel v ústrety smrti, aleluja!“. Prostredníctvom čias Vzkriesený Pastier neúnavne hľadá
nás, svojich bratov stratených v púšťach tohto
sveta. A znakmi svojho Umučenia ‒ ranami jeho
milosrdnej lásky ‒ priťahuje si nás na svoju cestu,

cestu života. Aj dnes On sám berie na svoje plecia
toľkých našich bratov a sestry utláčaných zlom
v jeho rozličných formách. Vzkriesený Pastier
hľadá každého, kto sa stratil v labyrintoch samoty a vylúčenia; ide mu v ústrety prostredníctvom
bratov a sestier, ktorí sa vedia priblížiť s rešpektom a nežnosťou a umožniť týmto osobám začuť
jeho hlas. Hlas na ktorý sa nezabúda, ktorý opäť
volá k priateľstvu s Bohom. Vzkriesený Pastier
sa ujíma všetkých, ktorí sa stali obeťami starých,
či nových foriem otroctva (porov. Pápež František, Urbi et orbi, 2017).
Drahí farníci, milí priatelia, spolu s veľadôstojným pánom titulárnym opátom Vladimírom
Paulinim Vám všetkým želáme a vyprosujeme
požehnané a pokojné prežitie tohoročnej Veľkej
noci. Nech Vzkriesený Pán Ježiš naplní Váš život
a život Vašich rodín radosťou a milosťou.
Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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Zo života v obci
PREDSTAVUJEME...
Naša obec je známa tým, že vždy hľadá možnosti ako
podporiť umelecké a kultúrne aktivity. O to viac, keď
iniciátor, resp. autor pochádza z jej radov a myšlienka
či výsledné dielo ju nejakým spôsobom obohatí. Ján
Moravčík (37) aj s finančnou podporou obce Veľké Zálužie vydal nedávno knižku pre deti pod názvom Zvieratníček. O jeho inšpiráciách i knižke samotnej sme sa
porozprávali s autorom:
Red.: Kedy vo Vás skrsol nápad napísať knižku pre deti?
Ide o prvotinu alebo ich máte na svedomí už viac?
JM: Bude to znieť možno neuveriteľne, ale prvý krátky úryvok
vznikol približne pred 17 rokmi, čo ale bolo jeho impulzom Vám
už nepoviem. Som rád, že knižočka po dlhších peripetiách uzrela svetlo tlačiarenského stroja (smiech). Ide o môj knižný debut.
Red.: Napadlo Vám, že by básničiek mohlo byť postupne
viac, povedzme na knihu?
JM: Ja sa pomerne rýchlo nadchnem pre väčšie projekty (smiech)
a ako sa poznám, zaiste mi to v tej chvíli aj napadlo, no ďalšie
„kúsky“ sa rodili veľmi sporadicky.
Red.: Spoločnou témou básní sú zvieratká, vyplýva to aj zo
samotného názvu knižky. Prečo práve ony?
JM: Prenášanie ľudských vlastností do zvieracej ríše je typické pre väčšinu rozprávok. Udialo sa to tak nejako automaticky.
Okrem toho, mám rád, keď vznikajú vtipné situácie, prameniace
z vyššie spomenutého.
Red.: Takže sa môžeme tešiť na vtipné čítanie?
JM: Možno nie vyslovene vtipné, ale povedzme, že o úsmevné
momenty nebude núdza. K tomu primiešajte nejaké to nenápadné poučenie...
Red.: Prezradíte nám o knižke ešte trochu viac? Akú cieľovú
skupinu ste chceli osloviť?
JM: Zvieratníček obsahuje takmer tridsiatku rôzne veršovaných
básničiek, určených najmä pre predškolákov, ale určite nimi nepohrdnú ani „veľkáči“ na 1. stupni ZŠ. Ešte doplním, že verše
sú sprevádzané farebnými ilustráciami talentovanej výtvarníčky
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Barbory Kotryovej, s ktorou som na knižke spolupracoval.
Red.: Takže originálne čítanie pre najmenších...
JM: Nielen pre najmenších. Pri listovaní vo Zvieratníčku
sa totiž môže stať, že v hlavnom hrdinovi sa kde-kto spozná i z radov dospelých (smiech). Ďalším prekvapením
sú tiež maľovanky, teda je užitočné mať pri sebe farbičky.
Ďakujem za rozhovor.
(-jn-)

Zo života v obci
SLNIEČKO SPREVÁDZALO BASU CELOU DEDINOU

V nedeľu 11.februára popoludní bolo vo Veľkom Záluží veselo.
Nádherné slniečko sprevádzalo nielen basu, ale aj veselý fašiangový sprievod jej “Pochovávania“. Slávnostne vyzdobené konské povozy, na čele sprievodu s pánom starostom a jeho milou
manželkou a spevom FSk Ujlačanka, s harmonikovým sprievodom Ferda Andrášika dávali každému obyvateľovi na známosť,
že prechádza veselý fašiangový sprievod a pozýva ich, aby sa
pridali. Veru sa aj pridávali, a nielen domáci. Dôvtipné masky,
medzi ktorými nechýbali víly, cigánky, vodník, myška, princezná, líštička, ale aj iné masky z diaľky pozorovala Rybana,
ktorá sa nakoniec pridala a veselými očkami vyjadrovala spokojnosť, že na chvíľu opustila svoju prériu a prišla na fašiangy do Zálužia. Bola spokojná, že je v bezpečí, veď ju chránili
vojaci I. sv. vojny, starostliví hasiči na bicykli s pripravenou
hadicou, obetaví záchranári, ale aj ostatní. Veď išlo o vzácneho zahraničného hosťa. Anka Baková, vedúca FSk Ujlačanka,
s úsmevom stíhala spievať piesne, tancovať s domácimi, pomáhať s občerstvením, aj vítať ďalších záujemcov o sprievod, čo
potešilo aj mňa a moje priateľky z Piešťan. Tam veru nemáme
takýto sprievod, takže sme sa s radosťou pridali a zaspievali si
spolu s Paľkom Krumpálom a ostatnými: Mám ja hrušku a nič
na nej...“. V sprievode bolo aj veľa mladých ľudí, nadšených
pre zachovanie tradície. Oslovila som mladého chlapca, či si
môžem odfotiť vozík, na ktorom ťahal basu. Prikývol, usmial sa
a povedal: „Ja to mám s basou ľahké, ale odfoťte si aj toho predo
mnou, čo ťahá vozík s darmi občerstvenia, ten je veru ťažký“.
A mal pravdu, vozík s občerstvením bol preplnený dobrotami.

Bolo to príjemné prekvapenie, že mnohí obyvatelia Zálužia privítali fašiangové zvyky s veľkým pochopením a pripravili pre „
fašiangárov“ dobroty. Ženy napiekli šišky, fánky, pagáčiky, koláče, pripravili jednohubky... a muži tekuté občerstvenie v podobe
vareného vínka, punču, horúceho čaju, slivovice alebo marhuľovice. Aj pred domom Dežka Mesároša bolo veselo... Jeho malé
vnučky z Bratislavy sa osmelili a o stošesť spievali a tancovali
s pani starostovou. Najmladšia z nich mi stihla povedať : „Pozli,
ja mám na hlave loch“. ( t.zn. Pozri, ja mám na hlave roh!!!) To
bola jej maska aj po celý večer v spoločenskom dome, kde sa
vykrúcala spolu s ostatnými deťmi. Bolo sa na čo pozerať... Sála
patrila deťom v rôznorodých maskách, bol to ich rozprávkový
svet. Fašiangové slávnosti v spoločenskom dome pokračovali
nielen vystúpeniami folkloristov z Drienky, Gajdošských trogárov, spevom a hudbou DH Zálužanka, ale aj samotným scénickým pochovávaním basy. FSk Ujlačanka si dobre pripravila
scenár, ktorý pobavil aj rozosmial. Na tvárach prítomných bolo
vidieť spokojnosť a úsmevy, ale nielen od pekného a hodnotného programu, aj od zabíjačkových dobrôt, pripravených zamestnancami obce a od tekutých nápojov, ktoré pozdvihli náladu.
Úprimne ďakujem vedeniu obce, Mgr. Janke Nevínovej, FSk
Ujlačanka, aj všetkým účinkujúcim zato, že som mohla prežiť
v mojom rodisku taký nádherný deň.
S úctou rodáčka obce Veľké Zálužie
Zita Bruncková Peniašková z Piešťan
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Materská škola
Benefičný ples Materskej školy
Dňa 20.1.2018 sa v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží
konal v poradí už 13-ty ročník Benefičného plesu organizovaného pod záštitou Materskej školy vo Veľkom Záluží. Cieľom
tohto podujatia bolo príspevkom zveľadiť prostredie škôlky pre
malých škôlkarov. Benefičnú myšlienku tohto plesu sa podarilo
uskutočniť vďaka podpore miestnych sponzorov, pomocou finančných, vecných darov ale aj pomocou kúpy samotnej vstupenky. Významnú úlohu pri organizácii plesu zohrala predsedníčka Rady rodičovského združenia Ing. Monika Novotná, ktorej
sa za pomoci organizačného výboru Daniely Chmelanovej, Ing.
Silvie Tkáčovej, PhD., Ing. Ľudmily Komárňanskej, Mgr. Lucie
Cibulovej, Mgr. Miriam Moravčíkovej podarilo všetko zorganizovať tak, aby sa ples mohol uskutočniť.
Ples otvorila predsedníčka Ing. Monika Novotná, ktorá vyzvala

k príhovoru pani riaditeľku MŠ Janu Zaujecovú a pána starostu
Veľkého Zálužia Milana Bíra k prípitku. Počas večera si prítomní hostia mohli poprezerať výtvory našich malých školkárov,
ktorými bola vyzdobená malá sála. Predškoláci nám za pomoci
pani učiteliek Mgr. Bakovej a p.Halvelandovej predviedli krásne
vystúpenie v podobe tanca a hry na hudobných nástrojoch. Ako
hlavný program vystúpil p. Janák, ktorý k nám prišiel z Čiech
a bravúrne imitoval kráľa popu Michaela Jacksona. O splnenie
ušľachtilého cieľa, podpory materskej školy, sa postarala aj bohatá tombola. Do skorých ranných hodín hrala a zabávala prítomných kapela ČIBUK. Pevne veríme, že aj ďalší ročník tohto
krásneho plesu bude úspešný minimálne tak, ako tento 13-ty. 		
						
						
(-mn-)

Workout pre deti

Zápis do Materskej školy 2018/19

Street workout je šport zahŕňajúci rôzne cviky na verejných
športových ihriskách, priamo na ulici. Dôraz kladie na
cvičenie s vlastnou váhou tela. Ide o cviky na hrazde, bradlách, či rôznych konštrukciách. V našej obci sa sformovala
workoutová skupina pod názvom Honest Ulak Mucles, ktorá realizuje tento najlacnejší šport na ihrisku za základnou
školou. Zariadenia si svojpomocne postavili, s materiálom
pomohla obec. Aby motivovali čo najširší okruh mladých
ľudí a dostali sa i do povedomia detí, prišli títo nadšenci
predviesť svoje športové schopnosti aj k nám do materskej
školy. Deti zaujali svojim vystúpením a motivovali k telesnej
aktivite. Spoločne si vyskúšali rôzne posilňovacie cvičenia na
žinienkach a bradlách. Deti boli cvičením nadšené. O to bola ich
radosť väčšia, keď boli na záver obdarené hračkami.
				
(-zb-)

Čoskoro sa nám predškoláci zapíšu ako budúci prváci v základnej škole a o niekoľko týždňov nasleduje aj zápis detí do
materskej školy na školský rok 2018/2019.
Zápis detí je naplánovaný na začiatok mája, presný dátum,
miesto konania a kritériá prijatia sa včas záujemcovia dozvedia
z vyvesených oznamov na verejne dostupných miestach: budova materskej školy, potraviny v obci, vývesná tabuľa obecného
úradu či lekáreň, takisto z obecného rozhlasu a webovej stránky
našej školy. Na zápis je potrebné priniesť písomnú žiadosť o prijatie a potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, prípadne vyjadrenie
príslušného odborného lekára, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Žiadosti o prijatie dieťaťa budú
vopred k dispozícii v MŠ a na webovej stránke školy.
						
(-jz-)
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Materská škola
Fašiangy v našej MŠ
V období fašiangov, ktoré trvajú od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, sa koná množstvo plesov, zábav a karnevalov. Aj v našej MŠ sme
si pripravili veselý týždeň fašiangových edukačných aktivít, osvojili si
fašiangové tradície, vyzdobili triedy, zhotovili karnevalové masky, recitovali básne a spievali. A samozrejme, tak ako po iné roky, nechýbal ani
fašiangový karneval, ktorý sa konal dňa 6.2.2018 v priestoroch našej
MŠ. Deti sa už po príchode do materskej školy prezliekali do kostýmov
a menili sa na rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká a smelých bojovní-

kov. Celé dopoludnie sa potom nieslo vo veselej atmosfére. Deti sa navzájom predstavovali, spevom navštívili aj kamarátov v iných triedach,
nechýbala diskotéka a občerstvenie, ktoré zabezpečili rodičia, za čo im
ešte raz ďakujeme.
Na záver si všetky masky zaslúžili karnevalovú medailu a sladkú odmenu. A už teraz sa deti tešia na budúcoročný karneval a rozmýšľajú, aké
masky budú...
		
(-eo-)

Predškolská trieda V1

Stredná trieda S1

Stredná trieda S2

Predškolská trieda V2

Malá trieda
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Základná škola
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Výsledky školského kola:
I. kategória – poézia
neudelené
Matej Kuruc
Stanislava Majerová
Sofia Paliesková
I. kategória – próza
1.miesto Paulína Šinkorová
2.miesto Sofia Gulabová
3.miesto Matúš Cocher
II. kategória
1.miesto Viktória Valentová
2.miesto Alica Beneová
3.miesto Pavla Zabáková
III. kategória
1.miesto Silvia Šinková
2.miesto Ema Križanovičová
			
3.miesto Barbora Balážiová
1.miesto
2.miesto
3.miesto

2.A
3.A
3.B
4.B
4.B
4.B
5.B
7.A
5.B
9.A
8.A
8.A

Hviezdoslavov Kubín - I.kategória
Naša škola kontinuálne udržiava tradíciu celoslovenskej recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa uskutočnil už 64. ročník. V dňoch
7.2. a 12.2. 2018 sme zorganizovali školské kolo, v ktorom v
troch kategóriách súťažilo spolu 32 účinkujúcich z 2.-9. ročníka.
Umelecký prednes žiakov 5. – 9. ročníka hodnotila porota, ktorú
tvorili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry v zložení Mgr.
J.Ballová, Mgr. E. Ostertágová, Mgr. P. Hujer, Mgr. A. Pánska
a výkony žiakov 2. - 4. ročníka posudzovali vyučujúci I. stup-

ňa Mgr. E. Števíková, Mgr. M. Hrašková, Mgr. Ľ.Prepelicová,
Mgr. J.Viechová, Mgr. A. Bírová, Mgr. E. Škodová a Mgr. I.
Vašš.  Porota ocenila snahu detí naučiť sa umelecký text a predniesť ho pred publikom. Hodnotné knižné odmeny pre víťazov
zakúpila Rada rodičov a spolu s diplomom ich odovzdala pani
riaditeľka Mgr. Darina Lahučká a p. zástupkyňa Mgr. Mária
Hrašková. Víťazi svojich kategórií postupujú do obvodného
kola v Nitre.						
				
(-mh-)

Výsledky testovania piatakov

Kurz prvej pomoci

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných meraní v mesiaci február
zverejnil oficiálne výsledky testovania žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré sa konalo v novembri 2017. Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov
a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň
ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na
prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň. V porovnaní s celoslovenským
priemerom naši piataci dosiahli o 2,4 % lepší výsledok v slovenskom
jazyku, a o 0,9% lepší výsledok v matematike. Z meraní vyplýva, že
vedomostná úroveň našich žiakov je porovnateľná s inými školami na
Slovensku, ba dokonca v oboch monitorovaných predmetoch vyššia
ako je celoslovenský priemer. Tento výsledok urobil veľkú radosť všetkým pedagógom.

So vzdelávaním v oblasti prvej pomoci je dôležité začať už od útleho veku. Čím skôr sa žiaci s touto témou oboznámia, tým skôr majú
šancu uvedomiť si, že vďaka nenáročným úkonom dokážu zachrániť
človeku život. Zároveň získajú dôležité poznanie o tom, aký je ľudský
život vzácny a že pre jeho záchranu stačí niekedy naozaj málo. Naša
základná škola už niekoľko rokov spolupracuje so Strednou zdravotníckou školou v Nitre. Študenti, väčšinou naši bývalí žiaci spolu s ich
pedagógom pre prax pravidelne prichádzajú medzi deti školského klubu a zážitkovou formou ich učia zásady prvej pomoci. Čo robiť, keď
si kamarát na ihrisku zlomí nohu, ako zistiť, či je človek v ohrození
života, ako správne zavolať záchranku, ako zastaviť krvácanie. To sú
niektoré z tém, ktoré študenti s deťmi prakticky skúšajú na figurantochsvojich spolužiakoch. Učenie sa uskutočňuje hravou formou tak, aby
téme deti čo najlepšie porozumeli. Dozvedia sa, ako správne ošetriť
odreniny, podvrtnutý členok, čo robiť pri úpale, uštipnutí hmyzom a iné
praktické rady, ktoré sa im môžu kedykoľvek hodiť. Naučia sa aj, ako
správne privolať sanitku a čo treba povedať operátorovi do telefónu.
Dôležitou súčasťou inštruktáže je naučiť sa uložiť pacienta do stabilizovanej podoby a vedieť poskytnúť masáž srdca a dýchanie. Deti si
skúšajú tieto úkony na figuríne. Inštruktori sa počas ukážok zameriavajú aj na psychickú prípravu detí na nepredvídateľné udalosti, ktorá je
rovnako dôležitá ako tá fyzická. Prostredníctvom týchto aktivít podporujeme bezpečný fyzický, ale aj psychický rozvoj detí a učíme ich
zvládnuť krízové a život ohrozujúce situácie. Prvá pomoc je primárna
zručnosť a práve jej ovládanie mnohokrát rozhoduje, či deti, ale aj dospelí v prípade potreby dokážu pomôcť.
				
(-mh-)

						
PREDMETY
MAT
Počet testovaných žiakov školy
39,0
Maximálny počet bodov v teste
30,0
Priemerný počet bodov školy
19,7
Priemerný počet bodov v SR
19,4
Priemerná úspešnosť školy v %
65,6
Priemerná úspešnosť v SR
národný priemer v %	 
64,7
Rozdiel priemernej úspešnosti
školy oproti národnému priemeru v % +0,9
STRANA 14
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SJL
39,0
30,0
19,6
18,9
65,2
62,8
+ 2,4

Základná škola
Lyžiarsky výcvik

V dňoch 12.2.-16.2.2018 sa žiaci základnej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Športcentrum Malá Lučivná, ktoré
sa nachádza v malebnej Zázrivskej doline medzi obcami Párnica
a Zázrivá. Ubytovanie v hoteli Smrečina, v krásnom zasneženom horskom prostredí im poskytlo kvalitné služby a výbornú stravu. Pod vedením pedagógov Mgr. D. Bančákovej, Mgr.
Z. Sopúchovej a kvalifikovaného zdravotníka M. Števíka bol
lyžiarsky výcvik realizovaný podľa metodického plánu. Absolvovalo ho 24 žiakov 6.-9. ročníka s využitím štátnej dotácie.

Pokročilí lyžiari si od začiatku užívali samostatné zjazdy v krásnom teréne a zdokonaľovali techniku. Začiatočníci po osvojení
základných lyžiarskych zručností zlyžovali ich prvý svah v živote. Medzi žiakmi panovalo kamarátstvo, súdržnosť, sociálne
cítenie, upevnili sa vzájomné vzťahy v neformálnom mimoškolskom prostredí. Navzájom si pomáhali, lepší lyžiari podporovali slabších. Dlho budú spomínať na krásny týždeň plný športu,
dobrej nálady a príjemných zážitkov.		
		
			
(-db-)

Projekt „ Zdravie“
Na hodinách angličtiny sme preberali tému „Zdravie a zdravý
životný štýl“. V rámci predpísaného učiva sme si urobili kvíz
a rozprávali sme sa o tom, čo nášmu zdraviu prospieva a čo
naopak nie. Rozhodli sme sa realizovať tento tematický celok
formou projektu, do ktorého sme zapojili žiakov 1. stupňa.
Dňa 19. 1. 2018 sme zorganizovali medzitriednu súťaž o najzdravšiu desiatu. Body sme prideľovali za celozrnné výrobky,
ovocie, zeleninu, šunku a mliečne výrobky. Víťaznou triedou
sa stala 4. B, ktorá získala diplom a zdravé drobnosti. Veľmi
nás potešilo, že pani učiteľky idú žiakom príkladom a tiež nosia
zdravú desiatu.

Ďalej sme pripravili nátierky, ktoré mohli žiaci ochutnať
a zahlasovať za najchutnejšiu. Žiakom najviac chutila syrová
nátierka. Pri výrobe nátierok sme použili domáce suroviny,
ktoré sme sami priniesli a ich výroba nás veľmi nadchla.
Ďakujeme pani kuchárkam za zapožičanie kuchynského
náradia a žiakom z krúžku DNPA (Detská nástenkovo prieskumová agentúra), ktorí pod vedením pani učiteľky Hujerovej pripravili krásny plagát so zdravými potravinami.
Veríme, že sa žiakom projekt páčil a povzbudil ich k zdravšiemu
stravovaniu.

Víťazná trieda v súťaži - Projekt zdravá desiata

Projekt zdravá desiata

					

(žiaci 9. A)
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CVČ Slniečko

Centrum voľného času Slniečko pokračuje v naplánovanej činnosti, i keď im plány často mení zlé počasie či vysoká chorobnosť detí. Tak ako sa stáva deťom
z krúžkov futbalový, turistický a Malý športovec. No
i v zlom počasí sa dá pripravovať na tanečné súťaže
a vystúpenia, ktoré začínajú v marci a už teraz vieme,
že ich bude najmenej päť. Aj jediný deň polročných
prázdnin obetovali naši tanečníci na dôkladnú prípravu. Kto ich „nezažije“ na súťažiach v rôznych mestách Slovenska, má možnosť ich vidieť a podporiť
na tradičnej akcii Deti deťom u nás v obci. Tvorivé
záujmové útvary sa pripravujú za každého počasia

STRANA 16

na prezentáciu na Veľkonočnej výstave a Zálužskej
palete. Všetci sa ale tešíme a aktívne zapájame do
príprav našej veľkej akcie Ukončenie Slniečkovského
roka, v tomto roku mimoriadne oslávime 15. výročie
založenia CVČ. Využívam túto možnosť na oslovenie
zákonných zástupcov detí, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok za II. polrok, aby tak urobili čo najskôr.
Prosíme touto cestou osoby, ktoré by nám mohli zapožičať alebo darovať predmety súvisiace s morom
a pirátmi, aby nás kontaktovali na t.č. 0903 740982.
(-ep-)

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií

Z činnosti DHZ vo Veľkom Záluží

Odovzdanie nákladneho vozidla Tatra 815 CAS 32
Dňa 28.12.2017 bolo Dobrovoľnému hasičskému zboru vo
Veľkom Záluží odovzdané prezidentom HaZZ SR gen.JUDr.
Alexandrom Nejedlým, nákladné vozidlo Tatra 815 Cas 32 6x6.
Vozidlo bolo odovzdané o 16:30 hod v areáli vinárstva Terra
Wylak.Po príchode a vystúpení z vozidla prijal pán prezident
HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý hlásenie od predsedu DHZ
Mareka Pintéra. Starosta obce Veľké Zálužie, pán Milan Bíro,
privítal pána prezidenta, poďakoval sa a prenechal ďalšie slovo
pánovi prezidentovi.
Ten sa poďakoval všetkým členom DHZ Veľké Zálužie, poprial

všetko dobré a na záver odovzdal predsedovi DHZ Marekovi
Pintérovi kľúče od nového vozidla Tatra 815, ktorý sa poďakoval v mene nás všetkých za takýto pekný darček.
Ďalším programom bolo podpísanie sa pána prezidenta do obecnej kroniky a presunutie sa do krásnych priestorov vinárstva,
kde sa podával guláš.
Ešte raz sa chceme úprimne poďakovať pánovi prezidentovi
a hlavne pánovi starostovi Milanovi Bírovi za našu novú Tatru.
						

Veselé fašiangy
V popoludňajších hodinách dňa 11.2.2018 pri Fašiangových slávnostiach sa členovia DHZ zúčastnili
fašiangového sprievodu. Vo večerných hodinách sa
zúčastnili na pochovávaní basy.
V tento deň sme s vozidlom Iveco CAS 15 zabezpečili sprievod na úseku Hlavná č.1674.
						
Pomoc občanom
Dňa 12.1.2018 o 10:25 hod. sme boli privolaní občanmi našej obce na pomoc k rodinnému domu, v ktorom
sa zamklo malé dievčatko, keď jeho mamička vybehla pred dom zobrať poštu. Situácia bola o to vážnejšia, že dievčatko nevedelo naspäť otvoriť dvere
a na sporáku sa varila polievka. Naši dvaja členovia
boli na mieste do 8 minút a pomocou hasičského náradia sa dostali do priestorov bytu. Nakoniec všetko
dobre dopadlo.
						

(-sp-)
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Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Súťažili sme
Referentky mládeže Dáša Danášová a Natália
Melová svedomito pripravujú mládež na nastávajúce súťaže. DHZ sa zúčastnil 24.2.2018
na súťaži mladých družstiev v hasičskej zručnosti, ktorá sa konala v Ivánke pri Nitre. Súťažilo spolu 17 družstiev a našu obec reprezentovali 3 družstvá. Prvé družstvo dievčatá dorast
sa umiestnilo na krásnom 1. mieste, družstvo
chlapcov obsadilo taktiež 1.miesto v kategórii chlapci dorast a v kategórii deti sa chlapci
umiestnili na 5.mieste. Putovný pohár starostu
obce získalo naše družstvo dievčat s najlepším
časom.
Gratulujeme našim mladým hasičom a tešíme
sa, že je ich každým rokom viac.
(-sp-)

Marec - mesiac knihy
lou, Centrom voľného času Slniečko, deti si chodia do knižnice
čítať alebo vypočuť príbehy počas každoročnej Noci s Andersenom, zabezpečujeme vybavenie knižiek do Vianočnej čitárne
počas Vianočného jarmoku.
A prečo je vlastne marec mesiacom knihy? Je to na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu Hačavského, ktorý hoci bol nevidiaci, zhromažďoval a zachraňoval knihy. Narodil sa a zomrel
v marci. Túto iniciatívu, podporu trvalého záujmu o knihy, potvrdilo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých
spisovateľov v roku 1955.

Marec už každoročne patrí knihám, čítaniu kníh a množstvu aktivít s tým súvisiacich. Knihy sú každodennou súčasťou nášho
života, podporujú vzdelanosť, fantáziu a tvorivosť, rozvoj slovnej zásoby a umožňujú nám dnes tak potrebný relax a odreagovanie od stresu. Nie vždy to tak bolo. Z histórie vieme, že
písané texty patrili iba do rúk vzdelancov, a hlavne mužov. Doba
pokročila a v súčasnosti sa knihám venuje zvýšená pozornosť už
od útleho veku.
V našej knižnici je práve táto skupina obyvateľov tá, ktorá ju
najčastejšie navštevuje. Máme množstvo krásnych nových kníh
pre deti. Či sú to náučné, rozprávkové knihy alebo básničky, deti
majú možnosť v pokoji sa usadiť vo vynovených priestoroch
a zahĺbiť sa do tajomných príbehov, ktoré pre nich napísali autori z celého sveta. Množstvo nakúpených, ale aj darovaných kníh
od spoluobčanov a kvalitnej literatúry vieme však ponúknuť
dospelým a študujúcej mládeži. Častokrát sa stretávame s názorom, že v „dedinskej“ knižnici sa neoplatí pátrať. Príďte sa
presvedčiť, že tomu tak nie je, navštívte a podporte tak „svoju“
knižnicu, prípadne nám dajte podnety, o aké knihy máte záujem, dajte nám vedieť, aký žáner vyhovuje práve Vám. Máme
210 aktívnych členov. Otvorené je denne od 8,00 – 17,00 hodiny
a ponúkame službu kopírovanie a laminovanie dokumentov. Vo
svojich aktivitách spolupracujeme s materskou a základnou škoSTRANA 18

Obecná knižnica si pre obyvateľov obce pripravila na mesiac
marec špeciálnu ponuku. V tomto mesiaci budú mať naši noví
čitatelia členské zdarma, takže každý, kto si bude chcieť založiť
preukaz a stať sa členom knižnice, môže prísť a urobiť tak počas
Týždňa slovenských knižníc v posledný marcový týždeň. Veríme, že návštevnosť našej knižnice bude rásť a stane sa miestom
stretnutí mnohých knihomoľov, literárnych nadšencov, aj detí
s mamičkami. Príďte sa presvedčiť, že aj vo Veľkom Záluží je
priestor vyhradený knihe, čítaniu a dobrej atmosfére. 		
								
			
(- ok-)
								
		

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií

Z činnosti ZO JDS a FSk Ujlačanka
V decembri 2017 sa konal v našej obci Vianočný jarmok spojený z rozsvietením stromčeka pred spoločenským domom.
Na tomto podujatí sa podieľali aj členky ZO Jednoty dôchodcov, ktoré pripravili výborné BABIČKINE DOBROTY. Navarili chutnú kapustnicu a makové šúľance. Tie už tradične zožali
veľký úspech a každým rokom ich pripravujú viac.
Folklórna skupina Ujlačanka bola 21.12. 2017 pozvaná do
Trnavy, kde sa konala VIANOČNÁ AKADÉMIA. Vlastným
vianočným pásmom pozdravila návštevníkov tohto veľkého podujatia.
Tak ako každoročne, ZO Slovenského zväzu záhradkárov aj
uplynulý rok usporiadala 27.12. 2017 Svätojánske požehnanie
mladého vína, ktoré naša FSk sprevádzala veselými piesňami
o víne.

Členovia ZO JDS sa 28. decembra rozlúčili so starým rokom
a na toto stretnutie naše členky pripravili a priniesli chutné pohostenie. Do tanca a na počúvanie hrala príjemná hudba JM
MUSIC. K dobrej nálade prispela tiež Ujlačanka so žartovným
pásmom PÁRANIE PERIA.
Bolo nám cťou i potešením, že starosta našu FSk Ujlačanka
v rámci ukončenia roka pozval na posedenie pri hudbe, dobrom
vínku, ktoré sme zavŕšili polnočným prípitkom pri obecnom
úrade, za čo srdečne ďakujeme.
V klube dôchodcov sme sa 17.1. 2018 rozlúčili s našou dlhoročnou harmonikárkou Irenkou Búranovou, ktorá nás dlhoročne
sprevádzala na našich vystúpeniach. Zároveň v ten deň sme aj
privítali pána Ferdinanda Andrášika. Sme radi, že sa po viacročnom účinkovaní mimo našej obce vrátil k svojim rodákom.
						
( - ab - )

Voľba nového predsedu JDS
Dňa 26.2. 2018 sa konala výročná schôdza JDS vo Veľkom Záluží. Po úvodnom kultúrnom programe detí z MŠ a ZŠ nasledoval program schôdze. Jedným z bodov programu boli voľby
predsedu ZO JDS vo Veľkom Záluží. Kandidátkou boli podpredsedníčka ZO JDS pani Anna Baková a členka ZO JDS pani
Eva Áčová. Po sčítaní platných volebných hlasov bola za novú
predsedníčku ZO JDS zvolená pani Eva Áčová. Touto cestou
ďakujeme pani Anne Bakovej za spoluprácu a za aktívne ve-

denie ZO JDS vo Veľkom Záluží, ale aj členom výboru, ktorí
v ňom pracovali. Novozvolená predsedníčka poďakovala za vyjadrenú podporu a konštatovala, že táto dôvera zaväzuje ju i novozvolený výbor k zodpovednej práci.
Pani Eve Áčovej a všetkým členom ZO JDS vo Veľkom Záluží
želáme veľa zdravia, pohody a mnoho dobrých námetov a úspechov pri ich realizácii.
(-ocu-)

STRANA 19

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Z činnosti ZO SZZ Veľké Zálužie
Výročná schôdza
Na Výročnej členskej schôdzi 28. januára 2018 sme zhodnotili činnosť našej ZO SZZ za rok 2017, schválili plán práce
na rok 2018 a boli odovzdané diplomy víťazom súťaže Jablko roka 2017, súťaž o najkrajšiu hrušku, súťaž o najkrajšie
hrozno, súťaž o najkrajšiu kolekciu zeleniny a súťaž o najkrajšie kvetiny a ďalšie ocenenia. Výsledky boli zverejnené
v predchádzajúcom čísle 4/2017.
Na výročnej schôdzi boli odovzdané aj ocenenia členom našej
organizácie. Ocenenie ZO SZZ Veľké Zálužie boli udelené
jubilantom Matúšovi Hrnkovi, Jánovi Bédimu, Vladimírovi
Bédimu, Zitke Korecovej. Menovaným k oceneniu gratulujeme. Obzvlášť gratulujeme Matúšovi Hrnkovi, ktorý dostal
aj ocenenie Republikového výboru SZZ, ktoré si prevzal
na slávnostnom zasadnutí OV SZZ v Nitre 8.12.2017.
(-vo-)

Svätojánske požehnanie
mladého vína
Po vianočných sviatkoch dňa 27. decembra
už tradične organizujeme Svätojánske požehnanie mladých vín, ktoré nám každoročne spríjemňujú vianočnými piesňami a piesňami o víne Dychová hudba Zálužanka pod
vedením Michala Vindiša a Folklórna skupina Ujlačanka pod vedením Anny Bakovej,
za čo im patrí veľká vďaka. Za moderovanie
priebehu podujatia ďakujeme p. Silvii Cocherovej. Každý rok sa toto podujatie teší
veľkej obľube občanov Veľkého Zálužia.
Po oficiálnom programe účastníci ochutnali dobrý guláš a po ňom požehnané mladé
vínko.
(-vo-)

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, špeciálne Ing. Jurajovi Valentovi a Ing. Petrovi Valentovi (TOPEC Topoľčany), ktorí počas roka 2017 zásobovali naše podujatia chutnými pagáčmi a pečivom, ďalej hlavnému sponzorovi Obci Veľké Zálužie, starostovi obce Milanovi Bírovi, všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu na čele s prednostkou
Ing. Ivanou Gecíkovou PhD., kultúrno-športovej referentke Mgr. Janke Nevínovej, farskému úradu
a všetkým našim sympatizantom.
					
(-vo-)
STRANA 20

Z činnosti záujmových a spolkových organizácií
Karneval v Materskom centre Blšky
Včielky, lienky, princezné, Máša, Spidermani, kovboji,
víly, motýliky, doktorky, dinosauri, kozmonauti, piráti
– tieto všetky masky si boli zatancovať na detskom karnevale. O dobrú zábavu sa postaral kúzelník Tristan, ktorý
deťom spravil skvelú diskotéku. Počas prestávky deťom
ukázal svoje kúzelnícke umenie. Každá maska za odmenu
dostala zvieratko z balóna.
Ďakujeme obecnému úradu za finančný príspevok. Vďaka
nemu sme mohli zavolať na karneval kúzelníka a do herničky postupne nakúpiť nové hračky.
						
(-lc-)

Pripravujeme v Materskom centre
Materské centrum Blšky je určené najmä pre rodičov
s deťmi na materskej (rodičovskej) dovolenke. Preto aktivity, ktoré organizujeme, sú zamerané na túto skupinu
ľudí. Tešíme sa na nových kamarátov, ktorí prídu pozrieť
našu krásnu herničku. V najbližších mesiacoch pripravujeme prednášku o látkových plienkach, laktačné poradenstvo, burzu detského oblečenia, tvorivé dielne, čítanie
knižiek pre deti, kurz kváskovania pre mamy. Každú stre-

du o 11.00 budeme cvičiť Zumbu Gold – je určená pre
tehotné ženy, matky po pôrode, staršie dámy. Počas cvičenia precvičíte všetky svaly, spevníte ich, vyformujete,
psychicky si oddýchnete a mnoho iného. Deti nie sú prekážkou. Všetky informácie nájdete na našej stránke na fb
https://www.facebook.com/groups/mcblsky/
						
(-lc-)
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Športové okienko

Máme najlepšieho prípravkára a 7 reprezentantov ObFZ
Počas zimného obdobia trénujú deti v telocvični a na ihrisku
s umelou trávou. V tomto období sa koná veľké množstvo
halových turnajov, na ktorých sa zúčastňuje aj naša mládež.
Turnaje v Močenku
Medzinárodný turnaj bol určený pre dve kategórie (U12
a U11)

Turnaj U13 - ročník 2005
Keďže veľa detí ochorelo, cestovalo na turnaj iba šesť chlapcov.
V základnej skupine sme podľahli H. Kráľovej 0:1, Seredi 1:2
(g: Bulejčík), Mojmírovciam 0:3 a zvíťazili sme nad Chrenovou 2:0 (g: Finta2). V zápase o 9. miesto sme nedali Matúškovu
žiadnu šancu a vyhrali vysoko 6:1 (g: Kuruc2, Bulejčík, Finta,
Kováčik).

Ročník 2006 (U 12)
Na turnaji sme patrili k adeptom na prvenstvo. Naše ambície sme začali napĺňať od prvého zápasu. Postupne sme zdolali Vracov (ČR) 2:0 (g: Bulejčík, Kováč), Hájske 2:0 (g: Kováč
2), Cabaj-Čápor 5:1 (g: Figúr 2, Bulejčík, Halveland, Kováčik)
a v zápase o prvé miesto sme porazili Močenok 3:0 (g: Kováčik,
Bulejčík, Figúr).

Novoročný turnaj v Rumanovej
Obec Rumanová postavila novú telocvičňu a zorganizovala v nej turnaj pre 10-ročné deti. Zúčastnili sa ho tri mužstvá.
V prvom zápase sme porazili Báb 5:0 (g: Kováčik 2, Cocher 2,
Števík) a v druhom Rumanovú vysoko 14:1 (g: Kováčik 4, Komárnanský 4, Moravčík 3, Cocher 3). Obsadili sme jednoznačné
1. miesto.

Ročník 2007 (U11)
Za Zálužie nastúpili deti kategórie U9 (ročník 2009). V prvom
zápase sme podľahli vysoko Vracovu (ČR) 0:8 a v druhom tesne Hájskemu 0:1. V ďalších zápasoch nastúpil za mladších J.
Kováčik a svojimi gólmi pomohol k víťazstvám nad CabajomČáporom a Močenkom 1:0.
V kategórii U12 sme sa stali víťazmi turnaja a v U11 sme skončili na 4. mieste.

Turnaj ObFZ Nitra
Turnaj žiakov sa konal v Mestskej hale na Klokočine. Porazili sme Čechynce 5:0 (g: Vajzer 2, Záhorák, Bulejčík, Figúr)
a Branč 6:2 (g: Záhorák 3, Finta 2, Vajzer) a podľahli Výčapom
Opatovciam 0:2 a Čeľadiciam 3:6 (g: Záhorák 3). V skupine B
sme skončili na nepostupovom 3. mieste.

Turnaj U11 - ročník 2007
V prvom zápase sme porazili H. Kráľovú 1:0 (g: Kováčik),
v druhom sme nestačili na mužstvo Serede 1:3 (g: Kováčik).
V ďalšom zápase sme podľahli Bábu 1:3 (g: Kuruc) a v poslednom zápase skupiny sme remizovali s Chrenovou A 1:1
(g: Kuruc). V zápase o 5. miesto sme zdolali Hájske 2:1 (g: Pekar, Blaho).
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Výbery
V kvalifikácii v Nitre a na hlavnom turnaji v Dunajskej Strede
nás v kategórii U14 reprezentovali Filip Bédi (2 góly), Matej
Kušnír a Sebastián Záhorák a svojimi výkonmi prispeli k celkovému víťazstvu. Výber U13 a U12 cestoval na turnaj do Olomouca. Za U13 nastúpili Denis Bulejčík a Adam Finta, obaja sa
dokázali gólovo presadiť. Za U12 hrali Dávid Kováč a Jakub
Kováčik (dal gól).

Športové okienko
V kvalifikácii v Galante a na hlavnom turnaji v Trnave nás v kategórii
U11 reprezentoval Jakub Kováčik, ktorý bol aj kapitánom tímu a dal 7
gólov.

Ocenenia

Na 6. ročníku plesu ŠK Veľké Zálužie boli ocenení aj hráči mládeže
za rok 2017:

U9 - Juraj Blaho
U11 - Jakub Kováčik
U13 - Dávid Kováč
U15 - Filip Bédi
Na galavečeri v Rumanovej bol za najlepšieho prípravkára (U11) Oblastného futbalového zväzu v Nitre vyhlásený hráč nášho klubu Jakub
Kováčik.
(-mk-)

Najlepši prípravkár ObFZ Nitra Jakub Kováčik

Sústredenie v Bojniciach

Náš kondičný tréner Daniel Dobiaš oslavoval 40-ku. Dodatočne mu želáme všetko NAJ!
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Zálužiačik

Zálužiačik
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Spoločenská rubrika
Odišiel starostlivý pastier
a charakterný človek
Začiatkom roka 2018 našu farnosť zastihla smutná správa o tragickom úmrtí nášho rodáka, vdp.
Daniela Bédiho (59), naposledy pôsobiaceho vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice. Stalo sa tak 8.
januára v neskorých večerných hodinách, vracajúc
sa z pracovného stretnutia na Orave, keď jeho auto
náhle zišlo z cesty na horskom priechode Donovaly.
Daniel od útlej mladosti inklinoval k službe Bohu
a človeku. Svedčí o tom jeho miništrovanie, pôsobenie v spevokole, angažovanie sa v usporadúvaní „stretiek“ mladých ľudí v mene evanjelizácie a ich prehlbovania vo viere, a i. Veľkosť jeho ducha a pevný
charakter však formovali nielen mnohopočetné aktivity, medzi ktoré možno spomenúť pôsobenie v Hnutí
kresťanských spoločenstiev mládeže, či aktívna účasť
v spoločenstve Fatima. Boli to tiež tŕnisté cesty v jeho
živote, ako napr. dramatické udalosti počas totality,
kedy si naplno uvedomil svoje povolanie ku kňazstvu a nebál sa postaviť zoči-voči „chápadlám“ vtedajšej štátnej moci, za čo bol potrestaný vyhodením
zo štúdia teológie. Patrí sa mu poďakovať aj za prvú
monografiu o obci „Dejiny obce Veľké Zálužie“,
ktorá bola vydaná v roku 1993. Jeho neúnavná, profesionálne a rozličnými formami vykonávaná pastorácia mládeže bude však najviac zdobiť jeho život
zasvätený službe Cirkvi.
S Danielom sme sa rozlúčili v sobotu 13. januára
o 10.00 hod. zádušnou sv. omšou v miestnom farskom

Narodili sa:
Mia Ostertágová
Dominika Kubaská
Janka Andrášiková
Matilda Antlová
Maroš Peniaško
Boris Horňáček
Alžbeta Andrášiková
Eliáš Bednár
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kostole. Omšu celebroval banskobystrický biskup
Mons. Marián Chovanec a okrem davu smútiacich sa
jej zúčastnilo 98 kňazov z celého Slovenska. Počas
omše zazneli taktiež spomienky na Danielov život
a jeho duchovné pôsobenie.
						
(-jm-)

			
Opustili nás:
			
70 r.
Alexander Rausz			
74 r.
Rozália Gabajová r. Vavríková
85 r.
Emília Mesárošová r. Mesárošová
74 r.
Emil Sabo				
74 r.
Anna Tkáčová r. Beluská		
91 r.
Július Kováčik				
84 r.
Anna Moravčíková r. Zúdorová
89 r.
Alžbeta Hrnková r. Forrová		
82 r.
Rudolf Chlebec			
76 r.
Gabriel Bédi				

Vitajte na svete!

Janka Andrášiková

Maroš Peniaško

Miroslav Kalúz

Richard Murín

Mia Ostertágová

Melisa Lichardusová

Fašiangové slávnosti, 11.2.2018

			

						

