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2. októbra sa v priestoroch komunitného
centra medzi občanmi konal už 6. ročník
výstavy plodín.
Organizátorom tejto obľúbenej súťaže boli
Obecný úrad Zalužice a občianske združenie
Zalužka.
Ocenenie
prevzali
B.Bereš,
A.Belasová,
E.Žofčaková,
J.Michalková,
D.Ivanková, M.Sedlický.

Mesiac úcty k starším
Žiačky ZŠ s MŠ 5.októbra prekvapili našich starších občanov navštevujúcich denný
stacionár. Piesňami spestrili im popoludnie a vzdali úctu.
23. októbra sa v kultúrnom dome uskutočnilo podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k
starším. Program spestrila folklórna skupina z Moravan. Účinkujúcich privítal poslanec
NR SR pán Mgr. Miroslav Sopko.

Stretnutie jubilantov roku 2016
27. novembra sa uskutočnil 6. ročník stretnutia jubilantov, ktorý tradične usporadúva
vedenie obce v spoločenskej miestnosti ZŠ s MŠ. Tento ročník bol venovaný všetkým
jubilantom, ktorí tento rok oslavovali svoje životné jubileum. Na znak úcty im bol
venovaný pamätný list s číslom ich jubilea, kvet a zápis do kroniky.

Práce v obci
Koncom jesene sme sa pustili do úprav okolia našej obce a vyčistili cintorín od
jesenného lístia. Taktiež do Vianoc sme ešte stihli zrekonštruovať komunitné centrum.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
28. novembra sa uskutočnilo 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tu sa
prejednávalo aj nové všeobecne záväzné nariadenia. Tie sú platné od 1.1.2017
a zverejnené na našej stránke: http://www.zaluzice.sk/vzn/

Deň Zalužičanov
19.novembra sa uskutočnilo športové podujatie, ktoré nesie názov: „Deň Zalužičanov“.
Tohto roku sa podujatia zúčastnilo 27 účastníkov, ktorí súťažili v malom futbale. Hrali
v troch družstvách. Víťazom turnaja sa stalo družstvo kapitána M. Chocholatého v
zložení M. Kotus, B. Jasem, J. Ferenc, A. Haľovský, A. Stretavský. Na druhom mieste
sa umiestnilo družstvo kapitána V. Galenka a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
M. Rešetára. Najlepším strelcom sa stal D. Tuším a na druhom mieste M. Apiar.

Vianočné pastorále
V kultúrnom dome 11.decembra sa uskutočnilo podujatie pod názvom „Ako čerti anjelom
Vianoce ukradli“. Okrem toho tu bol aj farmársky rínok, kde sa prezentovali domáce
výrobky. Na koncerte vystúpili deti a žiaci, navštevujúci detašované pracovisko ZUŠ
(pod vedením p. Danky Marcinčákovej). Po vystúpení návštevníci si dali vianočný punč
a malé občerstvenie.

Obedy pre dôchodcov
4. januára sa stretol starosta obce s dôchodcami v dennom stacionáre v časti Malé
Zalužice a v komunitnom centre v časti Veľké Zalužice. Hlavnou témou ich rozhovorov
bolo umožnenie stravovania či dokonca nosenia stravy zo školskej jedálne priamo do
ich domácnosti.
Po rozhodnutí od 17 januára sa začalo s roznášaním obedov pre našich dôchodcov.
Kapacita tejto služby umožňuje stravovanie pre 30 osôb (je to uvedené v uznesení č.
167/2017 obecného zastupiteľstva).
Veríme, že s touto aktivitou bude spokojnosť, nakoľko v závere minulého roka ukončil
činnosť denný stacionár.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
20. februára sa uskutočnilo 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. V úvode si
minútou ticha uctili poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce pamiatku zosnulej
poslankyne Ing. Stanislave Tušímovej. Česť jej pamiatke.
Dôležité uznesenia, ktoré boli prijate na tomto zasadnutí:
Uznesenie č. 163/2017 k bodu č. 6.
1.) Rozpočet Obce Zalužice na rok 2017

OZ A) Schvaľuje

OBEC
ZŠ
SPOLU
- bežné príjmy
881.310 €
10.950 €
892.260 €
- bežné výdavky
302.216 €
572.236 €
874.452 €
- kapitálové príjmy
5.501 €
0€
5.501 €
- kapitálové výdavky
267.880 €
0€
267.880 €
- príjmové finančné operácie
244.571 €
0€
244.571 €
- výdavkové finančné operácie
0€
0€
0€
2.) Použitie rezervného fondu vo výške 195.000 € na krytie kapitálových výdavkov
- rekonštrukcia bývalej MŠ na ObÚ
195.000 €
B) Berie na vedomie
Viacročný rozpočet na roky 2018-2019.
Uznesenie č. 164/2017 k bodu č. 7
OZ Berie na vedomie
a) Stav nedoplatkov na miestnych daniach ku dňu 15.02.2017
b) Stav nedoplatkov na miestnych poplatkoch za KO ku dňu 15.02.2017
Uznesenie č. 165/2017 k bodu č. 8
OZ Berie na vedomie
Informáciu z rokovaní komisií OZ – závery (uznesenia) od posledného rokovania OZ
Hlasovanie:
Uznesenie č. 166/2017 k bodu č. 9

OZ Schvaľuje

a) VZN o určení výšky príspevkov od zák. zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu
nákladov a činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠKJ.
b) Doplnok – Príspevok na obedy pre dôchodcov – max. 30 osôb.
Uznesenie č. 167/2017 k bodu č. 9
OZ Schvaľuje
Najvyšší možný počet obedov pre dôchodcov – 30. Prehodnocovať mesačne.

Párački
Sobotňajšie popoludnie 25. februára naša verejnosť sa stretla v kultúrnom dome, aby
si pripomenúla starú ľudovú tradíciu párania peria, ako ju poznáme už iba z rozprávania
našich starých rodičov.
Na realizácii podujatia spolupracovali Obecný úrad a Zemplínske osvetové stredisko
Michalovce – kultúrne zariadenie KSK.

Životné jubileum

Najstarší občania v roku 2017








Mária Žobráková – 96 rokov –
november
Rozália Belasová – 93 rokov –
november
Helena Chrapovičová – 89 rokov –
február
Helena Bačová – 89 rokov – apríl
Alžbeta Viňanská – 88 rokov – jún
Michal Sopko – 86 rokov – apríl
Irena Kováčiková – 86 rokov – jún

90 rokov














Emília Hospodárová – jún
Anna Naščáková – november
Mária Michalková – november
85 rokov
Jana Dzvoniková – február
Helena Andrejcová – máj
Anna Marcinčáková – júl
Anna Bajčiová – júl
Rozália Belejová – október
80 rokov
Mária Vargová – marec
Zlata Maskaľová – august
Ladislav Kušnír – november

Narodení za toto obdobie
 Leo Marcin - október
 Milan Miško -

december

 Adam Šalacha - január

Oznam
Pri vstupe do Zalužíc (smer zo
Sobraniec) môžete vidieť vymenenú
uvítaciu tabuľu. Na tejto tabule sú
uvedené najvýznamnejšie momenty
z našej histórie.

Plán akcií na prvý polrok
2017
 Vítanie jari – rínok
02.04.2017
 Stavanie mája
30.04.2017 o 13:30 hod.
 Pietny akt pri príležitosti
ukončenia II svetovej vojny
09.05.2017
 Dni obce pri príležitosti
767.výročia prvej písomnej
zmienky o obci
16.-18.06.2017
 Zájazd dôchodcov
termín bude upresnený

ŠPORT
28. januára v telocvični ZŠ s MŠ Zalužice sa uskutočnil futbalový turnaj o Pohár
starostu obce. Tohto podujatia sa zúčastnilo 24 hráčov, ktorí súťažili v 4 družstvách po
6. Zvíťazilo družstvo v zložení M. Fabián, P. Bathory, A. Krišo, P. Bereš, M. Iľko, K.
Senk st. Najlepším hráčom turnaja bol P. Bathory, najlepším strelcom M. Apiar,
najužitočnejším hráčom M. Sopko a najlepším rozhodcom R. Šanta.
11. februára v telocvični ZŠ s MŠ Zalužice sa uskutočnil stolnotenisový turnaj o
Pohár starostu obce. Tohto podujatia sa zúčastnilo 16 hráčov. Konečné poradie turnaja
- 1. Edo Čornej (zvíťazil bez straty setu), 2. Peter Uličný, 3. Ľuboš Kováč, 4. Gabriel
Viňanský, 5. Tibor Haľovský, 6. Anton Stretavský. Hráči na 2.-4. mieste mali rovnaký
počet bodov, rozhodovalo skóre.
21. februára sa uskutočnilo stretnutie zástupcov futbalového klubu OŠK Zalužice
so starostom obce a niekoľkými poslancami obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom
bolo prejednávanie poskytnutia dotácie pre OŠK na rok 2017 a zvolenie nového predsedu
OŠK Zalužice.

