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VÁŽENÍ A MILÍ OBČANIA,
opäť raz sa uchádzame o Vašu priazeň prostredníctvom občasníka Zalužičan. Chceli by sme Vám priniesť
nové informácie z diania v našej krásnej obci. V tomto čísle Vám prinášame informácie a fotografie z
viacerých akcií a podujatí, ktoré sa za posledný polrok v obci uskutočnili.

JÚN________________________
NOVEMBER_____________________
v DNI OBCE - tradičná "každoročná" akcia
v Školenia pracovníkov OcÚ - rozpočtové pravidlá v
pri príležitosti 766. výročia prvej písomnej
praxi, register priestorových informácií, hlásenie
zmienky o obci
pobytu občanov a register
v Odovzdanie plakiet obce oceneným
v
Príprava
pracovníčok OcÚ na funkciu matrikárky
v Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.6.
a zástupkyne matrikárky
JÚL________________________
v Účasť starostu obce na stretnutí starostov ZMOS
v Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 2.7.
v Stretnutie jubilantov obce - podujatie spojené s
v Úpravy terénu a okolia ihrísk ZŠ s MŠ a
uctením si jubilantov, ktorí v roku 2015 mali
futbalového ihriska
životné jubileum
v Letná údržba cintorínov
v Svojpomocne urobené oplotenie areálu bývalej ZŠ
v Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 9.11.
AUGUST______________________
v Ukončenie rekonštrukcie javiska v kult. dome
v Úprava parkoviska pri Šírave v časti Veľké
v Slávnostné
odovzdanie
rekonštruovaného
Zalužice
bezpečnostného priepadu SVP na Šírave
v Čistenie a úprava okolia Zemplínskej šíravy
DECEMBER_____________________
v Začiatok úpravy fasády OcÚ a kult. domu
v Aktívna účasť na činnosti OZ Medzi riekami
v Športové podujatie MEMORIÁL 2015 (snaha o transformáciu OZ na MAS - miestnu
turnaj v nohejbale - 20. ročník
akčnú skupinu) - 26 obcí
SEPTEMBER__________________
v Kultúrne podujatie - VIANOČNÉ PASTORÁLE
v Stretnutie mikroregiónu JUH ŠÍRAVA
v Školenie pracovníkov OcÚ - Nové programové
v Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 21.9.
obdobie, IOMO - Metodika systému riadenia
v Výstava „CO POĽO DALO...“ spojená s
verejných financií
Farmárskym rínkom
v Účasť starostu obce a pracovníka OcÚ na
v Realizácia projektu NAPOJME SA - v
semináry v
Malých Ozorovciach (Téma:
spolupráci s VVS, a.s. Michalovce
Podnikanie maximalizujúce pozitívny dopad na
v Oprava komína na budove OcÚ
komunitu)
OKTÓBER_______________________
v Oprava poškodeného elekt. káblu verejného
osvetlenia
v Realizácia
projektu
DIGITÁLNY
v Zdobenie obecných vianočných stromčekov
CINTORÍN - bol vytvorený digitálny
v Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 14.12.
virtuálny cintorín Malých a Veľkých Zalužíc
v Asfaltovanie cesty a
chodníkov na JANUÁR_______________________
cintorínoch
v Slávnostné otvorenie DENNÉHO STACIONÁRA
v Akcia ČISTÁ DOMÁCNOSŤ - pristavené 3
v Zasadnutie okrskových volebných komisií pre
veľkoobjemové odpadové kontajnery
voľby do NR SR 2016
v MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - Z dôvodu
v Zasadnutie komisie pre životné prostredie
rekonštrukcie javiska v kultúrnom dome,
a výstavbu (predseda Ing. R. Vojna)
osobné návštevy niektorých starších
v Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže
občanov žiakmi ZŠ s MŠ
(Mgr. M. Sopko)
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JÚN 2015

Koncom mesiaca jún sa v našej obci konali, ako už
každoročne, oslavy spojené s 766. výročím prvej
písomnej zmienky o obci. Počas víkendu 19.-21.
júna sa striedalo športové súťaženie s kultúrnym
programom, výbornou hudbou s krásnym spevom.
Nechýbalo aj chutné jedlo a chladné pivko.

Nedeľa začala slávnostným obedom, pri ktorom boli
udelené plakety obce. Deň sa niesol v duchu folklóru
na pódiu futbalového ihriska. Vystúpili deti ZŠ s MŠ
a ZUŠ. Atmosféru obohatili svojim vystúpením
skupiny
Tarnavčan,
Novešan,
Zemplínski
V sobotu boli pre najmenších pripravené rôzne heligonkári a Mihaľovski nevesti i beťare.
športové súťaže, skákací hrad a trampolína. Deti si
pochutili na cukrovej vate, pukancoch, kukurici a
množstve ďalších pochutín. Po prvýkrát sa
uskutočnila aj súťaž vo varení guľášu jednotlivých
družstiev vedených poslancami. Vôňa chutného
jedla našich súťažiacich sa šírila po okolí a tak
nečudo, že prilákala aj mnohých obyvateľov obce.
Súťažilo spolu 7 družstiev. Porote najviac chutil
guľáš, ktorý navarili „poslanecké družstvá” p.
Kostreja a Galenka.

Zemplínske osvetové stredisko ponúklo ukážku
ľudových
remesiel
ako
slamienkarstvo
a
paličkovanie. Zahanbiť sa nedali ani naši obyvatelia
a ponúkali svoje výrobky na Famárskom rínku.

Pri príležitosti DNI OBCE bola udelená plaketa obce týmto občanom:
Dr. Ľudmila Lakomá - Krausová - za šírenie dobrého mena obce Zalužice
Mgr. Eva Raffayová - za pomoc pri organizácií kultúrnych podujatí
Anna Sabová - za dlhoročnú aktívnu službu v samospráve
Ing. Anna Vasiľová - za kultúrny prínos a aktívnu službu v samospráve
Dana Marcinčáková - za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou
Mgr. Milan Choma - za šírenie dobrého mena obce Zalužice
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JÚL 2015
PROJEKT - DENNÝ STACIONÁR

Po skončení DNI OBCE sa všetka aktivita v obci presunula opäť ďalej. V júli sme pokračovali s realizáciou
nášho novochystaného projektu DENNÝ STACIONÁR. V spolupráci s neziskovou organizáciou Kromka
sme sa rozhodli pre využitie a renováciu starých priestorov bývalej základnej školy. Tieto priestory budú
slúžiť starším občanom našej obce za účelom spestrenia a obohatenia ich spoločenského života. Našou
ideou je dopriať týmto občanom viacej príjemných chvíľ strávených s rovesníkmi, kde sa budú môcť
porozprávať, zaspomínať si na staré časy alebo zmysluplne využiť voľný čas. V priestoroch denného
stacionára sa bude týmto občanom podávať aj obed.
Na fotografiách môžete vidieť zábery z prebiehajúcich prác. Priestory v minulosti schátralej a opustenej
budovy začínajú opäť vyzerať moderne a sviežo. Pevne veríme, že tento projekt splní svoj účel a obohatí tak
spoločenský život našich starších spoluobčanov.

AUGUST 2015
OPRAVA FASÁDY KULTÚRNEHO DOMU

ČISTENIE OKOLIA ŠÍRAVY

V auguste pokračovala rekonštrukcia fasády budovy
obecného úradu a kultúrneho domu. Práce trvali viac
mesiacov. Bolo potrebné opraviť starú a na viacerých
miestach poškodenú fasádu. Mimo iných vecí sa opravil aj
rozpadnutý komín a poškodené odkvapy. Rekonštrukcia sa
robila svojpomocne - s pracovníkmi, ktorí sú na obecnom
úrade v rámci aktivačnej činnosti úradu práce.

V letných mesiacoch sme čistili
okolie
Zemplínskej šíravy. Pracovníci obecného úradu
vykonávajúci menšie obecné služby čistili
chodníčky, porast a okolie.

V priebehu čistenia bolo vyzbieraných viac než
70 vriec odpadu, ktorý sa nachádzal na brehoch
Zemplínskej šíravy. Okrem zberu odpadu sa
odstránili popadané stromy a konáre, preriedil
sa trávnatý porast a prečistili sa kanály za
účelom zlepšenia prietoku.
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SEPTEMBER 2015
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Prvé dni mesiaca september sú ako vždy spojené s otvorením nového
školského roka. Aj teraz začali svoju školskú púť noví prváci v ZŠ
(triedna učiteľka Mgr. M. Hajdóková) či škôlkari v MŠ (N. Babincová a
M. Gombitová). Svoj posledný rok tu budú žiaci deviateho ročníka
(triedna učiteľka Ing. J. Kunderová). Riaditeľom školy je naďalej p.
Mgr. Michal Danočko, zástupkyňou je p. Mgr. Mária Andréová.

Koncom septembra sa uskutočnil 5. Pred samotným vyhodnotením súťažných
ročník tradičnej výstavy ovocia a zeleniny kategórií posvätil úrodu miestny duchovný
"Co poľo dalo..." Táto akcia bola spojená s otec ThDr. Vlastimil Bajužík P.h.D.
Farmárskym rínkom,
burzou kníh a
tvorivou dielňou pre deti. Výťažok z burzy
bol venovaný knižnici ZŠ s MŠ.
V
priebehu podujatia si mohli prítomní
pochutiť na chutnom guľáši.

Táto výstava sa medzi občanmi teší veľkej
obľube o čom svečí aj počet návštevníkov.

Na výstave ovocia a zeleniny sa súťažilo sa
v týchto kategóriach:
Najchutnejšia opálka - najkrajšia
úroda naaranžovaná v jednej opálke
alebo košíku
Šumna mi ja, šumna - najväčšia
tekvica
Parobci z dolka - najťažší zemiak
Gúľalo sa, gúľalo - najkrajšie jablko
Veselé tvorenie - tvorivé a nápadité
postavenie panáčikov zo zeleniny a
ovocia

Tento 5. ročník výstavy navštívilo takmer 90
občanov.
Organizátorom
výstavy
bolo
občianske združenie Zalužka v spolupráci s
obecným úradom.
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OKTÓBER 2015

Kedže v októbri sa začala rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome, tak sa nemohlo uskutočniť tradičné
vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ. Z toho dôvodu kultúrna komisia pri OcÚ navrhla navštíviť a pozdraviť
niektorých našich starších spoluobčanov priamo v ich domácnostiach. Tých obdarovali kvetom a
pesničkou.

ASFALTOVANIE CESTY A CHODNÍKOV NA CINTORÍNOCH
S blížiacim sa sviatkom všetkých svätých sme našim
občanom chceli spríjemniť tieto chvíle spomienok na ich
blízkych a preto sme zrekonštuovali príjazdovú cestu k
domu smútku v časti Malé Zalužice a osadili nový asfalt
na chodník cintorína v časti Veľké Zalužice.

DIGITALIZÁCIA CINTORÍNA
Vzhľadom na niektoré problémy týkajúce sa evidencie hrobových miest sa obecný úrad rozhodol aktualizovať a
digitalizovať cintoríny nachádzajúce sa v obci. Vypracoval sa presný pôdorys rozloženia hrobov oboch
cintorínov a fotograficky zdokumentoval. Celý proces bol dosť zdlhavý a náročný, ale zvládli sme to. Následne
sa začalo s jeho implementáciou do digitálnej formy. Na webovej stránke www.zaluzice.sk v sekcii obec môžete
nájsť tento virtuálny cintorín. Občanom sme sprístupnili prehľad hrobových miest, ale aj informácie o tom, kto
kedy zomrel, či je dané hrobové miesto zaplatené, aké je číslo hrobu, prípadne si môže pozrieť fotografiu
hrobového miesta. Ocenia to najmä tí, ktorí sa nachádzajú ďalej od domova.
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NOVEMBER 2015
V novembri sa udialo toho skutočne veľmi veľa.
Začiatkom mesiaca navštívil našu obec minister
životného prostredia p. Ing. Peter Žiga, PhD, ktorý sa
zúčastnil
slávnostného
aktu
odovzdania
rekonštruovanej stavby bezpečnostného priepadu do
prevádzky (naši občania to poznajú ako “výpust”).
Rekonštrukcia stavby prebiehala skutočne veľmi
rýchlo, len pár mesiacov trvalo pracovníkom, aby
zlepšili stav podložia a stien výpustného stavidla. Na
slávnostné odovzdanie prišlo aj veľa významných ľudí.

Bez “oficiálnych slávnostných ceremoniálov” sme
odovzdali do užívania našim občanom menšie, no pre
nás nie menej významné, ale potrebné veci zrekonštruované javisko a priľahlé miestnosti v kult.
dome, svojpomocne urobené oplotenie areálu bývalej
ZŠ a vynovenú časť chodníka od autobusovej zastávky
ku križovatke.
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DECEMBER 2015
“Chvíle vianočné prežime v láske a šťastí spoločne…”. Takýto
názov nieslo podujatie, ktoré organizoval obecný úrad v
spolupráci s OZ Zalužka a ZOS Michalovce.

Koncom mesiaca sa už tradične (5. ročník)
uskutočňuje
aj
kultúrno-spoločenské
podujatie
STRETNUTIE
JUBILANTOV.
Tentokrát bolo v nedeľu 22. novembra v
spoločenskej miestnosti ZŠ. Podujatia sa
zúčastnili občania obce, ktorí v roku 2015
oslávili krásne životné jubileum 50, 55, 60,
65, 70, 75 aj 80 rokov. Slávnostným
príhovorom ich privítal starosta obce Mgr.
Gabriel Viňanský. Po odovzdaní pamätných
listov a zápise do kroniky obce nasledoval
slávnostný
obed.
Príjemnú
atmosféru
jubilantom spríjemnila folklórna skupina
Hnojňane.

Podujatie otvoril príhovorom starosta a po ňom sa predstavili
s pestrým programom žiaci miestnej ZŠ s MŠ, ale aj tí, ktorí
navštevujú ZUŠ – elokované pracovisko. Kedže bolo predvečer
Mikuláša, účinkujúci netrpezlivo čakali na jeho príchod. Ten
síce neprišiel, ale pre deti svoje darčeky predsa len poslal v
krásnom “mikulášskom” vrecúšku.

Súčasťou podujatia bol aj Farmársky rínok. Na ňom si občania
mohli kúpiť nielen vianočné výrobky, pečivo či iné drobnosti,
ale dostali aj vianočný punč. Výťažok z vyzbieraných peňazí sa
použije pre deti materskej školy na zastrešenie ihriska pri ZŠ s
MŠ. V závere si mohli deti vyskúšať aj tvorivé dielne, ktoré
pripravilo ZOS.

______________________________________________________________________________________
___________________________________

Veríme a dúfame, že sa s našimi jubilantmi
budeme takto stretávať každý rok a spoločne
oslávime ich významné životné jubileá.

Posedenie pri vianočnom
stromčeku a kapustnici
absolvovali aj členovia
miestnej
organizácie
SZPB. Už niekoľko rokov
po sebe sa v závere roka
takto stretávajú „odbojári”
v jedálni základnej školy.
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JANUÁR 2016

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DENNÉHO STACIONÁRA

Na projekte DENNÉHO STACIONÁRA, na ktorom sa podieľa obec v spolupráci s neziskovou
organizáciou Kromka, sme pracovali už dlhší čas. Slávnostné otvorenie sa však uskutočnilo až 7.1.
Hlavnou ideou je spestriť spoločenský život našim starším spoluobčanom. Tento stacionár sa nachádza v
novo zrekonštruovaných priestoroch bývalej ZŠ. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj pracovníci
obecného úradu. Príhovor predniesol starosta obce a miestny duchovný otec ThDr. Vlastimil Bajužík
P.h.D, požehnal tomuto zariadeniu a vysvetil ho. Chvíle slávnostného otvorenia spestril krátky program
žiačok ZŠ s MŠ. Veríme, že tento projekt a hlavne zariadenie bude slúžiť našim občanom pre zlepšenie a
obohatenie ich “jesene” života. Mali by sa tu cítiť príjemne a v spoločnosti priateľov a známych si mohli
zaspomínať na staré časy.

ZASADNUTIE VOLEBNÝCH
OKRSKOVÝCH KOMISIÍ
V pondelok 18. 1.
sa v priestoroch
kultúrneho
domu
uskutočnilo
prvé
zasadnutie členov volebných komisií pre
okrsky č. 1 a č. 2 obce Zalužice. Na tomto
zasadnutí
boli
prítomným
členom
predstavené pravidlá pre voľby do NR SR
2016. Všetci členovia podpísali sľub na
voľby do NR SR a záznam o poučení podľa
§21 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

ZASADNUTIE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Koncom januára sa uskutočnilo zasadnutie dvoch
komisií OZ a to komisie životného prostredia a
výstavby (predseda Ing. Rastislav Vojna) a komisie
kultúry, športu a mládeže (predseda Mgr. Miroslav
Sopko). Komisie si pripravili plán práce na tento rok.
Najbližšie akcie komisie kultúry, športu a mládeže:
6.2. 16.00 hod. kult.dom – “Parački”
13.2. 10.00 hod. telocvičňa – stolný tenis
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Starosta obce: Mgr. Gabriel Viňanský
Zástupca starostu: Ing. Valentín Galenko

Kontrolór obce: Ing. Roman Oklamčák

ÚČASŤ NA ZASADNUTIACH ZASTUPITEĽSTVA
2015
Poslanec
8. jún
2. júl
21. september
9. november
Ing. Valentín Galenko
OSP
X
X
X
Mgr. Miroslav Sopko
X
X
X
X
Ing. Rastislav Vojna
X
X
OSP
X
Ing. Jaroslav Kostrej
X
X
X
OSP
Anna Belasová
X
X
X
X
Ing. Stanislava Tušimová
X
X
X
X
Ing. Radomír Tomáš
X
X
X
X

14. december
X
X
X
X
X
OSP
-

INFORMÁCIE Z POSLEDNÝCH UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ukladá
Ing. Jaroslavovi Kostrejovi, predsedovi komisie pre
Berie na vedomie:
ochranu verejného poriadku, prejednať sťažnosť p.
Informatívnu správu hlavného kontrolóra obce
Najmana do 5.12.2015.
o vykonaných kontrolách za obdobie od 22.05 – 10.09.
Ukladá
Berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ za školský Ing. Jaroslavovi Kostrejovi, predsedovi komisie pre
ochranu verejného poriadku, prejednať sťažnosť p.
rok 2014/2015
Najmana do 5.12.2015.
Berie na vedomie:
Schvaľuje
Správu o inventarizácii k 30.6.2015
Mimoriadne odmeny pre poslancov na základe návrhu
Schvaľuje:
starostu obce a to: Ing. Valentín Galenko: 1.000.-€, Ing.
Zapojenie do projektu „Predchádzanie vzniku bioodpadu“
Stanislava Tušimová: 600.-€, Ing. Radomír Tomáš:
Plánované spolufinancovanie vo výške 5% v max. sume
200.-€, Anna Belasová: 400.-€, Mgr. Miroslav Sopko:
4.600.-€
400.-€, Ing. Rastislav Vojna: 400.-€, Ing. Jaroslav
Berie na vedomie
Kostrej: 400.Žiadosť FO OŠK Zalužice ohľadom prípojky na verejný
Ukladá
vodovod. Realizáciu vodovodnej prípojky na futbalové
Zaslať upozornenie na nedostatočné udržiavanie
ihrisko obec zrealizuje v rozpočtovom roku 2016.
poriadku na pozemkoch vo vlastníctve rodiny
Neschvaľuje
Kubikovcov.
Žiadosť o navýšenie dotácie pre FO OŠK na rok 2015.
Berie na vedomie:
Berie na vedomie
Návrh p. Belasovej na príspevok vo výške 1000.-€ na
Žiadosť Erika Najmana o predĺženie nájomnej zmluvy
detské lehátka pre ZŠ s MŠ Zalužice.
nebytových priestorov.
Ukladá:
Ukladá
Zastupiteľstvu prehodnotiť to na ďalšom zasadnutí
Komisii pre životné prostredie a výstavbu zistiť pôvodcov
Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2015
nelegálnej skládky stavebného odpadu v katastri obce
Zalužice
Schvaľuje
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom
Predvolať
Pôvodcov nelegálnych skládok na zasadnutie komisie pre poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
životné prostredie a výstavbu
Schvaľuje
Uznesenia OZ zo dňa 9.11.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
Schvaľuje
polrok 2016
Zmluvu o dielo s firmou Fabitech s. r. o. na výmenu
Berie na vedomie
okien, dverí a konštrukcie na ZŠ s MŠ vo výške
a) Individuálnu výročnú správu obce Zalužice za rok 2014
34.802,52.-€ s DPH.
b) Konsolidovanú výročnú správu obce Zalužice za r. 2014
Schvaľuje
Schvaľuje
Zvýšenie dotácie OŠK Zalužice z dôvodu zvýšených
Úpravu rozpočtu na rok 2015
nákladov vo výške 1.300.-€
Príjmy Obec 837.075.- €
Výdavky Obec 318.347.- €
Ukladá
Škola 21.595.- €
Škola 536.023.- €
Zástupcovi starostu Ing. Valentínovi Galenkovi predložiť
Spolu 858.670.- €
Spolu 854.370.- €
návrh zmluvy o nájme s p. Najmanom BAR E58 v termíne
Schvaľuje
do 5.12.2015
Neuplatňovanie programového rozpočtu obce na r. 2016
Súhlasí
S využívaním komunitného centra na kultúrnospoločenské aktivity pre OZ Zalužka.

Uznesenia OZ zo dňa 21.9.2015
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Schvaľuje
Schvaľuje
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky na základe
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
uznesenia Okr. súdu v Michalovciach č. 4Er/259/2008-23 a členov obecných komisií v Zalužiciach
a uznesenia č. 5Er/75/2008-15 zo dňa 13.10.2015 voči
Berie na vedomie
spoločnosti VALPOIMPEX a to nedoplatky:
Smernicu o verejnom obstarávaní
Za DZN:
Berie na vedomie
r. 2004 v sume 469,66.- za TKO: r. 2006 v sume 133,27.- Žiadosti o dotácie na rok 2016 od Rímskokatolíckej
r. 2006 v sume 411,40.r. 2007 v sume 79,96.farnosti Zalužice, Gréckokatolíckej farnosti Zalužice a
r. 2007 v sume 177,58.r. 2008 v sume 3,02.- OŠK Futbalového oddielu Zalužice.
r. 2008 v sume 246,69.Spolu:
1.305,33.Spolu:
216,25.- Neschvaľuje
Financovanie záujmového vzdelávania mimo územia obce
Schvaľuje
Zalužice
Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú v
Schvaľuje
zmysle ustanovení zákona č. 116/1998 Zb. o nájme a
Zmluvu o pripojení k informačnému systému „Dátové
podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými
centrum obcí a miest.“
stranami: prenajímateľ Obec Zalužice a nájomca Erik
Najman

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v r. 2 0 16

Najstarší občania v roku 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mária Žobráková - november (95 rokov)
Mária Kočanová - júl (94 rokov)
Justína Ťahlová - júl (93 rokov)
Rozália Belasová - november (92 rokov)
Margita Puľaková - jún (91 rokov)
Margita Kolbašovská – január (89 rokov)
Emília Hospodárová – jún (89 rokov)
Anna Naščáková – november (89 rokov)
Mária Michalková – november (89 rokov)

Životné jubileum – 85 rokov
•
•

Životné jubileum – 75 rokov Životné jubileum – 70 rokov

Michal Sopko - apríl
Irena Kovačiková - jún

Životné jubileum – 80 rokov
•
•
•
•
•
•
•

"Všetko dobré priať sme chceli,
nech Vás láska povznáša,
nech ste stále jarí,
bdelí, aj keď vek sa ohláša."

Ladislav Čarný – február
Anton Čarný – máj
Viktor Palovčík – jún
Alžbeta Maletová – júl
Milan Gajda – august
Matilda Andričíková – august
Anna Čarná – november

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton Béreš – január
Jarmila Kurpitová – január
Daniela Ivanková – január
Ružena Čarná – január
Blažena Ritešová – február
Anna Janáková – február
Malvína Kušnírová – marec
Jozef Dorič – apríl
Kvetoslava Kušnírová – apríl
Michal Figľar – jún
Ružena Majerčíková – jún
JolanaVašková – jún

Opustili nás
Lýdia Starjaková († 65 rokov) - január

www.zaluzice.sk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton Hreha – január
Drahoslava Figľarová – február
Jaroslav Lachyta – február
Juraj Drančák – február
Milena Tkáčiková – február
Milan Marcinčák – február
Emília Stanková – apríl
Helena Forgáčová – apríl
Anna Sabová – máj
Ľudmila Kováčová – máj
Mária Vasiľová – september
Mária Gombitová – október
Blažej Vasiľov – november

Váš názor nás zaujíma
Napíšte nám Vaše názory, podnety a pripomienky,
prípadne zašlite Vaše fotografie, s ktorými by ste
chceli obohatiť náš občasník, resp. webovú stránku.
Vaše príspevky zasielajte:

zaluzice@minet.sk
obeczaluzice@gmail.com
info@zaluzice.sk
podatelna@zaluzice.sk

