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OBČASNÍK
Ročník: XIII.                                                                                                     číslo: 1.  Júl 2017

„Štyri veci sa nikdy nevrátia.
Vyslovené slovo, vystrelený šíp,

minulý život, zmeškaná príležitosť.“

Arabské príslovie

O B e c N é   N O v I N y   O B c e   m A l é   z á lu ž I e
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 Máme už za sebou viac ako polovicu volebného obdobia, 
na budúci rok budú znova voľby. Naša obec patrí k malým 
obciam – obcí, ktoré nemajú ani 500 obyvateľov je na Slo-
vensku  1174 (53,7 %).  O reforme verejnej správy sa hovorí 
viac ako 20 rokov, aj spôsobe financovania. Stále sa nič kon-
krétne  nedeje aj napriek tomu, že vo viacerých krajinách EÚ 
už reforma prebehla. Skutočnosťou ostáva, že veľa dedín má 
financie na bežný život, mnohé ani to nie. Hovoriť o inves-
tičných akciách z vlastných zdrojov  sa jednoducho nedá. 
Existujú rôzne dotačné programy, možno čerpať  financie  
z európskych fondov. Naša republika má možnosť čerpať po-
merne veľké množstvo peňazí. Príprava žiadosti o finančné 
prostriedky je administratívne zložité, pre malé obce sú aj 
rôzne obmedzenia – napríklad – uprednostňované sú obce, 
kde sú rómske osady, ktoré majú cezhraničnú spoluprácu, je 
aj rôzna výška spoluúčasti...  
 Je toho dosť, čo treba dať do poriadku, opraviť – predo-
všetkým most, miestne komunikácie, zvonica....V minulom 
roku sme podali žiadosť na opravu budovy bývalej školy, 
táto výzva bola koncom minulého roka ministerstvom pôdo-
hospodárstva zrušená. Znova bola vyhlásená tento mesiac, 
žiadosť môžeme podať do konca novembra. Zostáva veriť, 
že už všetko pôjde ako má a potrebné peniaze dostaneme.  
A tiež, že najbližšie budú vyhlásené také výzvy, aby sme 
mohli zrealizovať ďalšie plány.
 Ako viete, o odvoz odpadov z našej obce sa starajú dve fir-
my – Komunálny zmesový a veľkoobjemový odpad odvážajú 
pracovníci  ENVIGEOS-u.  Od nového roka nastali niektoré 
zmeny, o ktorých vás chcem informovať. Odvážaný odpad sa 
váži, každý mesiac dostávame informácie o množstve odve-
zených odpadov. Zmena nastala aj v spôsobe platenia – fak-
turujú nám za množstvo skutočne odvezeného odpadu a za 
jeho uloženie na skládke. Poplatky sa  oproti minulému roku 
mierne znížili. Či sa budú znižovať aj v budúcnosti, závisí od 
každého z nás, od toho, ako budeme separovať. Ak budeme 
dôsledne separovať  a do jednotlivých nádob dávať tie odpa-
dy, čo tam patria, zníži sa množstvo zmesového komunálne-
ho odpadu, ktorý sa vyvážať na skládky, čiže bude sa menej 
platiť za uloženie  na skládke.
 Začiatkom každého roka dostávate Harmonogram vývo-
zov,  v ktorom je uvedené, čo do ktorej nádoby patrí. Teraz 
chcem upozorniť na  žltú nádobu, do ktorej sa dávajú plasto-

vé obaly, že do nej môžete dávať tiež plechovky od nápojov,  
plechové konzervy z potravín a iné drobné kovové obaly.  
Do žltej nádoby tiež treba dávať  viacvrstvové krabicové oba-
ly od mlieka, mliečnych výrobkov, nápojov a nápojov. 

Separovaný odpad odvážajú pracovníci Ponitrianskeho 
združenia pre separovaný zber. Predmetom činnosti 
združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, 
ktoré vznikli na území členských obcí združenia, znižovanie 
objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových ja-
vov v odpadovom hospodárstve členských obcí.   Združenie 
momentálne pozostáva zo 65 členských obcí Nitrianskeho 
kraja. V okrese Nitra je to 49 obcí, v okrese Topoľčany 14 obcí 
a v okrese Šaľa sa nachádzajú 2 členské obce. Dovedna žije 
na území združenia takmer 79 500 obyvateľov  vo viac ako 
25 000 domácnostiach.
Ponitrianske združenie získalo  na realizáciu  projektu sepa-
rovania  finančné prostriedky z európskych fondov. Projekt 
bol pripravovaný na určitý počet domácností, ktoré  následne 
dostali nádoby na odpady zadarmo. V  roku 2016 sa  napl-
nil počet domácností, pre ktoré bolo počítané s nádobami 
v rámci projektu. Od teraz  si už treba kontajnery zakúpiť. 
Ponitrianske združenie má pre obyvateľov členských obcí 
nádoby a predáva ich za nižšiu cenu, ako ich možno  kúpiť 
v obchodoch. Záujemcovia o nové nádoby  sa môžu prihlásiť 
na obecnom úrade.

V mene výrobcov v obciach a mestách zabezpečuje systém 
triedeného zberu firma ENVI-PAK tak, aby bolo možné vy-
zbieranie, dotriedenie a recyklácia vytriedeného odpadu.  
Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú 
na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich 
odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. 
Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácií zodpoved-
nosti výrobcov (OZV) akou je aj ENVI - PAK.
Výrobcovia teda hradia náklady spojené so zberom, prepra-
vou, prípravou na opätovné využitie, recykláciou, nákupom 
farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na 
triediacu linku. To prináša obciam a mestám úsporu v roz-
počtoch – čím viac odpadu obec alebo mesto vytriedi, tým 
menej nákladov bude mať s likvidáciou zvyšného zmesové-
ho odpadu. Efektívne nastavený triedený zber v obci sa tak 
stáva pre obce a občanov bezplatným.

  PRÍHOVOR  STAROSTKY
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Za minulý rok 2016 bolo z našej obce vyvezených spolu 108,6 
ton odpadov,  z toho: 

komunálny zmesový      46,77 ton
drobný stavený   15,3   ton 
separovaný spolu   46,53 ton

S potešením môžem konštatovať, že postupne sa zvyšuje 
množstvo vyseparovaných odpadov, za čo vám ďakujem.

     Viera Predanocyová
             

Príhovor ............................................................................................................................................ 2
Lekárska starostlivosť ......................................................................................................................... 3
Život na úrade ................................................................................................................................. 4-5
Praha zahraničná alebo naša ..................................................................................................... 6-8
Činnosť základnej organizácie Jednoty dôchodcov za I. polrok 2017......................................... 9-10
Z činnosti dobrovoľných hasičov v Malom Záluží........................................................................... 11-12
Hasiči upozorňujú ....................................................................................................................... 12-13
Z činnosti OZ Labuť za I. polrok 2017 ........................................................................................ 14-15
Cyklistické preteky Okolo Slovenska ............................................................................................ 16
Valné zhromaždenie OZ Radošinka v Malom Záluží ................................................................. 17
Vybrané zo zákona ........................................................................................................................... 18
Spoločenská kronika ............................................................................................................................ 19
Oznamy a dôležité telefónne čísla .................................................................................................... 20

  Obsah

  Lekárska  starostLivosť

V minulom roku po dlhoročnom pôsobení  odišiel do dôchod-
ku  lekár MUDr. Prievozník. Pomerne rýchlo sa podarilo nájsť 
miesto neho náhradu - prišiel MUDr. Gašparovič a zdalo sa, 
že bude všetko v poriadku. Ľudia si na neho rýchlo zvykli a 
vyjadrovali sa pozitívne jeho práci.
Minulý mesiac MUDr. Gašparovič oznámil, že chce pôsobe-
nie v Nových Sadoch ukončiť dňom 30. 6. 2017.  Bolo to pre 
všetkých prekvapujúce rozhodnutie.  V situácii, v akej sa dnes 
zdravotníctvo nachádza,  nie je jednoduché nájsť nového 
všeobecného lekára. Starostka obce Nové Sady p. Silvia Hal-
voníková vyvinula značné úsilie, aby sa vzniknutá situácia 
vyriešila v prospech občanov. Nového lekára zatiaľ niet, a tak 
od  1. 7. 2017bude lekárska starostlivosť pre našich občanov 
poskytovaná v zdravotnom stredisku v Lužiankach – je to 
rozhodnutie NSK.
 

 To ale neznamená, že ambulancia v Nových Sadoch sa 
ruší. Nie. Starostka p. Halvoníková v spolupráci s predsta-
viteľmi zúčastnených obcí a s podporou kancelárie NSK a 
revízneho lekára NSK MUDr. Ševčíka robí kroky, aby sa čin-
nosť zdravotného strediska v Nových Sadoch obnovila v čo 
najkratšom čase. Vo všetkých dotknutých obciach - Čab, Nové 
Sady, Malé Zálužie, Kapince boli zvolané verejné zhromaž-
denia občanov, na ktorých p. starostka Halvoniková vysvet-
lila situáciu a zodpovedala na otázky zúčastnených. Prosíme 
preto všetkých občanov o trpezlivosť a pochopenie, prípadne 
pomoc pri hľadaní nového obvodného lekára.  
        
     Viera Predanocyová
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Pani Anna Mesárošová  pracovala dlhé roky ako  
administratívna pracovníčka na miestnom národnom 
výbore a neskôr na obecnom úrade v Malom Záluží. 
Popri svojej práci viedla aj výkupňu ovocia a zeleniny. 
Spýtali sme sa jej ako si na toto obdobie spomína.   

1. Detstvo a domáce povinnosti
Detstvo bolo veselé. Stretávali a hrávali sme sa pred 
zvonicou. Najobľúbenejšia hra bola na Picíka. Bolo to 
také drevo, ktorým sme odrážalimajú loptičku (niečo 
ako dnešný bejzbal).  Ďalej sme hrávali guľky, karty  
a iné hry. Stretávali sme sa aj v hornom jarku, kde sme 
chodili pásť husi. Trávili sme tam veľa času, učili sme 
sa aj hrali. Často sme si nosievali také okrúhle oblátky 
a lekvár. Robili sme si torty. Na bábiky si nepamätám. 
Práce bolo doma odmalička dosť. Keď som mala  
12 rokov, už som dojila kravy, kŕmila husi...všetko 
čo bolo treba. Mala som k tomu vzťah. Po žatve sme  
chodili skoro ráno, už o piatej, na strnisko zbierať klás-
ky. Viazali sa do kytičiek a pod pazuchou sme ich nosili 
domov.  

2. Školské časy
Do základnej školy som chodila prvé štyri roky do  
Malého Zálužia. Bola to vojnová doba. Prvý rok sme 
chodili do školy aj nechodili. Keď bola vojna, dosť sme 
tým trpeli. Nebývali sme doma, ale na vinohradoch 
nad Zálužím v bunkri. Odtiaľ sme chodievali do školy.  
V triede nás bolo viacero ročníkov dohromady.  
Škola bola aj v starom kultúrnom dome. Tam boli vyššie 

ročníky. Hrávali sme divadlá. Učiteľ vyberal, kto bude 
divadlo hrať a nacvičoval nás. Od piateho ročníka som 
chodila do školy do Nových Sadov. Meštiansku školu 
som navštevovala v Bojnej a potom som chodila na 
hospodársku školu na dva roky (bez maturity) tiež  
v Bojnej.  

3. Pracovné začiatky
Voľakedy sa do zamestnania chodilo na umiestenku. 
Moja prvá pracovná pozícia bola na okresnom národ-
nom výbore (ONV). Na začiatku som najskôr musela 
pracovať istý čas na každom odbore a potom som 
dostala stále pracovné miesto na finančnom odbore. 
Pamätám si, napríklad, že sme chodili do obcí vybe-
rať dane. Neskôr som robila na miestnom národnom 
výbore (MNV) v Malom Záluží, na obvodnom úrade 
v Nových Sadoch a na obecnom úrade Malé Zálužie.  
Na miestnom národnom výbore dovtedy pracovali 
predseda a tajomník, ktorý vykonával aj administra-
tívne práce. Treba povedať, že obecné veci sa vybavo-

vali väčšinou večer, pretože každý z nich mal riadne 
zamestnanie. Od roku 1959 sa začali na MNV prijímať 
administratívni pracovníci. Oslovili ma, či by som to 
chcela robiť. Chvíľu som váhala, mali sme malé deti, 
chceli sme stavať dom. Nakoniec som na túto pozíciu 
nastúpila 1. 7. 1959 a pracovala som na úrade do roku 
1993, keď som odišla do dôchodku.

4. Fungovanie miestneho národného výboru (MNV)
Voľby do miestneho národného výboru bývali každé 
štyri roky. Volil sa predseda, tajomník, podpredse-

Život  na  úrade
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da, ďalej boli 5 členná rada a 9 členné plénum. Počet  
poslancov sa určoval podľa počtu obyvateľov obce.  
Každý mal svoje úlohy. Boli komisie, piati členovia rady 
boli predsedami určitej komisie. Komisie boli: školská, 
stavebná, pre verejný poriadok.... Predseda mal na sta-
rosti všetko, čo sa týkalo obce a celý priebeh činnosti 
obce podľa plánu. Rada zasadala každých 14 dní, alebo 
aj skôr podľa potreby. Päť členná rada to boli predseda, 
tajomník, podpredseda a ešte dvaja členovia. Predseda 
sa volil, a potom sa ostatné funkcie – tajomník, pod-
predseda určovali podľa počtu hlasov. Tajomník mal 
druhý najvyšší počet hlasov vo voľbách. Takto to fungo-
valo do roku 1964. Potom sme dostali nového tajom-
níka z okresu – pána Blašku, ktorý tu bol dve obdobia.

5. Úlohy  a povinnostipracovníčky MNV 
Robila som všetku administratívnu prácuna základe 
rozhodnutí rady, predsedu alebo tajomníka. Viedla 
som denník, zapisovala došlú poštu, vybavovala inú 
korešpondenciu, robili sa kádrové posudky (ale to 
som nerobila sama), mali sme evidenciu obyvateľstva, 
prihlasovanie a odhlasovanie obyvateľov, evidenciu 
narodených a zomretých, evidenciu pôdy.Vtedy už 
neboli súkromne hospodáriaci roľníci, ale ľudia mali  
záhrady. Robili sa tiež súpisy hospodárskych zvierat. 

Bola evidencia brancov(chlapcov nad 18 rokov, ktorí 
mali nastúpiť na základnú vojenskú službu), eviden-
cia vojakov(všetkých mužov, ktorí mali po základnej  
vojenskej službe)... 
Mala som na starosti aj účtovníctvo a účtovnú eviden-
ciu. Výplaty sme nerobili, chodievali z okresu. Mali sme 
na starosti iba chod obce. Výplaty sa na obci začali robiť 
až v roku 1991, kedy už fungovali obecné úrady.
6. Investičné záležitosti v obci
V minulosti bol rozpočet obce napojený na okresný  
národný výbor (ONV). Na ONV sa rozdeľovali peniaze 
obci. Keď sme niečo chceli stavať(budovať) dávali sme-
požiadavku o finančné prostriedkyna ONV. Všetko sa 
hlásilo na okres. Po ukončení každej investičnej akcie 
sme všetky náklady vyúčtovávali na ONV.Tieto peniaze 
boli prísne kontrolované, mohli sa použiť len na ten 
účel, na ktorý boli určené. Pri vybavovaní rôznych po-
trebných vecí a získavaní dotácií nám pomáhali aj naši 
rodáci (Štefan Gašparík, pán Šaško), ktorí pracovali  
v Bratislave a Michal Rizek v Nitre. 
V čase, keď som pracovala na MNV sa dosť budovalo. 
Keď som nastúpila ako administratívna pracovníčka, 
začal sa búrať starý kultúrny dom. Mnohí naši občani-
apo príchode z práce išli pomáhať pri búraní a často sa 
robilo aj do jednej hodiny v noci. V septembri 1960 sme 
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kultúrny dom otvorilia hneď sme povedali, že treba 
pokračovať. Prišli na rad chodníky. Vybetónovali sme si 
chodníky ako jedna z prvých obcí v okolí (1962-1965).
V tom čase sa ešte chodilo bubnovať.Keď sa pokazil bu-
bon, tak sa začali vybavovať nejaké peniaze na rozhlas 
(1965). Ďalej prišlo na rad verejné osvetlenie. Dovtedy 
bolo osvetlenie na drevených stĺpoch, žiarovky 60tky,  
a bolo ich asi 12 v celej obci (1968). V ďalšej etape 
sme sa rozhodli vybudovať cez dedinu asfaltovú cestu.  
Cestu stavali Pozemné stavby Nitra. Keď bola cesta 
hotová, vedenie obce rozhodlo postaviť dom smútku.  
Rátalo sa aj s novým cintorínom. Dom smútku sa staval 
v akcii Z – brigádnicky a odborné práce robili majstri 
zo stavebnej čaty JRD. Peniaze sme dostali z ONV a 
materiál sme si zabezpečovali sami. Stavba sa konala 
pod dozorom členov stavebnej komisie: Michala Rizeka  
a Jozefa Macu. Dom smútku sme dokončili  v roku 1975.

7. Vykupovanie ovocia a zeleniny 
V roku 1980 bola zriadená Výkupňa ovocia a zeleniny  
v Malom Záluží. Fungovala približne do roku 2000.  
Vykupovalo sa ovocie a zelenina pre Záhradkárske služ-
by v Nitre. Zabezpečovali odbyt tovaru a poskytovali 
lacnejšie semená. Výkupňa bola zriadená v miestnosti 
v kultúrnom dome, v bývalej škôlke. Najskôr sa vykupo-
vali nelúpané orechy, potom postupne čerešne, višne, 
ríbezle, hrušky, marhule, slivky - bystrické, ringlota 

žltá, jablká opadávky, slivky, makovice, čierne hrozno 
– brali ich na farbivo do liekov, uhorky, cibuľa, cesnak, 
cukety, rajčiny ....Všetky prebytky, čo kto mal doma. 
Ovocím a zeleninou sme zásobovali obchody a kon-
zervárne. Tovar išiel do celého Československa:  
Košice, Prešov, Praha, Louny.... S cibuľou sme v jeden 
čas zásobovali Prahu. Jeden a pol vagóna štupľovky sa 
raz posielal do Ruska(Sovietskeho zväzu). Ďalej sme 
vykupovali cesnak do východného Nemecka. Ten sme 
balili do bielych sieťok.  
Výkup ovocia a zeleniny nebol v každej dedine. Ovocie 
a zeleninu takým spôsobom ako ja pre Záhradkárske 
služby, nevykupoval nikto na okolí.Ľudia v našej obci 
boli pracovití a vytrvalí, bola to ťažká práca, všetko sa 
robilo ručne, nebolo toľko mechanizácie ani chemické-
ho ošetrovania. Bolo to podľa hesla: najlepší herbicíd 
je motyka.

Pani Mesárošová sa ako administratívna pracovníčka 
podieľala na príprave a realizácii všetkých investícií,  
ktoré urobili našu dedinku modernejšou a krajšou. Okrem 
toho neskôr popri práci viedla výkupňu ovocia a zeleniny. 
Určite to popri starostlivosti o rodinu nebolo jednoduché. 
Túto prácu treba brať s uznaním a poďakovať za ňu. 

                                              Mahuliena  Sochorová

Zálužania  vo svete 

PRAHA ZAHRANIČNÁ ALEBO NAŠA?
Praha. Pre niektorých nostalgická spomienka na bývalé hlavné mesto 
Česko-Slovenska, pre mladších je to už zahraničie - Česká republika.

Čas neúprosne letí a ja v mojich 47 rokoch spomínam, 
kedy som toto mesto videl po prvýkrát. Bola to dovo-
lenka s rodičmi v sedemdesiatych rokoch. Nasledovali 
brigády z vysokej školy, jednou z nich bola aj v oceliarni 
Poldi Kladno. Prechádzka v neďalekej Prahe po Václa-
váku nemohla chýbať. 
 Po ukončení štúdií a ročnej vojenskej službe, som za-
čal pracovať v Bratislave. Oženil som sa a mám dvoch 
synov. V roku 2003 sme spolu s kolegom založili poboč-
ku bratislavskej firmy v Prahe. Následne sa za mnou 

prisťahovala rodina a zostal som tu až dodnes...
 Je zaujímavé sledovať vlny Slovákov, ktorí sa do Pra-
hy vybrali skúsiť šťastie v profesnej kariére. Jeden čas 
to boli hlavne pokladníčky pri kase v hypermarketoch. 
Dnes už sú čiastočne vystriedané ženami z Ukrajiny. 
Potom sa s krajanmi človek stretol ako lekármi v ne-
mocniciach a v počítačovom svete IT. Nezamestnanosť 
v Prahe je 2,98%, čo je v celoeurópskom priemere veľ-
mi malé číslo, pri celkovom počte obyvateľov 1,280mil., 
bez práce je 26000 ľudí a voľných miest na pracovných 
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úradoch je 33000. Momentálne je nedostatok a „bitka“ 
o pracovníkov. V neposlednom rade je Praha lákadlom 
pre mladých ľudí, ktorí sem idú študovať. Aj priamo z 
Malého Zálužia sa objavila mladá generácia študentov 
na vysokých školách v Čechách - z rodiny Malákovej, 
Marečkovej, a Vnukovej.
 Praha láka svojou históriou, kultúrou, architektúrou, 
športovým vyžitím atď. Historicky sa tu prelínal svet 
strednej a západnej Európy, Slovanov a Germánov.  
Z historických pamiatok takmer každý pozná Pražský 
hrad, Karlov most, Staromestské námestie s Praž-
ským orlojom, Židovské mesto, Václavské námestie.  
Z novších monumentov je to Petřín, Výstavisko priStro-
movke, Pražské metro, Tančiaci dom, Žižkovská veža... 
Pre spartakiádnych pamätníkov je Strahovský štadión 
už v dezolátnom stave. V jednej časti je postavené mlá-
dežnícke futbalové centrum Sparty Praha, zvyšná časť 
stále chátra...
 Spojenie slovenskej a českej kultúry stále pretrvá-
va. Tým, že sa rozdelila v roku 1993 Česká a Slovenská  
Federatívna Republika na dva štáty, vznikla väčšia 

obojstranná zvedavosť, čo sa deje za „hranicami“.  
Každoročne sa koná Česko-Slovenský ples na Žofíne, 
Festival Slovenské divadlo v Prahe, pre mladú generá-
ciu sú viac známe TV relácie Česko Slovensko má talent. 
Zároveň častými hosťami v českých televíznych progra-
mov sú slovenskí herci napríklad v Show Jána Krausa, 
Všechnopárty, prípadne moderovanie Maroša Kramára 
v relácii Zázraky prírody. 
 Dodnes veľa ľudí v Čechách spomína na inscenácie 
tzv. Slovenské pondelky v televízii. Jazyková bariéra 
bola vtedy takmer nulová, čo v súčasnosti - hlavne pri 
mladej českej generácii už neplatí. Vytráca sa kontinu-
álne a plynulé porozumenie slovenčiny...
 V každom správnom českom filme sa mihnú aj  
slovenskí herci: Postrižiny – M. Vašáryová,  S tebou 
ma baví svet – Z. Studenková a  J. Satinský,  Vesničko 
má středisková – M. Labuda, po roku 1993 napríklad:  
Pelíšky -E. Vašáryová,  Musíme si pomáhať – A.Šišková, 
M.Huba, Román pro muže - T. Pauhofová...
 V športovom svete to bolo vždy o súťažení medzi 
týmito dvomi národmi. Na derby Sparta – Slovan sa 
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ešte niekedy zaspomína. V súčasnej futbalovej Plzni 
je menšia enkláva slovenských futbalistov... V hokeji 
boli uznávané tímy Slovana, Košíc a Trenčína. Stále 
je tu obľúbený Jozef Golonka. V súčasnosti zlatá ge-
nerácia hokejistov z 90. rokov už končí v Čechách aj 
na Slovensku a momentálne nemá nasledovníkov.   
Z dôvodu, že predsa v Čechách je 10 miliónov obyva-
teľov, oproti 5 miliónom Slovákov, sa tu predsa tých 
talentov nájde viac a záleží aj na systéme práce s mlá-
dežou... V poslednom finále českej hokejovej extraligy 
stáli proti sebe v bránke Slováci Janko Lašák (Liberec) 
a Marek Čiliak (Brno). V zimnom čase majú v Českej 
republike „dobrý zvuk“ slovenské lyžiarky Veronika 
Velez-Zuzulová a  Petra Vlhová. Najväčšiu odozvu 
malo tohtoročné umiestenie týchto dvoch lyžiarok 
spolu so ŠárkouStrachovou na stupni víťazov v slalome  
v Záhrebe. Titulok v športovej rubrike to uvádzal:  
Česko – Slovenské pódium. Hoci podľa mňa to malo 
byť: Slovensko – České pódium... Ďalším športov-
com, ktorý sa objavuje na titulkách hlavne počas 
Tour de France je Peter Sagan, občas Marek Hamšík,  
DomikaCibulková a Marián Hossa.
 Ešte sme nerozobrali gurmánske zvyklosti. Tie sa 
moc nelíšia oproti slovenským. Typická sviečková je 

medzi mladou generáciou na ústupe a „knedlo-vepřo-
-zelo“ je celkom bežné. Rezeň so zemiakovým šalátom, 
alebo s kaprom na Vianoce chutí rovnako ako v Malom 
Záluží. Slovenské bryndzové halušky vedia navariť aj v 
Prahe celkom dobre, ale tie najlepšie si nechám urobiť 
od mamy - originál slovenské. V poslednom čase zís-
kava popularitu aj medzi zahraničnými návštevníkmi v 
Prahe Staročeský trdelník. Neviem, či by tam nemal byť  
názov Skalický trdelník, chutí celkom rovnako, len chcú 
zaň o 100% viac, ako stojí na Slovensku...
 To všetko treba zapiť a pivo musíme uznať, že majú 
v Čechách jedno z najlepších. Škoda, že sa v Záluží už 
nečapuje Budvar, to bola pekná rarita a symbolika. Na 
Slovensku vidím veľa značiek českého piva. V Čechách 
sa dá kúpiť Zlatý Bažant, ale ostatné slovenské značky 
sú takmer neznáme.  
 Čo záverom dodať? Praha je krásne mesto , kde sa 
prelína história so súčasnosťou. Je medzi  TOP 5 najna-
vštevovanejšími európskymi mestami, ale človek má 
len jedno rodné miesto na svete a tým je dedinka Malé 
Zálužie, ktorú nič nevytlačí z prvého miesta.
 
             Ing. Milan Fuska
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Nový rok sme privítali Trojkráľovým posedením pod 
jedličkou 7. januára 2017 s vianočnými koledami  
a piesňami. Novoročným vinšom a spoločným prípit-
kom sme si zablahoželali navzájom, aby sa nám da-
rilo počas celého roku 2017. Podujatie sme pripravili  
v spolupráci s občianskym združením Labuť, s obecným 
úradom a DHZ. V tomto mesiaci sme tiež navštívili SND 
v Bratislave - veselohru Apartmán v hoteli „Bristol“.
 V marci sme si boli pozrieť medzinárodnú výstavu 
orchideí v Klostenbergu v Rakúsku. Vidieť takú nádheru 
a pokochať sa farebnými orchideami a ich aranžova-
nie bol pre nás nezabudnuteľný zážitok. Taktiež sme 
si v meste pozreli pamiatky a navštívili sme katedrálu 
kostola Sv. Štefana  spojenú s výkladom p. Lietavovej. 

Výlet sa nám vydaril a spokojní sme sa vrátili domov.
 Výročnú členskú schôdzu JD sme usporiadali  
26. marca 2017, na ktorej sa zišlo viacej našich členov  
a privítali sme i hostí z Okresnej JD v Nitre, občianskeho 
združenia Labuť a DHZ. Zhodnotili sme našu činnosť 

JD za rok 2016 a schválili sme rozpočet na rok 2017.  
Zabaviť a zaspievať nám prišiel speváci súbor Rišňovanka  
z Rišňoviec pod vedením predsedníčky JD p. Emílii  
Alchusovej. Počas prestávky sme sa občerstvili  
kapustnicou s hríbmi, na ktorej sme si všetci pochut-
nali. Ďakujeme p. Milke Strihovej, ktorá nám navarila 
túto dobrotu. 
 Taktiež boli naši členovia v divadle v Banskej  
Bystrici na operetu „Zem úsmevov“. Kúpanie na termál-
nom kúpalisku v Dunajskej Strede je pre našich členov 
zaujímavé a páči sa im tu.
  Zúčastnili sme sa pri stavaní mája, kde bola dobrá 
nálada a vyhrávala hudba.
 V máji sme absolvovali celodenný výlet do Laxem-

burgu v Rakúsku. Je to rozsiahle územie zámockého 
parku so Starým zámkom a romantickým hradom 
Franzensburg a je považované za jednu z najvýznam-
nejších pamiatok, ktorej dejiny siahajú do 13. storo-
čia. V Laxembrugu kedysi trávili medové týždne cisár  

Činnosť základnej organizácie jednoty dôchodcov 
v MaloM záluží za i. polrok 2017
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František Jozef  s cisárovnou Alžbetou zvanou „Sissi“.
 Tu sa im narodil ich syn, korunný princ Rudolf. Zámoc-
ký park letného loveckého sídla cisárskej rodiny Habs-
burgovcov v rokoch 1306 až 1918 je dnes obľúbeným 
cieľom výletov pre návštevníkov.

 V tomto mesiaci sme sa zúčastnili Okresných špor-
tových hier seniorov v Ivanke pri Nitre pod záštitou 
starostu obce p. Gála. Súťažilo sa v rôznych disciplínach 
podľa  vekových kategórií, zvlášť muži a ženy. V streľbe 
zo vzduchovky obsadil tretie miesto v kategórii mužov 
člen našej JD p. Viliam Gašparík. Získali sme pohár,  
medailu a diplom. Máme sa čím pochváliť a neprišli 
sme domov naprázdno. Tento športový deň sme ukon-
čili a pochutnali sme si na dobrom guláši, ktorý nám 
domáci pripravili.
Niektorí naši členovia sme sa zúčastnili na ďalšom 
kultúrnom podujatí v Banskej Bystrici na operetu  
„Čardášová princezná“ a priniesli sme si pekný umelec-
ký zážitok z vystúpenia.

 Tretieho júna bola oslava MDD. Bol pripravený pro-
gram, ukážka práce hasičov, maľovanie na tvár, špor-
tové súťaže, jazda na koni a tvorivé dielne. Deti dostali 
sladké odmeny a bola veselá nálada. Prispeli sme pre 
deti sladkosťami a pomohli pri akcii. V mesiaci júni 
sme boli v divadle A. Bagara v Nitre na hru „Štefánik“. 
A ešte čaká nás celodenný výlet do Maďarska, kúpanie  
v Balatone a kosenie levandule v Tiháni, kde si každý 
môže nakosiť levanduľu podľa potreby. Toľko z našich 
aktivít členov JD v Malom Záluží

                                                    Elena  Líšková    
                                    predsedkyňa ZO JD v Malom Záluží
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Z obecnej  kroniky
 Československá požiarna ochrana (ČSPO) bola v obci 
Malé Zálužie už veľmi dávno. Starí ľudia spomínajú na 
cvičenie hasičov už pred prvou svetovou vojnou. Hasiči 
vraj už vtedy mali na mieru šité uniformy. Na cvičenie 
sa zvolávali trubkou a chodili na cvičenie do Nových 
Sadov. Prvým predsedom hasičov bol Štefan Striha, 
po ňom funkciu prebral Štefan Liška. Po prvej svetovej 
vojne bola práca organizácie prerušená a znova sa pre-
búdza do činnosti asi od roku 1930.
 Po druhej svetovej vojne znova nastáva prerušenie 
činnosti až do roku 1956. Od roku 1956 si organizácia 
riadne plní svoje povinnosti. Prvým predsedom v tom-
to období bol Michal Striha a potom Štefan Líška.
 1971 – Výbor pracoval v zložení predseda Ján Slížik, 
pokladník Viliam Plesník, veliteľ Ivan Šooš, členovia vý-
boru Ján Proksa, Karol Petrucha a Rudolf Zmeko. Orga-
nizácia vykonávala školenia členov o požiarnej ochra-
ne, robila tiež prehliadky budov z hľadiska bezpečnosti 
proti požiarom. Na Silvestra usporiadala tanečnú  
zábavu. 
 Na základe dostupných dokumentov najväčší počet 
členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Malom Záluží 
bol v roku 1979 a to 30 členov. Postupom ďalších rokov 
činnosť dobrovoľných hasičov v Malom Záluží postupne 
upadala až celkom skončila. Veľké poďakovanie patrí 
Viliamovi Gašparíkovi, ktorý po celé tie roky starostlivo 
uskladňoval a ochraňoval požiarnu zbrojnicu a v nej 
požiarnu techniku, vďaka čomu obec ušetrila nemalé 
finančné prostriedky na nákup tejto techniky.

Zo súčasnosti
Dňa 17. 03. 2014 sa zišli na obecnom úrade v Malom 
Záluží pri Nitre  obyvatelia tejto obce, ktorá má len 269 
obyvateľov, aby opätovne po dlhých rokoch založili 
dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ) ako združe-
nie občanov. DHZ bol založený v zmysle zákona NR SR 
č. 37/2014 Z.z. o DPO ako aj v zmysle Stanov DPO SR  
a Rokovacieho poriadku DPO SR. Za predsedu bol zvo-
lený Peter Novotný a veliteľom DHZ sa stal Patrik Kraj-
čovič. V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor spolu 
15 členov.

 Z členov DHZ Malé Zálužie bol v marci 2014 v zmysle 
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
založený Dobrovoľný hasičský zbor obce Malé Zálužie, 
ktorého zriaďovateľom bol obecný úrad. Tento v rámci 
štátnej výpomoci dostal od štátu pre potreby obce do 
užívania hasičské vozidlo CAS IVECO DAILY a protipo-
vodňový vozík. K tomu si DHZO svojpomocne postavili 
v roku 2016 hasičskú zbrojnicu. Naši dobrovoľní hasiči 
kladú veľký dôraz na odbornú prípravu ohľade zna-
losti ovládania svojej hasičskej techniky. Preto v roku 
2016 sa konal na miestnom rybníku výcvik v ovládaní 
protipovodňových vozíkov, ktorý usporiadal OV DPO 
Nitra. Dňa 30. 4. 2016 sa aktívne zúčastnili okresného 
cvičenia na likvidáciu požiaru v lesnom poraste pri obci 
Rišňovce. Taktiež v rámci výcviku sa dobrovoľní hasiči 
zúčastnili v roku 2016 troch hasičských súťaži v rámci 
okresu Nitra, kde na súťaži v Lužiankach obsadili prvý-
krát druhé miesto.

 V priebehu kalendárneho roka spolu odpracovali čle-
novia Dobrovoľného hasičského zboru 20 pracovných 
dní, čo činilo cca 400 brigádnických hodín. V priebehu 
leta a jesene zabezpečovali napúšťanie nádrží na vodu 
na miestnych cintorínoch a vykonali zabezpečenie po-
klopov v obci na žumpe a miestnych studniach. 

Z  činnosti  dobrovoľných  hasičov  v  MaloM  Záluží 



12

občasník

V rámci výchovno – propagačnej  činnosti 
sa chce DHZ v roku 2017 zamerať na tieto hlavné úlohy :

  prispievať do časopisu požiarnik a miestneho obec  
  ného časopisu
 posedenie pri guláši a burčáku pre členov DHZ na  
  jeseň - zvlášť pozvať na posedenie dôchodcov DHZ 
 byť organizátorom akcie: staviame 1. Máj
 zorganizovať 3 ročník hasičského plesu
 vykonať akciu ku dňu detí – 1. jún 2017
 cestou ZŠ v Nových Sadoch pripraviť dorastenecké  
  súťažné družstvo,

Vo výcvikovej  a zásahovej činnosti:

 pripraviť techniku pre súťažné družstvo
	zabezpečiť absolvovanie základnej odbornej  
  prípravy členov DHZ,
 zabezpečiť absolvovanie zdravotnej prípravy  

  členov DHZ,
 pripraviť súťažné družstvo na  súťaže,
 vykonať údržbu techniky podľa strojného poriadku,  
  výstroje a výzbroje,
 vykonať odskúšanie techniky na vodnom zdroji,
 vykonať kontrolu studní s vyčerpaním vody  v obci. 
 zúčastniť sa aspoň štyroch súťaží v hasičskom  
  športe
	spolupodieľať sa na vykonaní protipožiarnych  
  kontrol za obec s preventivárom obce,
	vykonať požiarno-taktické cvičenie v obci,
 v prípade výskytu mimoriadnych udalostí 
  (povodeň, záplavy, požiare a pod.) podľa svojich   
  možností poskytnúť pomoc mestu a okolitým  
  obciam

     Ivan Matúška 
                             preventivár  požiarnej ochrany

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a ne-
bezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom a v 
jesennom období každoročne narastá počet požiarov i 
výška spôsobenej škody.
V roku 2016 vzniklo  v Nitrianskom kraji  28 požiarov 
pri vypaľovaní trávy a suchých porastov, 27 požiarov 
pri spaľovaní odpadu a odpadkov (na skládkach) a 3 
požiare spôsobené nesprávnym zakladaním ohňov v 
prírode. 

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Vypaľovanie starých trávnych porastov bolo v dávnej-
šej minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným 
obhospodarovaním všetkých pozemkov. Predpokla-

daný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých 
porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto 
požiare zapríčinia.
 Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej 
odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa 
vyšší výpar i presýchanie, napomáha sa rozširovaniu 
odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa 
vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo ne-
gatívne ovplyvňuje potravnú základňu vyšších živočí-
chov, a tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné 
útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje celkovú bio-
diverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k 
likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.
 Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou 
pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, 
odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcene-
ním okolností pri „riadenom vypaľovaní“ a tiež úmy-

Hasiči   upozorňujú
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selným podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia 
nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanove-
nie zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej 
ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov 
a stromov.
Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, 
hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na mies-
te môže byť udelená bloková pokuta do výšky 
99€, právnická osoba až do 16 596 €. V prípade, 
že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj 
trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen protizá-
konné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že 
ľudia naň doplatia životom. V záujme zlepšenia situá-
cie je potrebné v rámci protipožiarnej prevencie zvýšiť 
účinnosť osvetovo-výchovnej práce nielen na školách, 
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj 
medzi najširšou verejnosťou. Dôležité je aby aj bežný 
občan neváhal a nahlásil takéto porušenie zákona na 
políciu.

Čo by ste mali urobiť, ak ste svedkom 
vypaľovania trávy a lesných porastov?

 V zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. môže 
byť fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov 
a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na 
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložená 
pokuta až do výšky 331 €. V prípade ak spôsobia požiar 
dokonca hrozí aj trestné stíhanie.
 Nie vždy sa však podarí odhaliť osobu - pôvodcu 
požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči 
dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. Nedo-
voľme tej hŕstke nenapraviteľných, aby ničili všetko 
okolo seba. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy 
a lesných porastov, teda ak ste svedkom porušenia 
zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu  
(t. č. 158).
 

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

•	 bezodkladne	 ohlásiť	 vznik	 požiaru	 na	 ohlasovňu	 
 požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho  
 ohlásenie,
•	 uviesť	kde	horí	 (presnú	adresu	a	tel.	číslo),	čo	horí,	 
 kto volá,
•	 uviesť	 podrobnejšie	 informácie	 o	 požiari,	 vyčkať	 
 na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej  
 pokynmi,
•	 ak	je	to	možné,	uhasiť	požiar	dostupnými	hasiacimi	 
 prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty,  
 ručné hasiace prístroje a pod.) alebo vykonať 
 nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
•	 vykonať	 nevyhnutné	 opatrenia	 na	 záchranu	 
 ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých  
 ľudí,
•	 poskytnúť	na	výzvu	veliteľa	zásahu	osobnú	a	vecnú	 
 pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad  
 dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie  
 zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

         
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ivan Matúška   
                                  preventivár  požiarnej ochrany
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Z  činnosti  oZ  LABUŤ  ZA  prvý  poLrok  2017

Občianske združenie LABUŤ sa v tomto roku svoju 
činnosť zameriava na hlavný cieľ činnosti združenia – 
zdokumentovať históriu obce. Pokračujeme v zhroma-
žďovaní materiálov a pripravujeme vydanie ďalšieho 
bulletinu. V tomto roku máme v pláne vydať ešte jeden 
bulletin. Všetky doteraz vydané bulletiny a Ujlacký re-
ceptár sú dostupné na obecnej stránke: http://maleza-
luzie.sk/samosprava/oz-labut.

Okrem toho pokračujeme v spolupráci s ostatnými 
spoločenskými organizáciami na príprave kultúrno-
-spoločenských podujatí v obci. Začiatkom roka sme 
spolupracovali s ZO Jednoty dôchodcov pri organizácii 
Trojkráľového posedenia.

V júni sme zabezpečili organizáciu Dňa detí (súčasnosti 
máme v obci 40 detí do 15 rokov). Bolo to v spolupráci 
s ZO Jednotou dôchodcov, ktorá prispela sladkosťami a 
v spolupráci s DHZ –  priviezli hasičské auto, aby si ho 

deti mohli obzrieť a niektoré činnosti si vyskúšať. Konal 
sa na detskom ihrisku. Okrem toho boli pre deti pri-
pravené tvorivé dielne ajazda na koníkoch – deti boli 
nadšené.  Ďakujemeza pomoc aj vedúcej potravín pani
Antušovej, a ďalším nemenovaným sponzorom.

Na ihrisku na dolnom konci sa nachádzajú dve lipy, 
ktoré patria k najstarším stromom v dedine. V minu-
losti tam bývala umiestnená lavička, ktorá sa po čase 
pokazila. Preto sa členovia združenia rozhodli vytvoriť 
priestor na posedenie. S týmto úmyslom sme obozná-
mili aj obecné zastupiteľstvo. Po ich súhlase tam boli 
stôl s lavičkami umiestnené. 

                  Mahuliena  Sochorová
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Deň  Detí   2017



16

občasník

CyklistiCké  preteky  OkOlO  slOvenska 

V sobotu 10. júna  2017 v čase o 12:50 hodine prešiel cez našu obec pelotón 150 cyklistov z 22 krajín sveta  
(25 tímov) so sprievodnými vozidlami, ktorí sa zúčastnili cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Takéto význam-
né preteky viedli cez Malé Zálužiepo prvý raz... Bola to 3. etapa pretekov, dlhá  222 km so štyrmi horskými a tromi 
rýchlostnými prémiami. Viedla z Nitry cez Piešťany, Čachtice, Myjavu, Brezovú pod Bradlom do Trnavy. Túto etapu 
vyhral Slovinec Matej Murgeli. Popri ceste sa zhromaždili aj naši občania, ktorí ich povzbudzovali potleskom.

Preteky „Okolo Slovenska“ sú najvýznamnejšie medzinárodné cyklistické preteky na Slovensku. Tento rok sa konal 
61. ročník pretekov  v dňoch od 7. – 10. júla 2017 - témou boli slobodné  kráľovské mestá (Levoča, Banská Bystrica, 
Nitra, Trnava).
 
Prvý ročník týchto pretekov sa konal v dňoch 19. – 26. júna 1954. Začali sa v Bratislave na Stalinovom námestí.  
Mali 7 etáp (Bratislava – Nitra – Lučenec – Košice – Prešov – Svit – Žilina – Bratislava). 
                                                                                               
                                         Zuzana Zábražná
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 V pondelok 5. júna 2017 o 16:00 hod. sa v našej de-
dinke po prvýkrát konalo valné zhromaždenie OZ RA-
DOŠINKA. Manažérka Ing. Lelovská stručne zhodnotila 
činnosť združenia za uplynulý rok a tak isto hovorila 
o procese prideľovania štatútu miestnej akčnej sku-
piny (MAS) na programovacie obdobie 2014 – 2020.
Najbližší termín odovzdania vypracovanej stratégie 
vedenej miestnou komunitou (CLLD) je 30. jún 2017. 
Po tomto termíne sa bude čakať či náš mikroregión do-
stane štatút MAS a bude môcť čerpať európske finanč-
né prostriedky cez LEADER z Programu rozvoja vidieka. 
Znova sa rysuje získať finančné prostriedky pre obce a 
možností ako ich využiť, je viacero. Po prerokovaní na 
obecnom zastupiteľstve sa rozhodlo, že najvhodnej-
šiebude finančné prostriedky žiadať na rekonštrukciu 
mosta a opráv miestnych komunikácií. 

 Počas roka 2016 sa v rámci činnosti mikroregiónu 
robilo viacero aktivít. Pripomenuli sme si výročie sláv-
nostného otvorenia rozhľadne RADOŠINKA. V oblasti 
propagácie mikroregiónu sa jeho zástupcovia zúčast-

nili spoločenskej akcie Dni slovanskej kultúry v Modrej 
(ČR),na výstave TOURISM EXPO Olomouc a Agrokom-
plexe Nitra, kde má mikroregión každoročne vlastný 
stánok. Ako každý rok tak aj tento sa mikroregión za-
pojil do súťaže o najkrajšiu fotografiu z mikroregiónov 
v rámci celého Slovenska.Pokračuje sa aj v certifikácii 
držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE.

 Do budúcna sa pripravujú viaceré projekty. Mikro-
región dostal dotáciu od NSK na podporu cestovného 
ruchu, kde sa plánuje vydať informačný bulletin, súbor 
pohľadníc o kultúrnych pamiatkach a fotosúťaž s foto-
výstavou. V rámci druhej dotácie od NSK na národný 
projekt spolupráce sa plánuje vypracovať architekto-
nická štúdia náučných a turistických chodníkov v území 
OZ RADOŠINKA. Mikroregión spolupracuje s Univerzi-
tou Konštantína Filozofa v Nitre a pripravujú učebnicu 
pre základné školy v rámci výučby geografie a regio-
nálnej výchovy. 

                                                         Mahuliena  Sochorová

Valné   zhromaždenie  oz  radoŠinKa  V  malom  záluží       
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Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na  
tomto zákone:
4. V § 47 odseky 4 až 8 znejú:

(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a)  stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo  
  výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty  
  v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za  
  hranicami zastavaného územia obce s výmerou  
  do  20 m2,

b)  pri obnove produkčných ovocných drevín na účely  
  výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba  
  uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c)  stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo  
  výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a)  
  a záhradkárskych osadách,

d)  pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života  
  človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku  
  značnej škody 77) na majetku,

e)  ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva  
  z osobitných predpisov78),

f)   ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpe 
  čenie starostlivosti o osobitne chránenú časť  
  prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva  
  organizácia ochrany prírody,

g)  ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí,  
  že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpe 
  čenie starostlivosti o osobitne chránenú časť  
  prírody a krajiny,

h)  na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

i)   na porasty rýchlorastúcich drevín založené na  
  poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným  
  predpisom 78a) a plantáže vianočných stromčekov 
  a okrasných drevín,

j)   na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom  
  ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods.  
  1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

(5)  Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije  
  v prípade, ak drevina rastie na území s druhým  
  alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch  
  alebo ako súčasť verejnej zelene.

                                                                                                        redakcia

č. 198/2014 z. z.  z 26. júna 2014 (s účinnosťou od 1. 9. 2014),
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov

VÝRUB STROMOV

Vybrané  zo  zákona
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Oznamujem občanom, že obecná knižnica má v súčasnosti otváracie hodiny každú streduod 15:30 do 16:30 hod..
Ako každý rok, aj tento pribudli do knižnice knihy rôzneho tematického zamerania – romány pre ženy, krimi, detek-
tívky, historické romány, zdravotnícka literatúra a knihy pre deti a mládež. Sú darované sponzorsky, za čo všetkým 
sponzorom ďakujeme. 

        Ctení občania, radi vás privítame v knižnici!

Všeobecný lekár 

Od 3. júla poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť všeobecná lekárka 
muDr. Grafenau v lužiankach. 
Ambulancia sa nachádza v budove rehabilitačného centra FymeD, s. r. o. 
pri autobusovej zastávke. 

Ordinačné hodiny: 

- pondelok, utorok, štvrtok a piatok (v lužiankach):
 odbery, injekcie:  7:00 – 8:00
 ambulantná činnosť:  8:00 – 13:00
-  streda (v Šuriankach)
 odbery, injekcia:  7:00 – 8:00
 ambulantná činnosť:  8:00 – 13:00

Narodili sa:
Miroslav Talapka - č. d. 49, Lilien Bojdová –  č. d. 26

Opustili nás:
Rudolf Mosný –   č. d. 87, Jolana Vargová- č. d. 81, Ján Slížik - č. d. 66

v tomto roku sme sa rozlúčili aj s pánom doktorom ladislavom Prievozníkom
všeobecným lekárom pre dospelých  a matildou Hotovou zdravotnou sestrou.

Zosobášili sa:
Martina Velikovová a Samuel Kopáč - č. d. 24

Knižnica

SpoločenSká  kronika

OZNAMY
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Dôležité telefónne čísla:
•		 Polícia:	112	(158)
•		 Požiarna	ochrana:	112	(150)
•		 Záchranná	služba:112	(155)
•		 Ohlasovňa	požiarov:	037/65	20	424,	037/65	20	425
•		 Mestská	polícia:	112	(159)	
•		 Integrovaný	záchranný	systém:	112	(154)

Pohotovostné služby:
Pohotovostná lekárska služba:
•		 Stomatologická pohotovosť: 
 037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00 
•		 Pohotovosť pre dospelých: 
 037/69 42 229, Pondelok - Piatok: 16:00 - 07:00
•		 Pohotovosť pre deti a dorast:
 037/65 45 111, Pondelok - Piatok:15:30 - 07:00

Elektrárne: ZSE - pohotovosť: 0800 111 567
Plynárne: SPP a.s. pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne: ZsVaK - pohotovosť: 037/65 13 420 

Obecný úrad - úradné hodiny:
Administratívna pracovníčka: Margita Tabačeková
•		 Párny týždeň: Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
 Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
•		 Nepárny týždeň
 Pondelok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
 Streda 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
 Piatok 07.30 - 12.00

Kontakt:
Telefón: 037 / 7894061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce: www.malezaluzie.sk

Kopírovanie a preberanie článkov je možné 
len so súhlasom redakcie. Redakcia si vyhradzuje 
právo príspevky krátiť a jazykovo upravovať.
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.

Pojazdné predajne:
Pojazdnápredajňa hlboko chladeného čerstvého 
plnotučného mlieka a mliečnych výrobkov nebude 
v najbližších týždňoch chodiť; z technický príčin. 
Keď sa situácia zmení vás budeme informovať 
obvyklým spôsobom.
Každý utorok o 12:00 hod. chodí aj pojazdná predajňa 
mäsa a mäsových výrobkov.

Pohrebná služba:
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812 

Pošta Nové Sady:
úradné hodiny:
Po – Ut, Štv. – Pia: 7.00 – 12.00 a 12.30 – 14.30
Streda: 7.00 – 11.00 a 13.30 – 17.00
Kontakt: 037/7894151

Lekáreň ALFA-OMEGA
Otváracie hodiny
Pondelok – Piatok: 8:00 – 14:00 hod.
Kontakt: 037/7894206

ENVI-GEOS Nitra
Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Telefón: +421 37 772 30 50
Fax: +421 37 7723050
E-mail: envigeos@envigeos.sk
Webová stránka: www.envigeos.sk

ZUBNÁ AMBULANCIA ORTHODENTAL, s.r.o. 
Neštátna stomatologická ambulancia, Nové Sady 177
Ordinačné hodiny:
Streda – Štvrtok: 8:00 – 11:00 hod. 
Pondelok, Utorok, Piatok: neordinuje sa.
Kontakt: 037/78 942 54

KVETINÁRSTVO- SUCHOKVET - Lenka Staňová  
Otváracie hodiny
Utorok – Piatok: 9:00 – 11:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Sobota: 9:00 – 12:00 hod.
Kontakt: 0911/267 229

Obecný úrad oznamuje
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