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Nechoď vždy len po vychodených cestách,lebo vedú len tam, kde už boli iní.
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SLOVO NA ÚVOD

Milí čitatelia,
dúfam, že sa Vám letné číslo nášho obecného Občasníka bude páčiť. Nájdete si v ňom informácie
zo života obce, z cestovateľského života našich občanov a priateľov, informácie zo zaujímavých
akcií z okolitých obcí a samozrejme dôležité oznamy.
Prvý polrok vo funkcii hodnotím pozitívne. Momentálne máme podané projekty na kamerový systém.
Žiadosti o dotácie som posielala aj na MF SR. V súčasnej dobe viem, že máme schválenú dotáciu vo
výške 12 150,00 € s 10 % spolufinancovaním. Účel, na ktorý sa dotácia minie ešte neprezradím,
nakoľko som požiadala o zmenu účelu a nechcem predbiehať. Minulý rok sme dostali dotáciu na
Objekt garážovania požiarnych vozidiel. Firma je vysúťažená a pripravená s realizáciou stavby. Avšak
dotácia vo výške 30 000,00 € (+ schválená výška spolufinancovania v sume 7 000,00 €) postačí na
hrubú stavbu tak, aby bola stavba prevádzky schopná. Preto sme sa zapojili do výzvy V. P HaZZ 2019
s projektom 2. etapy vybudovania Objektu na garážovanie požiarnych vozidiel. Samozrejme
sledujem výzvy, ktoré vychádzajú, avšak treba myslieť na to, že zázraky s našim rozpočtom sa konať
nedajú a nie do každej výzvy sa dá zapojiť.
Máme za sebou viacero úspešných akcií, ako sú Trojkráľové posedenie pri jedličke, Beseda – Ako
sa nestať obeťou trestného činu, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Medzinárodný deň detí. Pri
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všetkých akciách spolupracovali JD Malé Zálužie, DHZ Malé Zálužie, OZ „Labuť“. Vybudovali sme
bylinkovú záhradu na detskom ihrisku, vysadili stromy (gaštany, liesky) a onedlho detské ihrisko
vybavíme tieniacou plachtou, aby sa mali rodičia s deťmi kam schovať pred slnkom. V krátkom čase
bude spustená aj prevádzka posilňovne, ktorá sa v spolupráci s manželmi Šoošovými zrekonštruovala
v rámci možností, týmto im ďakujem za nezištnú prácu. V budúcnosti sa tu plánujú realizovať
posilňovacie, kruhové tréningy. Rada by som bola, aby sa rozbehli aj „pingpongisti“ a aktívne hrávali
tento šport.
Žiaľ, projekty podané v minulom období, ako sú Rekonštrukcia bývalej školy na komunitné centrum,
Odvedenie povrchových prívalových vôd neboli úspešné a takisto aj projekt na Osvetlenie a kamerový
systém.
Všimla som si, že po našej obci sa dosť často vyberú na prechádzku domáci miláčikovia - psy a preto,
majiteľom psov odporúčam upriamiť pozornosť na Všeobecné záväzné nariadenie obce Malé Zálužie
č. 4/2019 o niektorých podmienkach držania psov s účinnosťou od 25.04.2019. Spomínané VZN je
prístupné aj na www.malezaluzie.sk i na nástenke v obecnom úrade.
V najbližšej dobe plánujeme zhotoviť knižnú búdku, ktorá by mala byť umiestnená na detskom
ihrisku. V záujme udržania funkčnosti lekárne si naši občania, ktorí majú záujem si dať predpísať
lieky v ambulancii v Nových Sadoch, nosia svoje požiadavky na predpisy na obecný úrad a opätovne
na tomto mieste, tak o 2 dni, si ich môžu prevziať. Naplánovaný jej aj zber šatstva. Zber vykoná
Diakonie Broumov pravdepodobne v septembri. O presnom termíne Vás budem informovať
prostredníctvom rozhlasu.... V poslednom čase žiadate, aby zber plastov bol častejšie, ako raz za
mesiac. (Po konzultácii s pracovníkmi Ponitrianskeho združenia) Častejší zber nie je možné zariadiť,
no plasty môžete dať do vriec a položiť k žltému kontajneru . Zoberú všetko.
Na záver by som len dodala, že dvere na obecnom úrade sú pre každého otvorené. Rada si vypočujem
Vaše nápady, poriešim sťažnosti, ale musíte ich povedať v prvom rade mne, pretože„Tam kde je vôľa,
je aj cesta k vyriešeniu akejkoľvek situácie“. Prajem všetkým žiakom a študentom príjemné prázdniny
a rodičom pevné nervy.

bylinková záhradka na detskom ihrisku

posilňovňa
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HOSPODÁRENIE OBCE MALÉ ZÁLUŽIE ZA ROK 2018
Hospodárenie obce Malé Zálužie za rok 2018

ekapitulácia
príjmov
a výdavkov
v roku 2018:
Rekapitulácia
príjmov
a výdavkov
v roku 2018:
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
VýdavkyRO s právnou subjektivitou
Rozdiel

73340

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
127744,00

73340
0
5 000
0
73340

94690
33054
0
0
99503

71870
1470
0
0
0

99503
0
0
0
28 241,01

ZNESENIA z OZ Malé Zálužie
UZNESENIA Z OZ MALÉ ZÁLUŽIE
znesenie č. 1
becné zastupiteľstvo v Malom Záluží

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží
A. Berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu a volieb
			 do obecného zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvolenej starostky
B. Konštatuje, že
1. Novozvolená starostka obce Veronika
			 Kubíková zložila zákonom predpísaný sľub 		
			 starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
			 zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 		
			 obecného zastupiteľstva: Denisa Černická,
			 Patrik Krajčovič, Peter Novotný, Ivan Plačko,

			 Anna Velikovová
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží poveruje
1. Poslanca Patrika Krajčoviča zvolávaním
			 a vedením zasadnutí obecného
			 zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
			 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
			 veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
			 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
			 neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží
A. Zriaďuje
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1.
			
2.
3.
4.
5.
B.
1.
			
			
2.
			
3.
			
4.
			
5.
			

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri 		
výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisiu finančnú a majetkovú
Komisiu na ochranu verejného poriadku
Komisiu pre kultúru a šport
Stavebnú komisiu
Volí
Predsedu komisie na ochranu verejného 		
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: Anna Velikovová
Predsedu komisie finančnej a majetkovej:
Ivan Plačko
Predsedu komisie na ochranu verejného
poriadku: Peter Novotný
Predsedu komisie pre kultúru a šport: 		
Denisa Černická
Predsedu stavebnej komisie:
Patrik Krajčovič

Zálužie č. 2/2019 o organizácii miestneho 		
referenda
Uznesenie č. 8/2019 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé
Zálužie č. 3/2019 o vyhradení miest
a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Malé Zálužie
Uznesenie č. 9/2019 schvaľuje
Doplnenie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce o parcely E č.295/71
kat. územie Malé Zálužie, na ktorých
je plánovaná individuálna výstavba rodinných
domov. Oznámenie stavebného úradu
nenahrádza rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy
požadované podľa osobitných predpisov.

Uznesenie č. 4
A. Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží berie
na vedomie informáciu, že plat starostky
Veroniky Kubíkovej dňom 6. 12. 2018 bude
v zmysle § 3 ods.1 zákona 320/2018 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov.
(Výpočet platu:
/1,65 x 954 x 0,66 = 1 039,- Euro/)
B. Schvaľuje
preplácanie PHM a amortizáciu osobného
motorového vozidla starostky.

Uznesenie č. 10/2019 schvaľuje
Doplnenie členov do komisie kultúry a športu
– Martin Ondrášek, do stavebnej komisie
– Milan Naď, Miroslav Fuska, Miroslav Talapka
Uznesenie č. 11/2019 schvaľuje
Spolufinancovanie novostavby Objektu
garážovania požiarnych vozidiel vo výške
7 000,00€
Uznesenie č. 12/2019 schvaľuje
Termíny zasadnutí OZ: 9. apríl 2019
o 19,00 hod., 11. jún 2019 o 19,00 hod.,
3. september 2019 o 19,00 hod.,
12. november 2019 o 19,00 hod.

Uznesenie č. 5/2019 schvaľuje
Návrh textu do kroniky obce.
Uznesenie č. 6/2019 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé
Zálužie č. 1/2019 o poplatkoch za poskytnutie
služieb občanom

Uznesenie č. 13/2019 schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Malé
Zálužie č. 4/2019 o niektorých podmienkach
držania psov

Uznesenie č. 7/2019 schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé
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Uznesenie č. 14/2019 schvaľuje
Rozpočtové opatrenie v súlade s §14 odst.
2 písm. a Zákona 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v rozsahu
500 €.

Uznesenie č. 20/2019 schvaľuje
Záverečný účet obce Malé Zálužie za rok 2018.

Uznesenie č. 15/2019 schvaľuje
Finančný príspevok na akciu 1. máj v hodnote
60 €.

Uznesenie č. 21/2019
Schválenie plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019.

Uznesenie č. 16/2019 schvaľuje
Finančný príspevok na akciu MDD v hodnote
200 €.

Uznesenie č. 22/2019
Zamietnutie žiadosti Miroslava Stodolu o kúpu
časti obecného pozemku.

Uznesenie č. 17/2019 schvaľuje
Program odpadového hospodárstva pre roky
2016-2020.

Uznesenie č. 23/2019
Predĺženie doby nájmu nebytových
priestorov – obchod na neurčitú dobu
s 3 mesačnou výpovednou lehotou a výška
nájmu zostáva nezmenená 60 eur/mesiac.

a súhlasí s plánovanou výstavbou
Streetworkoutového – športového ihriska.

Uznesenie č. 18/2019 schvaľuje
Doplnenie PHSR obce Malé Zálužie
o plánovanú individuálnu výstavbu pre pána
Mareka Klačka, katastrálne územie
Malé Zálužie, č. parcely 77/2. Oznámenie
stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
požadované podľa osobitných predpisov.

Uznesenie č. 24/2019 schvaľuje
Odpredaj ústredného kúrenia za sumu 800 €.
Uznesenie č. 25/2019 schvaľuje
Termín obecnej akcie „Hurá idú Vianoce“
– 14. december 2019.
Uznesenie č. 26/2019 schvaľuje
Termín verejného zhromaždenia občanov
Malé Zálužie – 12. júl 2019 o 17,00 hod.

Uznesenie č. 19/2019 schvaľuje
Obec Malé Zálužie nemá námietky proti
zmene druhu predmetného pozemku
na parcele č. 1074/3 kat. územie Malé Zálužie

OBČASNÍK

OD TANCA DO KRESLA STAROSTKY
Veronika Kubíková
Detstvo
Narodila som sa v Topoľčanoch. V šiestich rokoch
sme sa presťahovali do Nitry na Klokočinu. Pred
„barákom“ sme s kamarátmi hrali vybíjanú, futbal,
tancovali sme. Pamätám si, keď zamrzli chodníky v
zime, že sme sa aj po nich korčuľovali. V priebehu
štúdia na ZŠ sme sa opäť presťahovali. Mala som
dvanásť rokov. Mojich rodičov to ťahalo na dedinu
do rodinného domu. My deti sme sa prispôsobili
veľmi ľahko, i keď sme boli smutní, že odchádzame od kamarátov. Začali sme bývať tu v Malom
Záluží, školu som nezmenila. Našla som si tu veľa
priateľov. Prvou z nich bola Maťka Michalková,
s ktorou si rozumieme veľmi dobre do dnešných
čias. Spoločné detstvo bolo na nezabudnutie.
V lete sme sa kúpali každý deň na rybníku (v zime
korčuľovali), lovili sme ryby a rakov na potoku do
rúk. Žiadna udica. Hneď potom sme si ich opekali,
no, to bola pochúťka. Chodili sme pozorovať do
horného lesíka zvery a potom sme ich naháňali .
Naše detstvo sme prežili vonku, v lese, na rybníku, na potoku, na Lužbetke a v neposlednom rade
v Klube. Viacerí tomu hovoríte „bývalá škôlka“.
V klube sme po dohode s viacerými kamarátmi
organizovali párty, premietali sme si filmy, oslavy a teda hlavne trávili sme všetci spoločne čas,
stretávali sme sa a máme spolu véééľa zážitkov, za
ktoré som ja veľmi vďačná.

vala ZŠ Nábrežie mládeže. Strednú školu som
mala vybratú v 7. ročníku ZŠ a to ma držalo až do
9.r. Keď sa starší brat rozhodoval kam pôjde na
strednú, zaujímala som sa o túto problematiku
i ja a vtedy ma zaujalo SOU Novozámocká – odbor technicko-administratívny pracovník. I keď mi
všetci vraveli „choď na gymnázium, na obchodnú
akadémiu“, ale nie, ja som bola rozhodnutá a neľutujem to. Zmaturovala som v odbore technicko-ekonomický pracovník. Tento odbor mi dal široký
rozsah skúseností, znalostí v odbore ekonomiky,
ale aj v strojárčine. Počas práce som vyštudovala
Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity – odbor
Predškolská elementárna pedagogika – 1.stupeň.
V tej dobe som nemala záujem pokračovať v štúdiu
na vš, ale v budúcnosti plánujem opäť študovať.
Práca a rodina
Po strednej škole som hneď začala pracovať ako
učiteľka tanca (balet, hip hop, disco tance) a administratívna pracovníčka v SZUŠ ARS STUDIO v Nitre,
keďže som do tej doby navštevovala dlhé roky ZUŠ
– tanec. Neskôr som začala paralelne pracovať aj
v SZUŠ ART PEGAS v Bratislave (momentálne pôsobí táto škola aj v Nitre – Štefánikova 140), ako
zástupkyňa a personalistka. Pracovala som i počas
materskej dovolenky, keď sa nám narodila dcéra
Emka. Samozrejme bez pomoci mojej zlatej svokry a mojich rodičov by sa to nedalo. Po 5 rokoch
k nám pribudol synček Miroslav, ktorý bol „šinter“
už od bábätka a od práce som si musela dať 1,5
roka oddych.

Školské časy
Od malička som inklinovala ku športu. V 4. ročníku
ZŠ som robila skúšky do atletickej triedy. Skúšku
som zvládla a od 5. do 9. ročníka som navštevo6
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„Starostovanie“
Kandidovať za starostku som išla len s tým najlepším úmyslom a odhodlaním. V podstate ma presviedčali o tom moji blízki a ja som si povedala, že
to skúsim. A neľutujem. Svoju polročnú pôsobnosť
môžem zhodnotiť pozitívne.
Naša obec je síce malá, ale aktívna. Páči sa mi, že
občania nie sú ľahostajní k akciám, ktoré pre nich
obecný úrad spolu s organizáciami usporadúva

a zúčastňujú sa ich. Bola by som rada, keby sa obec
rozrastala o nových obyvateľov, ale na to sú potrebné priestory, pozemky. Túto otázku by riešilo aj
doplnenie Programu rozvoja a bývania o plánovanú individuálnu výstavbu rodinných domov v časti
pri zvonici, resp. pozemky v extraviláne od rybníka, nakoľko časti Za humny a Talag sú už v tomto
programe zahrnuté.

Na stránkach občasníka sa postupne predstavia členovia obecného
zastupiteľstva. V tomto čísle vám niečo o sebe povie poslankyňa
Anna Velikovová

TU SOM DOMA
Anna Velikovová
Narodila som sa v r.1969. Žijem a bývam v Malom
Záluží od narodenia. Istý čas sme s rodinou bývali
v Nitre, ale s radosťou sme sa vrátili naspäť.

Našu malú dedinku mám veľmi rada. Mám rada
ľudí ktorí tu žijú. Som tu doma. Chcem, aby sa nám
tu dobre žilo. Chcem, aby tu boli ľudia spokojní,
aby boli hrdí na to že sú Ujlačania.

Do školy som chodila v Malom Záluží 1. – 3. ročník,
kde ma učila pani učiteľka Alžbeta Proksová, do 4.
ročníka som nastúpila do ZŠ v Nových Sadoch, tam
ma zase učil pán učiteľ Pavel Proksa a neskôr pani
učiteľka Elenka Zedníková.

Na kritizovanie, hľadanie chýb a reči ako sa niečo
nedá, sa nájde ľudí vždy dosť. Horšie je to s ľuďmi,
ktorí sú ochotní pomáhať.
Asi preto som kandidovala za poslankyňu. Viem,
že zázraky urobiť nedokážeme, ale viem, že všetci,
ktorí sa stretávame na zastupiteľstve robíme všetko preto, aby tu ľudia boli spokojní.

Celé detstvo som prežila tu, v našej obci, spolu
s ostatnými deckami sme čas najčastejšie trávili na
rybníku. Všetci sme sa naučili plávať aj korčuľovať.
Po skončení základnej školy som pokračovala
v štúdiu na Párovskom gymnáziu a následne na
Pedagogickej fakulte v Nitre smer Učiteľstvo pre
I. stupeň ZŠ. Od roku 1992 pracujem na ZŠ s MŠ
v Nových Sadoch ako učiteľka.
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ZDRAVOTNÉ STREDISKO V NOVÝCH SADOCH
Vážení občania,
ako iste viete, tešíme sa už z funkčnej zdravotnej
starostlivosti v Nových Sadoch, a aby situácia
takáto aj zostala, a aj lekáreň bola naďalej funkčná, potrebujú obe prevádzky Vašu zvýšenú pozornosť a hlavne lojálnosť.
V najbližších dňoch začne zdravotnú starostlivosť v Ambulancii všeobecného lekára pre
dospelých samostatne poskytovať MUDr.
Katarína Zdarileková, ktorá od 1. júla 2019
upravuje ordinačné hodiny nasledovne:
Pondelok od 07:00 do 13:30
Utorok od 09:00 do 17:00
Streda od 07:00 do 13:30
Štvrtok od 07:00 do 13:30
Piatok od 07:00 do 12:00
Za dočasnú starostlivosť veľmi pekne ďakujeme
pani doktorke MUDr. Božene Uherovej a sme radi,
že pomohla zvládnuť obdobie, kým do zdravotného obvodu Nové Sady nastúpi nová lekárka natrvalo.
Problémom však zostáva, že v súčasnosti je v našom zdravotnom stredisku zazmluvnených približne iba 650 pacientov. Pri takomto nízkom počte
pacientov nebude uvedený rozsah ordinačných
hodín dlhodobo udržateľný. Chápeme, že pacienti
vysoko spokojní s lekárom mimo nášho zdravotného obvodu, neuvažujú nad jeho zmenou. Týmto
oznamom sa snažíme osloviť najmä tých z Vás,
ktorí sú rozhodnutí stať sa pacientom nášho zdravotného strediska, ale svoje rozhodnutie ste z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti zatiaľ neuskutočnili a tiež tých z Vás, ktorých rodinní príslušníci
sú v starostlivosti Ambulancie všeobecného lekára

v Nových Sadoch. Opätovné zrušenie ambulancie
spôsobí problémy najmä starším občanom, ktorí
by museli dochádzať za lekárom do iných obvodov.
Výrazný úbytok pacientov zaznamenala aj lekáreň
v Nových Sadoch. Elektronické recepty umožnili
prevzatie liekov v ktorejkoľvek lekárni. Zvážme si
však, či prevzatie liekov mimo obce Nové Sady a
následné zrušenie našej lekárne nebudeme vnímať negatívne alebo, či to nepocítia naši blízki,
ktorí sú v súčastnosti na služby našej lekárne
odkázaní. Už v tejto dobe hospodári lekáreň so
stratou, preto tento oznam vnímajte, prosím, ako
naliehavú prosbu o lojálnosť ku našej lekárni.
Lekáreň svoje otváracie hodiny od 1. júla 2019
prispôsobí ordinačným hodinám pani doktorky nasledovne:
Pondelok od 07:30 do 14:00
Utorok od 09:30 do 17:00
Streda od 07:30 do 14:00
Štvrtok od 07:30 do 14:00
Piatok od 07:30 do 12:30
Veríme, že ak v súčasnosti nie ste klientmi dvoch
uvedených zdravotnických subjektov, svojim rozhodnutím využívať ich služby podporíte tých, ktorí
nemajú inú alternatívu.
Podporme spolu výnimočné odhodlanie a obetavosť MUDr. Zdarilekovej a staňte sa aj vy zazmluvneným pacientom našej novej pani doktorky.
Taktiež nezabúdajme, že lekáreň v Nových Sadoch
je tu pre nás, a ak ju tu i naďalej chceme mať –
vyžaduje si to našu lojalitu k nej. Na každom z vás
záleží.
				
Silvia Halvoníková,
					
starostka obce Nové Sady
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Príhovor MUDr. Kataríny Zdarilekovej
Vážení pacienti,
od 01. júla 2019 plánujeme vrátiť každodenne
dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých
občanov. Kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti budeme zvyšovať certifikovaným
prístrojovým vybavením. Ambulancia už teraz
disponuje EKG prístrojom, otoskopom,
tlakomerom, glukomerom, pulzným oxymetrom,
bezkontaktným teplomerom. Od leta bude
možné vyšetrenie CRP na počkanie, ktoré odlíši
bakteriálny infekt od vírusového a racionalizuje
predpisovanú antibiotickú liečbu. Na jeseň
plánujeme zakúpiť inovatívny prístroj ABI
na bezbolestné vyšetrenie, ktorým sa stanoví
srdcovocievne riziko pacienta (kôrnatenie tepien
- srdcový infarkt alebo náhla cievna mozgová
príhoda).
Záleží nám aj na prostredí, v ktorom poskytujeme
zdravotnú starostlivosť a preto sa budeme snažiť
postupne zvyšovať komfort času stráveného

u nás. Nakoľko veríme v efektívne využitý čas,
predovšetkým pracujúcich pacientov, zavádzame
možnosť bezplatného objednania
sa na čas vyšetrenia a jeden deň bude
vyhradený do neskorých poobedných hodín pre
zamestnaných. Ďalej ponúkame eRecept, kedy
si Vaše pravidelné lieky budete môcť objednať
elektronicky.
K tomu, aby ste sa stali našimi pacientmi, stačí
podpísať dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti s našou
ambulanciou a ostatné vybavíme za Vás.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte
kontaktovať! Vždy aktuálne informácie a všetky
kontakty budú dostupné na stránke www.
vasadoktorka.sk. Taktiež zostáva nezmenené aj
uvedené mobilné číslo do ambulancie:
0940 366 805.
				

Tešíme sa na Vašu návštevu!

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
V NAŠEJ OBCI V 1. POLROKU 2019

BESEDA - Ako sa nestať obeťou trestného činu
Beseda pod názvom „Ako sa nestať obeťou
trestného činu“ sa uskutočnila 12. apríla 2019 o
16,00 hod. v priestoroch sály kultúrneho domu
v Malom Záluží. Besedu zastrešila p. Domaracká
z Úradu prevencie kriminality kancelárie
ministerstva vnútra SR.
Poslaním tejto besedy bolo informovať všetkých
prítomných o možných nástrahách, ktoré sú

schopní podvodníci a zlodeji vymyslieť. Beseda
bola sprevádzaná krátkymi videoukážkami. Práve
táto beseda priniesla niekoľko dôležitých rád, ako
sa nestať ich obeťou. Týmto sa chcem poďakovať
prednášajúcej p. Domarackej a za účasť všetkým
zúčastneným.
						Ďakujem

Trojkráľové posedenie pri jedličke 2019
Organizátormi tohoto podujatia boli Jednota
dôchodcov Malé Zálužie a občianske združenie
„Labuť“. Podujatie sa konalo 06. januára 2019 v
priestoroch kultúrnej sály v Malom Záluží.
Programom nás sprevádzala p. predsedkyňa
Líšková, ktorá spolu so svojimi členmi mala
pripravené hovorené pásmo, ktoré bolo prierezom

zvykov a tradícií od začiatku adventného obdobia,
cez Vianoce, až do Troch kráľov. Na samotný záver
nám p. Mosná rozpovedala poviedku. Svojím
zanietením a skvelým rečníckym prejavom nám
obohatila už príjemné posedenie. P. starostka sa
poďakovala predsedkyni JD Elene Líškovej za jej
minuloročnú prácu.
10
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Morena, Morena

MDD 2019

Máme za sebou krásnu akciu, o ktorú sa nám
postaral Detský folklórny súbor Pelikánik z Nových
Sadov. 12. apríla i napriek nie priaznivému
počasiu, nám detičky spestrili večer tancami a
pesničkami. Sprievodom od obecného úradu,
vo večerných hodinách, sme sa vybrali na dolný
koniec k potoku. Hodením zapálenej Moreny do
vody sme sa spoločne rozlúčili s odchádzajúcou
zimou a privolali sme jar. Opäť sa chcem poďakovať
účinkujúcim a občanom, ktorí sa zúčastnili tejto
„novopečenej“ akcie u nás v obci.

Dňa 8. júna 2019 sa u nás v obci konala ďalšia
úspešná akcia a to Oslava medzinárodného dňa
detí. Pre deti bolo pripravené súťažné popoludnie.
Úlohou detí bolo prejsť 10 súťažných stanovíšť,
odovzdať opečiatkovanú kartičku a následne
prebehlo losovanie, po ktorom neodišlo ani jedno
dieťa bez darčeka. Pri odovzdávaní cien pomáhal
aj snehuliak Olaf, s ktorým sa mohli detičky

odfotiť. Neskôr nás prišli členovia dobrovoľného
hasičského zboru previezť na hasičskom aute,
deti mali možnosť si vyskúšať aj hasičskú výstroj.
Ukážku výcviku psov nám predviedol Miestny
kynologický klub Zbehy. Krásny deň sme zavŕšili
opekačkou. Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili o to, aby sme mohli prežiť taký pekný deň
a deťúrencom sme vyčarili úsmev na tvári.

Stavanie mája 2019
30. apríla bolo opäť v Malom Záluží veselo. Po
rozlúčke so zimou a Morenou muži a mládenci
stavali máj. A nie hocaký. Po postavení siaha
do výšky 22 metrov!!! Vyšší som teda v mojom
živote nevidela (a to si pamätám ozaj veľa).
Krásne obielený, ostužkovaný, dokonca
aj s neodmysliteľnými fľašami. Chlapci z
dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží,
pod vedením Peťa Novotného, to mali pevne v
rukách. Treba sa však poďakovať aj pani starostke
Veronike Kubíkovej, miestnej organizácii Jednoty
dôchodcov, občianskemu združeniu Labuť aj
mnohým ďalším, ktorí varili guláš (Jožko Alchus),
nosili stoličky (Mirka a Libuša), zabezpečili
koláčiky, malinovky, špekáčiky, pagáčiky a mnohé
iné dobroty. Detský folklórny súbor Pelikánik opäť
prišiel so spevom a tancom, deti s rodičmi, starými
rodičmi i náhodnými okoloidúcimi viazali na máj
stužky (bez ohľadu na vek a pohlavie). Detské
ihrisko bolo plné a napriek zachmúrenému počasiu
bolo veselo. Ani som netušila, aká komplikovaná
a ťažká je cesta mája do výšok – vybrať vhodný
vysoký tenký strom, krásnu korunku briezky na

vrchol, očistiť peň od kôry a najťažšia časť stavania
– samotné stavanie. Tŕpli sme, či sa všetko podarí
a máj bude pevne stáť. Ale podarilo sa. Máj stojí a
krásne veje. Nielen mladým dievkam pre radosť a
pýchu. Tešíme sa z neho všetci. Ďakujeme!
					
Alena Bučeková

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2019
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Naša činnosť Jednoty dôchodcov začína dňom
5. februára 2019 kedy som bola pozvaná ako
delegátka na výročnú členskú schôdzu JD učiteľov
v Nitre, kde som pozdravila prítomných členov
a oboznámila s činnosťou našej organizácie JD
v Malom Záluží. V tomto mesiaci sme dostali
ponuku navštíviť muzikál ,,Helou Doly“ v divadle
v Banskej Bystrici. Predstavenia sa zúčastnili
niektorí z našich členov. Bolo to milé a zábavné
12

vystúpenie. Taktiež sme boli v Bratislave v SND na
činohru Vojna a mier.
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov sa
uskutočnila 24. marca. Zhodnotili sme na nej
našu činnost, čerpanie rozpočtu, ročný rozbor
hospodárenia za rok 2018.
Na našu výročnú schôdzu sme mali pridelených
delegátov - pani Čaprnkovú predsedníčku
JD Nitrianských učiteľov a pani Hajduchovú
13
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predsedníčku JD v Čabe, ktoré sledovali priebeh
našej schôdze. Zaspievať nám prišiel spevácky
súbor z Podhorian. Pri posedení a peknom speve
nám chutil aj dobrý guláš, ktorý nám uvarili naši
muži Paľko a Martin. Tiež nám chutila čerešňová
štrudľa ku káve.
Ďalšia ponuka pre nás bola jednodňový výlet
do Brna a do jaskyne Macocha, do ktorej nás
sprevádzal sprievodca so zaujímavým výkladom,
a previezol nás aj loďkou po jazere. Ďalej sme
pokračovali lanovkou na najvyšší kopec, odkiaľ
sme mali krásny výhľad na mesto. Unavení sme
posedeli v meste pri dobrom obede a občerstvení
sme pokračovali domov. Priniesli sme si pekný
zážitok z celodenného výletu.
Dňa 8. júna při príležitosti Medzinárodného
dňa detí usporiadal Obecný úrad posedenie v
kultúrnom dome, kde sme aj my pomáhali. Deťom,
ktoré súťažili v rôznych športových kategóriách,
sme ponúkali deťom koláčiky a vodu.
Dňa 13. júna boli pozvaní naši seniori na športový
deň do Čabu, kde sme si precvičili hod granátom,
válkom a kop na bránku. Zúčastnilo sa 5 ľudí.
Nakoniec bolo vyhodnotenie najlepších a bol
podávaný guláš. Získali sme pohár za 2. miesto.
Dňa 14. júna sa naši štyria členovia zúčastnili
Okresných športových hier seniorov vo Vrábľoch.
Pri tejto príležitosti nám Obecný úrad v Malom
Záluží zakúpil pekné červené tričká s nápisom
Jednota dôchodcov a logom našej obce. Súťažili
sme v hode granátom, hod válkom, vrh guľou
a streľba zo vzduchovky. Bol to pre nás šťastný
deň, pretože aj keď nás bolo málo aj tak sa na
nás usmialo šťastie. Z mužov sa pán Gašparík
umiestnil na druhom mieste vo vrhu guľou a získal
pohár a medailu . Dostali sme Ďakovný list, že sme
sa zúčastnili na Okresných športových hrách.

OBČASNÍK

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2019
DHZ Malé Zálužie

Okresné športové hry v stolnom tenise sa
uskutočnili dňa 20. júna vo Svätoplukove, kde sa
zúčastnili traja naši členovia. Nezískali sme nič,
ale sme prišli domov spokojní s tým, že budeme
trénovať.

				
Líšková Elena
predsedníčka Jednoty dôchodcov
14

Dňa 2. 2. 2019 sa konala výročná členská schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ)
Malé Zálužie. Na schôdzi bola prehodnotená
činnosť DHZ za rok 2018. Správa konštatovala, že
všetky úlohy, ktoré si organizácia dala boli splnené.
V roku 2018 DHZ vykonalo okrem inej činnosti aj
4 výjazdy k požiarom ( pamätný je požiar obecného
úradu Nové Sady ), vykonali 3 technické výjazdy
a 2 požiarno taktické cvičenia.
Za túto činnosť sa im dostalo aj ocenenia.
Dňa 22.5.2019 v budove mestskej Nitrianskej
Synagógy sa konal slávnostný akt na počesť
sviatku svätého Floriána – patróna hasičov, kde
už niekoľko rokov Krajské riaditeľstvo HaZZ Nitra
oceňuje najlepších hasičov nitrianskeho kraja za
príslušný kalendárny rok. Okrem profesionálnych
hasičov býva oceňovaný aj najlepší dobrovoľný
hasičský zbor príslušnej obce nitrianskeho kraja.
Za rok 2018 toto ocenenie bolo udelené DHZO
Mojmírovce za okres Nové Zámky a za okres Nitra
to bol DHZO Malé Zálužie. Toto najvýznamnejšie
krajské ocenenie im bolo udelené za aktivitu a
obetavú spoluprácu pri likvidácii požiarov a iných
mimoriadnych udalostiach na území Nitrianskeho
kraja.
Ocenenie im odovzdali: Generálny sekretár DPO
SR Vendelín Horváth, štátny tajomník MV SR Mgr.
Michal Bagačka, riaditeľ KR HaZZ Nitra plk. Ing.
Pavol Nereča, ktorý im odovzdal poďakovanie za
dlhoročnú prácu a vedúca sekretariátu predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Helga
Tóthová im odovzdala vecný dar predsedu NSK
a pamätný list. Prítomní boli aj zástupcovia mesta
Nitry na čele s primátorom Marekom Hattasom.

Za DHZO Malé Zálužie si ocenenie prevzali : veliteľ
DHZO Patrik Krajčovič, predseda DHZ Peter Novotný,
členovia Jozef Alchus, Jozef Krčmár a Martin Šoóš.
Ako na záver povedal predseda DHZ Malé Zálužie
Peter Novotný: “ Uznanie, ktoré sme dostali je pre
celý kolektív Dobrovoľného Hasičského zboru Malé
Zálužie. A samozrejme aj pre naše rodiny, ktoré
nás v tomto úsilí podporujú....Ešte raz ďakujeme a
budeme sa aj naďalej snažiť, aby naša činnosť bola
ešte viac prospešná.“

Dňa 30. 5. 2019 sa konala milá slávnosť a to
stavanie mája, ktoré už tradične robia naši
hasiči. Slávnosť sa začala vystúpením detského
folklórneho súboru „Pelikánik“, ktorý svojim
vystúpením spestril toto podujatie. Deti zo
súboru a aj ostatní prítomní potom ozdobili strom
15

OBČASNÍK

OBČASNÍK

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2019
OZ „Labuť“
Po odchode Mahulieny Sochorovej do zahraničia,
som prevzala úlohu predsedkyne združenia.
Momentálna činnosť nášho združenia spočíva v
spoluorganizovaní všetkých akcií, ktoré sa konajú
v obci. V súčasnosti má združenie 12 členov, ktorí
vypomáhajú, ako môžu. Zároveň prebiehajú
práce na príprave ďalšieho čísla bulletinu, je
v počiatočnej fáze a samozrejme jeho vydanie

súvisí od finančných podmienok. OZ „Labuť“ sa
tento rok zapojilo do Nástroja 1 LEADER NSK a
bolo úspešné v projekte „Tvoríme priestor šťastia“
– materiálne vybavenie pre činnosť občianskeho
združenia. Momentálne sa vybavujú potrebné
úkony na úspešnú implementáciu.
							
					Veronika Kubíková

CESTOVATEĽSKÉ PRÍSPEVKY od našich občanov a priateľov
stužkami a hasiči ho pod vedením svojho veliteľa
pána Patrika Krajčoviča postavili na určené miesto.
V obci sú aktívne aj dve ďalšie organizácie, tak
aj tieto prispeli svojim dielom k úspechu akcie.
Hlavným šéfkuchárom pri varení gulášu bol
Jozef Alchus a občianske združenie „Labuť“, pod
vedením predsedníčky pani Veroniky Kubíkovej
pripravilo pre prítomných posedenie obohatené
pagáčikmi a inými sladkosťami. Už tradične na
záver predseda dobrovoľných hasičov v obci
pán Peter Novotný spolu s deťmi urobili malú
vatru a opekali špekačky. No a 31. 5. 2019 tento
prvomájový strom dali aj dole.
Dňa 15. 4. 2019 vykonala protipožiarna kontrolná
skupina obce pod vedením preventivára PO
obce Ivana Matúšku preventívnu protipožiarnu
kontrolu právnických subjektov Pohostinstvo
u Kika a Miroslav Masarovič – automechanik. V
prvom subjekte sa kontrola nemohla vykonať pre
právnické nezrovnalosti a u druhého subjektu
neboli zistené žiadne nedostatky v oblasti
požiarnej ochrany.

Dňa 25. 5. 2019 vykonal DHZ protipožiarnu
asistenčnú službu pri kultúrnom podujatí na
zámku v Oponiciach.
V rámci svojich povinnosti vykonávajú dobrovoľní
hasiči mesačne údržbu hasičskej zbrojnice,
preštartovanie vozidiel a agregátov. Zároveň
prebieha výberové konanie na výstavbu novej
hasičskej zbrojnice, ktorú obec naliehavo
potrebuje. A taktiež sa rieši priebežne doplňovanie
chýbajúcej hasičskej techniky, výstroja a výzbroje,
ktoré je hradené z dotácii MV SR.
V júni vykonali naši dobrovoľní hasiči ukážky
svojej práce pre deti v obciach Oponice, Čab a Malé
Zálužie a to k MDD. Deti mali z toho veľkú radosť a
otázkam nebolo konca kraja.
No hasiči vykonávali aj verejno-prospešnú činnosť
v obci, kde vysadili stromčeky na detskom ihrisku,
už tradične doplňovali vodu do zásobníkov na
oboch cintorínoch a osádzali hniezda pre bociany
na začiatku obce.
					Ivan Matúška
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Postrehy zo Španielska
Moje túlavé topánky ma tentokrát zaviedli do
Španielska. Doteraz som bola mimo domova iba
ako študentka na výmenných študijných pobytoch
(Nemecko, Turecko), kde mala nadomnou záštitu
univerzita. Teraz prvýkrát skúšam šťastie pracovať
a žiť v inej krajine sama.
Odišla som pred pol rokom do mesta Valladolid,
ktoré sa nachádza v španielskom vnútrozemí,
250 km severne od Madridu. Je o čosi väčšie ako
naše Košice, má 300 000 obyvateľov. Je veľmi
čisté, s peknými parkami a vysadenými alejami
stromov skoro na všetkých uliciach. Široké koruny
stromov sú potrebnou ochranou pred letnými
nekonečnými páľavami. Vzhľadom na to, že v
nasledujúcich mesiacoch bude dážď vzácnosťou,
takmer na všetkých mestských zelených plochách
je zavedená sieť zavlažovacích systémov. Vedenie
mesta si dáva na nich záležať, aby bolo mesto
pekné a príťažlivé pre turistov a aj vlastných
občanov
V regióne, v ktorom žijem, je nedostatok vody

citeľný najmä na vidieku. Zatiaľ neobmedzuje
bežnú spotrebu domácností, ale poľnohospodári
musia zavlažovať viaceré plodiny (obilie, repka
olejná,...). Už z ďaleka sú na poliach vidno kovové
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konštrukcie na kolesách striekajúce životodarnú
tekutinu na smädné rastliny. Výdatné dažde,
aké poznáme my, sú väčšinu roka iba nereálna
predstava. Veľakrát človeka znudí pohľad na žltú
piesočnatú pôdu plnú kameňov a (pri dlhodobých
vysokých teplotách) vysušenej trávy. Práve v tejto,
pre nás ako keby „neúrodnej“, zemi sa ohromne
darí vinnej réve a Španieli patria spolu s Francúzmi
a Talianmi medzi najväčších producentov vína na
svete. Víno je nielen výnosná exportná komodita,
ale je aj neoddeliteľna súčasť španielskej kultúry
a každodenného trávenia voľného času.
Nikdy predtým som sa hlbšie nezaujímala
o španielsky životný štýl. Trochu ma prekvapila
ich neformálnosť nielen v súkromných, ale
najmä v pracovných vzťahoch. Ani vykanie,
ktoré v tomto jazyku existuje, takmer nepočuť.
Trvalo mi, kým som si zvykla tykať nadriadeným.
Angličtina vykanie nemá, tam mi to neprekáža.
S nadmiernou neformálnosťou som sa stretla ešte
pri inej príležitosti a mala som z toho zmiešané
pocity. Bola som pozvaná priateľke na promócie.

Zvedavosť ako bude prebiehať tento okamih
bola veľká. Podstata bola rovnaká ako u nás, ale
profesori nemali špeciálne slávnostné odevy pri
odovzdávaní diplomov; nebol dopredu pripravený
nástup profesorov a študentov za sprievodu
hudby; študenti nehovorili slovo “sľubujem“,
že budú svoje nadobudnuté znalosti využívať
v prospech celej spoločnosti, absolventi
nedostávajú od rodiny kvety. Všetko sa nieslo
skôr v zábavnom štýle. Pre mňa sa týmto noblesa
tohto okamihu stratila. Nemusia so mnou všetci
súhlasiť, ale ja osobne si myslím, že táto udalosť
určitú dôstojnosť má mať a verím, že u nás sa čo
najdlhšie zachová.
Život tu beží časovo trochu odlišne. Pravdepodobne je to tým, že slnko vychádza neskôr a
aj neskoro zapadá. Napríklad sa bežne obeduje
medzi druhou a treťou hodinou a večera sa začína
okolo deviatej alebo desiatej hodiny. Ešte stále sa
v značnej časti firiem dodržiava tzv. španielska
siesta. Napríklad tam, kde pracujem ja, máme ako
keby dve zmeny. Pracujeme od 9:00 do 14:00 a
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potom od 16:00 do 19:00. Okrem toho, že máme
dvojhodinovú pauzu na obed, máme v rámci
pracovného času nárok na ďalšiu polhodinovú
prestávku. Vtedy môžeme zájsť do neďalekých
barov na kávu, porozprávať sa s kolegami a trocha
vyvetrať hlavu. Ďalšiu prestávku na kávu, ale už
len “automatovú“, môžeme mať asi 15 minút v
poobednej zmene. Zdalo by sa, že je to práca iba o
káve, ale v skutočnosti je to veľmi náročné sústrediť
sa na prácu tak dlhý čas a robiť ju dobre. Nakoniec
celý deň je človek v práci. Bežne prichádzam
domov o ôsmej večer.
Životné motto Španielov je vychutnať si život
za každých okolností a čo najviac ho stráviť so
svojou rodinou a priateľmi. Spoločenský život sa
začína, keď sa vrátia z práce, trvá asi do polnoci
a cez víkend do neskorých ranných hodín. Ich tzv.
barová kultúra je obľúbená nielen pre samotných
Španielov, ale je príťažlivá najmä pre zahraničných
návštevníkov. Podľa mňa si Španieli ani nevedia
predstaviť, že by fungovali inak. Do baru sa za

normálnych okolnosti ide vždy. Pred obedom sa pije
káva, po obede vínko a večer sa stretávajú priatelia
a doslova „striedajú“ bary jeden za druhým. Okrem
toho, že pijú víno alebo pivo, tradícia je dostať od
čašníka aj niečo na zahryznutie. Najslávnejšie ich
občerstvenie pri takýchto príležitostiach sú - pinčos
(maličké obložené chlebíčky na tisíc spôsobov,
ktoré sú na oko veľmi lákavé.) Do barov nechodia
iba mladí ľudia, ale všetky vekové kategórie, aj
tí úplne najstarší o paličkách - ak vládzu a majú
chuť. U kamarátovej babky v neďalekej dedinke je
hádam povinnosťou ísť v nedeľu pekne oblečení
na námestie a pri pohárikoch dobrého nápoja sa
stretnúť s priateľmi alebo známymi z celej dediny
a porozprávať sa čo je nové. Až potom sa ide k
obedu.
Je zaujímavé pozorovať ako ľudia žijú inde. Dá
sa veľa písať o spoločných znakoch a rozdieloch
medzi životom tu a doma. Ja som si vybrala len
niektoré, také čo ma najviac zaujali.

CESTOVATEĽSKÉ PRÍSPEVKY od našich občanov a priateľov
Cestovanie – plnenie snov - Nepál
Kto z nás zo staršej generácie si nespomína na
problémy s cestovaním do roku 1989. Termíny
devízový prísľub, výjazdná doložka, colné a
devízové prehlásenie mladšej generácii nič
nehovoria.
Spomínam si ako som po návrate z kina, kde
dávali týždenník Zikmunda a Hanzelku hľadal na
mape kde vlastne to Albánsko leží a ako to bolo
vtedy strašne ďaleko. Počas štúdia na vysokej
škole som začal robiť sprievodcu pre cestovnú
kanceláriu mládeže a Čedok – predchodca Saturu
na Slovensku, v Čechách zostala táto značka
18

zachovaná. Ako koníček som zbieral pohľadnice
z miest, ktoré som ako sprievodca navštívil,
poprípade niekedy možno navštívim. Keď som
držal v sedemdesiatych rokoch minulého storočia
pohľadnicu s tajuplným názvom Swayambhunath
stúpa Kathmandú vtedy v kráľovstve Nepál,
keď Československo bolo obohnané ostnatým
drôtom, ani vo sne sa mi nezdalo, že niekedy
sa tam ocitnem a pohľadníc si donesiem celý
kopec a túto budhistickú pamiatku obídem aj so
svojimi spolucestujúcimi. V Československu padol
komunizmus a v Nepále kráľovstvo.
19
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Dubajom sa nevypína do výšky, prevláda trojštvorposchodová zástavba, bezchybné diaľnice
a výstavné mešity. To možno stihnúť za sedem
hodín a 40 euro pre troch a na záver aj návštevou
súku /tržnice/ pri teplote cez 35 stupňov Celzia. I
napriek úpravám cien leteniek bol let z Franfurtu
do Ománu poloprázdny. Mali sme po štyri miesta
aj na spanie. Let z Ománu do Káthmandú už bol
vypredaný- bol začiatok Ramadánu a v Nepále žije
aj početná moslimská menšina, ktorá sa vracala.
V Káthmandú sme boli ubytovaní medzi bývalým
kráľovským palácom a historickým centrom
Durban squer, hneď vedľa botanickej záhrady. V
cene ubytovania bola aj služba Shuttle taxi – čo je
odvoz z letiska do hotela, keď na letisku Vás čaká
hotelový zriadenec s Vaším menom na tabuľke.
V meste Káthmandú nie je verejná doprava v
našom slova zmysle. Väčšina ľudí sa dopravuje
motorkami, ak niekam cestujú a tí lepšie situovaní
autami, resp. taxíkom. Nepál patrí podľa našich
kritérií medzi lacné krajiny. Najesť sa od 1 dolára
na stojáka na ulici nie je problém. Či je to bezpečné
– náš spolucestujúci lekár vraví, že keď je to
prevarené a vo vode nie je ľad, áno. Ja dodávam,
že stravovať sa treba tam, kde je veľa domorodcov.
Okrem hlavného mesta sme navštívili druhé
najväčšie mesto Pokharu asi 210 km vzdialenú
od hlavného mesta. Cesta trvá okolo 7 hodín s
dvomi prestávkami na jedlo. V autobuse je v cene
aj občerstvenie a vzadu je wc. Autobusy majú 21
miest. Sedačka jedna a dve z uličky. Sedačky sú
skôr kreslá v biznis triede v lietadle. Samotná cesta
je jeden širokouhlý panoramatický film s výhľadom
na ryžové polia, kľukatiacu sa rieku s hojdacími
mostami. Cesta ide maximálne 100 metrov rovno,
doprava, doľava, stúpa alebo klesá. Táto oblasť sa
nachádza v subtropickom pásme. Bolo po zbere
banánov, prvá kukurica sa už opekala na uliciach,

My sme mali veľkú aj malú privatizáciu u nich
bolo zemetrasenie, keď väčšina pamiatok bola
poškodená. Opravené sú zväčša i keď niektoré iba
z lícnej strany – potemkinovsky.
Čo ma do takej exotickej krajiny viedlo – bola
to mimoriadne výhodná ponuka letenky s Oman
Air, jednoduché vízové konanie – vízum je v
podstate zinkasovanie poplatku v prípade Nepálu
25 amerických dolárov a 5 Ománskych rialov za
tranzitné vízum v Ománe.
Výhodné letenky majú aj svoje slabé miesta –
odlet a prílet nie je z pravidla z jedného letiska
a pri prestupoch bývajú dlhšie prestávky. Odlet
bol z Prahy cez Frankfurt a Omán – Muscat s
prestávkou 7 hodín, čo sme využili na prehliadku.
Sultanát Omán v porovnaní so susedným
20
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druhá, vysoká asi 20 cm po výdatnej búrke ležala
na zemi.
Mesto Pokhara je cca 25 km od Annapurny pri
nádhernom jazere. Himaláje vzhľadom na smog
v Káthmandú a búrky v Pokhare som videl iba pri
prílete ráno o 8:30 miestneho času a odchode ráno
z Pokhary, keď bolo vidno Annapurnu.
Ak cestovanie je jedna z troch vecí, ktoré
výrazne zlacneli – okrem farebných fotografií a
ošatenia, Nepál možno zaradiť medzi krajiny, kde
značkový tovar vyrobený vo Vietname, Indii alebo
v Bangladéši kúpite za menej ako jednu tretinu v
porovnaní s našimi cenami.
Cesta bola poznávacia, máj tohto roku - hotel s

raňajkami a bazénom, letenka, strava a cestovanie
po Nepále 6 dní, vstupy, doprava a ubytovanie v
Prahe, cesta s autobusom z Viedne pri návrate, bez
nákupov bola pod 600 eur. Tak kam sa vyberieme
nabudúce? Za posledných 10 rokov som navštívil
Kubu, Dubaj, Senegal, Maroko, Maltu, Brunej,
Čínu, Singapur, Thajsko, Malajziu. Egypt, Turecko,
Grécko, Španielsko, Portugalsko, Gibraltár a
Tunisko opakovane. Priemerne na 10 dní a každý
stál kompletne do 1 000 euro. Podľa katalógu
Bubo Travel odkiaľ čerpám námety sú ceny na
úrovni 30 – 50 %.
Ladislav Fúska – hlavný kontrolór obce
21
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PREHĽAD ZAUJÍMAVÝCH AKCIÍ V OKOLITÝCH OBCIACH
Čabský volejbalový turnaj 2019
V sobotu 15.júna 2019 sa konal VIII. ročník
Čabského volejbalového turnaja.
Turnaj začal v sobotu ráno o 9:00. Predtým sa hráči
zaregistrovali a boli vylosované zápasy. Počasie
bolo slnečné a horúce, vhodné skôr k moru, a nie
na šport. Na druhej strane, všetci získali dobrý
základ opálenia. Tímov bolo celkom 6 a kvôli
horúcemu počasiu sa hráči dohodli na skrátených
setoch (do 15). Hralo sa na dva víťazné sety, každé
družstvo s každým.
Turnaja sa zúčastnili tímy NePoraziteľní, Titáni,
Greenhorns, Supermani, Žraloci a Počkaj-eštechvíľu. Medzi fanúšikmi nechýbali najbližší –
manželky a manželia, priateľky a priatelia, domáci
maznáčikovia, ale najmä deti hráčov. Podávala
sa vynikajúca kapustnica (šéfkuchár Radko
Matulník), pagáčiky a muffinky (skalná fanúšička
Katka Šoošová).
Výkony všetkých hráčov boli obetavé, každý vložil
do hry všetky svoje sily. Motiváciou bol vystavený

putovný pohár a medaily. Turnaj bol veľmi
dramatický a najlepšie tímy boli mimoriadne
vyrovnané – o prvé miesta sa museli tímy pobiť
v dodatočných zápasoch. Nakoniec, po odohratí
všetkých zápasov, organizátori vyhodnotili zápasy
nasledovne:
1. Titáni, 2. Greenhorns, 3. Počkaj-ešte-chvíľu, 4.
nePoraziteľní, 5. Supermani, 6. Žraloci.
Podvečer si hráči všetkých tímov spolu posedeli,
občerstvili sa, a samozrejme zhodnotili jednotlivé
zápasy a herné taktiky.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým
organizátorom za ich nadšenie a ochotu,
účastníkom turnaja za ich nasadenie a vytváranie
príjemnej atmosféry. V neposlednom rade v mene
organizátorov a účastníkov ďakujeme Obecnému
úradu v Čabe a Telovýchovnej jednote v Čabe za
pomoc a podporu. 				
					Katarína Mikušková
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Vedomostná otázka pre násťročných:
Od ktorého roku sa volá naša obec Malé Zálužie?

(pomôcť si môžete našou webovou stránkou www.malezaluzie.sk)
Správnu odpoveď krížovky pre deti, alebo vedomostnej otázky vpíšte do návratky a prineste na Obecný úrad
Malé Zálužie. V rámci súťaže budú vyžrebovaní 2 výhercovia v krížovke pre deti a 2 výhercovia v súťaží
vedomostná otázka a obdržia vecné ceny.

Opustil nás: Ján Fašanga, č. 54

Krížovka pre deti

Krížovka pre deti:

NÁVRATKA
Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................
Správna odpoveď krížovka pre deti: ...................................................................................................................
Správna odpoveď vedomostná otázka: ...............................................................................................................
Losovanie výhercov prebehne 01. augusta 2019 v kancelárii starostky.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V NAŠEJ OBCI
V obci je na predaj RD (Malé Zálužie č. d 2) – 474 m2 s pozemkom – 611 m2 v zastavanom území obce.
Majitelia sú ochotní predávať zvlášť rodinný dom, zvlášť pozemok. RD disponuje 2 izbami, kuchyňou,
špajzou, chodbou, letnou kuchyňou, garážou a šopou. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 582 940
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OZNAMY

OZNAMY

VŠEOBECNÝ LEKÁR
Mudr. Katarína Zdarileková
Ordinačné hodiny:
PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK:
7,00 - 8,00 hod. Preventívne prehliadky, odbery
8,00 - 10,00 hod. Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00 hod. Kontroly a potvrdenia
po 12,30 do 13,30 hod. Len objednaní pacienti
a návštevy
UTOROK
9,00 - 10,00 hod. Objednaní pacienti a návštevy
10,00 - 12,00 hod. Akútne choroby a stavy
12,30 - 17,00 hod. Objednaní pacienti a pracujúci
pacienti

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: 037/655 56 78

Pohotovostné služby:
Pohotovostná lekárska služba:
• Stomatologická pohotovosť:
037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00
Sobota, Nedeľa, sviatok 8:00 – 13:00

ZUBNÁ AMBULANCIA
ORTHODENTAL, s.r.o.
Neštátna stomatologická ambulancia
Výpis zo zdravotnej karty si žiadajte na kontakt:
037/78 942 54

• Pohotovosť pre dospelých:
037/69 42 229, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
		 Sobota – Nedeľa, sviatok: 7:00 – 22:00

Administratívna pracovníčka:
Margita Tabačeková - 0902 052 770
Párny týždeň
Pondelok: 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Streda: 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Piatok: 07.30 - 12.00
Nepárny týždeň
Utorok : 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Štvrtok : 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00

• Pohotovosť pre deti a dorast:
037/654 52 94, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
		 Sobota – Nedeľa: 7:00 – 22:00
Sviatok
7:00 – 22:00

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

Elektrárne
- ZSE - pohotovosť: 0800 111 567

Knižnica:
Obecná knižnica má v súčasnosti otváracie hodiny
každú stredu od 15:30 do 16:30 hodiny.

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

PIATOK
7,00 - 8,00 hod. Preventívne prehliadky a odbery
8,00 - 10,00 hod. Akútne choroby a stavy
10,00 - 12,00 hod. Kontroly a potvrdenia

ENVIGEOS Nitra, s.r.o.
– kontajner na objemný a stavebný odpad
Príjem objednávok od 7:00 h do 14:00 h
E-mail: doprava@envigeos.sk
Telefón: +421 37 772 30 50

LEKÁREŇ ALFA-OMEGA
Otváracie hodiny od 01. júla 2019
Pondelok od 07:30 do 14:00
Utorok od 09:30 do 17:00
Streda od 07:30 do 14:00
Štvrtok od 07:30 do 14:00
Piatok
od 07:30 do 12:30

PZO, s.r.o. Výčapy Opatovce
Nahlasovanie poškodenej nádoby na separovaný
odpad zamestnancami PZO:
http://www.pzo.sk/poskodena-nadoba/

PREDAJŇA MÄSA
Každý utorok o 12.00 hod. chodí pojazdná
predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Vyhlásenie
v rozhlase bude len v tom prípade, keď sa
predajňa nedostaví do našej obce.

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

POHREBNÁ SLUŽBA
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812
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Plynárne
- SPP a. s. pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne
- ZsVaK - pohotovosť: 038/53 222 54
(v pracovných dňoch do 15:00)
038/52 230 65 (po 14:00 hod)

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

OBECNÝ ÚRAD – ÚRADNÉ HODINY
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Starostka:
Veronika Kubíková - 0904 611 063
Pondelok až Štvrtok
Pondelok – 7,30 do 15,30 hod.
Utorok – 7,30 do 15,30 hod.
Streda – 7,30 do 17,00 hod.
Štvrtok – 7,30 do 12,00 hod.
Piatok – nestránkový deň
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