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koniec a šiesta je na stĺpe pri hasičskej zbrojnici a sníma cestu od Nových Sadov. Kamery sú nainštalované
tak, aby bola zachovaná ochrana osobných údajov. „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej
rebubliky pre prevenciu kriminality.“ Stále máme nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu zvonice. Obdobie
pandémie Covid-19 poznačilo i vyhlasovanie výziev a my stále čakáme na výzvu pre opatrenie 7. 2 Podpora
na investície do vytvárania zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Do tejto výzvy sa zapojíme projektom
„Odvedenie prívalových vôd v Malom Záluží“. Dotáciu na rekonštrukciu osvetlenia žiadame z Ministerstva
financií SR. Výsledky nie sú známe. A podobne je to aj v prípade žiadostí o dotáciu v oblasti kultúry a športu z
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Tento rok naša obec slávi 630. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti Obecný úrad v spolupráci
s občianskym združením „Labuť“, Jednotou dôchodcov Malé Zálužie a Dobrovoľným hasičským zborom
obce plánovalo niekoľko kultúrno-spoločenských akcií. Avšak situácia s Covid-19 nám plány pozastavila.
Postupne sa rozbiehame a náš rozbeh sme odštartovali opekačkou. Ďalšia akcia bude v podaní OZ „Labuť“ a
záujemcov o Nord walking, a to 19. júla 2020 pri potoku. S technikou Nord walkingu (chôdza s palicami) nás
oboznámi fyzioterapeutka a certifikovaná inštruktorka Silvia Žbodáková. Podľa vývoja situácie s Covid-19
bude realizovať ďalšie akcie.
Prvý polrok sa niesol aj v duchu sponzorských darov a to: Firma Brimo Brilliant moments nám poskytla
sponzorský dar – nožnicový stan 3x3m, Telovýchovná jednota Nové Sady nám darovala volejbalové,

Slovo na úvod

					
Milí čitatelia,
opäť prešiel nejaký ten čas a my vám prinášame v ďalšom čísle Občasníka informácie z diania v obci. Prečítate
si v ňom o úspechoch našich občanov, o histórii našej obce, o kultúrno-spoločenských akciách, o aktivitách
našich miestnych združení.....
Máme za sebou náročné obdobie, ale verím, že nasledujúce dni, mesiace, roky budeme len spomínať na
toto ťažké obdobie a život sa vráti do„starých“ koľají. Každý deň prinášal nové zmeny, opatrenia, nariadenia,
ktoré sme dodržiavali. Situácia ohľadom koronavírusu nás v mnohom odskúšala, no najdôležitejšie je mať
úctu k životu, k svojmu zdraviu a k svojim blízkym. Ďakujme všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní
epidemiologických opatrení a to:
šitie rúšok – Beáta Krčmáriková, Janka Juššíková,
Umiestnenie dávkovača na dezinfekciu - Štefan Kubík,
Bavlnené látky - Peter Novotný, Alena Bučeková,
Dotácia 2000 Eur - Nadácia TA3,
Dovoz potravín do domu a liekov - Dobrovoľný hasičský zbor obce.
Čo sa týka dotácií, tak momentálne sme vyčerpali dotáciu 6 000€ z 10% spolufinancovaním zo strany obce.
Nainštalovaných je 6 kamier: dve sú umiestnené pri obidvoch vstupoch do obce, tretia pri hasičskej zbrojnici,
ktorá sníma aj vedľajšiu cestu, štvrtá pri vstupe na horný cintorín, piata kamera sníma cestu na dolný
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basketbalové, futbalové a detské lopty. Za čo Obom organizáciám veľmi pekne ďakujeme. Tento rok sa zbierka
šatstva pre Diakonia Broumov konať nebude. Čaká nás druhá etapa vypilovania konárov, ktoré zasahujú do
elektrických drôtov. Pokračujeme aj v zveľaďovaní priestorov posilňovne, do ktorej boli v poslednej dobe
zakúpené zrkadlá. Ďakujem opäť manželom Šoošovým za ich ochotu pomôcť pri materiálnom vybavení.
Rozhlas, žiaľ funguje tak, ako funguje, čiže podaktorí z nás majú problém s vypočutím oznamov, i preto som
pristúpila k tomu, že všetko, čo vyhlasujem posielam prostredníctvom SMS a naďalej aj mailom. Aj preto,
chcem poprosiť tých občanov, ktorí v poslednej dobe nedostali odo mňa SMS, aby mi dali vedieť, resp.
oboznámili ma s telefónnym číslom, alebo mailom a hneď to napravím.
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Najbližšia letná akcia, ktorá nás čaká je Letné kino. O termíne a o ponuke premietania vás budem informovať
v predstihu.

UZNESENIA z OZ Malé Zálužie

Odpady

V tomto polroku sme mali v obci kontajner na záhradný odpad, veľkoobjemový odpad a odvoz elektro
a nebezpečného odpadu. Kapacity kontajnerov sme využili až až. Obec s pomocou aktivačných prác
pravidelne zbiera odpad okolo komunikácií v našom katastri, kosenie verejnej zelene je vykonávané
priebežne. O ekológiu a ochranu životného prostredia je potrebné dbať nielen v súkromí svojich domov, ale
aktívne spolupôsobiť v rámci ochrany životného prostredia aj v obci a jej okolí. Tu musíme pochváliť väčšiu
časť občanov bývajúcich, ktorí si pravidelne kosia verejnú zeleň pred svojimi domami. Obec z kapacitných
dôvodov a vplyvom počasia nestíha kosiť naraz obecné plochy, ale postupne sa kosci presúvajú z miesta na
miesto. Takže pri troche trpezlivosti a vzájomnou spoluprácou môžeme tieto plochy upraviť v kratšom čase.
Ešte stále sa stretávame aj čiernymi skládkami, tak, ako to bolo aj v minulých mesiacoch. Konkrétne ide
Ešte stále pri
sazákrute
stretávame
aj čiernymi
bolo aj
o priestor bezprostredne
za obchodom.
Niekto tam skládkami,
stále vyhadzujetak,
odpad,ako
či užto
komunálny,
v minulých mesiacoch. Konkrétne ide o priestor bezprostredne pri zákrute za
alebo
záhradný. Chcem
len upozorniť,
ževyhadzuje
ide o čiernu skládku,
rozmerov, alealebo
nikto z záhradný.
občanov si
obchodom.
Niekto
tam stále
odpad,nie
čiveľkých
už komunálny,
Chcem
len
upozorniť,
že
ide
o
čiernu
skládku,
nie
veľkých
rozmerov,
nikto
nepraje, aby tam bol navozený akýkoľvek odpad, preto dúfam, že to nebol nikto z našich. Pokiaľ saale
to bude
z občanov si nepraje, aby tam bol navozený akýkoľvek odpad, preto dúfam, že
opakovať,
nie jenikto
vylúčené,
na miestoPokiaľ
nainštalujeme
to nebol
z že
našich.
sa tofotopascu.
bude opakovať, nie je vylúčené, že na
miesto nainštalujeme fotopascu.

sajednoducho
spoločne,a ako
jednoducho
a skutočne
aspoň
Zamyslime Zamyslime
sa spoločne, ako
skutočne
„bezbolestne“
aspoň trošku„bezbolestne“
pomôcť udržať prírodu
trošku pomôcť udržať prírodu prírodou a človeka človekom.
prírodou a človeka človekom.

Hospodárenie
obce
Malé
za2019
rok 2019
Hospodárenie
obce
Malé Zálužie
Zálužie za rok
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v roku 2019:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v roku 2019:
Schválený rozpočet

Príjmy celkom

73.340,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
152.141,00

z toho :
Bežné príjmy

73.340,00

96.488,00

Kapitálové príjmy

0

18.150,00

Finančné príjmy

0

37.503,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

0

0

73.340,00

118.808,00

71.870,00

81.305,00

1.470,00

37.503,00

Finančné výdavky

0

0

Výdavky RO s právnou subjektivitou

0

Rozpočet obce

0

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
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0
33.333,00

Uznesenie č. 66/2020

Uznesenie č. 67/2020

A. určuje
a) za zapisovateľku Denisu Černickú,
b) za overovateľov Patrika Krajčoviča, Ivana Plačka

konštatuje
že okrem uznesenia č. 64/2019, boli všetky
splnené.

B. s ch v a ľ u j e
program obecného zastupiteľstva v nasledovnom
znení:
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Malom Záluží
s doplnením navrhovaného bodu č. 09.
v nasledovnom znení:
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti,
schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
obce Malé Zálužie za rok 2019 spolu s rozborom
prijatých a vybavených sťažností v roku 2019 a
porovnaním vývoja s rokom 2018
4. Správa z kontroly správnosti účtovania poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v nadväznosti
na trvalý pobyt, opodstatnenosť výnimiek a
včasnosť úhrad
5. Informácia starostky o aktivitách vykonaných
od posledného zastupiteľstva
6. Financovanie projektu Prevencia kriminality –
kamerový systém
7. Žiadosť Michaely Antušovej – predajňa potravín Anmize – o zníženie mesačného nájmu
8. Prerokovanie členského príspevku pre MAS OZ
Radošinka a prerokovanie jednorazového príspevku pre MAS OZ Radošinka
9. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Uznesenie č. 68/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
obce Malé Zálužie za rok 2019 spolu s rozborom
prijatých a vybavených sťažností v roku 2019 a
porovnaním vývoja s rokom 2018

Uznesenie č. 69/2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie podľa §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
obce Malé Zálužie za rok 2019 spolu s rozborom
prijatých a vybavených sťažností v roku 2019 a
porovnaním vývoja s rokom 2018

Uznesenie č. 70/2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie podľa §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu starostky o aktivitách vykonaných od
posledného zastupiteľstva
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Uznesenie č. 71/2020

A. určuje
- za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
- za overovateľov Denisu Černickú a Annu Velikovovú
B. schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v nasledovnom
znení:
1. Otvorenie schôdze
A. procedurálne záležitosti
B. schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa z kontroly nakladania s obecným
majetkom v roku 2019 jeho predaj a prenájom v
podmienkach obce Malé Zálužie. Opodstatnenosť
a súlad so zákonom o majetku obcí
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce malé Zálužie na II. polrok 2020
5. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
6. Informácia starostky o vykonaných aktivitách
od posledného zastupiteľstva
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové
vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Nitra
8. Schválenie príspevku na akciu MDD 2020 vo
výške 200Eur
9. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu výstavby oplotenia na
parc.č. C 950/12 vo výmere cca. 66,5m2.
10. Schválenie prírastkového zoznamu obecnej
knižnice v Malom Záluží
11. Dostavba zbrojnice
12. Rôzne
- oboznámenie o zakúpení a využití prístrojového vybavenia do ambulancie Mudr. Kataríny
Zdarilekovej,
- prerokovanie podnetu na Zákaz podomového
predaja,
- priestor na Karačke – OZ Labuť – projekt „Kvetinová lúka“.
13. Diskusia
14. Záver

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje
financovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti a
prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Malé Zálužie“ použitím finančných
prostriedkov z rezervného fondu.

Uznesenie č. 72/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje
žiadosť Michaely Antušovej – predajňa potravín
Anmize – o zníženie mesačného nájmu vo výške
1,00€/za mesiac s účinnosťou od 01.02.2020

Uznesenie č. 73/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje
a) členský príspevok pre MAS OZ Radošinka vo
výške 0,50€/na 1obyv.
b) jednorazový príspevok na chod kancelárie MAS
OZ Radošinka vo výške 833,00€

Uznesenie č. 74/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu pre rok 2020 podľa predbežného
plnenia.

Uznesenie č. 75/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
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Uznesenie č. 76/2020

Uznesenie č. 81/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
konštatuje,
že uznesenie č. 71/2020 a 73/2020 nebolo
splnené

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
n e s ch v a ľ u j e
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra

Uznesenie č. 77/2020

Uznesenie č. 82/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

berie na vedomie
správu z kontroly nakladania s obecným majetkom v roku 2019 jeho predaj a prenájom v
podmienkach obce Malé Zálužie. Opodstatnenosť
a súlad so zákonom o majetku obcí

schvaľuje
príspevok na akciu MDD 2020 vo výške 200 Eur

Uznesenie č. 83/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Uznesenie č. 78/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

n e s ch v a ľ u j e
žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku z
dôvodu výstavby oplotenia na parc.č. C 950/12 vo
výmere cca. 66,5m2.

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
malé Zálužie na II. polrok 2020.

Uznesenie č. 84/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Uznesenie č. 79/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

schvaľuje
prírastkový zoznam obecnej knižnice v Malom
Záluží.

schvaľuje
úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia.

Uznesenie č. 85/2020

Uznesenie č. 80/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

schvaľuje
spolufinancovanie dostavby hasičskej zbrojnice vo
forme dobrovoľného príspevku od Dobrovoľného
hasičského zboru Malé Zálužie

berie na vedomie
informáciu starostky o vykonaných aktivitách od
posledného zastupiteľstva

7

občasník

splnomocňuje
starostku podpísať zmluvu medzi obcou Malé
Zálužie a Dobrovoľným hasičským zborom Malé
Zálužie za účelom užívania stavby po dobu 20
rokov ako hasičská zbrojnica.

použitím dotácie vo výške 500 Eur od obce Malé
Zálužie.
ukladá
starostke vypracovať Všeobecno záväzné nariadenie Zákaz podomového predaja a výkup druhotných surovín v obci.
súhlasí
s vybudovaním kvetinovej lúky v obci Malé Zálužie – priestor na Karačke pod vedením občianskeho združenia „Labuť“.
odporúča
starostke prerokovať na verejnom zhromaždení
tému Agroturistiky na Karačke, ktorej žiadateľom
je p. Fulin.

Uznesenie č. 86/2020

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o zakúpení prístrojového vybavenia Holter do ambulance Mudr. Zdarilekovej s

občasník

1. ROČNÍK 2019-2020

PRINCÍP CHARITATÍVNEJ AKCIE
Zapojený starosta prispieva mesačne zo svojho platu
minimálne sumou 10 € do spoločného banku a každý
mesiac starosta, ktorý bol vylosovaný, žrebuje ďalšieho
v poradí. Každé odovzdávanie výhry a rovnako aj žrebovanie je natáčané na video a publikované. Príspevky nie
sú platené z rozpočtu obce, ale VÝHRADNE zo súkromných zdrojov zapojeného starostu.

Tu som doma II.
Na stránkach občasníka sa postupne predstavia členovia obecného
zastupiteľstva. V tomto čísle vám niečo o sebe povie poslankyňa
Denisa Černická rod. Majdanová
Narodila som sa v Topoľčanoch. Po ukončení školy som pracovala, neskôr si založila
Keď som mala asi 4 roky presťa- rodinu a odsťahovala som sa. Stále ma to však ťahovali sme sa do Malého Zálu- halo naspäť do Malého Zálužia a po šiestich rokoch
žia. Do škôlky som chodila ako (bohatšia o životne skúsenosti) som sa s rodinou
všetky deti do Nových Sadov vrátila späť “na rodnú hrudu”.
na Základnú školu. Prežila som tu krásne detstvo, Deti sú tu také šťastné, ako som v detstve bola aj
doteraz si pamätám, ako na ulici bolo plno detí z ja, je tu ticho, pokoj, súdržní ľudia a krásna príroda.
“dolného konca”. Hrávali sme schovávačku, vybíja- Po nejakom čase som premýšľala ako prispieť k
nú, rôzne iné hry, na priekope sme sedávali a roz- zveľadeniu obce, tak som sa rozhodla kandidovať
právali sa o všetkom možnom. Rodičia vedeli kde do obecného zastupiteľstva. Páči sa mi, že sa ako
sme, s kým sme...bolo to neopísateľné detstvo bez obec vieme zomknúť pre dobrú vec, niekedy stainternetu, mobilov... Dnešné deti si to ťažko pred- čí malý impulz a veci sa vedia pohnúť vpred, keď
stavia - a musím povedať, že o veľa prichádzajú. je záujem. Sme síce malá obec, ale máme určite
Po ZŠ som odišla na internát študovať na Združe- potenciál stať sa ešte krajšou dedinkou akou sme.
nú strednú školu poľnohospodársku v Rakovici- Spoločnými silami a hlavne záujmom jeden o druach - odbor pracovník marketingu, po úspešnom hého to zvládneme, pretože prišla doba kedy, sa
ukončení som sa rozhodla doplniť vzdelanie na každý stará sám o seba, nikto nikomu nezištne
Hotelovej škole Ľ. Wintera v Piešťanoch. Vždy som nepomôže. Všetko je o ľuďoch.
sa rada vracala zo školy, nielen domov k rodičom a
súrodencom, ale aj za priateľmi do obce - tomu sa Za úsmev a vľúdne slovo sa neplatí.
vraví DOMOV.
8

POČET PRIHLÁSENÝCH: 199
Dňa 27. júna 2020 sa usmialo šťastie aj na našu obec
Malé Zálužie. Pán starosta obce Úľany nad Žitavou Rudolf
Frýželka vyžreboval naše číslo 32 a vyhrali sme 1700 € pre
naše deti. Momentálne sme z týchto peňazí opravili kobercový povrch na multifunkčnom ihrisku. O osude zvyšných
peňazí sa rozhodne neskôr. Rada by som sa poďakovala
všetkým starostom, ktorí sa zapojili do tejto charitatívnej
akcie a p. Ilavskému, ktorý je jej iniciátorom.
							

Veronika Kubíková
9
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Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu.
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.
Väčšinu tohto znečistenia tvorí bežný odpad z
domácností, ako sú plastové fľaše z nápojov či
rôzne plastové obaly. Navyše, kúsky mikroplastov
sa nachádzajú nielen v morských živočíchoch, ale
aj v pitnej vode či ovzduší. Príroda si s rozkladom
plastov nevie poradiť a kým sa v nej rozložia, trvá
to od 100 až do 1000 rokov.
Netreba zabúdať ani na fakt, že z energetického
hľadiska je recyklácia menej náročná, než výroba
plastu z neobnoviteľných zdrojov ropy. Čiže
triedením plastov vo veľkej miere šetríme prírodné
zdroje.

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej
každodennej reality. Stretávame sa s nimi
takmer všade. Sú praktické a majú mnoho
výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším
materiálom obalového priemyslu. Sú
veľmi odolné, ľahké, lacné a zároveň majú
všestranné využitie.

Čo patrí a nepatrí do žltého
kontajnera či vreca na plasty
PATRIA SEM: plastové obaly, napríklad stlačené
alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové
obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo
kozmetiky. Obaly označené s nasledujúcimi
značkami sú plasty a patria do žltých kontajnerov.

Skvelý sluha, zlý pán
Presne toto môžeme pokojne povedať aj o plaste.
Rozsiahle možnosti vyžitia (od balenia kozmetiky,
medicíny, oblečenia, potravín, až po samotné
plastové výrobky) priniesli so sebou aj obrovský
rozmach plastov po celom svete. To, kde skončia
po tom, ako nám ľuďom doslúžia, je iba na nás.
Len tie vytriedené môžeme
recyklovať
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.
Netreba však zabúdať na fakt, že iba to, čo my ľudia
poctivo vytriedime, môže dostať „nový život“. To
ostatné, najmä pre nezodpovednosť ľudí, končí
na skládke či znečisťuje rieky, oceány a prírodu.

občasník

Roztriedené druhy plastov vrátane zmesi
plastového odpadu, ktoré zostanú po prvotnom
pretriedení, sa lisujú do balíkov a odvážajú na
spracovanie k recyklátorom. Výsledkom recyklácie
plastov býva vo väčšine prípadov tzv. regranulát,
Je to vstupná surovina na výrobu nových plastov.

V niektorých obciach a mestách sa spolu s plastmi
triedia aj kovové obaly a nápojové kartóny.
Nezabúdajte sa preto riadiť pravidlami
triedenia vo svojej obci!
Ako triediť plasty
Do triedeného zberu nepatria obaly so zvyškami
potravín. Nemusíte ich však umývať vodou, stačí,
ak z nich odstránite zvyšky. Do nádoby
s
objemom 1100 litrov sa zmestí asi 733 stlačených
1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené,
zmestilo by sa ich tam len približne 200. Je naozaj
veľmi dôležité zošliapnuť plastové obaly
pred ich vyhodením, aby zabrali čo najmenej
miesta a zberové spoločnosti zbytočne nevyvážali
vzduch.
Čo sa deje s plastmi po vytriedení
a vyhodení?
Plastový odpad sa dotrieďuje na triediacej linke.
Tu sa jednotlivé plasty delia podľa druhu a farby.
Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa vyberajú
PET fľaše, fólie a penový polystyrén, ktoré majú
špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci
z triediaceho pásu postupne vyhadzujú zložky,
ktoré do triedených plastov nepatria, alebo sú
veľmi znečistené.

Nepatria SEM: plastové obaly so zvyškami jedál,
zvyškami kozmetiky alebo iných prostriedkov,
linoleum, guma, molitan, obaly znečistené
olejovými a ropnými látkami, stavebný polystyrén.
10
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Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.
Tým sa zmenšuje spotreba prírodných zdrojov, šetrí sa spotreba energie.

občasník

obcou zmluvu na nakladanie s odpadom (zberová
spoločnosť) alebo prostredníctvom obce, ak túto
činnosť obec zabezpečuje sama (§ 15 ods. 13). Ak
orgán ŠS OH v konaní vinníka nezistí, zhodnotenie
alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného
odpadu musí zabezpečiť (§ 15 ods. 14):- obec, na
ktorej území sa čierna skládka nachádza, ak ide o
komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad,
príslušný orgán ŠS OH, ak ide o iný ako komunálny
odpad alebo drobný stavebný odpad. Príslušný
orgán ŠS OH môže požiadať orgány policajného
zboru o súčinnosť pri objasňovaní nezákonného
umiestnenia odpadu (§ 15 ods. 17).

spáchaný trestný čin, orgán ŠS OH začne konanie
o určenie zodpovednej osoby (§ 15 ods. 8). Orgán
ŠS OH zisťuje osobu, ktorá čiernu skládku vytvorila
a tiež zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti urobil všetky potrebné opatrenia
na ochranu svojej nehnuteľnosti, alebo či mal
z umiestnenia odpadu majetkový prospech (§
15 ods. 9). Ak orgán ŠS OH v konaní zistí vinníka
zodpovedného za nezákonne uložený odpad, musí
vinník zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
tohto odpadu na vlastné náklady, v prípade
komunálneho odpadu alebo drobného stavebného
odpadu výlučne prostredníctvom toho, kto má s

Kultúrno-spoločenské podujatia v našej obci v 1. polroku 2020

Ako môžeme znížiť množstvo odpadu
Predchádzať vzniku odpadov. Obmedziť používanie jednorazových plastov. Správne triedenie odpadu
a recyklácia. Používať ekologickejšie alternatívy obalov.

„Čierne skládky“

Uskutočňovanie kultúrnych podujatí bolo kvôli
situácii s koronavírusom obmedzené, resp.
pozastavené.
Momentálna situácia je priaznivá, i opatrenia sa
uvoľnili a máme za sebou prvú akciu a to Opekačku,
ktorá sa konala pri príležitosti začiatku prázdnin a
odštartovala letnú sezónu. Za slnečného počasia
sa stretli príjemní ľudia, ktorí mali možnosť

medzi sebou nadviazať neformálnu komunikáciu,
uvoľniť sa, zabaviť s priateľmi. Pre každého bola
pripravená špekačka, pre deti nealko občerstvenie
a pre dospelých čapované pivko.
Obecný úrad sa pri organizovaní ďalších akcií
bude riadiť s momentálnou situáciou v súvislosti
s respiračným ochorením Covid 19.

zodpovednosť za nezákonne umiestnený odpad
priestupku, za ktorý mu možno udeliť pokutu do
1 500 € (§ 115), v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa môže byť uložená
pokuta v rozsahu od 500 do 50 000 € (§ 117).
Obec a orgán ŠS OH sa o oznámení čiernej skládky
navzájom informujú najneskôr do 7 pracovných
dní od oznámenia (§ 15 ods. 3). Ak orgán ŠS
OH na základe oznámenia čiernej skládky zistí,
že nezákonne umiestnený odpad je v takom
rozsahu, že bol spáchaný trestný čin, postupuje v
zmysle Trestného poriadku (§ 15 ods. 7). Ak nebol

Významnou novinkou podľa nového zákona
o odpadoch je, že oznámiť čiernu skládku
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
(príslušný okresný úrad, odbor ŽP, ďalej len
príslušný orgán ŠS OH) alebo obci môže akákoľvek
právnická alebo fyzická osoba (§ 15 ods. 1).
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti
je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne uložený odpad,
oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu
ŠS OH (§ 15 ods. 2). Ak to nespraví, dopúšťa sa
12
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2020

Denný tábor „Spoznaj svoju dedinku“

OZ „Labuť“
Pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky
plánujeme vydať bulletin o histórii obce. Na tomto
bulletine pilne pracuje V. Predanocyová spolu s
E. Zedníkovou a zhromažďujú materiál. Skoršie,
či neskoršie vydanie záleží od financií, resp. či
budeme podporení z Nitrianskeho samosprávneho
kraja, od ktorého žiadame dotáciu na podporu
kultúry.
V zamestnaneckom programe ZSE sme boli
úspešní a náš projekt „Kvetinová lúka“ bol
podporený čiastkou 400,00 €. Jej vybudovanie
je naplánované na „Karačke“. Terén na „Karačke“
je zradný, keďže tam bola kedysi skládka
odpadov a najefektívnejšie riešenie, ako pripraviť
pôdu na výsev je navoziť hlinu, zrovnať terén,
vybudovať ohnisko, vysiať trávičku a lúčne osivo.
Predpokladaný koniec je október 2020.

V mesiaci marec sme mali výročnú schôdzu,
na ktorej za novú predsedníčku občianskeho
združenia „Labuť“ bola vymenovaná Janka
Vargová a za podpredsedníčku Veronika Kubíková.

Novou aktivitou združenia bol tréning Nord
Walkingu, ktorého sa zúčastnili záujemcovia z
Malého Zálužia, Čabu, Nových Sadov, Maduníc.
Trénovalo sa pod vedením fyzioterapeutky a
certifikovanej lektorky Silvie Žbodákovej na
dolnom konci pri potoku. V tejto akcii plánujeme
zotrvať a o ďalšom termíne Vás budeme
informovať.

V minulom roku sme boli podporení od nadácie ZSE
dotáciou 600 €. Momentálna situácia s Covid-19 si
vyžaduje isté zmeny. Keďže podporený bol projekt
„Ujlaček folklór fest“ požiadali sme o zmenu účelu
a tú nám schválili na denný letný tábor „Spoznaj
svoju dedinu“, ktorý sa konal v termíne od 13.07.
do 17.07.2020. Bližšie sa budeme venovať
dennému táboru v samostatnom článku.

„Tento projekt Denný tábor „Spoznaj svoju
dedinku“ sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie ZSE.“

Prídavnou hodnotou pre rodičov bolo, že mohli
deti umiestniť počas svojho pracovného času
tak, aby sa mohli pokojne venovať svojej práci.
Deti sme rozdelili podľa schopností, zručností
na 3 tímy a následne si mali vymyslieť názvy,
vznikli; Smajlíkovci, Ľadové meče, Ohnivé meče.
Počas dňa dostávali kvízové otázky z miest, ktoré
navštívili a plnili športové súťaže, zbierali body do
konca tábora.
Denný tábor prebiehal zväčša v priestoroch
obecného úradu. Deti prichádzali do priestorov
od 7,30 do 8,00hod. Každý deň sme navštevovali
rôzne miesta v obci. V pondelok to bola stará škola,
pri ktorej našou sprievodkyňou bola p. učiteľka

V termínoch od 13.07. do 17.07.2020 sa po prvý
krát konal denný tábor. Bol určený pre deti od 5
do 12rokov. Do turnusu sa nám prihlásilo 13 detí.
Najmladší člen mal 5 rokov a najstarší 12rokov.
Vedúcimi v tábore bola Veronika Kubíková a
Zuzana Zábražná. Zdravotný dozor mala na starosti
Anna Balková.

Proksová Alžbeta, ktorá nám rozpovedala, ako to
bolo za jej školských čias. Navštívili sme pamätnú
izbu, v knižnici nám deti nakreslili obrázky zo
života našej obce do pripravovaného bulletinu
a naša zdravoťáčka Anička oboznámila deti, ako
pomôcť kamarátovi pri úraze, čo v takom prípade
robiť, ako podať prvú pomoc. V utorok sme boli v

Cieľom tábora bolo oboznámiť deti s históriou
obce, s jej tradíciami, spoznať nových priateľov a
v neposlednom rade utužiť kamarátske vzťahy.
14
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sme mali kreatívne dopoludnie, kedy deti mohli
tvoriť to, čo chceli, resp. Zuzana Kolenčíková ich
usmerňovala. Poobede hľadali poklad. Na šiestich
stanovištiach nazbierali 6 indícií, z ktorých im
malo výjsť výsledné slovo. Deti úlohu zvládli.
V piatok sme si po sebe upratali obecný úrad a
vybrali sme sa na výlet. Do Bojnej sme sa prepravili
objednaným mikrobusom a pridala sa k nám aj p.
Alžbeta Proksová, ktorá deťom upiekla vynikajúci
jablkovo-višňový koláčik. Deti si pochutnali. Teda,
nielen deti. Pozreli sme si zvieratká, pohrali na
ihrisku, spúšťali sa po lanovke, iní sa zas vyšantili
na trampolíne a vyhodnotili sme si celý týždeň.
Na prvom mieste sa umiestnili Ľadové meče, na
2. mieste Ohnivé meče a na 3. mieste Smajlíkovci.
Gratulujeme všetkým, pretože sa všetci snažili.
Na záver sme si sľúbili, že tým, že tábor končí,
nekončia naše priateľstvá, ale naopak. Dohodli
sme sa, že najbližšie zorganizujeme ďalšie aktivity,
aby sme sa mohli stretnúť a samozrejme na
všetkých akciách sú vítané všetky deti z obce Malé
Zálužie.
Týmto sa chcem poďakovať Nadácii ZSE za
možnosť zorganizovať denný tábor po ťažkej dobe
s koronavírusom, kedy deti nemohli spolu tráviť
toľko času.

liahni na rybníku, nakŕmili sme labute, prešli sme
sa na Karačku, vyskúšali si živý hlásnik cez celú
dedinu, mali sme rande s p. Kulíškom, ktorý nám
porozprával zaujímavosti o troch potokoch a o
jeho detstve. Poobede sme hrali vybíjanú a opäť si
zasúťažili. Streda patrila hasičom. Okrem toho, že
deti si pozreli veškerú výbavu v hasičskej zbrojnici,
tak sa vozili na hasičských autách. Poobede sme
sa vybrali na bicykloch do Nových Sadov, kde si
deti dali zmrzlinu, či ľadovú drť. Bicyklovali sme
popri potoku a deti boli disciplinované. Vo štvrtok

Z reakcií rodičov a detí súdim, že to bola dobrá
voľba usporiadať tábor a pevne verím, že podobný
tábor zorganizujeme už čoskoro.
16
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DHZ Malé Zálužie
Vážení spoluobčania !
Máme za sebou hektické obdobie poznačené
koronavírusom a s ním spojené obmedzenie
pohybu všetkých ľudí v rámci celej Slovenskej
republiky a aj temer celého sveta. Z tohto dôvodu
aj naša aktivita tým bola značne obmedzená. Ale
aj tak sme pokračovali vo svojej činnosti, aj keď
trocha v zmenenom režime.

Alchus, Martin Šooš, ktorým, ako každý rok,
pomohli občania obce Jozef Kolenčík, Lukáš Fábry,
Samuel Sako, Ján Tupý, Vladimír Tomanka a Patrik
Krajčovič ml. S osadením mája pomohli aj členovia
DHZ Peter Novotný a Jozef Krčmár. So stavaním
mája pomohlo aj PD DEVIO Nové Sady, ktoré
dodalo žeriav, pomocou ktorého sa strom postavil.
Doteraz to robili výhradne hasiči a občania obce,
ale v rámci zákazu stretávania sa občanov, musel
obecný úrad pristúpiť k tomuto riešeniu. Ďakujeme
PD DEVIO Nové Sady za poskytnutú pomoc.

Na základe návrhu veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce ( ďalej len DHZO) pána
Patrika Krajčoviča členská schôdza odsúhlasila,
preštartovanie požiarnych vozidiel a agregátov,
údržbu hasičskej techniky ako aj hasičskej
zbrojnice a to vždy v prvú nedeľu v mesiaci v čase
od 14,00 hod.
V máji 2020 vykonal DHZO preštartovanie
hasičskej techniky – vodné čerpadlá, na vodnom
zdroji – rybník, ktorého sa zúčastnili: Patrik
Krajčovič, Dušan Drietomský, Jozef Alchus, Jozef
Krčmár, Juraj Juššík, Marek Černý, Martin Šooš.
Menovaní členovia preverili funkčnosť techniky a
aj si presúšali prácu s ňou.
Už sa stalo dobrou tradíciou, že 30. apríla stavajú
hasiči v obci 1. máj. Tak to bolo aj v tomto roku.
Strom priviezli za DHZ Patrik Krajčovič, Jozef

V rámci hasičského výcviku strojníkov bola v
máji 2020 poskytnutá pomoc obci Nové Sady a
Slovenskému Vodohospodárskemu podniku v
katastri obce Kapince pri čistení kanalizačných
priepustov. Členovia DHZO si preskúšali prácu
s hasičskou technikou, hasičskou výzbrojou a
výstrojom. Precvičili si aj kyvadlovú dopravu vody.
Náklady PHM si hradili dotknuté organizácie.
V súčasnosti hasiči odstraňujú zistené nedostatky
na vozidle PRAGA PV3S a úpravu na požiadavky
nášho zásahového obvodu. Je to staršie vozidlo,
takže aj jeho údržba a prípadné opravy sú na
mieste. Opravu a aj údržbu vykonávajú Patrik
Krajčovič, Dušan Drietomský a Jozef Krčmár.
17
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Zo zásahovej činnosti jednotky boli tento polrok
vykonané štyri zásahy. V troch prípadoch išlo
o technický zásah - pílenie stromu a v jednom
prípade išlo o požiar stohu slamy.
V tomto roku sme pre potreby DHZO v súvislosti s
pandémiou COVID 19 museli zabezpečiť ochranné
prostriedky a dezinfekčné prostriedky podľa
usmernení a metodických postupov. S týmto
nám výrazne pomohla naša pani starostka čím jej
týmto spôsobom ďakujeme.

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Napriek tomu sa každý rok nájdu ,,snaživci“, ktorí
zákon vedome, či nevedome porušujú. Ku vzniku
požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri
zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami,
odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj
podcenením okolností pri „riadenom vypaľovaní“
a tiež úmyselným podpaľačstvom.
,,Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným
problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na
zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi
rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva
požiarov so značnými materiálnymi škodami, často
pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb.
Niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň
– ľudský život a to najmä z radov dôchodcov.
Je to napríklad ľudská pohodlnosť – ľudia sa o svoj
majetok celý rok nestarajú a na jar starú suchú
trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy
zlikvidujú. Problémom je aj nedostatočné právne
vedomie, teda neznalosť platných právnych
predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú.“
Z
požiarovosti v Nitrianskom kraji za rok 2019
vyplýva, že požiare trávnatých porastov a úhorov
boli v 186 prípadov so škodou 7 235 €, pričom
došlo k usmrteniu jednej osoby.

Niečo do pozornosti z požiarnej
prevencie pre občanov
Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
hovorí jasnou rečou – vypaľovanie porastov bylín,
kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií
prísne zakázane. Za porušenie tohto zákazu hrozí
podľa zákona právnickým osobám pokuta až do
výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do
výšky 331€, resp. v blokovom konaní až do výšky
100 €.
Právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom sa podľa § 8 zákona č.314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov zakazuje najmä:
–vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde
by mohlo dôjsť vzniku požiaru
– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č.
314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov zakazuje najmä :
– fajčiť, alebo používať otvorený plameň, na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

Ing. Ivan Matúška
preventivár požiarnej ochrany obce
Patrik Krajčovič
veliteľ DHZO Malé Zálužie
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Jednota dôchodcov Malé Zálužie
Prešiel prvý polrok v roku 2020 a nám prichodí
zhodnotiť činnosť JD v Malom Záluží. V minulom
r. 2019 v decembri sme sa zhodli, že výročnú
schôdzu JD by sme mohli mať niekedy v marci v r.
2020. 17. januára sme sa zišli výbor JD a upresnili
sme si, že výročná schôdza bude 21. marca 2020 a
taktiež sme sa dohodli aké občerstvenie budeme
podávať.
Ku koncu r. 2019 sme mali evidovaných 41
členov JD. Od januára 2020 sa nám stav členov
zmenil, pretože nám ľudia odchádzajú a teraz
evidujeme ku koncu júna 36 členov JD. Pribudla
nám jedna nová členka. Vzhľadom na koronavírus
nebolo možné urobiť žiadne stretnutie s našimi
členmi JD a tak sme začali osobne navštevovať
všetkých a vyberať členský príspevok JD, ktorý
bolo treba uhradiť na pokyn Okresnej JD v Nitre.
Tento príkaz bol daný všetkým predsedom JD v
Nitrianskom okrese.

Kúpeľnú liečbu pre členov JD je možné
absolvovať. Bola ponuka do Piešťan na päť dní
pre dve osoby s plnou penziou. Táto ponuka
sa uskutočnila. Ďalšia ponuka kúpeľnej liečby
sú Dudince od 30.08. – 04.09. 2020. Taktiež
bude uskutočnená. A v decembri bude pobyt v
Trenčianskych Tepliciach od 07.12. do 12.12.2020
a tiež je obsadený. Náš plán je ešte zaujímavý. Na
jeseň 3. októbra 2020 chceme robiť výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov, ktorú necháme aj v nedeľu 4.
októbra, pretože budú hody a výstava bude dva dni.
Dňa 25. októbra v spolupráci s Obecným úradom
je naplánované posedenie s jubilantmi spojené s
akciou „Úcta k starším“. Všetko záleží, ako sa bude
vyvíjať situácia s koronavírusom. V decembri sa
opäť zapojíme do spolupráce s obecným úradom
pri organizácii už tradičnej vianočnej akcie „Hurá
idú Vianoce III“.				
Líšková Elena predsedníčka JD v M. Záluží

ŽIJÚ MEDZI NAMI
Žijeme v dobe, kedy máme k dispozícii rôznorodé
komunikačné prostriedky a môžeme komunikovať
„od stola v obývačke“ kedy nám napadne s
kýmkoľvek na planéte. No mne sa zdá, že čím
viac komunikačných prostriedkov a možností,
tým menej komunikácie. Takej ozajstnej, kde cítiť
záujem človeka o človeka, jeho radosti aj starosti.
Ja viem, hranica medzi tým, čo je ešte záujem o
človeka (suseda, súrodenca, kolegu....) a čo je už
zasahovanie do jeho súkromných záležitostí, je
veľmi krehká a u každého iná.
Myslím, že trochu záujmu o to, čo sa okolo nás
deje, s kým sa v dedine stretávame, nezaškodí.

Dnes sa chcem nad tým zamyslieť z pohľadu môjho
osemročného pôsobenia na obecnom úrade. Prišla
som úplne z iného prostredia a predstava o tom,
čo znamená každodenný život na úrade bola
riadne hmlistá. Je toho dosť, čo treba dennodenne riešiť a človek sám, ani ten najšikovnejší, to
nijako nemôže zvládnuť. S odstupom času chcem
povedať svoj názor a vyjadriť poďakovanie ľuďom,
ktorí mi boli nápomocní pri plnení každodenných
povinností. Na prvom mieste spomeniem Ing.
Emila Fusku, môjho predchodcu, ktorý bol
starostom tri volebné obdobia. Počas celého
prvého roka, a v prípade potreby aj potom, som
19

občasník

mohla prísť za ním s otázkou, vždy bol ochotný
poradiť a pomôcť.
Pre riadne fungovanie obce je potrebných
mnoho činností. Musí byť v poriadku verejné
osvetlenie, funkčný obecný rozhlas, aj zvony vo
zvonici musia zvoniť v správny čas. Elektrina, voda,
kúrenie v obecných budovách, dnes sa už nedá
pracovať bez počítačov. Všetko musí fungovať a u
nás za týmto všetkým stojí jeden človek
– Michal Kolenčík.

Pri všetkých činnostiach, čo pre obec robil (a
robí) to nebolo len vykonať samostatnú prácu. Bol
a je aj poradcom, ktorý veciam rozumie a navrhuje
najlepšie riešenia v danej chvíli. Dohodli sme sa čo
je treba, on to zabezpečil a samozrejme aj urobil.
V roku 2015 bol problém s osvetlením sály (už po
rekonštrukcii KD), keď sa zažali svetlá, vybíjalo
poistky. Chvíľu to trvalo, no Michal našiel aj tu
riešenie, jednoduché a aj lacné.
Nakoniec spomeniem aj klubovňu.....
Keď bol starostom Ing. Fuska, dal mládeži k
dispozícii priestory v prístavbe za javiskom. Mladí
sa tam schádzali, hrávali, aj zabávali a Michal sa stal
akýmsi nevymenovaným správcom. Okrem toho,
že sa tam schádzala mládež, on tam opravoval
pokazené elektrické spotrebiče občanom, aby
nemuseli chodiť do opravovní mimo dediny a čo je
najdôležitejšie – v klubovni bol vždy poriadok.
Ľudí, bez ktorých pomoci a spolupráce by mi
bolo ťažko plniť si všetky povinnosti je viac, ale o
nich nabudúce.
				
Viera Predanocyová

V počítačoch sa vyzná veľmi dobre a tie na
obecnom úrade fungovali vďaka nemu spoľahlivo.
Vždy zabezpečil potrebné, nainštaloval a hlavne
staral sa. Stačilo zavolať a vždy sme sa dohodli na
najskoršom možnom termíne, kedy môže prísť. To
platí aj o ďalších činnostiach – staral sa o obecný
rozhlas, vrátane výmeny starej ústredne za novú,
ozvučenie domu smútku, zvonica-prestavovanie
bitia elektrifikovaných zvonov, výmena
elektrického zariadenia. Keď sa pokazilo kúrenie,
či elektrina v kultúrnom dome alebo dome smútku
– volať Miša, keď netiekla voda – veď Michal.....
. O verejné osvetlenie sa staral Michal spolu s
Martinom Šoošom. Viem, nie vždy to bolo hneď,
niekedy to trvalo dlhšie. No ono to nie je vždy
jednoduché, nerád opravoval iba jednu lampu,
aspoň dve (alebo amplión rozhlasový). Táto práca
sa nedá robiť napr. keď je daždivé počasie.... A aj
čas nie vždy vyhovoval – chodil do práce, založil
si rodinu.....
Často to bolo aj naopak. Zavolala som, že niečo
nie je v poriadku – nejde počítač, pokazilo sa
kúrenie, voda...., prvá odpoveď bola, že teraz
nemôže, lebo ide do práce a k tomu iné povinnosti.
Na druhý deň zazvonil telefón – pozerám – Michal.
„Ste na úrade, o chvíľu prídem pozrieť, čo tomu je“
.... Prišiel, zistil, kúpil, čo bolo treba, opravil.

Ja si dovolím nadviazať na článok V. Predanocyovej,
v ktorom píše o ľuďoch, bez ktorých by chod obce
bol omnoho ťažší.
V dnešnom čísle sa venujeme Michalovi
Kolenčíkovi. Ja poznám Michala od mojich
dvanástich rokov. Sprvoti som ho vnímala, ako
„prísneho“ človeka. Časom som ho spoznala a
zistila, že je to človek, ktorý je veľmi ZODPOVEDNÝ
a citlivý. Počas jeho „správcovstva“ v klube sme
prežili najkrajšie chvíle svojich životov a verím, že
hovorím za všetkých, ktorí sme tam predebatovali,
pretancovali, preoslavovali nejeden večer, neskôr
i noc. Keď sa tak zamyslím, veď Michal sa nám
postaral o najkrajšie chvíle v našom detstve. A
prečo? pretože nám vždy ochotne robil kvalitného
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Dj na disco, či premietal nám filmy a tak sme všetci
spoločne mohli stráviť nezabudnuteľné chvíle,
na ktoré, keď sa v týchto časoch stretneme, radi
spomíname.
Michal si vybudoval u nás prirodzený rešpekt,
ktorý do dnešných chvíľ trvá a vôbec sa za to
nehanbím. Nakoniec on to aj vie. Počas môjho
krátkeho zamestnania na obecnom úrade, môžem

len potvrdiť slová napísané V. Predanocyovou.
Na Michala sa dá spoľahnúť, vie veľakrát pomôcť
a vôbec nekomplikuje veci, čo nám uľahčuje
spoluprácu. Momentálne sa Michal stará o chod PC
(spolu s Borisom Zábražným), verejné osvetlenie,
rozhlas a všetko, čo je späté s elektrinou. ĎAKUJEME
Veronika Kubíková

Pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o obci
Obec Malé Zálužie si v tomto roku pripomína
630. výročie prvej písomnej zmienky, kedy sa v
historických prameňoch nachádza pod názvom
Kysvylak. V priebehu storočí sa názov obce
viackrát menil. Od roku 1808 je známa pod
názvom Ujlaček a od roku 1948 je jej názov Malé
Zálužie. V písomnostiach existuje naša obec „AŽ“
od roku 1390, no osídlenie na jej území bolo
už od mladšej doby kamennej, o čom svedčia
archeologické nálezy, ktoré sa našli pri stavbách,
alebo prieskumoch, ktoré tu archeológovia urobili
v minulosti.
V stredoveku patrila obec k hradu Topoľčany. Od
16. storočia boli majiteľmi obce uhorské šľachtické
rody Ghyczy, Prónay a Just.

Na veľkostatkoch pracovali zmluvní robotníci –
bíreši. Za prácu boli odmeňovaní v naturáliách
a dostávali do prenájmu pôdu, ktorú nazývali
kapustnice, kde si mohli pestovať zeleninu
pre svoju potrebu. Druhú skupinu robotníkov
pracujúcich na statkoch tvorili bezzemkovia a
chudobní roľníci, ktorí dostávali dennú mzdu
(hovorilo sa – chodia na tovarich). Rozšírený bol
aj chov oviec, kôz, ošípaných, úžitkového dobytka
a hydiny. Mäso, mlieko a mliečne výrobky boli
dôležitou zložkou dennej potravy. Mlieko a výrobky
z neho, ktoré doma nespotrebovali, odpredávali
občania na trhoch v Nitre a Hlohovci. Tak isto aj
hydinu (vykŕmené husi, kačice) a vajíčka.
V prvej polovici minulého storočia sa pekne
rozvíjalo aj ovocinárstvo a včelárstvo, hlavne
zásluhou učiteľa Ernesta Šašku.

V novej Česko-Slovenskej republike obec
administratívne prislúchala do Nitrianskej župy, k
súdnemu okresu Nitra, Notárskemu úradu Ašakerť
(dnes Nové Sady), žandárskej stanici Šarlužky –
Kajsa (dnes Lužianky)
a k zdravotnému
obvodu Veľké Ripňany.
Obyvateľstvo obce sa živilo v prevažnej miere
poľnohospodárstvom a tiež vinohradníctvom.
Ešte na začiatku 20. storočia patrili asi dve tretiny
pôdy veľkostatkárskym rodinám a ostatnú pôdu
obrábali malí roľníci.

V roku 1919 nastáva obdobie parcelácie
veľkostatkov
- majetky sa zmenšujú a
dostávajú nových majiteľov. V školskej kronike sa
píše: „V roku 1919 pribudlo žiakov následkom
odkúpenia veľkostatku Prónayovho, z ktorého
jednu polovicu odkúpili zdejší občania a druhú
polovicu z Krajného, Vaďoviec, Kostolného a
Bzinčekov prišlých sedem rodín.“
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Poľnohospodárstvo zostáva hlavnou obživou pre
obyvateľstvo dediny takmer celé 20. storočie.
Popri tom sa rozvinuli aj niektoré remeslá.
Zápis v kronike z roku 1930 hovorí, že v obci sú:
„2 kováči , 2 obuvníci, 5 tkáčov, dvaja
obchodníci – Ignác Ringwald – rozličný tovar,
Jozef Proksa – rozličný tovar a mäsiarstvo a
Ján Poláčik – hostinský.“
Obyvateľstvo – bolo prevažne slovenské, v malom
počte aj židovské. Z hľadiska náboženského bola
prevaha evanjelikov. Evanjelický cirkevný zbor
v Ašakerti vznikol už v 16. storočí a Ujlaček sa
stal jeho fíliou. V roku 1707 sa medzi menami
filiálnych kostolníkov spomína meno LÍŠKA,
veľmi frekventované v obci až do dnešných čias.
V roku 1750 sa do Ujlačku prisťahovali evanjelici
zo severovýchodných Čiech v túžbe po väčšej
náboženskej slobode. V tomto období prišli
Proksovci, Slezákovci a Sedlákovci. Podľa údajov
z roku 1771 sa v obci vyskytovali aj mená Beňo,
Striha, Žák, Horňák. V polovici 19. storočia sa
objavujú mená Slížik, Vnuk, Minárik a Malák.

Vývoj počtu obyvateľov a počtu
domov za posledných necelých
150 rokov:

Nakoniec situáciu vyriešili tým, že obec požiadala
o povolenie postaviť kultúrny dom, kde bude
umiestnená druhá trieda.

Rok
Počet domov Počet obyvateľov
1869		?		267
1890		55		292
1910		48		361
1930		90		460
1950		96		419
1970		127		450

V kronike školy sa píše: „Ešte pred schválením
plánov, objednával sa potrebný materiál podľa
výpočtu murárskeho majstra. Zvolaní boli tiež
občania a správca školy navrhol, aby občania
sami prispeli na stavbu bezplatnou pomocou
pri dovoze potrebného materiálu, nakoľko
finančných prostriedkov v hotovosti moc
nebolo. Hneď sa započalo s kopaním piesku,
dovozom štrku, kamenia a tehál. Obecná rada
poverila správcu školy ďalšími úlohami.“ Alebo
„Miestny stolár, Michal Horák, previedol
stolársku prácu i so zariadením triedy za 8
000,- Kč.“ Z väčšej časti postavili občania nový
kultúrny dom svojpomocne. Vyučovanie v novej
triede sa začalo 3. novembra 1934.

Najviac obyvateľov zaznamenala obec v roku 1938
v počte 475.
Škola Deti z Ujlačku chodili do evanjelickej školy v
Ašakerti, ktorá bola zriadená v roku 1615. Koncom
19. storočia bolo v dedine veľa školopovinných
detí, tak obecné predstavenstvo uznalo potrebu
zriadiť v obci školu. Nebolo vhodnej budovy, bolo
teda potrebné postaviť novú. Realitou sa to stalo
v roku 1903, no s vyučovaním sa začalo od 1. 1.
1905.
Prvým učiteľom bol Ernest Šaško; učiteľský diplom
získal v Kláštore pod Znievom. Ujlaček bol jeho
štvrtým pôsobiskom a pôsobil tu tridsaťštyri
rokov, až do odchodu do dôchodku v roku 1939.
Škola bola jednotriedna – všetky ročníky učil
jeden učiteľ. Napr. v roku 1920/21 bolo 74 žiakov, v
školskom roku 1925/26 bolo 56 žiakov. Školský rok
1928/29 začínal so 68 žiakmi a v nasledujúcom
školskom roku bolo zapísaných 87 detí. Správca
školy, učiteľ. E. Šaško, požiadal o rozšírenie na
dvojtriednu školu. Ministerstvo žiadosti vyhovelo
a za učiteľku druhej triedy bola menovaná Ružena
Mesíková. Vyučovanie bolo dvojzmenné, v tej istej
triede. Táto skutočnosť poukázala na potrebu
rozšíriť školu o novú triedu. Bola hospodárska
kríza a získať financie nebolo jednoduché.

Po parcelácii veľkostatkov v roku 1919 prišli ďalší
noví obyvatelia a pribudli mená Zmeko, Remiáš,
Švancara, Zedník, Mosný, Gašparík.
V roku 1715 mala obec 22 domácností, v roku
1751 to bolo už 54 domácností, ktoré mali spolu 8
volov, 53 koní, 62 kráv, 173 oviec, 127 svíň, 18
úľov a mlyn na dva chody.
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Zápis z roka 1940/41: „Časté prerušovanie
vyučovania bolo z dôvodu, že učiteľ sa musel
zúčastňovať na vojenských cvičeniach, 3 krát
po 28 dní. Učiteľka Trnkócyová bola chorá,
vyučoval zastupujúci učiteľ Stanislav Hulla,
ktorý pred koncom školského roka tiež musel
narukovať.“
Zápis z roku 1941/42: „Škola mimo pravidelných
mesačných besiedok poriadala slávnosti na
význačné dni štátu (8. 11. – 20-te výročie
smrti P. O. Hviezdoslava; 19. 11. slávnosť
Andreja Kmeťa; 16. 1. Ochrana vtáctva; 14. 3.
– štátny sviatok; 4. 5. – výročie úmrtia gen..
Dr. M. R. Štefánika; 27. 6. ukončenie školského
roka). Propagovala odber slovenských novín a
časopisov výsadbu ovocných stromov a čistotu
obce. Žiaci sami čistili ulicu v dĺžke 100 m
vedľa školy.“
1947/48 – „2. mája zahrali žiaci detské divadlo
k výročiu smrti M. R. Štefánika. Hru opakovali
aj pre žiakov okolitých škôl a čistý zisk bol 1
150,- Kčs.“

Školskú kroniku písali učitelia a pri písaní venovali
pozornosť nielen škole, ale aj životu v obci.
Napríklad zápis z roka 1934: „Už v júli je žatva
skončená. Úroda sa označovala za horšiu
ako minulý rok, ale obstojnú. Následkom
zavedenia obilného monopolu dostáva
sa obilninám ustálenej ceny, čím je roľník
chránený pred vykorisťovacími špekuláciami.
Obilný monopol začal 1. augusta 1934 riadne
fungovať.“

1949/50 V obci skoro každý pestoval mak.
„V roku 1950 žiaci školy vykonali zber
prázdnych makovíc. Zozbieralo sa jeden q a
boli odovzdané Lúčobným farmaceteutickým
závodom v Hlohovci. Žiaci dostali 2 Kčs za kilo
makovíc.“
Počet detí v dedine poklesol, do školy v roku
1950/51 bolo prihlásených štyridsaťpäť detí a
tak úrady rozhodli o zrušení druhej triedy (v
minulých rokoch navštevovali školu v Ujlačku
aj deti zamestnancov pracujúcich na majeroch,
remeselníkov, ktorí pôsobili v obci a tiež ľudí
pracujúcich na železnici....).

Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo v roku 1935
vybudovať pomník na počesť dvadsaťsedem
občanov obce, ktorí odišli do bojov v prvej svetovej
vojne a viac sa nevrátili. Bola usporiadaná zbierka.
„Na postavenie pomníka padlých obetovalo
88 miestnych občanov. Zbierka vyniesla 3
235,- Kč.“
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„V roku 1950 bola zrušená druhá trieda, v
učebni v kultúrnom dome prestalo sa vyučovať,
čo sa obci práve hodilo, lebo hostinský Poláčik
zrušil hostinec a preto nebolo v obci miestnosti
na poriadanie schôdzok. Po zrušení druhej
triedy všetky schôdzky, oslavy, ba aj zábavy sa
poriadajú v kultúrnom dome“.
Toto je malé nahliadnutie do histórie malej
dedinky. Nie sú tu žiadne významné prírodné
útvary, ani historické pamiatky. Zdalo by sa že
tu vlastne nič nie je. No aj tak je tu krásne, je tu
ticho a pohoda. A vždy tu žili ľudia, ktorí mali

svoje životy, radosti aj starosti. Mali medzi sebou
rôzne vzťahy, možno aj vzájomné spory a krivdy,
no vedeli sa spojiť a spolupracovať, keď to obec
potrebovala. Myslím, že v konečnom dôsledku si
uvedomovali, že keď robia niečo pre svoju dedinu,
robia to aj pre seba.
„Kto prírodu opravdivo miluje, nachádza
všade krásu“ Vincent van Gogh
Z informácie kroník a písomností vybrali:
V. Predanocyová a Elena Zedníková

SPOMIENKY DO MINULOSTI
Druháčik v jednotriedke
benia v tejto jednotriedke vôbec nevytiahlo. Ale
na polici na stene bol kopec vypchatých zvieratiek,
medzi ktorými sa vynímala prekrásna sova.
No zo všetkého najdôležitejšia bola trieda.
Oproti vchodovým dverám dve či tri okná, samozrejme obložené kvetináčmi, z ktorých sa nikdy
ani jeden nerozbil – zaujímavé. Vedľa dverí z jednej strany obrovské kachle „peterky“
s „uhlákom“ a drevom, z druhej strany stojan –
umývadlo s lavórom a kýblom vody, vedľa sivý
smaltový krčah s vodou na pitie aj s plechovým
hrnčekom.
Triede samozrejme trónila obrovská čierna dvojtabuľa, ktorá sa kĺzala
po naolejovaných trubkách podľa potreby: jedna hore, druhá dolu. Katedra súdružky učiteľky
Moravčíkovej z Radošiny bola medzi tabuľou a
oknom. Pôsobila akosi opustene, pretože si nepamätám, že by pri nej niekedy sedela. Veď sa aj
bolo čo obracať, bolo nás v triede dohromady sedemnásť, šesť prváčikov, osem druhákov a traja
tretiaci. Akosi si neviem vybaviť obraz prezidenta,
a tak neviem, či tam visel ešte Zápotocký, alebo už

Je to skoro šesťdesiat rokov, ale ako by to bolo toť.
Po štyroch – piatich schodíkoch vchodové dvere,
takmer som nedosiahol na kľučku. Vždy som patril
medzi najkrpatejších. V úzkej dlaždičkovej chodbe
na stene oproti dverám rad dvojvešiačikov vo výške zodpovedajúcej nám krpcom, aby sme na ne
vôbec dosiahli. Na jeden patrilo vrecko s prezúvkami, ktoré ušila mama každého žiačika, na druhý v jeseni alebo v zime „bubajka“ alebo kabát a
čiapka.
Pod vešiakom dlhá drevená lavica, aby si bolo kam
sadnúť. Kto v čom prišiel patrilo pekne uložiť pod
lavicu. Na začiatku školského roka vykúkali spod
lavice tenisky, cvičky, „trampky“, na jeseň keď pršalo, gumáčiky aj galoše, v zime väčšinou „filcáky“. Lavica končila pri dverách, ktoré som nemal
rád, pretože boli stále zamknuté. Stalo sa ale, že
som mal to šťastie pomôcť súdružke učiteľke priniesť nejakú názornú pomôcku a vtedy sa dvere
zázračne odomkli. Za nimi bol totiž minikabinet.
A tam bolo teda všeličo. Okrem kopy máp v kúte
a rôznych obrazov, plagátov aj spústa haraburdia,
ktoré sa za celú trojročnú existenciu môjho pôso24

občasník

na tabuľu dlhým červeným ukazovátkom a hneď
sme všetci pochopili, že treba zanechať akúkoľvek
činnosť, ktorej sa práve ten-ktorý žiačik venoval
a automaticky dať ruky za chrbát. Jóóój, to boli
časy...
Pani učiteľka Moravčíková bola pre nás druhá
mama. Vysoká, štíhla, vždy upravená, sympatická
dlhovlasá brunetka, vždy s úsmevom na tvári, s
láskavým milým pohľadom v očiach, s chápajúcim
srdiečkom v hrudi, ktorá žila svojím povolaním a
porozumením pre nás mrňavých capartov. Taká
bola pre mňa už len jedna. Pani učiteľka slovenčiny v Nových Sadoch – Anna Mosná.
Na svoje školské začiatky spomínal:
Ivan Varga

Novotný.
Môj „flek“ bola druhá lavica v strede vpravo,
po pravej strane tretiaci a po ľavej prváci. Šikmá
pracovná plocha, v strede priehlbinka na pero, v
pravom rohu zatvárací kalamár s atramentom. Ten
mohla nalievať len súdružka učiteľka - a handrička
na utieranie pera, iba tak...
Dnešné pani učiteľky sa väčšinou sťažujú na
svojich zverencov, mne to tak nepríde. Určite sme
aj my boli neposední, ale... Učiteľka bola pre nás
niekto, koho neslobodno rozčúliť vyvádzaním,
tobôž rozhnevať. Najradšej som mal, keď sa začala venovať ako prvým tretiakom, pretože to bolo
z môjho pohľadu vždy niečo nové. A boli veci, či
témy, ktoré patrili všetkým. Vtedy stačilo zaťukať

Spoločenská kronika
Prisťahovaní: rod. Farkašová, rod. Hulíková, rod. Chovancová, rod. Valašíková,
				
Erik Gonda s Viktóriou Braneckou
Narodili sa: Martinko Šooš, Ninka Belohorcová, Tomáško Majtan
Opustili nás: Anna Mesárošová, Božená Proksová, Pavel Proksa

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V NAŠEJ OBCI
Predaj pohostinstva v centre obce
Malé Zálužie.

Predaj pozemku pre výstavbu RD
v Malom Záluží,vhodný aj ako investícia

• Cena 41 500 €
• Úžitková plocha148 m2
• Zdroj: www.topreality.sk/id7047049

• Cena 72 800 €  • 10,40 €/m2
•    Úžitková plocha 6999 m2  •   pozemok 6999 m2
• Zdroj:  www.topreality.sk/id7289142
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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 - 16,00 hod. Objednaní pacienti a pracujúci
pacienti
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

Piatok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.
Kontakt: 037/655 56 78

E-mail: doprava@envigeos.sk
Telefón: +421 37 772 30 50

Rozpis ordinačných hodín počas letných
prázdnin DZS MUDr. Zoja Lauková, 037/7793167

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

od 20.07.2020 do 31.07.2020
denne od 10:00 do 12:00 Výčapy Opatovce
Pondelok 7:00 – 9:00 – Nové Sady
Utorok 7:00 – 9:00 – Čakajovce
Streda 7:00 – 9:00 – Nové Sady
Štvrtok 7:00 – 9:00 – Čakajovce
Piatok 7:00 – 9:00 – Nové Sady
od 17.08.2020 do 28.08.2020
denne od 10:00 do 12:00 Výčapy Opatovce
Pondelok 7:00 – 9:00 – Nové Sady
Utorok 7:00 – 9:00 – Čakajovce
Streda 7:00 – 9:00 – Nové Sady
Štvrtok 7:00 – 9:00 – Čakajovce
Piatok 7:00 – 9:00 – Nové Sady

LEKÁREŇ ALFA-OMEGA
Pondelok, streda a štvrtok: 7.30 - 14.00
Utorok: 9.30 - 16.30
Piatok: 7.30 - 12.30

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

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.

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

POHREBNÁ SLUŽBA
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812
POŠTA NOVÉ SADY
Otváracie hodiny od 01. júla 2020
Pondelok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.
Utorok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.
Streda: 8,00-12,00 a 13,30-17,00 hod.
Štvrtok: 8,00-12,00 a 12,30-15,30 hod.

ENVIGEOS Nitra, s.r.o.
– kontajner na objemný a stavebný odpad
Príjem objednávok od 7:00 h do 14:00 h
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OBECNÝ ÚRAD – ÚRADNÉ HODINY
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
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
Kontakt
Telefón: 037 / 7894061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce: www.malezaluzie.sk

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)
Pohotovostné služby:
Pohotovostná lekárska služba:
• Stomatologická pohotovosť:
037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00
Sobota, Nedeľa, sviatok 8:00 – 13:00
• Pohotovosť pre dospelých:
037/69 42 229, Pondelok - Piatok: 16:00 – 22:00
		 Sobota – Nedeľa, sviatok: 7:00 – 22:00
• 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

Knižnica:
Obecná knižnica má v súčasnosti otváracie hodiny
každú stredu od 15:30 do 16:30 hodiny.
Kopírovanie a preberanie článkov je možné len so
súhlasom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo
príspevky krátiť a jazykovo upravovať.
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.
Vydáva obec Malé Zálužie,
Malé Zálužie č. 63, 951 24 Nové Sady,
IČO: 00 656 160.
Redakcia: Veronika Kubíková
Gramatická úprava: Viera Predanocyová
Grafická úprava: Vladimír Tomanka
Občasník: EV4374/11
ISSN 1338-8274
Vychádza 2x ročne. Nepredajné!

Elektrárne
- ZSE - pohotovosť: 0800 111 567
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)
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