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„Lož precestuje pol sveta,
zatiaľ čo pravda si len zaväzuje šnúrky.“
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SLOVO NA ÚVOD
					
Milí čitatelia,
máme za sebou rok 2021. Bol náročný, mnohým z nás nepriniesol splnenie túžob či očakávaní v osobnom
alebo v pracovnom živote. Nový rok býva plný vinšov, prianí, predsavzatí, preto vám želám, aby vám nový
rok 2022 priniesol do života to najlepšie, čo vám starý rok 2021 odniesol. Prajem vám pevné zdravie, blízkosť
rodiny a priateľov. Obci Malé Zálužie želám veľa spolupatričných a solidárnych obyvateľov. V ďalšom čísle
nášho občasníka sa opäť dozviete informácie zo života v obci za druhý polrok roku 2021.
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Vplyvom pandémie Covid – 19 sa spomalila činnosť viacerých štátnych úradov, ministerstiev, organizácií.
Ceny za stavebný materiál narástli aj o 100%. I preto sme neboli schopní vymeniť všetky mantinely
na multifunkčnom ihrisku, keďže cena za stavebné preglejky išla o 120% nahor. I napriek tomu, že ceny
porástli, z dotácie sme vymenili poškodené mantinely, ktoré si to naozaj žiadali a v takejto podobe je
ihrisko opäť bezpečné. Takisto sme vyčerpali dotáciu na letné
kino. Samozrejme v tomto podujatí budeme pokračovať aj v
roku 2022, ale už bez podpory NSK. Opäť sme požiadali NSK
o dotácie na rok 2022, ktoré sa týkajú kultúry, aj športu.
Tak ako som avizovala, obec sa zapojila do výzvy 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 – s projektom Malé Zálužie – odvedenie prívalových vôd na dolnom
konci. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento projekt je podaná. Momentálne
projekt prešiel prvou administratívnou kontrolou a jeho cesta vedie pred odbornú komisiu a neskôr do
poľnohospodárskej platobnej agentúry. Nezostáva nič iné, ako čakať. A ako vieme z predošlých rokov, tak to
môžu byť pokojne ďalšie tri roky čakania.
Plánovaná analýza odpadov v našej obci sa kvôli pandémii nekonala. Po dohovore s Ponitrianskym
združením obcí vykonáme túto analýzu na jar 2022. Odpadom sa budeme venovať v Občasníku v samostatnej
rubrike.
Obec kúpila tento rok nehnuteľnosť/pozemok par. č. 48/2 od pána Líšku. Ide o pozemok vedľa dolného
cintorína. Pozemky obec aj predáva. Ide o pozemky, ktorých prevod sa uskutoční z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. (8) písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Žiadosti o kúpu
obecných pozemkov dôkladne prehodnocuje obecné zastupiteľstvo a rozhoduje sa vždy v prospech záujmu
obce.
Lieky si stále môžete prísť dať predpísať na obecnom úrade. Nemusíte kvôli tomu chodiť k Mudr.
Zdarilekovej. Z vlastnej skúsenosti odporúčam komunikovať s Mudr. Zdarilekovou e-mailovou komunikáciou
ohľadom predpísania liekov. Samozrejme, uvedomujem si, že nie každý vie pracovať s internetom atď.
a preto zavolajte na obecný úrad a pokiaľ to bude možné, mail odošleme.
Ak máte záujem dostávať oznamy prostredníctvom SMS a mailom – na zadnej strane Občasníka vypíšte
potrebné údaje a vhoďte do schránky na obecnom úrade.
V priebehu tohto roka pokračujeme v uzatváraní Zmluvy o nájme hrobových miest. Zmluvy sa týkajú
horného aj dolného cintorína. Uzatvárajú sa na desať rokov a platí to pre hrobové miesta, ktoré vznikli
s termínom úmrtia 2011 a skôr (2010, 2009...). Poplatky zostávajú nezmenené 7€ - jednohrob,
14€ - dvojhrob, 21€ - trojhrob.
Čo sa týka testovania, ktoré prebehlo v mesiaci Január – dve kolá, konkrétne 9. a 16.01.– stále nie sú
Ministerstvom financií SR preplatené.
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UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V 2. POLROKU 2021
Uznesenie č. 27/2021

126/1 – orná pôda – vo výmere 256,92m2 –
vlastník Obec Malé Zálužie s časťou parcely
C. č. 126/2 – orná pôda – vlastník
Peter Malák
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A. určuje
- za zapisovateľku Denisu Černickú,
- za overovateľov Anna Velikovová, Ivan Plačko

Uznesenie č. 33/2021

berie na vedomie
Správu z kontroly včasnosti na správnosti úhrad
poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a
platenia dane z nehnuteľností v Malom Záluží v
roku 2020

Uznesenie č. 30/2021

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 ukladacích uznesení obecného
zastupiteľstva v Malom Záluží za 1. polrok 2021 a
poskytnutých dotácií v 1. polroku 2021

Uznesenie č. 31/2021

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

Uznesenie č. 36/2021

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.

konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli
splnené.
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia.

Uznesenie č. 32/2021

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

Uznesenie č. 29/2021
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berie na vedomie
Správu z kontroly nakladania s obecným
majetkom, predaj a prenájom v roku 2020 a
1.polroku 2021. Forma predaja a prenájmu.
Stanovenie výšky predajnej ceny

berie na vedomie
Správu z kontroly správnosti účtovania poplatkov
za hrobové miesta v roku 2020 a 1. polroku 2021.
Porovnanie výšky poplatkov za hrobové miesta s
porovnateľnými obcami.

Uznesenie č. 28/2021

B. schvaľuje
program obecného zastupiteľstva s doplňujúcimi
bodmi v nasledovnom znení
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, 		
schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa z kontroly včasnosti na správnosti
úhrad poplatkov za odvoz komunálneho
odpadu a platenia dane z nehnuteľností
v Malom Záluží v roku 2020
4. Správa z kontroly ukladacích uznesení 		
obecného zastupiteľstva v Malom Záluží za
1. polrok 2021 a poskytnutých dotácií v
1. polroku 2021
5. Správa z kontroly nakladania s obecným 		
majetkom, predaj a prenájom v roku 2020 		
a 1. polroku 2021. Forma predaja a prenájmu.
Stanovenie výšky predajnej ceny.
6. Správa z kontroly správnosti účtovania 		
poplatkov za hrobové miesta v roku 2020 a 		
1. polroku 2021. Porovnanie výšky poplatkov
za hrobové miesta s porovnateľnými obcami.
7. Schválenie členov dobrovoľného hasičského 		
zboru obce
8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN2/2020 o 		
poskytovaní opatrovateľskej služby a o 		
úhradách za opatrovateľskú službu pre 		
občanov s trvalým a prechodným pobytom 		
na území Obce Malé Zálužie
9. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
10. Rozpočtové opatrenie vo výške 1000Eur
11. Vyhodnotenie Verejno-obchodnej súťaže na 		
nehnuteľnosť parcely registra C KN – par.č. 		
137/2 – vo výmere 39m2
12. Návrh na zámenu pozemkov parcela C č. 		
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s ch v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie vo výške 1 000,-€ na účel
nákupu stavebného materiálu pre stavbu Objekt
garážovania požiarnych vozidiel.

Uznesenie č. 37/2021

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
A. výsledky vyhodnotenia verejno-obchodnej
súťaže kedy bol predložený jeden návrh – ponuka
rovná stanovenej cene v súťažných podmienkach
487,50€ - Patrik Krajčovič.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
členov Dobrovoľného hasičského zboru obce
(Peter Novotný, Patrik Krajčovič, Jozef Alchus,
Martin Šooš, Ivan Grič, Jozef Krčmár, Martin
Ondrášek, Marek Černý, Tomáš Bila, Viktória
Kuchariková, Dušan Drietomský, Juraj Juššík,
Lukáš Mareček, Ivan Matuška ml.)

B. zámer predaja nehnuteľnosti v zmysle
podmienok stanovených vo Verejno-obchodnej
súťaži. Geometrický plán a náklady spojené s
návrhom na vklad bude hradiť víťazný uchádzač
– Patrik Krajčovič a Kúpno-predajnú zmluvu
vypracuje Obecný úrad Malé Zálužie.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

Uznesenie č. 38/2021

Uznesenie č. 34/2021

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.

s ch v a ľ u j e
zámeny pozemkov v zmysle žiadosti pána Ing.
Maláka, ktorého princípom je zámena dvoch
parciel o výmere 256,92m2:
C KN par. č. 126/2, ktorého výlučným vlastníkom
je Ing. Peter Malák a
C KN par. č. 126/1, ktorej výlučným vlastníkom
je obec Malé Zálužie. Náklady súvisiace s
vypracovaním geometrického plánu, s vkladom
na katastrálny úrad (kolky) budú v réžii p. Ing.
Maláka. Zámennú zmluvu vypracuje obecný úrad
Malé Zálužie.

s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k VZN 2/2020 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o úhradách
za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým
a prechodným pobytom na území Obce Malé
Zálužie, ktorým mení platnosť VZN do 31.12.2022.

Uznesenie č. 35/2021

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. 40/2021

Hlasovanie: za – 4 Patrik Krajčovič, Peter Novotný,
Ivan Plačko, Denisa Černická		
proti – 1 Anna Velikovová, zdržal sa - 0

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

Uznesenie č. 39/2021

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

konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli
splnené, okrem č. 38 a č. 39, na ktorých sa
pracuje.

A. určuje
- za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
- za overovateľov Denisu Černickú, Petra
Novotného

Uznesenie č. 41/2021

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

B. schvaľuje
doplnenie programu o body č.5 a č.7
program obecného zastupiteľstva s doplňujúcimi
bodmi v nasledovnom znení
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti,
schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Malé Zálužie na I. polrok 2022
4. Návrh rozpočtu obce Malé Zálužie na rok
2022
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé
Zálužie k návrhu rozpočtu obce Malé Zálužie
na rok 2022
b) Návrh rozpočtu na rok 2022
5. Úprava rozpočtu podľa predbežného plnenia
6. Návrh na kúpu nehnuteľnosti reg. C par. č.
48/2 – záhrada o výmere 1829m2
7. Realizácia prevodu nehnuteľnosti v zmysle
verejnoobchodnej súťaže z pozemku reg.
C p. č. 137/2
8. Váženie odpadu v roku 2022 a evidenčný
systém Elwis
9. Rôzne
- Kolaudácia hasičskej zbrojnice
- Odmena pre opatrovateľku z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Nitra
- Oceľová konštrukcia na bezbariérový prístup
do zdravotného strediska Nové Sady
- Vianočné balíčky do domácnosti
10. Diskusia
11. Záver

s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Malé Zálužie na I. polrok 2022
Uznesenie č. 42/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
A. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie
k návrhu rozpočtu obce Malé Zálužie na rok 2022
B. s ch v a ľ u j e
Návrh rozpočtu na rok 2022

Uznesenie č. 43/2021

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2021 tak, ako bola
predložená.

Uznesenie č. 44/2021

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
kúpu nehnuteľnosti evidovanú na reg. C par. č.
48/2 – záhrada o výmere 1829m2 za kúpnej ceny
=8 500,-€ /slovom: osemtisícpäťstoeur/, ktorej
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výlučným vlastníkom je p. Líška. Obec kupuje túto
nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva za
účelom kúpy pre potreby obce – investičný zámer
– vybudovanie cesty, alebo rozšírenie cintorína,
iné a náklady spojené s vkladom na kataster a
kúpnou zmluvou bude hradiť obec Malé Zálužie.

-

Oceľová konštrukcia na bezbariérový prístup
do zdravotného strediska Nové Sady
Vianočné balíčky do domácnosti

Uznesenie č. 47/2021

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

Uznesenie č. 45/2021

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

A. b e r i e n a v e d o m i e
informácie o
- Kolaudácii hasičskej zbrojnice
- Odmene pre opatrovateľku z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Nitra
- Oceľovej konštrukcii na bezbariérový prístup
do zdravotného strediska Nové Sady
- prípojka vody do obecného úradu

s ch v a ľ u j e
realizáciu prevodu nehnuteľnosti
predajom v zmysle podmienok
stanovených vo Verejno-obchodnej
súťaži za kúpnej ceny 487,50,-€, slovom
=štyristoosemdesiatsedemeurpäťdesiatcentov=/
Geometrickým plánom č. 115/2021, ktorý bol
vyhotovený Miroslavom Fuskom, geodetické
práce autorizačne overený Ing. Yvetou
Strhanovou dňa 04.11.2021 a úradne overený
Ing. Evou Hrehovou dňa 25.11.2021 pod č. G12547/2021 bola vytvorená z pôvodnej parcely reg.
C č. 137/2 o výmere 1100m2 – vlastníkom obec
Malé Zálužie, nová parcela a to :
- parcela č. 137/6 - zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 39 m² a tým nastáva zmena
vo výmere pôvodnej parcely reg. C č. 137/2, ktorá
bude mať výmeru 1061m2.
Náklady spojené s návrhom na vklad bude hradiť
víťazný uchádzač – Patrik Krajčovič a Kúpnu
zmluvu vypracuje Obecný úrad Malé Zálužie.

B. s ch v a ľ u j e
nákup Vianočných balíčkov do domácnosti.

Uznesenie č. 48/2021

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške
jedného mesačného platu.

Uznesenie č. 49/2021

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

Uznesenie č. 46/2021

s ch v a ľ u j e
odmenu starostke obce Malé Zálužie vo výške
jedného mesačného platu.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
berie na vedomie
informácie o vážení odpadu v roku 2022 a
evidenčnom systéme Elwis.
K bodu č. 9
Rôzne
- Kolaudácia hasičskej zbrojnice
- Odmena pre opatrovateľku z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Nitra
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI za 1.polrok 2020
Občianske združenie „Labuť“

hasičskému športu, kresleniu, futbalu, zábavným
a tvorivým činnostiam, vozili sme sa na hasičskom
aute, nacvičili sme hasičský útok, riešili športové kvízy,
navštívili sme farmu Madonan v Bojničkách a Eco park
v Piešťanoch, na bicykloch sme boli v Čabe na zmrzline,
mali sme pútavú prednášku so športovým redaktorom
Petrom Bučekom..... Na projekte spolupracovali
Anna Balková (zdravotná sestra), Zuzana Zábražná
(animátorka), chlapci z DHZ (Lukáš Mareček, Juraj
Juššík, mladí hasiči Krajčovičoví, veliteľ Patrik Krajčovič,
požiarny preventívar Ing. Ivan Matuška). Všetkým
ďakujem za neoceniteľnú spoluprácu.
Dotáciu z NSK, ktorú sme mali schválenú na nákup
pingpongového stola,
sme žiaľ boli nútení stiahnuť. Vplyvom pandémie,
opatrení, karantén – dodávateľ nebol schopný do
dohodnutého dátumu stôl vyrobiť. V tomto prípade
bola implementácia projektu neúspešná, ale určite
budeme žiadať v ďalších výzvach o financie.

Ani v druhom polroku naša
organizácia nezaháľala. Cez
leto sa situácia s Covid-om
upokojila a nám sa podarilo
uskutočniť druhý ročník
denného tábora. Tento rok
sa tábor niesol v športovom
duchu, uskutočnil sa v dvoch
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Nový bulletin SPOMIENKY do minulosti
Hlavnou činnosťou nášho občianskeho združenia je
uchovávať, zhromažďovať, spracovávať materiály
z histórie obce. Vďaka podpore z Nitrianskeho
samosprávneho kraja, z dotácie na kultúru, sme
aj v tomto roku mohli vydať ďalšie, v tejto podobe
už posledné dielko z histórie obce pod názvom
SPOMIENKY do minulosti. História ľudstva – to sú
vlastne tisíce príbehov miliónov ľudí, sú to zrniečka,
ktoré tvoria jeden úžasný celok, tak ako zrniečka
piesku tvoria Saharu. Takéto zrniečka v podobe
príbehov v tomto bulletine nájdete. Je to príjemné
čítanie i s úsmevnými príhodami. Bulletin je zložený zo
spomienok, ktoré sme získavali viac rokov rozhovormi
s ochotnými občanmi a my sme sa snažili zachytiť ich
slová čo najvernejšie. Možno sa niektoré budú zdať
kostrbaté, nesúrodé a nie vždy jednotlivé spomienky
plynule nadväzujú. No boli rozprávané úprimne
a s láskou.

Bulletin Spomienky do minulosti je konečnou
vydavateľskou bodkou v podaní občianskeho združenia
„Labuť“. Na históriu obce sme sa pozreli z rôznych
uhlov pohľadu v minulých vydaniach. Poďakovanie za
doterajšiu prácu patrí všetkým tým, ktorí venovali svoj
voľný čas a vynaložili nemalé úsilie pri ich príprave,
písaní, zostavovaní, grafickej úprave, gramatickej
kontrole, všetkým, ktorí sa stotožnili s myšlienkou
vydávania bulletinov plných informácií o obci Malé
Zálužie a samozrejme aj vám samotným čitateľom.
Vytlačených je päťdesiat kusov. Z finančných dôvodov
nebolo možné zatiaľ vydať viac. Bulletin nebude
distribuovaný do domácností, kto si ho chce prečítať,
bude to možné na internetovej stránke obce,
konkrétne na linku - www.malezaluzie.sk/obcianskezdruzenie-labut 				
Ďakujeme za pochopenie
Veronika Kubíková
podpredsedníčka

Dobrovoľní hasiči informujú
V priebehu druhého
polroka 2021 sme svoju
činnosť zamerali na pomoc
obci a to najmä:

turnusoch, zúčastnilo sa ho dokopy dvadsaťdeväť detí a
traja vedúci. Cieľom bolo deti motivovať k pohybovým
činnostiam, oboznámiť ich s viacerými športmi, či
už kolektívnymi, alebo individuálnymi, zabaviť sa,
navštíviť nové miesta, nájsť si nových priateľov, či
utužiť staré kamarátske vzťahy. Na všetky deti sme sa
veľmi tešili. Počas piatich dní sme sa venovali atletike,

Slovenska. Akciu vykonali: Ivan Grič, Martin Šooš,
Marek Černý, Jozef Alchus, Patrik Krajčovič, Jozef
Krčmár.
9.8.2021 – sme na pokyn starostky obce vykonali
odrez suchého konára na lipe v miestnej časti
Karačka a opravili ventilátorový otvor na dome
smútku. Brigádu vykonali: Lukáš Mareček, Patrik
Krajčovič.

16.8.2021 – sme boli vyslaní
starostkou obce vykonať
technický zásah s technikou
Praga V3S - odtiahnutie nákladného vozidla, ktoré
blokovalo cestu v obci. Zásah vykonali: Patrik
Krajčovič, Ivan Grič.

2.5.2021, 27.6.2021, 9.8.2021, 9.10.2021
– sme vykonali kosenie trávy okolo hasičských
staníc. Kosenie vykonali: Marek Černý, Tomáš Bila,
Martin Ondrášek, Lukáš Mareček, Peter Novotný a
Dušan Drietomský.

17.8.2021 – sme boli vyslaní starostkou obce
na technický zásah s technikou V3S - odstrániť
zlomený strom na dolnom cintoríne. Zásah
vykonali: Patrik Krajčovič, Martin Ondrášek, Ivan
Matúška ml.

23.10.2021 – sme zorganizovali brigádu na
osadenie označenia hydrantov v obci Malé
Zálužie. Tejto brigáde predchádzala obhliadka a
vytypovanie strategicky významných hydrantov

19.9.2021 – sme zabezpečovali v obci Kapince
bezpečný prejazd cyklistických pretekov Okolo
8
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v obci s preventivárom obce, starostkou obce
a veliteľom DHZO. Brigády sa zúčastnili: Patrik
Krajčovič, Lukáš Mareček, Jozef Alchus, Ivan Grič,
Martin Šooš, Ivan Matúška ml.

OBČASNÍK

Ondrášek, Juraj Juššík.
21.11.2021 – sa náš čestný a dlhoročný člen
Viliam Gašparík dožil 79 rokov. V mene celej DHZ
Malé Zálužie mu boli zablahoželať Ivan Matúška
st., Patrik Krajčovič a Lukáš Mareček. Pri tejto
príležitosti bol pán Viliam Gašparík mimoriadne
povýšený do hodnosti „Nadrotník“.
Ako občianskemu združeniu DHZ Malé Zálužie
sa nám podarilo v roku 2021 zrealizovať zápis
do notárskeho registra prijímateľov 2% dane.
Na základe tohto zápisu môžeme ako občianske
združenie žiadať 2% dane. Touto cestou Vás
chceme poprosiť o propagáciu tejto možnosti
darovania 2% a takisto, a ak ste ešte nedarovali
2%, tak Vám pomôžeme s vyplnením tlačiva.
Na propagáciu požiarnej ochrany sme využívali
obecnú tabuľu ktorá je umiestnená pri plote
detského ihriska oproti obecnému úradu,
taktiež pravidelne propagujeme svoju činnosť
v celoslovenskom časopise „Požiarnik“, kde
pravidelne prispievame. Naďalej pravidelne
vedieme kroniku DHZ Malé Zálužie, ktorá je vedená
od novodobého založenia DHZ Malé Zálužie.

27.10.2021 – sme s technikou Praga V3S
zabezpečili v obci Čab polievanie novo zasadených
stromov. Polievanie vykonali: Jozef Krčmár, Marek
Černý.
Z činnosti v oblasti požiarnej prevencie
a propagácie vyberáme:
21.6.2021 – sme s hasičským autom Iveco
Daily vykonali ukážky hasičskej techniky pre
deti v materskej škôlke v Nových Sadoch. Deti
mali možnosť prezrieť si hasičské auto, bola im
prezentovaná hasičská výbava auta a na záver si
deti vyskúšali hasenie dreveného domčeka, ktorý
pre tento účel vyrobil Patrik Krajčovič. Akcie sa
zúčastnili: Patrik Krajčovič, Lukáš Mareček, Ivan
Matúška ml.
27.6.2021 – sme opäť v rovnakom duchu vykonali
ukážky hasičskej techniky pre deti počas opekačky
na evanjelickej fare v Nových Sadoch. Akcie sa
zúčastnili: Patrik Krajčovič, Lukáš Mareček, Dušan
Drietomský.

			

Kroniku vedie Ivan Matúška st.

V rámci preneseného výkonu štátnej správy
vykonala kontrolná skupina obce v zložení
predseda Ing. Ivan Matúška st. a člen Veronika
Kubíková preventívnu protipožiarnu kontrolu u
právnického subjektu Slovenský rybársky zväz –
RADA ŽILINA, stredisko Malé Zálužie. Pri kontrole
neboli zistené nedostatky v oblasti ochrany pred
požiarmi.

3.7.2021 – sa konala v našej obci akcia pre deti
s názvom „Vitaj leto“, kde sme tiež zabezpečili
ukážky hasičskej techniky pre deti. Akcie sa
zúčastnili: Peter Novotný, Juraj Striha, Viktória
Kuchariková.
13.7. 2021 a 27.7.2021 – sme spolu so
starostkou obce zorganizovali hasičský deň pre
deti z denného tábora organizovaného obcou
Malé Zálužie. Deti sme zacvičili v hasičskom útoku
a hasičskej štafete, pán Ivan Matúška deti zaškolil
v oblasti protipožiarnej prevencie a na záver dňa
boli deťom odovzdané diplomy. S akciou pomohli:
Ivan Grič, Jozef Krčmár, Patrik Krajčovič, Marek
Černý, Lukáš Mareček, Ivan Matúška ml., Martin

Nová hasičská zbrojnica.
Počas roka sme sa starali aj o našu novú hasičskú
zbrojnicu. V rámci finančných prostriedkov,
ktoré máme k dispozícii, sa snažíme zbrojnicu
zveľaďovať a plánovať jej postupné dokončovanie.
Za pomoci Michala Kolenčíka a Patrika Krajčoviča
bolo inštalované vonkajšie osvetlenie na
novej zbrojnici. A dňa 19. 11. 2021 prebehla
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sme precvičovali hasičskú štafetu, učili deti
viazať hasičské uzle a pripravovali sa na halové
súťaže. Touto cestou ďakujeme pani starostke
za poskytnutie priestorov kultúrneho domu pre
tento účel. Ku koncu roka 2021 sme boli nútení
vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu
dané tréningy prerušiť. Kontakt s deťmi sme
nechceli úplne obmedziť preto sme cez sponzorský
dar zakúpili deťom hasičské tričká, ktoré im boli
doručené pred Vianocami. Ďakujeme hlavne
Jurajovi Juššíkovi a Petrovi Novotnému, ktorý sa
úlohy trénerov zhostili veľmi bravúrne a sú veľmi
nápomocní pri organizácii tréningov detí. Verím,
že tento ich elán im vydrží a spolu s hasičskou
mládežou úspešne absolvujeme v roku 2022
naplánované hasičské súťaže. (ZSHL, pohárové
súťaže v okolí).

úspešná kolaudácia novej hasičskej zbrojnice za
prítomnosti starostky obce a preventivára obce.
Obecné zastupiteľstvo Malé Zálužie schválilo
nákup materiálu na sádrokartonový strop do novej
hasičskej zbrojnice, ktorý by sme chceli počas
zimného obdobia namontovať za pomoci našich
členov. Taktiež bolo zaobstarané aj umývadlo a
obklad, ktoré budú inštalované v novej zbrojnici.
V jarnom období by sme radi zrealizovali zvod
dažďovej vody.

Na rok 2022 si DHZ Malé Zálužie vytýčil úlohy,
ktoré zahrnul do svojho plánu hlavných úloh.
Dôraz budeme klásť na výchovu hasičskej mládeže
ako aj na kvalitu výcviku, na súťaže a taktiež na
oblasť prevencie a propagácie požiarnej ochrany.
Taktiež chceme rozširovať svoje rady o ďalších
záujemcov pre dobrovoľnú požiarnu ochranu z
radov obyvateľov obce a blízkeho okolia. Chceme
naďalej účinne spolupracovať s obecným úradom
a to najmä cez preventivára obce.

Mladí hasiči v DHZ Malé Zálužie:
V roku 2021 sme založili kolektív hasičskej
mládeže DHZ Malé Zálužie. Hlavným cieľom
založenia hasičskej mládeže je podporovať
šport u našich detí, zdravý rozvoj osobnosti detí,
ich intelektuálne, mravné, sociálne a fyzické
schopnosti. Zároveň dosiahnuť a viesť mládež
k zodpovednosti, úcte k vlasti, k prírode, ako
i k preventívnej výchove a zásadám v oblasti
požiarnej ochrany.
V súčasnosti máme 24 členov hasičskej mládeže,
čomu sa veľmi tešíme. Deťom boli založené na
Územnej organizácií Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR v Nitre preukazy mladého hasiča.
V septembri sme úspešne spustili pravidelné
tréningy detí raz do týždňa. Pre tento účel boli
zakúpené detské hadice a savice. Počas jesene
sme sa snažili využiť pekné počasie pre nácvik
hasičského útoku. So zhoršujúcim počasím sme
tréningy presunuli do kultúrneho domu, kde

				
			

Ing. Lukáš Mareček
predseda DHZ Malé Zálužie
Ing. Ivan Matúška
preventivár PO obce
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ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV V MALOM ZÁLUŽÍ
Veľmi si želám, aby rok ktorý je pred nami bol rokom
nového nádychu. Veľmi ho potrebujeme ako ľudia a
celá spoločnosť. Takmer dva roky epidémie poznačili
nás všetkých. Pribudli vrásky, pribudli starosti. Mnohí
stratili svoje živobytie, sociálne istoty. No napriek
tomu, musíme sa nadýchnuť a dať do pohybu, čo
nás robí ľuďmi. Musíme sa o seba začať starať. Nikto
to za nás neurobí. Rovnako našu pomoc potrebuje
spoločnosť a je len na nás ako sa rozhodneme slúžiť
ľudom v ťažkej životnej situácii. ,,Dvere - predstavujú
život . Keď sú otvorené, pozývajú dnu, sprostredkujú
privítanie a pohostinnosť. Mnohým dávajú šancu do
sveta a k životu. Dávajú možnosť vrátiť sa domov a
oddýchnuť si. Sú priestorom pre tvoje plány, nádeje
a sny.

V roku 2021 sa opäť kvôli opatreniam nekonala
tradičná výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Stihli
sme slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca
,,Október – úcty k starším a oslava jubilantov.
Tohtoročných jubilantov bolo trinásť.
Najstaršou jubilantkou, ktorá sa v decembri v r. 2021
dožila 90 rokov je pani Anna Slížikova. Dary boli
všetkým jubilantom odovzdané.
Nech je Boh pre nás dverami k životu -Domom, v
ktorom okúsiš pokoj a bezpečie. Strechou nad hlavou,
keď zúri búrka.
Želám za Jednotu dôchodcov všetkým našim členom
a ostatným spoluobčanom veľa zdravia, veľa lásky a
Božie požehnanie.
Elena Líšková
			
Jednota dôchodcov predsedníčka
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Pre dospelých čitateľov sme doplnili odbornú
literatúru (Zelenina bez chémie, Domácnosť bez
odpadu), historické romány (Vatikánska princezná,
Mária Terézia – Miluj a panuj), romantickú literatúru,
romány zo súčasnosti (Horkosladké esencie, Manželky
po rokoch, Psia duša) detektívky a trilery (Smršť, Tichá
pacientka, Izolovaní), literatúra faktu (Vrahovia
mesiaca kvetov).

Všetky zakúpené knihy sú tiež označené, že boli
zakúpené z Fondu na podporu umenia.
Veríme, že nové knihy si nájdu nových čitateľov
a prispejú k zvýšeniu návštevnosti našej obecnej
knižnice.

PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ...
riziko, že covid prinesiem domov. Od úplnej izolácie
od rodiny sme prešli po stretnutia v respirátoroch a
nakoniec k pravidelnému testovaniu pred stretnutím.
Pri možnosti očkovať sa proti covid-19 v našej rodine
neboli rozkoly a postoj všetkých bol jasný. Podľa toho
kedy kto spĺňal vekovú hranicu a cítil sa odhodlaný,
išiel na očkovanie. Keď sa začalo hovoriť o možnej
tretej dávke, spýtala sa ma mama, či je potrebná.
Nechápala som, ako sa ma to môže vôbec spýtať.
Viete, môj pohľad na covid je možno skreslený, ale
vysvetlím aj prečo. Dva roky nežijem ničím iným. Ja
vstávam s covidom a zaspávam s ním v myšlienkach,
keď si rátam kto z pozitívnych pacientov sa mi ozval,
kto sa ako má a u ktorého mi bliká červené výstražné
svetlo, že keď táto noc uňho nebude lepšia musíme
zmeniť liečebnú stratégiu, alebo zvážiť hospitalizáciu.
Vyprevádzala som dusiacich sa ľudí k sanitke a boli
takí, ktorí sa už nevrátili. Vyšetrovala som niektorých
z vás v teple vášho domova a musela som v strede
obývačky oznámiť, že máte covid a aj zvyšok rodiny.
Pamätáte, ako sme 23.12.2020 robili do neskorých
poobedných hodín celoplošné testovanie pred
sviatkami a výsledky vám zničili Štedrý večer? Doma
všetko nachystané, napečené v očakávaní rodinných
chvíľ a ostali ste zavretí v izbách alebo sami pri
stromčeku? Toto sú veľmi silné emócie. Každý príbeh
sa ma svojim spôsobom dotkne a zanechá stopu.
Okrem toho sa ako lekár snažím v obrovskej kope
dezinformácií nestratiť niť a liečiť hlavne bezpečne a
účinne podľa reálnych medicínskych dát. Áno, stále
sa učím, pretože covid sa učíme za pochodu. Nie je

KNIHY PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH
Obecná knižnica slúži občanom nepretržite už
od roku 1957. V knižnici sa v súčasnosti nachádza
cca 3700 knižných jednotiek a každým rokom knihy
pribúdajú. Je dlhodobo pravidelne navštevovaná
všetkými vekovými kategóriami občanov. V spolupráci
s Obecným úradom a spoločenskými organizáciami
v obci sa knižnica podieľa na ich podujatiach ako
sú besedy, tvorivé dielne pre deti a mládež, detský
letný tábor a iné kultúrno-spoločenské akcie. Knihy
sú pravidelne vystavované a tradične sa z nich čítajú
ukážky hlavne na spoločenských podujatiach pre
dôchodcov a pre deti. Priestory knižnice boli rozšírené
a doplnené o nové knižničné regály.

Cieľom projektu bola obnova knižného fondu obecnej
knižnice, pretože už nespĺňala nároky dnešných
čitateľov. Dotáciu z FPU sme získali v sume 1000,- €
a so spolufinancovaním Obecného úradu sme kúpili
knihy v hodnote 1 145,47 €. 20 % z dotácie tvoria
knihy, ktoré boli vydané s podporou FPU. Celkovo
bolo zakúpených 100 ks nových kníh z ktorých
je takmer polovica od slovenských autorov /48/.
Nákupom nových kníh, chceme zvýšiť záujem o knihy
a vzdelávanie hlavne u mladej vyrastajúcej generácie.
Zakúpili sme odbornú literatúru - encyklopédie,
cudzojazyčné knihy, učebnice angličtiny, nemčiny,
ruštiny, slovníky. Z krásnej literatúry čakajú na deti
rozprávky (Turecká studnička, Mlynárske povesti,
Strom života – indiánske rozprávky), rozprávky napr.
od Branislava Jobusa, Kristy Bendovej Petra Glocka,
príbehy zo súčasnosti – Mama kúp mi psa, trilógia
Hope, Hviezdy pre teba, sedem dielov Harryho
Pottera.

V marci 2021 sme požiadali o dotáciu Fond na
podporu umenia (FPU) z programu 5.1.4 Akvizícia
knižničného fondu na nákup nových kníh do obecnej
knižnice.
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Milí čitatelia, plán bol napísať vám niečo o tom, prečo
sa dať zaočkovať proti covid-19. Týždeň som nad tým
rozmýšľala aké argumenty vám predostrieť. Úprimne?
Nemyslím si, že moje riadky už čokoľvek zmenia.
Tí, ktorí boli presvedčení a rozhodnutí očkovať sa,
dnes majú už aj tretiu dávku. Tí, ktorí s očkovaním
nesúhlasia, či je to pre politický názor, pre pocit straty
slobody v rozhodovaní alebo zo strachu z nežiaducich
účinkov, sa po prečítaní pár slov od doktorky nevyberú
do vakcinačného centra. Je to fakt. Preto som sa
rozhodla napísať svoju otvorenú spoveď o covide nie
len ako lekár, ale predovšetkým ako človek, možno
vás bude troška viac zaujímať ako argumentácie.
Od roku 2020 sa denne stretávam s covid pacientmi,
môj strach, že prinesiem covid domov, bol vždy
veľký a aj opodstatnený. Pravidelne keď som mala
ísť za svojou malou rodinou a nás je dokopy osem
na celom šírom svete (vrátane manžela, syna a
mňa), tak som si prerátavala, koľko času ubehlo od
vyšetrenia posledného pacienta s covidom, aké je
13
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jednoduché, keď o piatej ráno zvoní budík a pred
polnocou ešte čítam usmernenia, ktoré sa menia pre
istotu každý týždeň a ešte k tomu delia ľudí na takých
a onakých. Tak mi odpustite aj to, ak niekedy niečo
neviem, lebo som nestihla tlačovú besedu niekoho
v obleku so sľubmi... A okrem lekára som matka a
jedno malé bystré chlapča už dva roky nesie následky
tohto obdobia. A nemyslím si, že to sa dá zvládať
všetko, som človek, ktorý má svoje limity, ktorý je
niekedy aj unavený, smutný alebo rozčarovaný. Toto
všetko sa kumuluje a vplýva na to ako odpovedám na
otázky a ako sa formuje môj postoj, ak niekto vyjadrí
nedôveru alebo pochybnosť o existencii tejto choroby,
alebo nutnosti sa s ňou zaoberať a prebrať aspoň malý
kúsok spoločenskej zodpovednosti.
A potom prišlo to, čoho som sa dva roky obávala,
správa do mobilu s fotografiou pozitívneho testu
člena rodiny. Nové a nové fotky pribúdali vždy s
rozostupom troch dní. Pocity? Panika, strach, hnev
a otázka bez odpovede, že prečo práve oni? Zrazu
sa garde otočilo a už nie ja, ale oni sa stali pre mňa
potencionálnym zdrojom nákazy. Prví traja pozitívni
boli v podstate postupne po piatich dňoch mierneho
priebehu v poriadku. Ďalší člen covid napriek
spoločnej domácnosti nedostal. No a potom prišlo to,
čo nerada vidím u pacientov a znásobené emóciou
vlastnej rodiny sa piaty člen, sotva päťdesiatročný,
pobral cestou pľúcnych komplikácií covid-19. Trojica
neželaných príznakov: vysoké teploty, apatia a
dusivý kašeľ. Strašiak v plnej sile udrel. Zo skúseností
s vyše dvesto pozitívnymi pacientmi som vedela,
čo bude nasledovať. Už som nerátala len svojich
pacientov večer v hlave, ale aj svoju rodinu, kto má
aké okysličenie, teplotu, pri rozhovore čakala na
dokašľanie po každej vete, alebo po nociach jazdila
dvesto km skontrolovať ako postupuje zápal pľúc a
či už nie je čas na nemocnicu. Cestou domov mi tiekli
slzy bezmocnosti. (pozn. moja rodina býva sto km od
Nitry). Moje srdce aj duša sa lámali na tisíc drobných
kúskov. A čas na nemocnicu naozaj prišiel, ale zhodli
sme sa po výsledkoch a podaní infúzií to skúsiť ešte
dva dni doma a keď to nepôjde vrátiť sa. Odvtedy
ubehol týždeň. Stále to nie je ľahké, keď píšem tieto
riadky, stále kontrolujem displej či nepípne správa o

zhoršení stavu lebo covid je covid. Nevyspytateľná
lotéria, ruská ruleta. Keď si vydýchnete na chvíľu,
zrazu vás podrazí. Niekto si len utrie nos a niekto sa
dusí za živa.
Možno teraz počuť zarytých neočkovaných, že aha!
Očkovaní a mali to! Áno, je to tak a napriek tomu som
na očkovanie nezanevrela, nikto nevytvoril zázračný
lektvar, nikto netvrdil, že vám dá 100% ochranu.
Kto vám toto sľubuje, ten klame. Dali vám percentá
pre jednotlivé vakcíny, v koľkých percentách zabráni
očkovanie hospitalizácii a v koľkých smrti. Je to
možnosť aspoň niečo urobiť proti chorobe.
Som vďačná za tieto percentná? Neskutočne, lebo
okrem modlitieb, okrem liekov, ktoré dnes už máme
k dispozícií, som presvedčená o tom, že vakcína mi
zachránila rodinu. Možno so mnou nesúhlasíte, možno
máte iný názor, ja vám ho neberiem, píšem tak, ako
to cítim. Ale keď niekedy budete u mňa a budete mať
potrebu pochybovať o tom, či covid existuje, radšej
nezačínajte, ani o tom, že je to problém starých a
chorých ľudí. Je to problém nás všetkých. A hlavne to
nehovorte po dvoch ťažkých rokoch, kedy som stratila
úsmev za rúškom, mojich pacientov a skoro aj člena
rodiny. Takto sa covid z ambulancie stal pre mňa príliš
osobnou známosťou...
P.S.: Tretiu dávku moji blízky nestihli, preto všetkým,
ktorým sa veľmi nechce do tretej dávky, ale očkovaniu
veria odkazujem, aby prišli čím skôr a neváhali, je
potrebné posilniť predchádzajúce dve dávky.
Ďakujem za prečítanie.
							
MUDr. Katarína Zdarileková
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VITAMÍN D AKO PREVENCIA OCHORENIA COVID-19
Na Slovensku aktuálne bojujeme nielen
s pandémiou koronavírusu, no dlhodobo aj
s pandémiou nedostatku vitamínu D.

farbou pleti. Práve tieto skupiny obyvateľstva sú
zároveň najviac postihnuté nedostatkom déčka.
Prečo sa mu hovorí aj slnečný vitamín?Je to preto,
lebo jeho hlavným zdrojom je slnečné žiarenie. Z
potravy si vieme zabezpečiť len 5 až 10 percent
vitamínu D, zvyšok pochádza z UV žiarenia. Nájdete
ho najmä v treščej pečeni, obsahuje ho tiež losos,
makrela, sardinky v oleji, tuniak v oleji, celé vajíčko,
mlieko. Oplatí sa jesť aj hríby, kvasnice, kakao, kokos,
ďatle či rastlinné tuky.

Zníženú hladinu tohto vitamínu môže mať 60 až 80 %
ľudí, v prípade seniorov je to až 95 %. Kedysi odborníci
déčko spájali najmä so zdravím kostí a zubov. Pri jeho
nedostatku
v detstve vznikala krivica (rachitída)
a keďže sa zistilo, že v materskom mlieku je ho málo,
pediatri začali deťom predpisovať déčko v kvapkách.
Vitamín D a COVID-19
Vitamín D je účinnou prevenciou pred vírusovými
infekciami, onkologickými ochoreniami (najmä
rakovinou hrubého čreva, pankreasu, prostaty a
prsníka ) a tiež osteoporózy.

Mnohí ľudia trpia nedostatkom déčka celoročne,
nielen v zime. Doplniť si ho môžete formou liekov,
resp. výživových doplnkov z lekárne. V ponuke sú
tablety, kapsuly alebo kvapky, ktoré treba užívať
spolu s jedlom alebo nápojom s obsahom tuku,
keďže déčko je rozpustné v tukoch. Dostupný je aj
ústny sprej. Umožňuje aplikáciu pod jazyk alebo na
vnútornú stranu líc, čo ocenia najmä starší pacienti,
ktorí majú problémy s prehĺtaním. Pre deti môžu byť
vhodnou alternatívou ochutené žuvacie pastilky.

Zahraničné štúdie naznačujú, že vitamín D zohráva
významnú úlohu aj pri prevencii a liečbe ochorenia
COVID-19. Ukazuje sa v nich, že pacienti, ktorí
mali dostatočne vysokú hladinu vitamínu D,
boli odolnejší proti nákaze koronavírusom.
Menej často ochoreli, a ak, mali ľahší priebeh
a rýchlejšie sa vyliečili. „Vitamín D zohráva dôležitú
úlohu v regulácii imunitnej odpovede pri infekcii
vírusom SARS-CoV-2. Aktuálne už máme práce o
tom, že hladina vitamínu D koreluje s chorobnosťou,
hospitalizáciami a aj úmrtnosťou na COVID-19.
Preto adekvátny príjem vitamínu D dostáva v
súčasnosti ešte ďalší rozmer,“ hovorí doc. MUDr. Peter
Jackuliak, PhD., MPH, lekár V. internej kliniky LF UK
a Univerzitnej nemocnice Bratislava a člen výboru
Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické
ochorenia kostí.

Vyšetriť hladinu D vitamínu v krvi vám môže dať
napríklad váš všeobecný lekár, prípadne aj špecialista.
(Prevzaté z internetu, zo stránky Národný portál
zdravia, skrátené)
„Slnečný vitamín”

Vitamín D zrejme nebude zázračnou molekulou,
ale iba jedným z viacerých faktorov ovplyvňujúcich
priebeh a závažnosť infekcie. Jeho užívanie rozhodne
neuškodí ľuďom, ktorí sa javia ako najrizikovejší z
pohľadu ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, teda
seniorom, obéznym pacientom a ľuďom s tmavou
14
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SPOMIENKY

Jeden život

na môjho otca - Emila Fusku a jeho vzťah k Malému Zálužiu.
na aute a vyhadzujú železo, niečo berú, niečo tam
okolo nechávajú. To som aj ja zasahoval. Náhodní
cudzí zberatelia surovín tam prišli s autom. Tak
sme bežali, aby tam nenechali otvorený kontajner,
rozhádzané železo… Samozrejme nám vynadali.
S nadávkami sa starosta, bohužiaľ, občas stretáva.
Na jeseň, ale hlavne na jar, keď výdatne zapršalo,
boli na dolnom konci dediny zaplavované dvory. Tam
musel ísť otec hneď, aby videl realitu a následne sa
snažiť odstrániť jednak následky, ale hlavne príčinu
neregulovaných záplav z dažďov.
Vtedy bol otec starostom na polovičný úväzok. Ale
za ten čas musel stihnúť všetko, čo sa robilo neskôr
na plný úväzok. Malé Zálužie je malá obec a financie,
s ktorými hospodárila boli tiež malé. Každý starosta
chce niečo užitočné urobiť pre obec. Niečo vybudovať
a zanechať aj po svojom období starostovania. Na
všetko, čo sa podarilo vybudovať, bolo potrebné
najskôr zohnať peniaze, čo nebolo ľahké. Keď už sú
peniaze, potom sa dá rozhodovať, čo vybudujeme,
zrekonštruujeme, do čoho investujeme.
Dnes už je samozrejmosťou, že si v dome ľudia
zakúria plynom alebo si pustia vodu z verejného
vodovodu. To sú niektoré veci, ktoré boli realizované
počas starostovania otca. Samozrejme má na
tom zásluhu aj celé zastupiteľstvo, ktoré s ním
spolupracovalo a ťahalo za jeden povraz.
Niektoré veci otca inšpirovali z minulosti. Chcel
nadviazať a obnoviť tradíciu stretávok rodákov
zo Zálužia. Pamätám si, že vtedy boli doma samé
adresy, obálky, zoznamy s telefónnymi číslami
všade, kam som sa pozrel. Nakoniec sa to podarilo
zorganizovať. Bolo zaujímavé stretnúť a porozprávať
sa so všetkými, ktorí sa odsťahovali, ale aj čo zostali.
Pri tej príležitosti bola aj vydaná knižka o Malom
Záluží.
Keď sa chce, všetko sa dá, len sa musí investovať
veľa úsilia a energie. Niečo vyjde, niečo nie.
Spomienky a pár vybudovaných vecí tu zostalo, aj
vďaka otcovi, hoci on už odišiel na večnosť.

V tejto dedinke sa otec narodil a prežil celý život.
Veľmi rád spomínal na svoje detstvo a mladosť,
aktivity, ktorým sa venoval spolu s rovesníkmi.
Prvýkrát sa jeho nadšenie pre spoločnú vec prejavilo
pri stavbe kultúrneho domu, ktorú v päťdesiatych
rokoch zrealizovala partia nadšených mladých
rodákov.
Tri obdobia bol starostom v obci. Preto ho poznali
všetci občania – Ujlačania - to slovo mi akosi krajšie
znie, ako Zálužania. Ja som poznal navyše ešte aj tú
druhú stranu otcovho života - mimo úradu.
Prvé obdobie, kedy bol zvolený za starostu, som
sledoval po ukončení štúdia v Bratislave. Chodil
som do Malého Zálužia na víkendy. Hlavná moja
víkendová náplň spočívala v pomoci v záhrade a
okolo domu. Samozrejme, bolo toho veľa – opravy
domu, záhrada, popri tom sme chovali hydinu,
zajace… Postupom času sa počty chovaných zvierat
zmenšovali. So zvyšujúcim sa vekom otec menej
stíhal a nakoniec sme nechovali nič a v záhrade
prevládala tráva…
Hoci bol víkend, funkcia starostu sa nekončila.
Spomínam si, keď počas obeda v nedeľu zazvonil
zvonček - prišli predávať melóny. Bolo potrebné
vyhlásiť v obecnom rozhlase predaj. Tak otec išiel
na miestny úrad a vyhlásil tento oznam. Inokedy
sa počas víkendu z kultúrneho domu požičiavali na
oslavu príbory, riady, porcelán, stoličky, takže na to
otec musel dohliadnuť.
Spomínam si aj na komplikovanejšie víkendové
zásahy. Raz niekto pribehol kvôli kontajneru na
železo, ktorý bol vtedy umiestený pri bývalej škôlke,
dnešnom oplotenom ihrisku… Vraj cudzí ľudia prišli
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Milan Fuska

Janko sa narodil do roľníckej rodiny ako najmladší z
piatich súrodencov. Detstvo také celkom obyčajné.
Aj keď bol najmladší, práca sa vždy nejaká našla.
Veď rodičia mali vyše desať hektárov rolí, nejaký
les, kone kravy, hydinu, prasiatka.... Popritom škola
a kamaráti a aj všelijaké huncútsva. Keď trochu
povyrástol a skončil školu v rodnej dedine, odišiel
do mesta za študenta na obchodnú akadémiu, ktorú
navštevoval počas druhej svetovej vojny. Na školu
spomínal rád. Učenie sa nebolo práve jeho koníčkom,
skôr spomínal na učiteľov, ktorí sa dosť často striedali
vzhľadom a vojnové roky a tiež rozprával na rôzne
veselé príhody zo študentského života. Po maturite
prišli prvé pracovné skúsenosti a hneď v hlavnom
meste v Bratislave. To prinášalo ďalšie nové situácie,
napríklad život na priváte. Býval v Horskom parku
u rodiny, ktorá mala štyri dcéry – mená všetkých
začínali na „ I „ Ingrid, Iveta, Izabela, Inéz. Ako každý
mladý muž v tom čase, aj on absolvoval základnú
vojenskú službu. Po nej sa vrátil do Bratislavy, ale
čoskoro ho osud zavial na stavbu priehrady mládeže.
Po tejto budovateľskej skúsenosti zakotvil nakoniec
neďaleko Nitry ako ekonóm v malej fabrike
na výrobu technického porcelánu. Postupne sa
vypracoval do funkcie ekonomického námestníka
riaditeľa. V tom čase sa oženil a založil si rodinu.
Od zamestnávateľa dostal dvojizbový byt v novej
radovej zástavbe. V jednom dome boli dva byty,
dvor, záhrada. Medzi domami neboli ploty a brány.
Skončili roky bezstarostnosti a bolo treba postarať sa
o rodinu. Okrem toho nezabúdal ani na rodný dom.
Po smrti otca pomáhal invalidnej sestre a chorľavej
mame, ktorým mesačne prispieval istou sumou zo
svojho platu.
Do rodiny sa narodili postupne tri deti. Ako rástli,
zapájal ich do rôznych povinností okolo domu,
primerane ich veku. Deti sa postupne a nenápadne
učili čo raz budú potrebovať pre svoj život. Na jar
bolo treba posadiť zeleninu. Najskôr porýľovať a
pohrabať, vytvoriť hriadky pre jednotlivé druhy

zeleniny. Hriadky museli byť rovné – Používal
špagát priviazaný o kolík a pomocou neho sa
vymerali presné hriadky. Potom bolo treba medzi
nimi vydupať chodníčky.... potom plieť atď., okrem
toho aj iné práce - priniesť drevo, uhlie do kuchyne,
pomáhať pri skladaní uhlia do pivnice, ukladať
porúbané drevo ... S deťmi mal trpezlivosť, bol
dôsledný a vedel aj vysvetliť čo a ako treba robiť.
Deti, samozrejme, kadečo povystrájali, pokazili či
rozbili. Do práce chodil na motorke. Raz prišiel a
našiel svoje deti usilovne pracovať v záhrade (bola
jar, dali sa rýľovať, lebo pri hraní sa rozbili vázu). Len
čo zostúpil z motorky, prvá otázka bola „ No hovorte,
čo ste vyparatili?“ Aj keď deti doma pomáhali,
táto aktivita bola „nad normu“, vyznievalo to ako
priznanie viny.
Vo voľnom čase čítal, zaujímal sa o dianie okolo
seba, o šport. Aj vtedy sa pozorne sledovali hokejové
a futbalové zápasy a aj iné športy. Medzi prvými
kúpil televízor a tak chodili pozerať aj susedia,
ktorí ešte televízor nemali. Raz, keď vysielali
krasokorčuľovanie, prišiel aj sused Franto, chlapec
trochu starší od Jankových detí. A tento Franto
komentoval – veď to nič nie je, to dokážem aj ja, to
je ľahké ... A tak Janko aj so susedom, Frantovým
otcom, spravili na dvore malé klzisko a keď voda na
betóne zamrzla, vyzvali ho, nech teda ukáže, čo vie.
Franto obul korčule a začal – no pri každom pokuse
urobiť nejaký „ľahký“ prvok, padol. Bolo to veru
veselé popoludnie, nakoniec sa smial aj Franto.
Janko sa zaujímal aj o to, čo sa deti v škole učia.
Často sa pýtal – čo máte na úlohu, čo sa máte naučiť
a potom rozprával, čo sa oni v škole učili a čo si z toho
zapamätal. Občas skúšal násobilku či vybrané slová.
Chcel aby sa deti dobre učili, ale netrval, že musia byť
za každú cenu samé jednotky. Skôr chcel, aby vedeli
čo sa učia, aby tomu rozumeli.
Neskôr začal stavať dom vo vedľajšej dedine. Vtedy
sa domy stavali „na oplátku“. Platili sa len majstri,
pomocné práce porobili členovia širšej rodiny,
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susedia či kamaráti a potom sa odrábalo. Ženy
varili, aby mali chlapi čo jesť a mohli pracovať. Aj
deti pomáhali, napr. polievať čerstvo zabetónované
plochy na stavbe, pri varení a iných drobných prácach
.....
Po presťahovaní sa do nového domu bolo doma
dosť práce, lebo pri ňom bola oveľa väčšia záhrada
ako pri prvom domčeku.
V novej dedine sa aktívne zapájal do rôznych akcií.
Vtedy sa veľa vecí v obciach robilo brigádnicky. Bolo
treba tie brigády pripraviť, organizovať a aj sa ich
zúčastňovať. Do práce chodil vždy načas, málokedy

meškal, aj to len z vážnych dôvodov. To platilo aj o
brigádach. Hovorieval – Keď chcem, ako vedúci, aby
ľudia prišli a poriadne pracovali, musím aj ja prísť
včas a odviesť dobrú prácu.
Čo možno stihnúť z jeden ľudský život? Každý
človek má svoj jedinečný príbeh, svoju úlohu v živote.
Je kamienkom veľkej mozaiky zvanej – dedina, štát,
svet... Najskôr je syn, vnuk, brat, študent, potom
manžel, otec, dedko.... No je aj občan, zamestnanec,
kolega, sused... A ktovie čo všetko ešte.
								
				
Viera Predanocyová

ODPADY
Vzhľadom na každoročný vysoký nárast poplatkov
za uloženie komunálneho odpadu na skládku zo
strany štátu, ktorý je priamo úmerný od množstva
vyseparovaného biologicky rozložiteľného odpadu,
plastov, kovov, papiera a skla z komunálneho
odpadu, je potrebné zvýšiť percento separácie.
Vážením nádob komunálneho odpadu chceme
dosiahnuť, aby sa znížilo množstvo komunálneho
odpadu a zvýšil podiel vyseparovaného odpadu, za
ktorý obec ani občania neplatia a tým znížiť poplatok
za odpad.

Odpadu vytvoríme na Slovensku stále viac a viac. Prvé
dáta z praxe ukazujú, že motiváciou k nižšej produkcii
je aj zavedenie systému jeho váženia pri odvoze z
domácností.
V hierarchii odpadového hospodárstva je základným
kameňom predchádzanie vzniku odpadu, čo je však
v praxi nie vždy dosiahnuteľný cieľ. Zvyčajne ho tak
supluje požiadavka aspoň znížiť objem odpadu na čo
najnižšiu úroveň.
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Čo sa bude zálohovať a čo nie

V najbližších týždňoch, mesiacoch (presný termín
ešte nemáme) sa nádoby na komunálny odpad
(čierne plastové, alebo plechové) označia čipom.
Poprosíme vás o spoluprácu pri čipovaní nádob.
Prostredníctvom unikátneho čipu umiestneného
na zbernej nádobe (kontajner) má samospráva
presný prehľad o hmotnosti vyprodukovaného
odpadu jednotlivými domácnosťami a tiež celkovom
objeme vyzbieraného odpadu. Vďaka tomu môže
samospráva transparentne nastaviť poplatky za
odpad pre svojich obyvateľov a ušetriť financie z
rozpočtu.

Od budúceho roku sa teda budú zálohovať všetky
jednorazové obaly na nápoje. Patria sem plastové
fľaše (PET, HDPE, PP) a plechovky (hliník, železo)
s objemom 0,1 až 3 litre. Pod pojmom nápoje sa
rozumejú kvapalné požívatiny s obsahom vody viac
než 80 %, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu
vody. Mlieko nespĺňa definíciu nápoja, preto tieto
obaly nebudú zálohované.

Ako celý proces funguje?

Pri odvoze smetí inteligentný systém monitoruje
počet vysypaných nádob aj hmotnosť odpadu v
každej z nich. Vážia sa priamo na smetiarskom
aute, ktoré je vybavené váhou. Údaje sa pri odvoze
zapisujú automaticky a zároveň sa priraďujú ku
konkrétnej domácnosti. Výsledkom je prehľadná
databáza, v ktorej obec presne vidí, koľko
odpadu vyprodukujú jednotlivé domácnosti.
S takouto pomôckou môžeme pružne reagovať
na to, koľko odpadu v obci vzniká a zohľadniť pri
nastavení poplatkov to, ktorá domácnosť ho koľko
vyprodukuje.
Menej vytvoreného odpadu neoceňuje len naše
životné prostredie, ale aj peňaženky. Ak vzniká
menej smetí, obec šetrí na ich odvoze, keďže klesá
zákonný poplatok aj suma za uloženie na skládku.
Obec plánuje do konca roka iba monitorovať
produkciu odpadu v jednotlivých domácnostiach
a na základe získaných dát a technických možností
systému sa vo všeobecnom záväznom nariadení určí
výška a druh poplatku v budúcich rokoch.

Medzi zálohované nápoje teda patria: sýtené aj
nesýtené sladené nápoje, minerálne aj ochutené
vody, ovocné šťavy a nápoje, ľadové čaje a kávy
(bez mlieka), športové a energetické nápoje, pivo,
cider, perry, radler, ovocné víno. Nezálohovujú sa
sirupy, mlieko, mliečne nápoje, rastlinné náhrady
ako napríklad mandľové mlieko, alkoholické nápoje
s obsahom alkoholu viac ako 15 %, ani tetrapakové
a sklené obaly.

Na čo si dať pozor?

Pri vracaní plastových fliaš a plechoviek budú platiť
podobné pravidlá tým, ktoré už spotrebiteľ pozná zo
zálohovania sklenených fliaš:
• Fľaše a plechovky musia byť nepoškodené
• Obaly sa odovzdávajú prázdne
• Etiketa na obale musí byť čitateľná

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Kde môžem obaly vracať?

bolo zákonom zavedené koncom roka 2019 a v praxi
má byť spustené od 1. januára 2022. Medzitým
dôjde ešte k zmenám v dôsledku novely účinnej od
15.11.2021.
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Zálohované obaly sa budú vracať na označené
odberné miesta do automatov alebo v prípade
ručného zberu pracovníkovi na prevádzke napr. pri
pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie
19
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bude povinné pre všetky obchody s predajnou
plochou nad 300 m². V predajniach s menšou
plochou bude zálohovanie dobrovoľné.

Za koľko?

Cena zálohy bude jednotná a to vo výške 0,15 eur za
plastovú fľašu aj plechovku. Uvedená suma 0,15 eur
by mala byť oddelená od predajnej ceny a následne
pripočítaná k cene nápoja. Tým by mali mať
spotrebitelia väčšiu motiváciu jednorazové nápojové
obaly zálohovať.
Vplyv na životné prostredie
„Hlavným cieľom zavedenia zálohového systému
na plastové fľaše a plechovky je zvýšiť mieru zberu
nápojových obalov zo súčasných 60% na minimálne
90% do roku 2025, vyzbieraný materiál efektívne
recyklovať a opätovne využiť pri výrobe nových
obalov. Máme tak možnosť každý svojim dielom
prispieť k eliminácii voľne pohodeného odpadu z
nápojových obalov a zlepšiť prostredie v ktorom
žijeme“, hovorí Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie
vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.
Ak by sa podarilo splniť navrhované ciele návratnosti
a vyzbierať 90 % obalov, išlo by o zhruba 1,2
mld. obalov (750 mil. plastových fliaš + 450 mil.
plechoviek).
Na základe dát z analýz odpadov vyzbieraných
v lužných lesoch pri Dunaji vyplýva, že až 86%
objemu odpadu tvorí vytriediteľný odpad, ktorý
je možné zrecyklovať. Na druhú stranu, len približne
5% z tohto recyklovateľného odpadu tvorili PET fľaše
a rovnaké zastúpenie mali aj plechovky.
“Zálohovanie čistote prírody určite veľmi pomôže,
naďalej však budú potrebné aj iné aktivity na
zvyšovanie povedomia verejnosti o odpadoch.
Veríme, že postupne v prírode bude končiť odpadov
oveľa menej. Preto si každý jeden projekt, ktorý
tomuto cieľu pomáha, nesmierne vážime,“ zhodnotil
Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK, ktorá zabezpečila
spomínanú analýzu odpadov.
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Najčastejšie otázky

Aká bude výška zálohy?
Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj
plechovky, 15 eurocentov.
Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš a
plechoviek?
Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových
obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú
balené v plastových fľašiach alebo plechovkách
s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú
plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych
nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom
alkoholu viac ako 15 %.
Koľko PET fliaš sa ročne na Slovensku predá?
Podľa analýz ministerstva sa ročne na slovenský trh
uvedie jedna miliarda plastových fliaš a približne 350
miliónov plechoviek od nápojov.
Budú sa zálohované obaly môcť vracať skrčené?
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto
nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať,
aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Kde bude možné vrátiť zálohovaný obal od
nápoja?
Zálohované obaly sa budú vracať na označené
odberné miesta do automatov alebo v prípade
ručného zberu pracovníkovi na prevádzke napr. pri
pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie
bude povinné pre všetky obchody s predajnou
plochou nad 300 m². V predajniach s menšou
plochou bude zálohovanie dobrovoľné.
Bude obmedzená doba na vrátenie PET fliaš a
plechoviek?
Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne
časové obmedzenie.
Možno vrátiť PET fľaše a plechovky, ktoré som
zakúpil pred zavedením zálohovania?
Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa
vracali len fľaše označené symbolom zálohovania (Z
v recyklačných šípkach) a textom zálohované. Teda
PET fľaše a plechovky, za ktoré už bola zaplatená
záloha.

OBČASNÍK

Kedy sa spúšťa zálohový systém na Slovensku?
Zákon vstúpil do platnosti v roku 2020 a reálne
zálohovanie sa spustí od 1.1.2022. Táto doba je
potrebná na vybudovanie systému, inštaláciu
automatov, registráciu obalov a ich označenie
čiarovými kódmi a symbolom zálohovania
Kto bude systém financovať a riadiť?
Správca zálohového systému, nezisková organizácia,
poverená Ministerstvom, vytvorená konzorciom
4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré
zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov
a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov
veľkoobchodu a maloobchod. Systém je financovaný
z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z
nevyzdvihnutých záloh. Štát bude mať dozornú
funkciu. Do systému sa budú vracať aj zisky z predaja
vytriedených zálohovaných obalov.
Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou
v zahraničí?
Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba dať
do žltej nádoby na triedený zber.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
https://www.minzp.sk/zalohovanie/
najcastejsie-otazky.html
https://www.cyrkl.com/cs/ako-to-vyzeras-recyklaciou-pet-flias-a-plechoviek-naslovensku-od-roku-2022

Spoločenská kronika rok 2021 – 2. POLROK
Prihlásení na trvalý pobyt:
rod. Michalíková
							rod. Kollárová
Odhlásení z trvalého pobytu:
Silvia Bajzát Černá
							Jarmila Černá
							Milan Taliga
Tri sobáše:

Opustili nás: 			
Ján Líška 98r.
							Ján Proksa 90r.
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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
Rozpis ordinačných hodín
DZS MUDr. Zoja Lauková, 037/7793167
Pondelok 10:00 – 12:00 – Nové Sady
Utorok 7:15 – 11:00 – Čakajovce
Streda 7:15 – 9:00 – Nové Sady
Štvrtok 7:15 – 10:00 – Čakajovce
Piatok 7:15 – 9:00 – Nové Sady
ZUBNÁ AMBULANCIA
ORTHODENTAL, s.r.o.
Neštátna stomatologická ambulancia
Výpis zo zdravotnej karty si žiadajte
na kontakt: 037/78 942 54
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

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

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

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.

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

POHREBNÁ SLUŽBA
Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812
POŠTA NOVÉ SADY
Otváracie hodiny – menia sa podľa situácie
– sledujte informačné kanály
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.

Krajčírstvo Miriama Baluchová
– 1.posch. v budove obecného úradu
v Nových Sadoch:
Pondelok a utorok od 8:00 do 14:00
Streda od 8:00 do 17:00
Štvrtok, Piatok: zatvorené
22

Potraviny Derna – Malé Zálužie
Pondelok od 6:00 do 11:00
Utorok od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00
Streda od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00
Štvrtok od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00
Piatok od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00
Sobota od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00

OBECNÝ ÚRAD – ÚRADNÉ HODINY
Starostka:
Veronika Kubíková - 0904 611 063
Pondelok až Štvrtok
Pondelok – 8.00 do 16.00 hod.
Utorok – 8.00 do 16.00 hod.
Streda – 8.00 do 17.30 hod.
Štvrtok – 8.00 do 12.30 hod.
Piatok – nestránkový deň
Administratívna pracovníčka:
Margita Tabačeková - 0902 052 770
Nepárny týždeň
Pondelok: 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Streda: 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Piatok: 07.30 - 12.00
Párny 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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