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SLOVO NA ÚVOD
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Milí spoluobčania,

dovoľte mi na začiatok popriať vašim blízkym, vašim priateľom, všetkým občanom našej obce silu meniť 
veci k lepšiemu. Začíname nový rok, nikto z nás nevie, čo nás v tejto ťažkej dobe ešte čaká. Chcem vás ale 
povzbudiť, aby sme boli lepšími jeden k druhému, tolerantnejšími, lebo len tak môže byť nový rok 2023 
lepší. Rada by som sa poďakovala vám všetkým, ktorí ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili 
k tomu, aby bol život v našej obci krajší a lepší. Ďakujem za vaše návrhy, pripomienky, ale aj slová kritiky. 
Srdečne sa chcem poďakovať tým ľuďom, ktorí vedia   komunikovať na rovinu a nie poza chrbát (napr. 
vypisovať na sociálnych sieťach nepodložené, neis-té, mylné informácie).
S veľkým smútkom v srdci spomíname aj na našich najbližších, priateľov a známych, ktorí nás v roku 2022 
navždy opustili a už nie sú medzi nami.
Radosť do života rodín priniesli i nové životy, naše milé narodené deti.
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Žijeme časy, kedy sú mnohí ľudia zneistení. Akoby sa vytrácali pocity istoty, stability, bezpečia. Je úplne 
normálne, že máme z mnohých vecí strach. Ale nesmieme dovoliť, aby boli pocity strachu pre-konávané 
hnevom a nenávisťou. Je úplne normálne a máme veľa dôvodov hnevať sa, aj na mnohé javy a veci okolo 
seba, aj na iných ľudí. Ale rozhorčenie nie je správne ventilovať  agresivitou.  Da-jme najavo, že slušnosť nie 
je slabosť. Slušnosť musí byť znova počuť. Ukážme silu slušnosti medzi sebou, v každodennom živote, aj na 
internete a sociálnych sieťach.
Pre všetkých: Želám vám zdravie a vnútornú silu pre každodenné, ale aj väčšie skúšky, ktoré musíme každý z 
nás prekonávať. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu a usilujme sa prekonať zlo dobrom.
 

sú za nami voľby poslancov, starostov a primátorov na najbližšie štyri roky, ktorými sme mohli ovplyvniť 
dianie v regiónoch i v našich obciach a mestách. Po prvýkrát v histórii je zloženie obecné-ho zastupiteľstva 
zastúpené ženami vo väčšinovom počte. Dúfam a pevne verím, že racionálne zmýšľanie ktorým my ženy 
zväčša oplývame, sa prenesie i do rozhodovania o veciach obecných. Chcem sa poďakovať všetkým občanom, 
ktorí prišli do volebných miestností a využili toto svoje právo na vyjadrenie názoru ku všetkým kandidátom. 
Cítim veľkú zodpovednosť voči vám, ktorí ste mi dali svoj hlas ako kandidátke na post starostky obce po 
druhý krát. Presvedčila som sa prostred-níctvom vášho hlasovania o dôvere voči mojej osobe. Chcem sa 
poďakovať ľuďom ochotným zdie-ľať so mnou prácu v prospech našej obce, pomôcť pri všetkých aktivitách 
i rozhodnutiach nie vždy jednoduchých a niekedy i bolestivých. Všetkých občanov žijúcich v našej obci 
chcem ubezpečiť, že tak ako doteraz som tu pre všetkých bez rozdielu a ku každému budem tak ako doteraz 
pristupovať rovnako. S vašou dôverou spoločne s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva budem 
nakladať zodpovedne a úctou.

Výsledky komunálnych volieb 2022
Zvolení poslanci:
1. Ivan Plačko - nezávislý kandidát - 87 platných hlasov
2. Katarína Šoošová - Hlas - sociálna demokracia - 70 platných hlasov
3. Anna Velikovová - Hlas - sociálna demokracia - 70 platných hlasov
4. Katarína Farkašová - SMER - SD - 67 platných hlasov
5. Denisa Černická - nezávislý kandidát - 63 platných hlasov

Zvolená starostka:
1. Veronika Kubíková - SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia, SNS - 99 platných hlasov

Počet všetkých v zozname zapísaných voličov: 215
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 105
Účasť na voľbách: 48,8%

Ďakujeme veľmi pekne za účasť vo voľbách a víťazom prajeme veľa úspešných rozhodnutí....

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY A VÚC

Katarína Šoošová, rod. Marková, 34 rokov

Narodila som sa 31.3.1988 a študovala som na SOŠ – kuchár, čašník, 
ukončené výučným listom. V štúdiu som pokračovala v nadstavbovom 
štúdiu, ktoré som úspešne ukončila maturitnou skúškou. Po ukončení 
štúdia som žila v Anglicku a Nórsku. Po návrate na Slovensko som začala 
pracovať na Strednej odbornej škole Gastronómie a Cestovného ruchu 
ako majsterka odbornej výchovy pre ku-chárov. Začala som študovať na 
vysokej škole DTI – Dubnický Technologický inštitút. Vysokú školu som 
ukončila titulom Bc. V tom čase som už chodila s terajším manželom 
Martinom Šoošom, s ktorým sme dňa 22.7.2017 uzavreli manželstvo v 
Evanjelickom kostole v Nových Sadoch. Spoloč-ne postavili dom v našej 
obci, zasadili strom a 10.1.2020 sa nám narodil syn Martinko Šooš ml. Po materskej som nastúpila na svoje 
pôvodné miesto ako majsterka odbornej výchovy pre kuchárov.
„Počas môjho prvého volebného obdobia sa Katka do diania v obci zapájala nepretržite. Na každú akciu 
nám piekla výborné pagáčiky, či štrúdle a to všetko nezištne. Zúčastňovala sa brigád a bola nápomocná pri 
organizovaní viacerých kultúrnych akcií. O život v obci sa vždy zaujímala i preto som rada, že je súčasťou 
nášho obecného zastupiteľstva“ – (starostka).

Katarína Farkašová, 39 rokov

Už desať rokov pracujem v sociálnej sfére s rôznymi zraniteľnými 
skupinami. Mojou srdcovou záležitosťou sú ale seniori, pretože verím, 
že sú hodnotnou súčasťou našich životov a zaslúžia si viac, ako sa im v 
súčasnosti dostáva. So svojou sociálno-psychologickou praxou som sa 
rozhodla študo-vať kognitívne behaviorálnu terapiu a momentálne 
pracujem ako riadiaci sociálny pracovník v zariadení pre seniorov.

PREDSTAVENIE POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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VEREJNÉ POĎAKOVANIE

   
                      Jozef Alchus                               vianočné pečivo od Katky Šoošovej                    úprava pomníka padlých

Obecný úrad sa chce verejne poďakovať:
Poslankyni Kataríne Šoošovej za upečenie vianočného pečiva pre našich dôchodcov od 69 rokov,

Jozef Alchusovi a Martinovi Karvayovi za uvarenie vianočnej kapustnici,
Miroslavovi Fuskovi za darovanie kníh do obecnej knižnice,

Michalovi Tomkovi za výsadbu okolia pomníka padlých.

Z DIANIA V OBCI ZA 2. POLROK 2022

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V 2. POLROKU 2022

Uznesenie č. 09/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
A. určuje
- za zapisovateľku Veroniku Kubíkovú,
- za overovateľov p. Krajčoviča a p. Černickú      

Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli 
splnené, okrem č. 38/2021, na ktorom sa pracuje.

Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu z kontroly drobných výdavkov cestou 
pokladne Obecného úradu Malé Zálužie za 
vybrané mesiace roku 2021 a v 1. polroku 2022 do 
dňa vykonania pre vierky.
Kontrolu príjmov z prenájmu kultúrneho domu a 
poplatkov za vyhlasovanie obecným
rozhlasom v roku 2021 a roku 2022do dňa 
vykonania previerky.

Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti

Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
b e r i e  n a  v e d o m i e
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé 
Zálužie k závěrečnému účtu obce Malé Zálužie za 
rok 2021
s ch v a ľ u j e
b) Návrh záverečného účtu za rok 2021

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia

Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
Realizáciu zámeru prevodu majetku spôsobom 
zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
súlade s §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
– obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží schvaľuje 
bezplatnú zámenu týchto nehnuteľností:
a) z C-KN parc. č. 126/1, druh pozemku orná pôda 
s výmerou 409m2 bol vytvorený Geometrickým 
plánom č. 131/2021 zo dňa 13.03.2022, úradne 
overeným dňa 14.04.2022 pod číslom G1-
789/2022 novovytvorený diel č. 4 k parcele CKN 
parc. č.126/2 s výmerou 195m2 – orná pôda a 
prechádza do vlastníctva MALÁK Peter rodený 
Malák, Ing. a MALÁKOVÁ Iveta, rod. Závodná.

b) z C-KN parc. č. 126/2 s výmerou 907m2 
bol vytvorený Geometrickým plánom č. 
131/2021 zo dňa 13.03.2022, úradne overeným 
dňa 14.04.2022 pod číslom G1-789/2022 
novovytvorený diel č. 1 k parcele CKN parc. 
č.126/1 s výmerou 195m2 – orná pôda a 
prechádza do vlastníctva Ob-ce Malé Zálužie.
Zámena pozemkov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s §9a) ods. 8 písm. e, zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spočíva v tom, že obec plánuje 
vybudovať obecnú spevnenú cestu na pozemku, 
ktorého vlastníkmi sú Ing. Malák s manželkou. 
Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sa 
nachádzajú na rovnakej úrovni a zamieňané sú 
v rovnakej výmere tak, aby nedošlo k odplate, 
čiže jedna k jednej, s čím obe zmluvné strany 
zámeny súhlasili. Náklady spojené s vyhotovením 
zámennej zmluvy znáša Obec Malé Zálužie a 
konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností znáša Ing. Malák s 
manželkou.

Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
žiadosť pani Jany Kostolnej o kúpu časti z 
pozemku reg. C p. č. 97/1 - vo výmere cca. 
21m2, ktorej vlastníkom je Obec Malé Zálužie z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 
s §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod 
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že o 
predmetný pozemok sa rodina Jany Kostolnej 
stará už vyše 100 rokov a pozemok bol vždy 
oplotený. Výška kúpnej ceny 6,00Eur/1m2, tj 21m2 
činí 126Eur, pričom náklady spojené so zápisom 
na katastrálnom odbore budú hradené v réžii 
žiadateľky.

Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
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ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
pre obec Malé Zálužie jeden volebný obvod.

Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
počet poslancov na volebné obdobie na roky 2022 
– 2026 – 5 poslancov.

Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
75% úväzok starostu na volebné obdobie na roky 
2022 - 2026

Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
p o v e r u j e
starostku obce zrealizovať cenový prieskum 
na Opravu domu smútku v Malom Záluží a na 
protipovodňové opatrenia.

Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
b e r i e  n a  v e d o m i e
informácie o podporených, pripravovaných 
projektoch obce Malé Zálužie a občianskeho 
združenia „Labuť“

Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
A. určuje

- za zapisovateľku Annu Velikovovú,
- za overovateľov p. Krajčoviča a p. Černickú      

Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli 
splnené, okrem č. 15/2022, 16/2022 a 20/2022, 
ktoré sú v riešení.

Uznesenie č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu z kontroly ukladacích uznesení obecného 
zastupiteľstva v Malom Záluží prijatých 
v 1. polroku 2022 a kontroly nakladania s 
obecným majetkom v 1. polroku 2022

Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p.
v y h o v u j e
protestu prokurátora spisová značka Pd 
227/22/4403-2 zo dňa 26.08. 2022 a ruší 
Všeobecno záväzné nariadenie obce Malé 
Zálužie č. 3/2020 o ustanovení činností, ktorých 
vykonávanie je na území obce zakázané alebo 
obmedzené zo dňa 30.11.2020

Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
S ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu podľa predbežného plnenia.

Uznesenie č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.

s ch v a ľ u j e
realizáciu zámeru o kúpu časti vo výmere 21m2 z 
nehnuteľnosti reg. C p. č. 97/1, ktorej vlastníkom 
je Obec Malá Zálužie (druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 8132m2) do výlučného 
vlastníctva Jany Kostolnej, Malé Zálužie 95 
ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 
6€/1m2, tj. 126€ za výmery 21m2. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o malú 
výmeru. Daná nehnuteľnosť je dlhodobo oplotená 
a nadobúdateľ Jana Kostolná sa o ňu dlhodobo 
stará.

Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
žiadosť občianskeho združenia Radošinka o 
jednorazový členský príspevok vo výške 
1 278,00€.

Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
B e r i e  n a  v e d o m i e
Informácie o aktivitách v obci

Uznesenie č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
odmenu starostke vo výške jedného mesačného 
platu.

Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške jedného 
mesačného platu.

Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
v zmysle § 18c ods. 5 mesačnú odmenu vo výške 
30% z mesačného platu.

UZNESENIA PRE VOLEBNÉ 
OBDOBIE 2022 - 2026

Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
a. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
b. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Veronika Kubíková 
zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva: Černická Denisa, Farkašová 
Katarína, Plačko Ivan, Šoošová Katarína, Veliko-
vová Anna

Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
S ch v a ľ u j e
program ustanovujúceho zasadnutia OZ tak, ako 
bol navrhnutý starostkou obce.

Uznesenie č. 3/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
a. berie na vedomie, že
 zastupovanie starostu bude vykonávať poslanec 
OZ Ivan Plačko

Uznesenie č. 4/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
P o v e r u j e
poslanca Ivana Plačka zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
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podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
z r i a ď u j e
Komisiu kultúry, športu a zdravia,
Stavebnú komisiu,
Komisiu na vybavovanie sťažností proti 
samosprávnej činnosti starostu obce, proti 
činnosti hlavného kontrolóra, proti činnosti 
jednotlivých poslancov,
Komisiu na ochranu verejného záujmu.

v o l í
predsedu komisie kultúry, športu a zdravia: 
Denisu Černickú,
predsedu stavebnej komisie: Ivan Plačko
predsedu Komisie na vybavovanie sťažností 
proti samosprávnej činnosti starostu obce, proti 
činnosti hlavného kontrolóra, proti činnosti 
jednotlivých poslancov – Katarínu Farkašovú a 
členov Denisu Černickú a Katarínu Šoošovú,
predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
– Katarínu Farkašovú a členov Denisu Černickú a 
Katarínu Šoošovú,

Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
B e r i e  n a  v e d o m i e
Správu z kontroly drobných výdavkov cestou 
pokladne obecného úradu v Malom Záluží v roku 
2022 so zameraním na účelnosť a hospodárnosť.

Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
S ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Malé Zálužie na I. polrok 2023

Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie

b e r i e  n a  v e d o m i e
informácie ohľadom zmeny poplatkov, prepočet 
nákladov za zmesový komunálny odpad, veľkoob-
jemový odpad, stavebný odpad.

Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie
B e r i e  n a v e d o m i e
Informácie ohľadom kultúrnych akcií pre mesiac 
december 2022.

Uznesenie č. 10/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v z.n.p.
A. určuje
- za zapisovateľku Katarínu Farkašovú,
- za overovateľov Plačka, Šoošovú      
B. s ch v a ľ u j e
1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, 
schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2023
a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Malé 
Zálužie k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 pred 
jeho schválením,
b) Návrh rozpočtu na rok 2023
4. Návrh VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Informácia o aktivitách v obce
  6. Diskusia
7. Rôzne
8. Záver

Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v z.n.p.
konštatuje,
že uznesenia z predošlých zastupiteľstiev boli 
splnené, okrem č. 15/2022, 16/2022 a 20/2022, 
ktoré sú v riešení.

Uznesenie č. 12/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní 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 na rok 2023 pred jeho 
schválením
b) s ch v a ľ u j e
Návrh rozpočtu na rok 2023
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-

ní v z.n.p.
s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
35€ na obča-na s trvalým bydliskom a 23€/
nehnuteľnosť v obci.

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží podľa §11 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v z.n.p.
B e r i e  na v e d o m i e
Informácie o plánovaných aktivitách

KULTÚRNE SPOLOČENSKÉ PODUJATIA V OBCI

Dňa 2. októbra 2022 sa uskutočnila vysviacka 
zvonice pri príležitosti 100. výročia jej 
zrekonštruo-vania. Pôvodne drevená zvonica 
vyhorela a tak bola v roku 1922 postavili občania 
na jej mieste no-vú kamennú zvonicu. Celou 
slávnosťou nás sprevádzala evanjelická farárka 
Mgr. Jana Juššíková, vyzdvihla urputnú prácu 
ľudí, ktorí postavili našu zvonicu a do dnešného 
dňa jej nedávame zahynúť, čo znamená, že aj vo 
výdobytku moderných technológií, zvony stále 
majú dôležitú funkciu v živote nás občanov. V 

žalmoch sa píše: „Zvony robia radostný zvuk Bohu“ 
a popriala, aby zvony robili radostný zvuk aj nám 
ľuďom, nech oznamujú, že niekto v našej dedine a 
spoločnosti žije. Slávnosti sa zúčastnil aj katolícky  
farár Mgr. Ján Chrenšč, ktorý predniesol svoj 
príhovor. „Nech  aj hlas zvonov z tejto zvonice  nám 
hovorí a my načúvajme nielen hlas zvonov, ale aj 
ten hlas Boží. Pán Miloslav Kulišek nám predniesol, 
čo to z histórie a príhovorom sa predstavila aj pani 
starostka. O kultúrny program sa nám postarali 
členovia detského folklórneho súboru Pelikánik z 

Z DIANIA V OBCI ZA 2. POLROK 2022
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Nových Sadov, ktorí nás svojimi tancami, piesňami 
a hudbou potešili. Naša zvonica bola postavená 
s láskou tvorivej práce predchádzajúcich generácií 
i terajších súčasníkov. Pre mnohých z nás je 

symbolom Malého Zálužia a prajeme jej, aby aj o 
ďalších 100 rokov zažila zvonica ďalšiu podobnú 
slávnosť.

Dňa 24.09.2022 sa konalo slávnostné 
posedenie rodákov, priateľov a 
občanov obce Malé Zálužie pod 
názvom SPOMIENKY. V programe sme 
odprezentovali príbehy a fotografi e, 
ktoré sme čerpali z bulletinu 
Spomienky, ktorý sme vydali pri tejto 
príležitosti. Stretnutia sa zúčastnilo 
šesťdesiat účastníkov. Cieľom podu-
jatia bolo opäť prilákať rodákov a 
priateľov obce, aby sa po rokoch opäť 
stretli, porozprávali, pospomínali na 
časy minulé. Prostredníctvom tohto 

SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE RODÁKOV A OBČANOV OBCE MALÉ ZÁLUŽIE

SPOMIENKY

projektu a vďaka dotácie od NSK sa nám podarilo 
dotlačiť v minulosti vydané čísla bulletinov, ktoré 
sa už minuli. Tieto bulletiny v priebehu viacerých 
rokov vydávalo OZ Labuť s podporou obce.
Všetky doteraz vydané bulletiny boli k dispozícii 
návštevníkom.
O kultúrny program vo forme folklórnych tancov 
sa postarali členovia Foklórného súboru Kolovrat
            
z Nitry, do tanca nám hralo hudobné zoskupenie 
Essoband a na harmonike zahral Rastislav Slivka. 

Moderátorkami celého večera boli pani Zuzana 
Michalíková spoločne s Petronelou Novotnou. 
O chod kuchyne sa postarali Daniela  Novotná 
a Blanka Bilová. Za pomoc pri upratovaní 
ďakujeme mamičkám detí pomocníčky z DHZ                                                                                     
z dobrovoľného hasičského zboru. Všetkým, ktorí 
sa pričinili o bezproblémový chod akcie patrí 
srdečná vďaka

Moderátorky podujatia Zuzana Michalíková, 
Petronela Novotná

V roku 2022 bol sled vianočných akcií zahrnutý do 
spoločného názvu HURÁ IDÚ VIANOCE. Projekt bol 
podporený Nadáciou ZSE a tvorili ho akcie:

1. Mikuláš
04.12.2022 ako už je zaužívané, od domácnosti k 
domácnosti, navštívil Mikuláš detičky. Tento rok 
sme spestrili program vyzdobením hasičského 
auta a sprievod Mikuláša, anjela a čerta sme 
doplnili o dvoch škriatkov. Deti boli nadšené. 
Sprievod sa veľmi páčil deťom aj ich rodičom a 
pokiaľ to bude možné, tak do budúcna ponecháme 
sprievod v takejto podobe.

2. Vianočné tvorivé dielne
 10.12.2022 sa konali tvorivé vianočné dielne. 
Vyrábali sme rôzne ikebany, ozdôbky od výmyslu 
sveta, piekli sa  oplátky, ktoré deti stíhali hneď aj 
papať. Deti mali možnosť ozdobiť medovníčky. 
Strávili sme príjemné popoludnie.

HURÁ IDÚ VIANOCE
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3. Hurá idú vianoce
17.12.2022 sa konala už po tretíkrát slávnosť, 
počas ktorej sme na detskom ihrisku rozsvietili via-
nočný stromček. O spestrenie tohto momentu sa 
nám postarali členky folklórneho súboru Kolovrat 
pod vedením Viktórie Lacovej, ktorý zaspievali 
vianočnú koledu Tichá noc a tým nám navodili 
krásnu vianočnú atmosféru. Neskôr sme sa 
presunuli do sály, kde nám zatancovali a zaspievali 
členovia detského folklórneho súboru Pelikánik 
pod vedením Veroniky Ešše a na harmoniku hrala 
Zuzana Cupáková. 

V pamätnej izbe bola nainštalovaná izba ako 
sa kedysi oslavovali Vianoce  naši predkovia. Za 
tónov vianočných kolied sme ochutnali výbornú 
vianočnú kapustnicu, ktorú  uvaril Jozef Alchus 
spolu s Martinom Karvayom, či varené vínko a 
detský vianočný punč. Vo vianočnom bazári mali 
ľudia možnosť podporiť regionálnych predajcov 
a aj naše deti z obce zakúpením si vianočných 
výrobkov.

4. Vianočné kino
23.12.2022 sa konalo vianočné premietanie. 
Zúčastnilo sa asi 20 detí a ich rodičia.

Aj toto leto sme opäť pokračovali 
letnými tábormi. Tento rok išlo 
znova o dva turnusy. Tábory 
neboli podporené zo žiadneho 
grantu, a preto si ho rodičia detí 
hradili v plnej výške.
Prvý turnus  bol v termíne od 

11. do 15. 07. 2022 pre deti od 10 do 14 rokov. 
Tento turnus sa niesol v  indiánskom duchu . 
Deti boli priradené do kmeňov Čipevajanovcov, 
Holikačukovcov a Kojukonovcov. Vyrobili si totemy, 
bojové pokriky, zastávy, stanovali v hasičskom 
stane (ďakujeme Dhz Malé Zálužie za zapožičanie 

a Erichovi Tardíkovi za uvarenie guláša), zažili 
hasičský tréning, premietali v letnom kine, 
bicyklovali na zmrzlinu do Sily, raňajkovali v 
prírode, zúčastnili sa virtuálnej reality a zažili 
kopec zážitkov.

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V OBCI ZA 2.POLROK 2021

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LABUŤ“

Od 18. do 22.07. prebiehal tábor ČilEko pre deti od 
5 do 9 rokov Detičky boli vynikajúce a vynikajúco 
nám dali aj zabrať.  Zabávali sme sa, posúťažili, 
navštívili rybník a liaheň,  Ekopark v Piešťanoch, 
naučili sme sa separovať odpad, vyrobili sme 
hmyzí hotel a boli na zmrzline v Sile. Na záver 
sme si vyrobili masky a to že sme to spoločne 
hravo zvládli, sme oslávili karnevalom. Anička a 
Zuzka a týmto žienkam ďakujem opäť za skvelú 
spoluprácu.

Dňa 23.07. sme usporiadali 1.Volejbalový turnaj 
pre dospelých. Zúčastnili sa ho štyri tímy.
1.miesto Kuriéri
2.miesto Titáni
3.miesto Neporaziteľný
4.miesto Hlboká hrozba.

Najlepšou hráčkou bola Dáška a najlepším 
hráčom Vladko - obaja z víťazného tímu Kuriéri. 
Gratulujeme víťazom a česť porazeným. 
Tento projekt bol podporený Nitrianskym 
samosprávnym krajom dotáciou na šport - zakúpili 
sme volejbalové stĺpy a vecné ceny. Na súťaž nám 
zapožičala TJ Nové Sady „ lajnovačku“.

V rámci Nástoja 1 Leader NSK na rok 2022 sme 
boli podporení sumou 2500€ na vybudovanie 
„Senzorickej záhrady pre malých aj veľkých“. 
Implementácia projektu prebehla úspešne aj 
prostredníctvom brigády, ktorej sa zúčastnili 
deti a dospelí z obce a fi nančné prostriedky nám 
boli refundované. Na jar nás čaká výsadba novej 
trávy, osadenie šmykľavky a inštalácia oplotenia 

okolo drevín, doplnenie pocitového chodníka. 
Pri všetkých akciách, organizovaných obecným 
úradom, sa snažíme byť nápomocní.
                                
     Veronika Kubíková      
                podpredsedníčka OZ Labuť
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Dobrovoľný hasičský zbor Malé 
Zálužie pokračoval aj v druhom 
polroku vo svojej činnosti, 
ktorý sa niesol hlavne v duchu 
hasičskej mládeže. Nezáhaľali 
sme ani v zásahovej, výcvikovej 
a preventívnej činnosti.

Oblasť výcviku a zásahovej činnosti DHZO:

16.7.2022 – sme boli na žiadosť KOS IZS v Nitre 
vyslaní k požiaru pokosenej slamy v k.ú Merašice 
s technikou CAS 8 PV3S. Zásah vykonali Patrik 
Krajčovič a Martin Šooš.

16.7.2022 – sme vykonali požiarnu hliadku na 
koncerte v amfi teátri Nitra s technikou Iveco Daily. 
Hliadku zabezpečili Marek Černý, Karol Bila, Tomáš 
Bila a Martin Ondrášek.

20.7.2022 – sme boli na žiadosť KOS IZS v Nitre 
vyslaní k požiaru lesného porastu v k.ú Merašice 
s technikou CAS 8 PV3S. Zásah vykonali Lukáš 
Mareček a Patrik Krajčovič.

21.7.2022 – sme boli na žiadosť KOS IZS v Nitre 
opäť vyslaní k požiaru lesného porastu v k.ú 
Merašice s technikou CAS 8 PV3S. Zásah vykonali 
Lukáš Mareček a Martin Šooš.

31.7.2022 – sme vykonali požiarnu hliadku na 
koncerte v Chateau Appony Oponice s technikou 
Iveco Daily. Hliadku zabezpečili Marek Černý, 
Martin Šooš, Martin Ondrášek, Ivan Grič a Jozef 
Kolenčík.

V mesiaci september sme vďaka dotácii z 
rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
cez OZ Radošinka zakúpili Automatický externý 
defi brilátor (AED). Naši členovia boli zaškolení 
na jeho používanie, aby sme v prípade potreby 
vedeli poskytnúť potrebnú pomoc. Defi brilátor je 
zaregistrovaný aj na operačnom stredisku 155.

3.9.2022 – sme vykonali požiarnu hliadku na 
akcii „Čabský kotlík“ s technikou Iveco Daily. 
Hliadku zabezpečili Marek Černý a Jozef Krčmár.

17.9.2022 – sme sa zúčastnili hasičskej súťaže 
s vozidlami Iveco Daily vo Veľkých Ripňanoch. 
Súťaže sa zúčastnili Juraj Juššík, Marek Černý, 
Patrik Krajčovič ml. a Lukáš Mareček.

29.10.2022 – prebehlo nočné taktické cvičenie 
na vysielači v Bábe aj za našej účasti v spolupráci 
s DHZ Báb, DHZ Lužianky, DHZ Hájske, DHZ Ivanka 
pri Nitre. Témou cvičenia bol požiar poschodovej 
budovy s pátraním po nezvestných osobách 
a následnou evakuáciou z budovy. Cvičenie 

prebiehalo pod dozorom profesionálnych hasičov 
a zdravotníkov. Cvičenia sa zúčastnili Dušan 
Drietomský, Martin Šooš, Veronika Kubíková, 
Peter Novotný, Jozef Krčmár, Lukáš Mareček 
a v úlohe zranených osôb sa predstavili Beata 
Krčmáriková, Miroslava Kožáková, Veronika 
Batyiova-Szilagyiova a Anna Balková.

3.12.2022 – sa naši členovia zúčastnili 
zdokonaľovacej prípravy predlekárskej prvej 
pomoci v spolupráci profesionálov HaZZ Nitra – 
Hasič Záchranár. Zdokonaľovacia príprava bola 
zameraná na zlomeniny, KPR, AED, dopravné 
nehody, popáleniny a intoxikácia dymom. 
Školenie absolvovali Jozef Krčmár, Martin Šooš, 
Dušan Drietomský, Adriana Kubíková a Veronika 
Batyiova-Szilagyiova.

15.12.2022 – sme spolu s profesionálnymi 
hasičmi Nitra absolvovali taktické cvičenie v areáli 
hasičskej stanice Nitra. Našou úlohou bolo vykonať 

DHZ MALÉ ZÁLUŽIE odsun zranených osôb a dohliadka požiaroviska. 
Cvičenie absolvovali Juraj Juššík, Lukáš Mareček, 
Marek Černý a Jozef Krčmár.
Počas celého roka sme sa stretávali za účelom 
preštartovania a umytia hasičskej techniky, 
doplnenia pohonných hmôt, vykonania povinnej 
dokumentácie DHZO. Popri týchto povinnostiach 
sme urobili aj drobné nevyhnutné opravy a úpravy.

Oblasť propagačnej a brigádnickej činnosti:

Dňa 12.7.2022 sme pre deti z obecného letného 
tábora rozložili záchranársky stan, v ktorom mohli 
deti prenocovať. S rozložením a zložením stanu 
pomohli Martin Šooš, Ivan Grič, Lukáš Mareček, 
Patrik Krajčovič  

19.7.2022 – sme vykonali ukážky hasičskej 
techniky pre deti z obecného letného tábora. 
Súčasťou bola aj ukážka požiarneho útoku, 
ktorú predviedla naša hasičská mládež v zložení 
Petronela Novotná, Linda Novotná, Veronika 
Molnárova, Vanessa Fusková, Ema Talapková, 
Nella Kubíková, Viktória Kožáková, Marek Krajčovič 
a Patrik Krajčovič ml.

3.9.2022 – sme sa ako súťažné družstvo 
zúčastnili akcie “Čabský kotlík“, kde sa nášmu 
hlavnému gulášmajstrovi Jozefovi Alchusovi 
spolu s pomocníkmi Martinom Šoošom, Jozefom 
Kolenčíkom, Ivanom Gričom a Martinom 
Ondráškom podarilo obsadiť 3. miesto vo varení 
guláša.

Dňa 21.11.2022 náš najstarší člen a jeden zo 
znovuzakladateľov DHZ Malé Zálužie Viliam 

Gašparík oslávil krásne jubileum - 80 rokov. 
Oslávencovi sme ako výbor DHZ Malé Zálužie 
zablahoželali spolu s našou pani starostkou 
Veronikou Kubíkovou. Vilkovi prajeme pevné 
zdravie a hlavne takú vitalitu do života ako mal 
doposiaľ, pre nás všetkých predstavuje veľký vzor. 
Pri tejto príležitosti mu bola Územnou organizáciou 
DPO SR Nitra udelená bronzová Medaila sv. 
Floriána odovzdaná našou organizáciou.

4.12.2022 – sme s našim Iveco Daily pomáhali 
Mikulášovi s putovaním po uliciach našej dediny, 
aby ľahšie našiel deti. Pri tejto príležitosti Mikuláš 
rozsvietil vianočný stromček pri hasičskej zbrojnici.  
Mikulášovi pomáhali Jozef Krčmár, Martin Šooš a 
Adriana Kubíková.

Mladí hasiči:
Počas leta sme si s hasičskou mládežou porovnali 
sily v Západoslovenskej detskej hasičskej lige, kde 
sme s oboma družstvami postupne absolvovali 
sedem kôl v disciplínach: požiarny útok a štafeta. 

Dňa 15.9.2022 sa v obci Bojničky konalo posledné 
kolo a zároveň fi nále Západoslovenskej detskej 
hasičskej ligy. Deti dokázali aj s našou staršou 
hasičskou striekačkou dosiahnuť vynikajúce 
výsledky v lige. Dievčatá obsadili konečné 
6. miesto a chlapci 11. miesto.

20.8.2022 – sa konala detská hasičská súťaž v 
obci Urmince, kde si naši mladí hasiči vybojovali 
zaslúžené 1. miesta - aj dievčatá aj chlapci.

8.10.2022 – sa mladí hasiči zúčastnili branného 
preteku v obci Blatné. Trať bola dlhá 2 km a 
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nachádzalo sa na nej 8 disciplín, ako streľba 
zo vzduchovky, otázky z požiarnej ochrany 
a cestnej premávky, prenesenie zraneného 
pomocou nosidiel, viazanie uzlov, prekonanie 
prekážky pomocou lana, hod granátom na cieľ, 
ručná požiarna striekačka, určenie technických 
prostriedkov.

Dňa 22.10.2022 sa konalo posedenie našej 
hasičskej mládeže, rodičov a priateľov DHZ Malé 
Zálužie k ukončeniu súťažnej sezóny 2022. Pri 
tejto príležitosti naše deti privítali a pokrstili novú 
hasičskú striekačku. Ďakujeme Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, všetkým rodičom, členom 
DHZ, občanom a sponzorom, ktorí nám pomohli, 
aby sme túto hasičskú striekačku vedeli deťom 
zabezpečiť. Ďakujeme aj podnikateľom: Marekovi 
Riečičiarovi, Miroslavovi Žákovičovi, Miroslavovi 
Talapkovi a Miroslavovi Masarovičovi.

13.11.2022 – sme absolvovali s hasičskou 
mládežou „Hasičský výstup na Zobor 2022“. Cieľom 
bolo zlepšiť fyzickú kondíciu, pobyt na čerstvom 
vzduchu a v prírode, ako aj utuženie vzťahov v 
kolektíve. Súčasťou výletu bola aj špeciálna výzva 
„Výstup s dýchacim prístrojom na chrbte“. Túto 
výzvu sa podarilo niektorým deťom úspešne 

zdolať. Po úspešnom zdolaní turistickej trasy, sme 
si pri pyramíde urobili opekačku a vďaka našim 
horským nosičom Peťovi, Jokovi a Milošovi sme si 
mohli vychutnať teplý čaj s krásnym výhľadom na 
Nitru.

3.12.2022 – sa mladí hasiči zúčastnili Vianočnej 
halovej súťaže v obci Urmince. Celkovo sa stretlo 
37 družstiev dievčat a chlapcov. Našim deťom sa 
podarilo dosiahnuť opäť skvelé výsledky: Dievčatá 
B získali 2. miesto (pozn. rozdiel od prvého miesta 
0,02 sec.), Dievčatá A získali 3. miesto,  Chlapci A 
získali 9. miesto, Chlapci B získali 24. miesto (pozn. 
najmenší hasiči).
Dovoľte mi vyzdvihnúť úsilie členov DHZ: Petra 
Novotného, Jozefa Krčmára a Juraja Juššíka pri 
práci s hasičskou mládežou. Bez ich pomoci a 
odhodlania by bola práca s mládežou pre mňa 
veľmi náročná. Verím, že ich elán im vydrží a 
s našimi šikovnými mladými hasičmi a novou 
hasičskou striekačkou nás čaká v nasledovnom 
období veľa, veľa úspechov.
V roku 2023 budeme klásť dôraz opäť na výchovu 
hasičskej mládeže, s ktorou chceme absolvovať 
hasičské súťaže, ako aj na kvalitu výcviku našich 
členov a taktiež na oblasť prevencie a propagácie 
požiarnej ochrany. Chceme pokračovať v tradícii 
organizovania kultúrnych akcii „Stavanie Mája“ a 
„Hasičský Majáles“. Naďalej budeme pokračovať 
v zveľaďovaní novej hasičkej zbrojnice a byť 
nápomocní v prípade potreby pre obyvateľov 
našej obce ako aj okolia.
Do nového roku 2023 Vám želám, aby ste mali 
hlavne pevné zdravie, aby Vaše rodiny boli zdravé a 
šťastné, aby ste mali všetko potrebné pre pokojný 
život. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú 
prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime 
aj okolo seba. Prajem Vám v novom roku, aby to 
bol rok plný správnych rozhodnutí, radostných 
stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň.
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

                                                        Lukáš Mareček
                                        predseda DHZ Malé Zálužie

Nakoľko máme dlhé zimné mesiace, tak ako je zvykom, skúsme spolu spätne nahliadnuť do zrkadla sezó-
ny 2022 v hasičskom športe v podaní nášho športového tímu v sezóne 2022 – sezóna, ktorá s odstupom 
času po odznení emócií a možno aj sklamania z niektorých výsledkov môžeme hodnotiť ako ďalšiu veľmi 
úspešnú sezónu v hasičskom športe pre tím obce Malé Zálužie.
Poďme teda postupne a pripomeňme si našu cestu. Dňa 19.6.2022 sme sa zúčastnili prvého kola detskej 
hasičskej ligy ZSH  v Zelenči. Bolo to pre mňa niečo nové, aj pre deti aj pre dospelých, kde sme sa začali aj 
my spoznávať a navzájom rešpektovať. Deti boli v strese, nepoznali sa, nepôsobili ako jeden tím, ako iné 
družstvá, ktoré na nás pôsobili ako silní súperi. Dievčatá a chlapci boli rozdelení na dva tábory, vysmievali 
sa navzájom pri neúspechoch. Druhé kolo sme absolvovali v Malom Lapáši, kde sa chlapci a dievčatá 
postupne zlepšovali a získavali potrebné sebavedomie a skúsenosti. Už tam bolo vidieť, že dievčatá začali 
pracovať ako jeden tím, pomáhali si navzájom, prežívali emócie. Chlapci boli úplne niekde inde, ako by sa 
ich to netýkalo – nepovzbudzovali, dievčatám nepomáhali stáčať hadice, vôbec ich nezaujímalo, že sú na 
súťaži spolu. Ani my rodičia sme si stále nenašli cestu k sebe. Účasťou na ďalších súťažiach sme postupne 
naberali nové skúsenosti.

Tímový duch naberal na sile. Dievčatá začali povzbudzovať chlapcov a naopak. Začali si pomáhať, prežívať 
každú súťaž spoločne, tak ako sa patrí. Taktiež my rodičia sme tvorili jeden veľký Fun club – každú súťaž 
bol úspech detí aj náš úspech. Čo deti najviac potrápilo, bola mašina, ale aj napriek tomu deti sa zúčastnili 
pohárovej súťaže v Urminciach, kde dievčatá a chlapci získali prvé miesto a bol to neopísateľný zážitok 
ako naše deti bojovali, vtedy nám veľmi pršalo, šmýkalo sa, deti sme prezliekali, aby nám neochoreli. Keď 
sme stáli na trati úplne mokrí, tak statočne obe družstvá bojovali aj napriek počasiu, ktoré ich potrápilo. 
Chlapci a dievčatá zvládli všetko na výbornú. Získali prvé miesto. To bolo radosti, smiechu, sĺz šťastia. 
Bolo to neopísateľne. Vtedy deti pochopili, že sú jeden tím so svojimi rodinami, známymi a kamarátmi. 
Dokonca sú deti zapísané v kronike obce Malé Zálužie. Aj vďaka zásluhám Lukáša Marečka a Petra Novot-
ného deti dostali novú mašinu, s ktorou budú súťažiť v sezóne 2023.

Dnes môžem hrdo prehlásiť, že je skvelé byť v spoločnosti tak svetlých ľudí, zážitkov, krásnych chvíľ strá-
vených s nimi a spoločne tak viesť deti k hasičskému športu. Čo dodať na záver – veľká vďaka patrí Lu-
kášovi Marečkovi, o ktorého podporu sme sa mohli všetci oprieť, Petrovi Novotnému, a nakoniec skvelej 
partii ľudí, ktorí napriek svojim osobným povinnostiam, často na úkor rodiny, svojho voľného času a čas-
tokrát aj zdravia išli za spoločným cieľom – ukázať a dokázať všetkým, že v Malom Záluží rastie kvalitný 
hasičský detský tím.

Veronika Batyiová – Szilagyiová, mamička Jakuba a Samuela Horvátha

ČÍM ŤAŽŠIE SA VÍŤAZSTVO TVORÍ, TÝM VÄČŠIE JE 
ŠŤASTIE, KTORÉ Z NEHO VZÍDE

POSTREHY, DOJMY RODIČOV A DETÍ 
Z HASIČSKÉHO ZBORU MLADÝCH HASIČOV
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V auguste 2021 som sa dozvedela, že sa budú prijímať deti na hasičský šport v Malom Záluží. Keďže 
môj synátor chcel byť od malička hasičom, prihlásila som ho. Na prvý tréning sme išli s plačom, keďže je 
„stresák“. Tam sa ho ujali kamaráti z triedy a úžasní páni tréneri a vďaka nim odchádzal z tréningu s úplne 
inými pocitmi. Veľmi sa mu páčilo a tešil sa na ďalší. Prvé tréningy boli ešte také „vlažné“. My rodičia sme 
sa všetci navzájom veľmi nepoznali, len podaktorí. Takže sme si zvykali a postávali v skupinkách. Postup-
ne sme sa začali spoznávať a vytvárať veľkú hasičskú rodinu. Postupne sme sa spoznávali na súťažiach, 
povzbudzovali naše deti a vytvorili najlepší funklub. Nedele už boli tradične strávené na súťažiach, čo si 
myslím, že nikomu nevadilo. Krásne pocity plné hrdosti na naše deťúrence boli, keď naše decká prvýkrát 
vyhrali zlaté medaily. V horúčavách, aj v daždi podporujeme všetky deti a bez rozdielu, pretože všetky sú 
„naše“. Tréneri sa im venujú, pomáhajú a podporujú. Ako mi prezradil môj syn, najviac na súťažiach sa mu 
páčia hranolky, ja dúfam že tých benefi tov je viac. Učia sa súdržnosti, vytrvalosti, nevzdávať sa a vedieť 
aj prehrávať. Niektoré deti chcú byť hasičmi aj v dospelosti. Hasičský šport nás natoľko uchvátil, že sme 
začali trénovať aj my mamičky. Poviete si, čo tam tie tety chcú, ale myslím, že prečo nie. Ja chcem ukázať, 
že ešte nepatríme do starého železa, mám z toho dobrý pocit, robíme niečo aj pre svoje zdravie a aj keď 
by sme nevyhrali, dôležité je zúčastniť sa. 

Marcela Králičová, mamička Mateja Poproča

K hasičskému športu som prišla na tábore v Malom Záluží v roku 2020. Vtedy sme si len hovorili o ňom. 
Mali sme aj taký malý nácvik. Po tomto nácviku sa mi tento šport veľmi zapáčil. A chcela som tam hneď 
chodiť. V roku 2021 sa mi tento sen splnil. Prvý nácvik sme sa zoznamovali s mašinou, so savicami s roz-
deľovačom, s prúdnicami, s hadicami atď……
Po dlhom trénovaní sme sa konečne dostali na prvú súťaž vo Veľkých Ripňanoch (18.6.2022) bola to 
pohárová súťaž, kde sme sa ako tím dievčat umiestnili na 2. mieste. Na tej súťaži sme mali zo všetkých 
najlepší útok. Vtedy sme boli veľmi šťastné. Ďalšie súťaže nám išli s radosťou, ale aj so smútkom, s výhrou 
ale aj s prehrou. Som vďačná našim trénerom Lukášovi Marečkovi, Peťovi Novotnému, Jozefovi Krčmárovi 
(prezývaný Joko) a Jurajovi Juššíkovi, že to s nami na súťažiach nevzdávali ale naopak podporovali nás. 
Veľmi chcem poďakovať našim hlavným trénerom Lukášovi Marečkovi a Peťovi Novotnému, že nám vždy 
obetujú svoj voľný čas. Veľmi chcem poďakovať aj babám z tímu, že sa na ne vždy dá spoľahnúť.
     
Emka Talapková, členka DHZ

Hasičský šport milujem. Máme úžasných trénerov, ktorým sama za seba veľmi ďakujem, že nás podpo-
rujú, učia nás na súťaže a hlavne, že na nás majú nervy. Tak isto ďakujem našim maminám aj ocinom, 
ktorí nás tiež veľmi podporujú a hlavne nám robia veľký fanclub. No aj tak najviac ďakujem našim babám 
a chalanom, že držíme spolu, podporujeme sa…. Na každú súťaž sa veľmi tešíme. Mám rada, keď dáme 
dobrý čas alebo keď vyhráme. Musíme sa naučiť aj prehrávať, no aj tak sa nevzdávame a bojujeme nech 
sme lepšie, lepšie až najlepšie. Absolvovali sme viac súťaží a získali sme asi 6 medailí, no teraz ich bu-
deme mať viacej a budeme mať lepšie výsledky pretože sme sa poučili na vlastných chybách a už vieme 
čo máme robiť. Niektorí si neuvedmujú, aký je tento šport ťažký. Precvičuje nás v zručnosti, motorických 
schopnostiach, v rýchlosti a presnosti. Stojí za to. Som veľmi rada, že môžem byť v takomto úžasnom time 
s úžasnými ľuďmi. Ďakujem za vás.
                                                                                              Nellka Kubíková, členka DHZ

    ,,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 2. polroku 2022 sa konali podujatia:

1. Slávnostné posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“

 

kedy sme si pripomenuli aj okrúhle životné jubileá našich spoluobčanov:
65 rokov: Ciglán Peter, Kubík Peter, MUDr. Anna Líšková, Sochorová Danka, Valašeková Eva,
70rokov: Bilová Helena, Mareček Ján
75 rokov: Kulíšek Miloslav, Kondič Borislav,
80 rokov: Bilová Jolana, Gašparík Viliam, Ingeli Ivan, Saková Anna
85 rokov: Zmeková Božena, Zmeková Helena
Najstaršou jubilantkou, ktorá sa v decembri v r. 2022 dožila  91 rokov je pani Anna Slížikova. 
Dary boli všetkým jubilantom odovzdané.

2. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

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 v novom roku 2023.

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV 
V MALOM ZÁLUŽÍ
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         Jednota dôchodcov predsedníčka
                                                                                                                                                        Elena Líšková                    

SPOMIENKY DO MINULOSTI

V priebehu uplynulých päťdesiat rokov sa život 
veľmi zmenil a dnešný mladý človek si už nevie 
predstaviť, ako vyzeral každodenný život našich 
predkov.  V našich obecných novinách budeme  
uverejňovať príspevky, v ktorých sa vrátime k našej 
minulosti  v sérii NÁVRATY. -

 Vplyvom globalizácie a modernizácie mnohí ľu-
dia prestávajú rozumieť kultúrnemu odkazu svo-
jich predkov. V poslednej dobe však nastáva rene-
sancia tradičnej kultúry v podobe jej využívania vo 
voľno-časových aktivitách. Zachovávanie tradičnej 
kultúry v akejkoľvek podobe je potrebné v moder-
nej dobe podporovať, či už na lokálnej alebo regi-
onálnej úrovni.  Podpora a šírenie tradičnej kultúry 
je jedným z hlavných zámerov kultúrnej politiky u 
obyvateľov Slovenska, ale i v zahraničí.. Na zákla-
de získaných poznatkov a informácií, - 10 - ktoré 

som zdokumentovala výskumom v obci Malé 
Zálužie, chcem zrealizovať projekt, ktorý podporí 
prezentáciu tradičnej kultúry na lokálnej úrovni a 
umožní ľuďom dostať sa do reálneho kontaktu s 
tradičnými charakteristikami.
Poďme sa teda pozrieť na život v Malom Záluží aj v 
širších súvislostiach.
 
Zamestnanie obyvateľstva 
- Poľnohospodárstvo

Dôležitou ekonomickou činnosťou a hlavným 
zamestnaním bolo poľnohospodárstvo. Malí a 
strední roľníci predstavovali najpočetnejšiu skupi-
nu.  Popri poľnohospodárstve, hlavnej obžive oby-
vateľstva, sa rozvíjali aj remeslá, ako doplnková 
činnosť, ktorá vychádzala z potrieb každodenného 
života roľníkov.

KOŠIKÁRSTVO  NÁVRATY 1KOŠIKÁRSTVO  NÁVRATY 1

K remeslám, ktoré boli rozšírené patrilo 
KOŠIKÁRSTVO, ktoré  patrí k jedným z najstarších 
oblastí ľudovej výroby na svete a zároveň je jed-
ným z mála, ktoré v takmer nepozmenenej forme 
pretrváva dodnes. Toto remeslo je staré takmer 
ako ľudstvo samo, sprevádzalo ho od jeho poči-
atku. Používané materiály v tom čase však veľmi 
rýchlo podliehali skaze, a tak sa vie o pradávnych 
košíkoch len veľmi málo. Formy a techniky plete-
nia sa veľmi nemenili a boli tradované z generácie 
na generáciu.
Starí Slovania v minulosti dokázali využiť prútie 
hneď niekoľkými spôsobmi. Prvý spôsob bolo vy-
pletanie stien ich obydlí z vŕbového alebo jaseňo-
vého prútia. Taktiež používali primitívne rybárske 
vrše na chytanie rýb.

K dejinám košikárstva na Slovensku 
 
 Dôkazy o použití prútia na výrobu košov na úze-
mí Slovenska a v jeho blízkosti pochádzajú z 8. – 9. 
storočia a ide o štepársky nôž zo slovanskej osady 
neďaleko Piešťan. V Mikulčiciach na Morave, v jed-
nom z centier Veľkej Moravy, sa objavili zvyšky vrší 
– košov určených na lov rýb.
 Košikárska výroba bola rozšírená takmer na 
celom území Slovenska, avšak len v niektorých 
oblastiach sa obyvateľstvo venovalo výrobe ako 
zárobkovej činnosti. V Orlovom sa plietli pogrošo-
vé koše, teda predávané po groši, v okolí Bardejova 
dudkovce – predávané za dudok. Košikárstvo bolo 
doplnkové zamestnanie sezónneho charakteru. 
Ako hlavné, teda cechové zamestnanie, bolo veľ-
mi ojedinelé. Podľa dochovaných prameňov bol 
na našom území jeden košikársky Cech v Pukan-
ci v 17. storočí. Inak slúžilo hlavne v ekonomicky 
slabých rodinách ako výrazný zdroj vedľajších prí-
jmov.
 Významné centrá domáckej, neskôr i novodobej 
košikárskej remeselnej výroby na Slovensku boli v 
povodí Váhu Bojničky, Sereď, Orlové, Šintava, Be-
šeňov, Chotín, Hlohovec, Nesvady, Beluša a iné. 
Stredné Slovensko reprezentovali obce Podbiel, 
Likavka a východné Slovensko zase spomínaný 

Bardejov, Lacková, Seňa, Solnička a Zborov.

K dejinám košikárstva na Slovensku  2

 Prelom 19. a 20. storočia bol obdobím nielen 
veľkého rozmachu domáceho košikárstva, no 
najmä zvýšenia kvality košikárskej výroby. Roz-
voj výroby v miestach s košikárskymi tradíciami 
a zakladanie nových stredísk košikárskej výroby 
podnecovali košikárske kurzy a školy. Tieto kurzy 
boli organizované najskôr stoličnými spolkami. 
Prvá košikárska škola na území Slovenska vznikla 
v roku 1893 v Beluši. Úspechy škola dokonca pre-
zentovala na Svetovej výstave v Paríži v roku 1900. 
Podľa štatistík bolo vtedy na Slovensku evidova-
ných do 270 kvalifi kovaných a vyše 1000 domácich 
nekvalifi kovaných výrobcov prúteného tovaru. V 
čase medzi 1. a 2. svetovou vojnou sa o rozvoj koši-
kárstva, hlavne techniky splietania, zaslúžil Ústav 
pre zveľadenie živností v Martine. Práve vďaka 
úsiliu ústavu sa začiatkom 30. rokov 20. storočia 
na Slovensku evidovalo 1 450 košikárov, viac ako 
40 remeselníkov sa zaoberalo výrobou pleteného 
nábytku. Po 2. svetovej vojne sa výrobcovia pod 
vplyvom Ústredia ľudovej umeleckej výroby začali 
združovať do dielní a družstiev. V roku 1947 vznik-
li košikárske družstvá v Trnave a Leviciach, v roku 
1949 v Nových Zámkoch. Živnostenské oprávnenie 
získavali absolventi košikárskych škôl. Avšak v 50. 
rokoch 20. Storočia zrušenie živností spôsobilo zá-
nik remeselnej živnostenskej výroby a nahradila ju 
výroba na družstvách a pre ÚĽUV.

Materiál a techniky používané 
na našom území

 V košikárskej výrobe je veľmi dôležité klásť 
dôraz na použitie kvalitného materiálu. Druh ma-
teriálu, jeho kvalita i predbežná úprava zásadne 
ovplyvňujú vzhľad výrobku a taktiež udávajú rôz-
ne možnosti spracovania. Na Slovensku sa rozšírila 
a zachovala výroba z košikárskej vŕby, z lubov, zo 
slamy opletenej prútím, z korienkov stromov a z 
kukuričného šúpolia.
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 Využívanie vŕbového prútia sa datuje do dáv-
nej minulosti, keďže samotný význam slova vŕba 
sa v slovanským jazykoch spája s významom točiť, 
ohýbať. Vŕbové prútie košikári získavali orezáva-
ním, prípadne osekávaním divo rastúcich vŕb v 
mieste, kde pracovali alebo ju kupovali na trhu. 
Od konca 19. storočia sa teda pod vplyvom kurzov 
a škôl začali objavovať pokusy o pestovanie vŕby.  
Spôsob použitia a úpravy prútia závisel od výrob-
ku, ktorý mal byť z neho zhotovený.  Podľa druhu 
sa vŕbové prútie delí na výrobu z nešľachteného 
– nelúpaného a šľachteného – lúpaného. Rezalo 
sa vždy vo vegetačnom období, keď obsahovalo 
dostatok miazgy a dalo sa ľahko olupat.  Po ve-
getačnom období sa prútie muselo variť, aby kôra 
ľahšie schádzala dole. Prútie sa získavalo v dvoch 
farbách: biele a po varení hnedasté.
Ďalším materiálom sú luby. Sú to tenké pásiky 
dreva naštiepané z polien, hrubých i tenších pr-
útov, ale aj koreňov borovice, smreka, jedle, duba, 
javora, vŕby, liesky, osiky, prípadne iných drevín. 
Na Slovensku sa z nich často robili chrbtové koše s 
jednou hrubou rúčkou alebo kruhové či elipsovité 
opálky.
 Rozšíreným materiálom bola i slama. Opletená 
prútím sa používa na výrobu slamienok, košíkov, 
misiek, veľkých nádob na obilie, lyžičníkov a v ne-
dávnej minulosti aj včelích úľov.
Na vyhotovenie sa používala hlavne žitná slama. 
Slama je aj dnes pomerne prístupný a lacný mate-
riál. Našla si využitie i v modernom stavebníctve, 
pod tlakom sa z nej vyrábajú stavebné panely vy-
nikajúcich tepelnoizolačných kvalít.

Kukuričné šúpolie je najmladším materiálom v 
košikárstve. Technika je stará asi len dve storočia 
a rozšírená bola v oblasti južného Slovenska. Na 
spracovanie sa využívajú spodné listy. Z vlhkých 
listov kukuričného klasu sa stáčaním a nadvä-
zovaním utvára dlhší úplet, z ktorého sa potom 
rôznymi väzbami zhotovujú na drevenej forme 
najrozličnejšie.
  V košikárstve na Slovensku sa využívali dve 
techniky výroby prútených košov a pletenia ich 

stien. Prvá technika začínala najskôr výpletom 
samostatnej konštrukcie v tvare tzv. košikárskeho 
kríža, čím sa zhotovilo okrúhle dno koša. Potom sa 
k stojákom zastokli prúty kostry a výpletu koša. 
Pri tomto rozšírenom spôsobe pletenia steny koša 
pracoval košikár technikou „osnova – útok“, kde 
osnovu tvorili zvislé kostrové prúty – stojaky, šta-
fle – a útok vodorovne vypletané prúty – opletá-
ky.

Druhý spôsob pletenia steny košíka z prútov upev-
nených v jeho dne bol menej rozšírený. Ide o ťa-
hané alebo bardejovské košíky. Na západnom Slo-
vensku ich nazývali horniacke koše. Steny košíka 
sú prúty upevnené v dne. Koše pletené na území 
Slovenska majú prevažne valcovitý, prípadne čias-
točne tvar zrezaného kužeľa postaveného na užšiu 
stranu. Najčastejšie majú kruhový alebo oválny 
pôdorys.

 NÁZVOSLOVIE PLETENÝCH VÝROBKOV

 Názov výrobku nám veľa napovie o jeho vní-
maní vo vedomí ľudí a využití v reálnom živote. Z 
názvu môžeme vyčítať účel, tvar, charakteristický 
detail, miesto jeho pôvodu alebo cenu, za ktorú 
sa predával. Samotný názov nám umožňuje daný 
predmet zosobniť či skonkretizovať. Keď je po-
menovanie navyše doplnené o označenie etnika 
alebo lokality, tým sa ohraničuje a definuje typ 
spoločenstva žijúceho v danej lokalite, pričom 
spoločenstvo samo sa tak definovať nemusí.
Prvú veľkú skupinu tvoria hospodárske koše. Men-
šie koše s rúčkou slúžili na zber a prenos ovocia – 
čerešňák na zber čerešní, trhač na oberanie ovocia, 
hrozna a kôš na orechy. Väčšie koše mohli mať aj 
uchá, využívali sa na nosenie sena, sečky – šečko-
vý kôš, pliev – plevák, na drevo a pod.
V domácnostiach sa využívala opálka zvaná aj ako 
košalka, košiarik. Slúžila ako podnos na plevy, seč-
ku, drevo a pri zbere a prenášaní zemiakov. Je to 
plytký kôš kruhového alebo oválneho pôdorysu s 
dvoma uchami a je pletený z nešúpaného i ošúpa-
ného vŕbového prútia a z lubov drevín. V Malom 

Záluží sa tento typ koša volal úsypka a používa sa 
tu dodnes.
 Druhú veľkú skupinu tvoria koše využívané v 
domácnosti. Menšie košíky sa v domácnosti po-
užívali na uskladnenie kuchynských nástrojov, 
na šijacie potreby, na chlieb – chlebník. Väčšie 
oválne koša zvané pukose alebo vandle sa dodnes 
používajú na bielizeň. V Malom Záluží mala každá 
rodina chlebový košík, v ktorom sa zvyklo nosiť na-
kysnuté cesto k pekárovi Jurkovi Plesníkovi..
 
 Tretiu skupinu tvoria tzv. transportné koše. Na 
prenášanie rozličného tovaru určeného na predaj 
sa využívali plytké koše. Podomoví predavači ga-
lantérneho tovaru a predmetov dennej potreby 
nosili pred sebou plytký kôš s obdĺžnikovým pô-
dorysom, zavesený na krku zvaný bosniak, Lacný 
Jožko alebo kočeberec.  Veľké chrbtové koše slúžili 
na prenášanie väčšieho množstva produktov na 
trhu – tarhové koše. Takéto koše slúžili aj na pre-
nos jedla na pole – košálka na Orave, na svadbe 
a na krste – kršteniarsky kôš. V Malom Záluží sa 
takýto kôš volal opáčkový kôš. V tomto košíku sa 
nosili koláče, zákusky, šišky, fánky, keď kmotra ale-
bo babka išli pozrieť novonarodené bábätko.
V rámci poľnohospodárstva sa koše využívali aj pri 
domácich zvieratách.  Klonka slúžila na ochranu 
mláďat hydiny. Koše sa zhotovovali zvlášť aj pre 
husi – husací kôš, kačice a holuby.

Nástroje vyrábané z prútia našli svoje využitie aj vo 
vinohradníctve a v rybolove. Išlo o cedidlá – cedá-
ky, ktoré sa vo väčšine vyrábali z prútia.  
Pri rybolove sa využívali rybárske siete vyrábané 
z prútia. Rybársky nástroj zvaný val tvoril zväzok 
vŕbového a jelšového prútia naukladaného do 
tvaru valca dlhého 2 – 3 metre, podľa šírky vody a 
na dvoch miestach zviazaný slamenými povrazmi. 
Používal sa najmä v nižších vodách a bažinách. 
Chlopák – chlopací kôš, alebo priklápač – kôš bez 
dna, so širšou stranou sa usadil do plytkej vody a z 
vrchu sa vyberali ryby. Kôš bol pletený z vŕbového 
prútia. Medzi najstaršie a aj najrozšírenejšie rybár-

ske nástroje patrí vrša, ktorú používali už Slovania. 
V súčasnosti je pletenie a predaj košikárskych vý-
robkov súčasťou súkromného podnikania. Viacerí 
košikári, ktorý sa snažia o udržanie tradičných 
technologických postupov, spolupracujú s ÚĽUV-
-om. Využívanie ľudových techník na základe dob-
rého poznania technologického postupu výroby a 
budúcej funkcie výrobku tvorí dnes najrozsiahlej-
šiu oblasť ľudovej výroby, ktorá má perspektívu 
ďalšieho rozvoja.

Viac o tomto remesle sa mohli občania Malého 
Zálužia a okolitých obcí dozvedieť na podujatí a 
„Veľkonočné zvyky tradično-netradične“, ktoré sa 
konalo v kultúrnom dome. Súčasťou boli tvorivé 
dielne, kde boli predvedené ukážky pletenia ko-
šíkov, záujemcovia si mohli niektoré techniky aj 
sami vyskúšať. Prišlo veľa ľudí všetkých vekových 
kategórií, čo svedčí o tom, že jednak má význam 
podobné akcie robiť a tiež o záujme ľudí o históriu 
obce aj regiónu.  
     Autor: Ľubica Zedníková

Zdroj: Zedníková  Ľubica: KULTÚRNE DEDIČSTVO 
V ROZVOJOVÝCH PROJEKTOCH. Diplomová práca, 
Nitra 2013
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ZÁSTERA

Myslím, že mnoho detí dnes nevie, čo je zástera. Hlavným účelom babkinej zástery bola ochrana šiat, 
pretože ich mala len pár. Aj preto, že zástery sa prali ľahšie ako šaty a zástery potrebovali menej mate-
riálu. Ale okrem toho slúžila ako ochrana rúk na vyťahovanie horúcich panvíc z rúry. Bola výborná na 
usušenie detských sĺz a často sa používala aj na čistenie špinavých uší. Zástera sa používala na nosenie 
vajec aj kurčiat a káčatiek. Keď prišla návšteva, tieto zástery boli ideálnymi úkrytmi pre hanblivé deti. 
A keď bola zima, babička si zásteru ovíjala okolo seba. Tie veľké staré zástery utreli mnohé spotené čelá, 
sklonené nad rozpálenými pecou pri varení a pečení. Piliny a kláty dreva sa nosili v tej zástere do kuchyne. 
Zo záhrady sa v nej nosili všetky druhy zeleniny. Rovnako vylúskaný hrach. Na jeseň sa zástera používala 
na zbieranie jabĺk, ktoré spadli zo stromov. Keď prišla nečakaná návšteva, bolo úžasné, koľko nábytku 
dokázala táto zástera oprášiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Keď bola večera hotová, babička vyšla na 
verandu, zamávala zásterou a muži vedeli, že je čas vrátiť sa z poľa na večeru. Potrvá dlho, kým niekto 
vymyslí niečo, čo by nahradilo tú „staromódnu zásteru“, ktorá slúžila toľkým účelom. Babička dávala svoje 
horúce pečené koláče na parapet, aby vychladli. Jej vnučky kladú svoje na parapet, aby sa rozmrazili. 
Teraz by sa asi zbláznili, keby zistili, koľko bacilov bolo na tej zástere. Myslím ale, že ja som od zástery 
nikdy nič iné nechytila, len lásku….
            Zdroj: Internet

Požiar v roku 1901

 Ked v našej dedine bola stretávka, ludí u nás narodených čo sú rozbehnutí po celej republike. Bola tam 
čítaná kronika a bola chudobná, že len ja čosi pamatam za 70 rokov života, bolo tam toho málo, skoro ništ. 
Rad bi som bol, keby sa doplnila. 
 
 Píše sa rok 1901, 1. novembra o pol noci začalo horet. Bolo to taktok – pod číslom 3 býval nejaký Žid, 
jeho meno bolo Najman, no ináč sa mu hovorilo. Začala horet jeho stodola. Vedla zhoreli tri domi, teda 
i jeho dom, teda na tej strane kde ohen vznikol zhoreli 4 domi. Hned sa to prenieslo na druhú stranu, 
na hornych Žákových dom. To bol prvý dom od majera na hornom konci, tak to išlo k domu Proksu Jana 
priezvisko (prezivka Buzik Jano) od hora až potialtok zhorelo 15 domov, 8 stodol, 5 komorek – to boli 
take pristavbi, každa mala dve místnosti a ostatne prislušensvo – chlívi pre ošipane, šopy pre vozi a drevo 
a samozrejme šetka slama, seno, datelina čo bolo pre dobitek na zimu lebo jako je hore uvedene bol 1. 
november, takže už šetka uroda bola doma. Tedy sa kukurica uskladnuvala na poval domov, to sa nedalo 
pri takej panike ochranit, lebo ohen sa velmi rychlo širil. Rano bolo šetko len popol a ešte sa niedke trochu 
kadilo semtam. Ja som mav 9 rokov na šetko sa dobre pametam jako neska kebi to bolo. Mi zme mali na 
povale naloženu otavu a v nej hadam aj 10 vriec jablček, len semtam ostalo pečene jablčko. To ste mali 
videt kolko rano bol v dedine drevarov, tak zme im hovorili, čo prišli za obchodom -  strechi robit a tiež 
likvidatori od poistovni, to sa len tak hemžilo. Postihnuty chudaci nevedeli čo maju robit, ich bolo málo čo 
bi sa v trošku v takich vecách viznali.  Že to bolo na zimu každi len čím prv abi bola chalupa pod strechu.

 Spomienka Jána Poláčika na veľký požiar. Text je prepísaný tak, ako ho on napísal – teda bez gramatic-
kej a jazykovej úpravy. V jeho spomienkach je aj poznámka, že do školy chodil iba tri roky.

Prihlásení na trvalý pobyt:    
Anna Mesárošová, č. d. 34
Michaela Dubná, č. d. 2
Denisa Dubná, č. d. 2
Alex Dubný, č. d. 2
Samuel Dubný, č. d. 2
Ing. Peter Bašista, č. d. 153
Vladimír Bila, č. d. 144
Sylvia Patrovičová, č. d. 81
MUDr. Jana Kostolná, č. d. 95
Ján Líška, č. d. 95

Odhlásení z trvalého pobytu: 
Ing. Matúš Velikovov
Rastislav Bila
Veronika Bojdová
Lilien Bojdová
Natália Káčerová
Ľudmila Hunková
Ester Sára Gréčová
Matúš Gregor Gréč
Matej Šimon Gréč
Ing. Milena Gréčová
Martin Gréč 
Ján Fašanga

Ing. Matej Plačko a Dušana Zmeková

Elena Ingeliová, č. d. 125
Anna Slížiková, č. d. 66
Jozef Letko, č. d. 50

Spoločenská kronika rok 2022 – 2. POLROK

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V NAŠEJ OBCI

Predáme rodinný dom č. 19
Bližšie informácie na tel. č. 0903 159 975
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O Z N A M Y

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

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

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.

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.

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

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

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

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

O Z N A M Y

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

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)

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

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