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Vážení občania,
čas značne pokročil, skončili sa krásne, dlhé letné dni a nahradila ich sychravá, poch-
múrna jeseň. Končí sa aj prvý rok môjho úradovania vo funkcii starostky, čo ma inšpiruje 
k bilancii uplynulého polroka.
1. Za veľké plus považujem splnenie našich plánov a úspešné  zrealizovanie prvej etapy 

prestavby Kultúrneho domu v celkovej hodnote 69.825 €. Prvá etapa zahŕňala výme-
nu okien, výmenu strechy na KD,  zateplenie a novú fasádu. Aby sme mohli zrealizo-
vať projekt fasády, bolo potrebné odstrániť výduchy z  gamatiek a teda začať čiastoč-
nú realizáciu aj druhého projektu prestavby KD. Táto investícia si vyžiadala ďalších 
cca 19.000 €, ktoré sme potrebovali na výmenu kúrenia. Nakoľko nedisponujeme ta-
kýmto kapitálom na našom účte, pomohol nám dodávateľ prác ELLIO Nitra.

 Konatelia ELLIA nám vyšli v ústrety, poskytli nám fi nančné prostriedky za veľmi vý-
hodných podmienok,  spoľahlivo a v rekordnom čase aj výmenu kúrenia zrealizovali.

 Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať dodávateľom prác a to fi rme Novafenz – 
Petrovi Novotnému, realizátorovi fasády p. Mirovi Homzovi, fi rme ELLIO Nitra, pá-
nom Ing. Chňapkovi a Ing. Grofčíkovi za promptnú a korektnú spoluprácu pri reali-
zácii uvedených projektov.

 V druhej etape nás ešte čaká vnútorná prestavba a prístavba priestorov KD, ktorú ak 
všetko dobre pôjde, budeme môcť zrealizovať v roku 2012 – 2013 .

2. Od 1.8.2011 sme zmenili dodávateľa služieb pre odvoz komunálnych odpadov a sepa-
rovaný zber. Ukončili sme zmluvu s Nitrianskymi komunálnymi službami a podpísali 
sme novú zmluvu s Envi – Geos Nitra-Lužianky. V súčasnej dobe je rozpracovaný ná-
vrh Všeobecno-záväzného nariadenia O miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malé Zálužie. Na pod-
net viacerých občanov meníme koncepciu inkasovania poplatkov za komunálny od-
pad. Doteraz sa účtovali poplatky a to 8,50 € na osobu a rok + 2 € poplatok za použí-
vanie smetnej nádoby/ rok .

 Od 1.1.2012 obecné zastupiteľstvo stanovuje poplatok 0,01636 € za liter komunálne-
ho odpadu. Keďže naše smetné nádoby sú 110 l poplatok za odvoz jednej smetnej ná-
doby je 1,80 €. Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží stanovuje povinnosť pre do-
mácnosť vlastniť minimálne jednu 110 litrovú smetnú nádobu. Počet smetných ná-
dob si určuje domácnosť podľa objemu odpadu vyprodukovaného domácnosťou, po-
čet odvozov za kalendárny rok je 13. To znamená, že jedna domácnosť zaplatí v roku 
2012 za predpokladu, že vlastní jednu smetnú nádobu 13 vývozov *1,80 € t.j. 23,40 €.

 Pri individuálnom nákupe poukážok na vývoz odpadu OZ stanovuje poplatok:
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Príspevky pre zdravotne postihnutých občanov (str. 12-13) • História 
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 110 litrová nádoba – jedna poukážka .................................... 1,80 €
 Plastové vrece + poukážka .....................................................2,80 €
 Poplatok za smetnú nádobu sa uhrádza spravidla priamo do pokladne obecného úra-

du.
 Celoročný počet 13 poukážok na jednu smetnú nádobu je potrebné vyzdvihnúť na 

obecnom úrade do 23. decembra bežného roka, z dôvodu garancie prvého vý-
vozu v januári nasledujúceho roka. Zmluvná organizácia je oprávnená vyprázdniť iba 
smetnú nádobu označenú vyplnenou poukážkou.

 Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a termíny separovaného zberu obec zve-
rejní v Občasníku, na úradnej tabuli, internetovej stránke obce www.malezaluzie.sk 
a do každej domácnosti.

 Ďalšie smetné nádoby si občan podľa potreby zakúpi na OcÚ , cena jednej je cca 20 €.
 Týmto umožníme občanom a domácnostiam, ktoré vyprodukujú viac odpadu zakú-

pením poukážky svoj odpad bezpečne a beztrestne likvidovať. Upozorňujem občanov, 
aby nevyvážali svoje odpady na nezákonné  nelegálne skládky, takéto počínanie bude 
sankcionované podľa zákona.

3. V tomto roku pri oslavách Dňa detí 4.6. nás zase prekvapil prívalový dážd. S úzkos-
ťou som sledovala odvodňovací kanál a monitorovala situáciu na dolnom konci dedi-
ny, kde bola situácia v norme. Veľké množstvo zrážok sa tentoraz prejavilo na hornom 
konci a na Čapáši. Starší a aj mladší sa zhodli na tom, že túto situáciu spôsobila absen-
cia odvodňovacieho kanála za Zmekovými, nesprávny spôsob sejby kukurice kolmo 
na cestu / mala byť siata po vrstevnici / a tiež by situáciu možno zachránili hustosiate 
obilniny. Podstatnú úlohu má aj absencia odvodných jarkov, ktoré si obyvatelia zrov-
nali, zabetónovali, prípadne pokryli zámkovou dlažbou. Následne som 1.7. 2011 v spo-
lupráci s ekonómkou Ing. Evou Foltínovou vyvolala rokovanie s predsedom PD Devio 
Nové Sady, Ing. Oravcom, ktorý bol veľmi ústretový a ochotne ponúkol pomoc, či už 
pri čerpaní vody z pivníc, odškodnenie najviac postihnutých občanov obilím a tiež po-
núkol pomoc fi nančnú a to vo výške cca 2.000 € na vybudovanie priepustu pod ces-
tou na križovatke hlavnej cesty a cesty do hospodárskeho dvora PD v Malom Záluží. 
Veľmi pekne ďakujeme.

 Realizácie tohto projektu sa ochotne ujal p. Ján Tupý, vedúci prevádzky CM Regionál-
nej správy a údržby ciest Nitra, ktorý býva na č. d. 7. Zabezpečil mechanizmy, aj ľudí 
a vybudovali priepust, a aj vyčistili zanesený kanál vedľa hlavnej cesty.

 Dovoľte mi aj touto cestou sa mu poďakovať. Som veľmi rada, že v našej obci bývajú 
ľudia, ktorý neváhajú a priložia ruku k dielu, keď si to situácia vyžaduje.

 A keď som už pri ďakovaní, tiež sa chcem veľmi poďakovať p. Jánovi Šutiakovi, ktoré-
ho som idúc okolo poprosila, či by nemohol opraviť opadanú omietku na zvonici a stĺ-
pikoch okolo a on to, na moju veľkú radosť, urobil vo svojom voľnom čase. Ďakujem.

 Ďakujem aj Jožkovi Alchusovi, ktorý zavaril vytrhané tyče na oplotení detského ihris-
ka a všetkým, ktorí sa podieľajú na zveľaďovaní obce.

4. V prázdninovom období na prelome mesiacov júl a august sme za pomoci vedúceho 
Flamenca p. Mira Mikloša zorganizovali prázdninový futbalový turnaj. Každý špor-
tuchtivý mladý človek si prišiel na svoje, uspokojili sme aj chuťové bunky všetkých 
športových gurmánov dobrým gulášom, navareným, s chuťou a nadšením, organizač-
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ným výborom.
 Víťazom Prázdninového turnaja sa stalo družstvo Dôchodci v zložení Tomáš Bila, 

Miro Karvay, Martin Karvay, Martin Ondrášek, Peter Lenčéš, Štefan Alchus a Lukáš 
Bila.

 Na hody sme zorganizovali „Hodový turnaj o putovný pohár starostky Malého Zálu-
žia“. Turnaj to bol výpravný.... Zúčastnili sa ho štyri družstvá, dve družstvá domácich 
a dve družstvá hostí z Lužianok. Držiteľom Putovného pohára starostky obce sa sta-
lo družstvo Víťazov v zložení: Daniel Držík, Ján Fašanga, Michal Fašanga, Boris Mi-
chalík a Marek Striha. Víťazom aj touto cestou blahoželáme a prajeme veľa síl a dob-
rú formu pri obhajovaní titulu na budúci rok.

5. Nastal Advent a tiež čas, keď aj do našej dedinky, po dlhej a únavnej ceste zavítal Mi-
kuláš. Prihlásil sa na obecnom úrade, popýtal sa v ktorom dome majú malé a dobré 
deti a dal sa ich navštevovať. Aby sa celému mikulášskemu tímu dobre kráčalo, vyhrá-
vali sme im na cestu vianočné pesničky. Detičky boli radi, že dostali darčeky a stret-
nutie s Mikulášom, čertom a anjelmi im vyčarilo na tváričkách nezabudnuteľné úsme-
vy. Mikulášovi a jeho suite, za to že si našli čas a urobili našim deťom veľkú radosť, zo 
srdca ďakujem. 

 Akciu organizačne zabezpečili členovia kultúrnej komisie a starostka obce. Ďakujeme 
aj sponzorom – pánovi Novotnému a pánovi Szombathovi. 

6. Pripravujeme besedu so spisovateľom a politikom p. Jozefom Banášom. Bude sa ko-
nať dňa 19.12.2011 o 15.30 hod. v kultúrnom dome v Malom Záluží. Pán Banáš príde 
na pozvanie p. Viery Predanocyovej a organizačne a fi nančne bude beseda zabezpeče-
ná v spolupráci s manažmentom Mikroregiónu Radošinka.

 Všetci ste srdečne vítaní.......
 Informácie z besedy prinesieme v nasledujúcom Občasníku.
Na záver mi dovoľte, keďže sa blíži najkrajšie obdobie roka, a to sú bezo sporu Vianoce, 
zaželať vám krásne, pohodové,  zimné dni strávené v kruhu svojich najbližších, požehnané 
vianočné sviatky a vysloviť moje prianie - aby sme mali k sebe blízko. 

Emília Strihová, starostka obce

Hasič, hasenie, hasičský zbor.... Práca hasiča 
je veľmi náročné a rizikové povolanie. Hasiči 
nesú na pleciach veľkú zodpovednosť, chrá-
nia naše životy a majetky. Pomáhajú v každej 
nebezpečnej situácií, spolupracujú so všetkými 
záchrannými zložkami a neváhajú obetovať 
svoj život pre záchranu druhých. Bližšie nás 
oboznámi s týmto povolaním v rozhovore náš 
občan Patrik Krajčovič, príslušník Hasičského a 
záchranného zboru v Nitre.

ŽIJÚ MEDZI NAMI
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1. Snívali ste už v detstve o práci hasiča?
 V podstate áno. Už od detstva som chodieval na rôzne súťaže dobrovoľných hasičov 

a neskôr som sa sám stal dobrovoľným hasičom v Nitre. To musí trošku človek cítiť 
v srdci, lebo toto nie je povolanie, ale skôr poslanie. 

2. Aké boli Vaše pracovné začiatky a koľko rokov pracujete v HaZZ Nitra?
 Najskôr som vykonával kontrolu hasiacich prístrojov a už tri roky pôsobím ako profe-

sionálny hasič – záchranár na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Nitre.
3. Aká je v súčasnosti pracovná náplň hasiča?
 Je to len hasenie požiarov?
 Určite nie. Náplň hasičov je dosť rozmanitá, preto sú podľa odbornosti podelení do 

určitých skupín. Niektorí majú viac odborností, tak vykonávajú väčší rozsah činností. 
U hasičov máme tieto odbornosti: pilčík, lezecký záchranár, letecký záchranár, potá-
pač, zdravotník, vodca malého plavidla, technik, strojník, ktorý môže pracovať s výš-
kovou plošinou alebo hydraulickým ramenom, chemik, a iné. V podstate dievčatá na 
všetko. 

4. Máte aj skúsenosti s hasením požiarov v záhradách a domácnostiach? 
Môžete uviesť konkrétny príklad?

 Áno, mám. Hlavne v období vykurovacej sezóny býva veľa požiarov rodinných domov 
dôsledkom starých a neudržiavaných komínov. Čo sa týka požiarov v záhradách, je na 
samotných ľuďoch, ako dodržiavajú všeobecno-záväzné nariadenia obce a čo spaľu-
jú. Skôr býva to, že ľudia si to zapália aby nemuseli kosiť trávu alebo kompostovať zá-
hradný odpad. Vo všeobecnosti je ale takýchto prípadov menej. 

5.  Ako vyzerá Váš bežný deň v práci, ak nemáte výjazd?
 Riadime sa denným poriadkom, kde sú presne vymedzené činnosti, ktoré treba urobiť. 

Po výmene zmeny (sú určené tri zmeny) sa vykonáva údržba všetkých hasičských vozi-
diel a prístrojov, aby boli funkčné a pripravené na výjazd. Poprípade čistenia po výjaz-
de. Poobede máme fyzickú prípravu (posilňovňa, beh, kolektívne hry), alebo špeciali-
zovanú fyzickú prípravu ako lezecký výcvik, hasičský šport, výcvik s technikou, výcvik 
v dýchacích prístrojoch a protichemických oblekoch. Podvečer je teoretická príprava 
z predpisov, preberajú sa postupy pri zásahoch. Každý piatok si upratujeme a čistíme 
priestory garáží a dielne, preštartováva sa technika. V sobotu sa vykonáva veľké upra-
tovanie priestorov stanice. Mimo toho sa chodí na kondičné jazdy vodičov. 

6. Ako vyzerá výjazd hasičskej jednotky v praxi? Zasahujete len na území 
okresu Nitra?

 Sme neustále v pohotovosti, 24 hodín denne. Pri mimoriadnej udalosti z operačné-
ho strediska vyhlásia výjazd a my do jednej minúty od vyhlásenia poplachu vyrážame 
do terénu. Na výjazd je vždy vyslaná technika presne určená svojimi vlastnosťami na 
daný druh zásahu. Na dopravné nehody idú technické automobily, na požiare cister-
nové automobilové striekačky a podobne. Po príchode na miesto zásahu veliteľ s prí-
slušníkmi vykoná prvotný prieskum a podľa toho sa potom postupuje ďalej. Po ukon-
čení zásahu sa pobalí materiál a odchádza sa na základňu. Po príchode na základňu to 
vôbec nekončí, ako by sa mohlo niekomu zdať. Autá sa musia očistiť, natankovať, do-
plniť materiál, očistiť zásahové odevy a prichystať všetko na ďalší výjazd. 

 Našou prioritou sú hlavne obce v okrese Nitra, ale pri väčších haváriách, či požiaroch 
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 V tomto roku sa konal 1. ročník súťaže „Výnimočné ženy 
Nitrianskeho kraja“, ktorý vyhlásil Inštitút rodovej rovnosti 
pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR Jozefa Mihála. Z našej obce sme do súťaže 
vybrali dve ženy – prof. MUDr. Annu Líškovú, PhD. a Me-
lániu Kulíškovú. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v kaštieli 
v Mojmírovciach 30. júna 2011. Za Nitriansky kraj bolo 
ocenených 18 žien. 
 V tomto čísle Občasníka vám predstavujeme príbeh výnimočnej ženy – Melánie 
Kulíškovej, č. d. 127, ktorá celý svoj život zasvätila pomoci chorým a starým ľudom. 
 Pani Melánia Kulíšková sa narodila 8. júla 1948 do veľmi chudobnej rodiny 
v Čakajovciach, v poradí ako najmladšia zo šiestich súrodencov. Matka sa doma starala 
o deti a otec najskôr slúžil u bohatých, neskôr pracoval ako cestár a nakoniec ako dojič na 
JRD.

PRÍBEH STATOČNEJ
A OBETAVEJ ŽENY

zasahujeme tiež ako výpomoc aj v iných okresoch a mestách v rámci kraja a v prípade 
veľkých udalostí sa chodí aj na výpomoc po Slovensku.

7. Mávate popri práci aj odbornú prípravu (školenia alebo výcviky)?
 Áno, hasič sa musí neustále vzdelávať, poznať základné zákony a smernice. Školenia 

mávame podľa mesačného plánu každú službu. V Žiline máme odborné vzdelávacie 
zariadenie na kurzy a odbornosti, popri tom máme fyzické testy a psychotesty. Cviče-
nia hasičských jednotiek sú takisto veľmi dôležité, napríklad nácvik požiaru v podze-
mí alebo vo výškovej budove.

8. Zúčastnili ste sa aj nejakých súťaží v zahraničí alebo na Slovensku?
 Minulý rok som sa zúčastnil ako člen družstva za okres Nitra majstrovstiev Slovenska 

vo vystrihovaní z havarovaných vozidiel, ktoré sa konali v Banskej Bystrici. Skončili 
sme úspešne na druhom mieste. Ešte existujú aj súťaže v hasičskom športe (železný 
hasič TFA), v Bratislave na Technickej univerzite súťaž schody, pre potápačov a lezec-
kých záchranárov bývajú takisto špeciálne súťaže. 

9. Popri Vašej náročnej práci si nájdete čas aj na oddych?
 Áno, pracujem v 24 hodinových smenách a mám potom 48hodín voľno na zotavenie, 

preto sa vo voľnom čase môžem v prvom rade venovať rodine, rekreačne športujem, 
rád chodím na ryby a zaoberám sa tiež kynológiou (výcvik psov). 

10. Myslíte si, že sa hasičom na Slovensku dostáva dosť uznania?
 Podľa mňa čiastočne áno. Podľa ankiet sme najdôveryhodnejšou zložkou. Zodpovedá-

me za životy iných a ľudia sú nám za to vďační, tak nás to teší a povzbudzuje v napre-
dovaní v našom poslaní. 

 Ďakujeme za rozhovor.

Pýtala sa: Zuzana Plesníková, Odpovedal: Patrik Krajčovič, č. d. 8



 | 7

Obecné noviny obce Malé Zálužie

 Keďže v rodine veľmi chýbali peniaze a otec sám len veľmi ťažko živil osem hladných 
krkov a nemal na školy pre svojich 6 detí, musela ísť 16-ročná Melánia do Baťovky – do 
Partizánskeho zarábať peniaze. Po dvoch rokoch sa jej naskytla práca bližšie k domu, tak 
sa zamestnala ako žeriavnička a viazačka bremien v Prefe Čab. Tu sa na oslave výročia 
založenia Prefy zoznámila aj so svojim budúcim manželom Miloslavom. Mladý pár si vy-
bavil byt v Hlohovci a obaja manželia sa zamestnali v Drôtenke Hlohovec, Melánia ako 
mazačka strojov. Do roka sa im narodil syn a v manželovej rodnej dedine – v Malom 
Záluží, začali stavať dom. Manželova mama ovdovela a bolo potrebné prisťahovať sa na 
dedinu a starej mame pomáhať. 
 Po roku sa manželovi stal ťažký úraz. Pri práci sa pošmykol a stúpil do 400 stupňov 
roztaveného horúceho olova a celý jeden rok nezišiel z postele. Šťúpla Melánia, keďže 
chcela čím skôr dostavať rozostavaný dom, nelenila a chytila sa lopaty a hádzala piesok 
do miešačky, vozila fúriky betónu, piesku a tehál. Do dvoch rokov bol dom postavený. Po 
čase sa presťahovali na dedinu a naďalej dochádzali za prácou do Drôtenky. Keď po 21 
rokoch v Drôtenke znižovali stavy – prišla o prácu aj Melánia. Medzitým sa oženil aj jej 
jediný syn a jej sa narodila vnučka. Melánia prežívala obrovskú radosť z vnučky, s ktorou 
neveste pomáhala ako mohla. 
 Po čase sa uvoľnilo miesto v domove dôchodcov na Železničiarskej ulici v Nitre 
a ona sa zamestnala ako upratovačka. Melanku si starkí veľmi obľúbili a ona bola pre 
nich ako anjel. Robila čo im len na očiach videla. Vedela potešiť dobrým slovom, alebo 
dobrým domácim koláčikom. Obzvlášť ak mal niektorý zo starkých nejaký sviatok, alebo na 
Vianoce, Veľkú noc... Keďže Melanka nevedela zaháľať, doma dochovala prasiatko, 
kurence, sliepky, zajace. Keď bola zabíjačka, Melanka svojim starkým doma upiekla 
jaternice, zo špajze zobrala veľký pohár uhoriek, ktoré sama nazavárala, na stanici kúpila 
cestou do práce čerstvý chlieb a urobila starkým hostinu. Mnohým z nich toto všetko pri-
pomínalo domov a občas sa stalo, že im vypadla aj slza z oka. Starkí sa jej za to odvďačili 
láskou a kto čím mohol, a ešte aj dnes má Melanka plný dom všakovakých kytíc a umelých 
kvetov od svojich starkých. Neváhala opatriť, umývať, prezliekať a kŕmiť ťažko chorých 
starkých a hoci je už tri roky na dôchodku, dodnes ich vo voľných chvíľach navštevuje. 
Dokonca aj v hospici – ak ich tam zaveje nemilosrdný osud.
 V roku, keď sa chystala na dôchodok, dva týždne pred Vianocami, jej zomiera jediný 
36-ročný syn na zlyhanie srdca. Potom bolo potrebné opatrovať veľmi ťažko chorú svok-
ru, ešte predtým doopatrovala svoju tiež veľmi chorú mamičku.
 Keď už všetky tieto životné katastrofy prehrmeli a Melanka si začala užívať zaslúženého 
dôchodku, prišla z Myjavy správa, že manželovej telesne postihnutej sesternici lekári 
diagnostikovali rakovinu. A keďže Vierka už nemala nikoho blízkeho, zišla sa vzdialenejšia 
rodina dohodnúť, ako vzniknutú situáciu riešiť. Vierka však do nijakého zariadenia 
nechcela ísť a tak po krátkej porade doma u Kulíškov rozhodli, že Vierku doopatrujú aj 
napriek tomu, že vedeli po skúsenostiach s mamou a svokrou, čo všetko takáto choroba 
obnáša. 
Začal kolotoč starostí a každodennej driny, pretože potrebovala 24-hodinovú starostlivosť. 
Dookola dennodenne umývať nevládnu ženu, starať sa o hygienu žalúdočnej sondy, čistiť 
hadičky, mixovať stravu, robiť jej spoločníčku aj v noci, keď nemohla od bolesti spať, čo 
bolo na dennom poriadku. Vierka bola v ich rodine ešte 9 mesiacov napriek tomu, že 
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 Po roku znovu prichádzajú Vianoce, ktoré sú zvlášť pre deti 
vytúženým časom, pretože budú darčeky a zimné prázdniny. Aj 

pre dospelých je to čas, kedy môžu aspoň trochu uniknúť zo 
zabehaného stereotypu zamestnania a povinností.

 Obchody a nákupné centrá nás už od Dušičiek lá-
kajú vianočnou výzdobou na rozličné predvianočné 
nákupné akcie. V televízii počúvame až do omrze-
nia vianočné reklamy a ešte to budeme musieť do 
Vianoc vydržať.
 Naša komerčná doba dokáže veľmi šikovne vytvoriť 

ilúziu vianočnej atmosféry. Pri tom všetkom čím 
sme „obalili“ Vianoce: všetko to pozlátko, všetky tie 

pekné zvyky, stromčeky, darčeky, nákupy, hojnosť jedla 
a sladkostí, pri tomto všetkom sme už takmer zabudli o čom sú 

Vianoce, na čo bol vlastne tento sviatok kedysi dávno ustano-
vený. Keďže všetok ten moderný a komerčný obal Vianoc je 
produktom väčšinou len posledných dvoch storočí, naskytu-
je sa otázka o čom boli Vianoce, keď ešte neboli ani vianočné 
stromčeky, ani vianočné nákupy, ani darčeky, ani vianočný 
televízny program.

 Možno mali ľudia viac času a chuti premýšľať 
o skutočnom dôvode, prečo Vianoce vznikli: o tajomstve vtele-

nia Boha. Dovoľujem si Vám preto, priniesť úryvok vianočnej kázne, 
ktorá má už takmer 1600 rokov a odznela v čase, keď ešte neexistovalo nič 

z toho, čo si my, moderní ľudia, predstavujeme pod pojmom Vianoce. Túto kázeň pred-
niesol pápež Lev Veľký na Vianoce roku 442 pred starovekými Rimanmi v bazilike sv. 
Petra:
 „Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá miesto 
pri zrode nového života; a tento život odstránil strach zo smrti a vlieva do nás radosť 
z prisľúbenej večnosti. Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení, všetci máme 
rovnaký dôvod spoločne sa radovať: veď náš Pán, víťaz nad hriechom a smrťou, prišiel 
vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny. Nech jasá svätý, lebo sa blíži k palme 
víťazstva; nech sa teší hriešnik, lebo sa mu ponúka odpustenie; nech si vydýchne pohan, 

VIANOCE UKRYTÉ POD MODERNÝM OBALOM

lekári predpovedali 2-3 mesiace života a nezabudla im denne ďakovať za ich starostlivosť. 
Keď zomrela, postarali sa o jej dôstojný pohreb.

 Toto rozhodne nie je jav každodenný, veď koľko ľudí sa nedokáže a ani nechce 
postarať o svojich blízkych príbuzných. Dajú radšej prednosť svojej pohodlnosti, alebo 
nemajú nervy a trpezlivosť starať sa o druhých. 

Emília Strihová
starostka obce
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lebo je pozvaný k životu. Keď nadišla plnosť času, ktorý určila nevyspytateľná hĺbka 
Božej prozreteľnosti, Boží Syn si vzal ľudskú prirodzenosť, aby ju zmieril s jej Tvorcom, 
a porazil pôvodcu smrti, diabla, v tej istej prirodzenosti, pomocou ktorej predtým zvíťazil. 
 Pri Pánovom narodení jasajúci anjeli spievajú: „Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi“ zvestujú „pokoj ľuďom dobrej vôle“, lebo vidia, že sa ide zo všetkých národov sve-
ta budovať nebeský Jeruzalem. Ako sa potom musia nad takým nevýslovným dielom 
Božej dobroty tešiť úbohí ľudia, keď sa tak z neho radujú vznešení anjeli! Vzdávajme 
teda, milovaní, vďaky Bohu Otcovi skrze jeho Syna v Duchu Svätom, že nás vo svojom 
veľkom milosrdenstve miluje a že sa zľutoval nad nami; „a hoci sme boli mŕtvi pre svoje 
hriechy, oživil nás s  Kristom“, aby sme v ňom boli novým stvorením a novou podobou. 
 Odložme teda starého človeka i s jeho skutkami a pretože sme dosiahli účasť na 
Kristovom narodení, zrieknime sa skutkov tela. Kresťan, poznaj svoju veľkosť. Dostal 
si účasť na božskej prirodzenosti, preto sa nevracaj nízkymi skutkami k starému po-
tupnému životu. Uvedom si, k akej hlave a telu patríš ako úd. Spomeň si, že si bol vytrh-
nutý z moci temnoty a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva. Sviatosťou krstu si sa 
stal chrámom Ducha Svätého: nevyžeň zo seba nešľachetnými činmi takého vznešeného 
obyvateľa, neskláňaj znova šiju do diablovho otroctva; veď tvojou výkupnou cenou je 
Kristova krv.“ 

(zdroj: Sermo Leone papae in Nativitate Domini)
Mgr. Štefan Novanský

 Priznám sa, že júlové číslo nášho ujlačského Občasníka som si poctivo prelús-
kal až teraz, počas dlhších jesenných večerov, lebo počas dlhších dní bolo na to menej 
času. Viacero článkov ma v ňom zaujalo, ale vari najviac ten, ktorý jeho autorka Zuzka 
Plesníková otitulkovala hlavičkou - Žijú medzi nami. Pred jeho napísaním si  zrejme sadla 
na kus reči s pani profesorkou Annou Líškovou. Na zaujímavé a zvedavé otázky dostala 
ešte zaujímavejšie odpovede, a čitateľ sa tak dozvedel veci, ktoré by zrejme len ťažko vy-
doloval  kdesi inde. Je veľmi dobré a užitočné takýmto spôsobom priblížiť nám všetkým 
našich najbližších susedov. A som súčasne aj hrdý, že takáto významná postava nášho 
ťažko skúšaného zdravotníctva dýcha s nami rovnaký vzduch tu v Ujlačku. Tak mi napad-
lo, že v našej obci žije určite celý rad ľudí, ktorí kedysi robili alebo stále robia zaujímavú 
prácu, prípadne majú zaujímavých koníčkov a je jedno z akejkoľvek oblasti. Lebo v každej 
ľudskej činnosti je skrytá štipka poézie a neopakovateľného čara tušeného...
 Učiteľ, šofér,  inžinier, inštalatér, zememerač, robotník, ekonóm, dôchodca, študent a 
na ďalších som nechtiac zabudol. Každý popísal svoje stránky životnej dráhy všakovakými 
témami a je tu priestor sa s nimi a s nami, čitateľmi, aj podeliť. 
 Zuzke Plesníkovej, ako členke redakčného kolektívu Občasníka, držím palce, aby nám 
aj v budúcnosti priniesla profi ly našich susedov  a teším sa, spolu s ostatnými,  na ne. A  
len pripomínam známu skutočnosť z tiráže, že ako zrod života vložil sám život ženskému 
princípu, tak aj  zrod každého čísla Občasníka má v hrsti pätorka dám...

Peter Buček

DOMČEK, DOMČEK, KOHO VLASTNE SKRÝVAŠ...?
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PRÁZDNINOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

Na prelome júla a augusta 2011 vyvstala u 
našich športuchtivých občanov chuť zmerať 
si sily vo futbalovom zápolení. Obec Malé 
Zálužie v úzkej spolupráci s vedúcim Fla-
menca Mirom Miklošom turnaj zorgani-
zovala.
Na multifunčnom ihrisku sa stretli tri 
mužstvá a síce: Dôchodci - kde farby hájili 
Tomáš Bila, Miro Karvay, Martin Karvay, 
Martin Ondrášek, Peťo Lenčéš, Števo Alchus 
a Lukáš Bila, Bezďáci - v zložení: Ján Bila, 

Michal Imrišek, David Imrišek , Karol Bila, J. Spišák, Števo a Buco a Flamenco – pán 
Mikloš, Marek Striha, Ivan Grič, Peter Petrucha, Vlado Macháček, Marek Blaho, Jožo 
Alchus a Patrik Krajčovič.
Jasným favoritom sa stalo družstvo Dôchodcov, druhí sa umiestnili Bezďáci a na treťom 
mieste skončilo mužstvo Flamenca. 
Všetkým bol odmenou dobrý pocit z príjemne stráveného prázdninového popoludnia 
a tiež chutný guláš, navarený s láskou pre všetkých športovcov a ich fanúšikov. 

starostka obce
 

HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
„O POHÁR STAROSTKY OBCE MALÉ ZÁLUŽIE“
Som veľmi rada, že toto leto bolo bohaté na športové - v našom prípade futbalové udalos-
ti.  Na prelome mesiacov júl a august  obec poriadala prázdninový futbalový turnaj. Za 
týmto nasledoval 1. októbra Hodový futbalový turnaj o pohár starostky obce Malé Zálužie.
Akcia to bola veľmi vydarená. Slniečko svietilo a teplota 27 stupňov napovedala, že leto 
ešte nechce odovzdať žezlo jeseni. Do boja o putovný pohár sa postavilo 5 družstiev, 3 
družstvá domácich a 2 mužstvá hostí z Lužianok. Po počiatočných peripetiách odstúpilo 
zo súťaže jedno družstvo domácich, nazývané SWH. Ostatné štyri družstvá vydržali, bojo-

SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE PODUJATIA 
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Určite poznáte takúto situáciu. Je krásny slnečný deň ako stvorený na poriadne „vy-
glancovanie“ príbytku. Nastúpite hneď ráno, leštíte, umývate, periete. Večer si konečne 
vyložíte nohy, ustatá ako kôň, ale s pocitom, že to stálo zato. Vo vnútri vonia čistota, na 
šnúre sa vo vetríku suší vypraté, vyvoňané posteľné prádlo, štebocú vtáčiky... A vtedy to 
príde... Susedovi práve vtedy príde na um, že je ten správny čas vyslať do sveta správu čo 
všetko mu na dvore zavadzia. Vezme do ruky „sirky“, naloží na kopu všetok bordel z dvora 

POSTREHY OBČANOV
AKO V UJLAČKU VYSIELAME DYMOVÉ SIGNÁLY

vali a musím skonštatovať, že tentoraz v du-
chu  fair - play. Víťazom turnaja a držiteľom 
Putovného pohára starostky Malého Zálužia 
sa stalo domáce družstvo zaregistrované 
ako Víťazi. V tíme Víťazov hrali Dano Držik, 
Janko Fašanga, Michal Fašanga, Boris Mi-
chalík a Marek Striha. Druhým v poradí sa 
stalo družstvo Kajsa, tretím v poradí družstvo Akai a štvrtým družstvo Corgoň. Akcia pri-
lákala, keďže boli hody, aj množstvo zvedavcov z radov starších aj mladších futbalových 
nadšencov. Prvé tri futbalové mužstvá si vybojovali poháre za umiestnenie v súťaži, a 
víťazi boli upozornení na skutočnosť, že na budúci rok, ak budú chcieť, si budú musieť 
Putovný pohár znovu vybojovať. Všetkým zúčastneným po turnaji dobre padol chutný 
guláš. Záver turnaja patril na ihrisku deťom, tie síce nebojovali o pohár, ale dobre im 
padla sladká odmena a boli veľmi radi, že ich už tí „ veľkáči „ pustili trochu si zahrať. 
Dovoľte mi poďakovať touto cestou všetkým organizátorom turnaja, hlavnému kucháro-
vi, a všetkým vám, že sme si spoločne spríjemnili jednu jesennú hodovú nedeľu.

starostka obce
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Dnešné časy sú ťažké pre mnohé rodiny, zvlášť však pre také, kde majú doma blízke-
ho, ktorého choroba obmedzuje v bežnom živote. Či už je to obmedzenie v pohyblivosti, 
vo zvýšených nákladoch na stravovanie, obliekanie, hygienu a podobne. Na zmiernenie 
zvýšených nákladov prichádza štát s rôznymi príspevkami. 
Napríklad s príspevkom 
• na opatrovanie;
• na osobného asistenta; 
• na zdravotné pomôcky; 
• na kúpu, prevádzku alebo opravu osobného motorového vozidla; 
• na úpravu bytu, rodinného domu, alebo garáže; 
• na prepravu; 
• na kúpu zdvíhacieho zariadenia; 
• na diétne stravovanie; 
• na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, 

bielizne, obuvi a bytového zariadenia.
 Koho možno považovať za ťažko zdravotne postihnutého občana? To síce musí posúdiť 
lekár, ale laicky možno povedať, že sú to tí, ktorí sa už nedokážu o seba postarať sami a či 
už z časti, alebo úplne sú odkázaní na pomoc iného človeka. 
 Je však potrebné si uvedomiť, že na takéto príspevky nemá nárok každý, ale len ľudia, 
ktorí si zaobstaranie týchto služieb nemôžu dovoliť zaplatiť zo svojich príjmov, alebo ma-
jetku. Patria sem nasledujúce obmedzenia:
Príspevok nemožno poskytnúť,
• ak hodnota majetku ktorý fyzická osoba s ŤZP vlastní, presahuje 39 833 Eur (po 

starom 1 milión 194 tisíc 990 Sk (pri všetkých príspevkoch);
• ak je príjem chorého občana za kalendárny rok vyšší ako trojnásobok životného 

minima pre jednu dospelú osobu, čiže 556,14 Eur (diétne stravovanie; na zvýšené 
výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového 
zariadenia)

• ak je príjem chorého občana za kalendárny rok vyšší ako päťnásobok životného 
minima pre jednu dospelú osobu, čiže 926,90 Eur (pri pomôckach, pri kúpe a úprave 

PRÍSPEVKY PRE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV

a poďme ho. Čo tam po tom odkiaľ fúka, čo ma po kom. Hlavne nech mám na dvore 
poriadok. Sused spokojný ako to dobre vymyslel a vám je po celodennej drine do plaču. 
Predpis hovorí, ako sa majú susedia voči sebe správať. Predpisy sú však predovšetkým 
nato, aby sa porušovali. Dobré susedské vzťahy však žiaden predpis nenariadi. A tak je 
len na svedomí občanov ako sa správať k susedom, k spoluobčanom, aby sa nám v tomto 
našom kúsku krajiny dobre spolunažívalo.

Anna Velikovová
Do tejto rubriky môžete písať svoje postrehy na dianie v obci a radi uvítame 
články na akúkoľvek tému. Ďakujeme
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motorového vozidla; pri kúpe 
zdvíhacieho zariadenia; pri príspe-
vku na prepravu);

Čo je potrebné urobiť, 
ak máte pocit, že takéhoto blízkeho 
doma máte, alebo je to Váš sused, odká-
zaný na Vašu pomoc a spĺňate podmien-
ky fi nančných limitov odkázanosti? Vy-
bavovanie je trochu zložité, ale za tú ná-
mahu to stojí. 
1. Na Úrade práce, sociálnych vecí a ro-

diny v Nitre na Štefánikovej triede 
88, si vyzdvihnete tlačivá na konanie 
o poskytovaní sociálnej pomoci („Le-
kársky nález na účely posúdenia od-
kázanosti na sociálnu službu“ a „Žia-
dosť o posúdenie odkázanosti na so-
ciálnu službu“), prípadne ďalšie tla-
čivá.

2.  S tlačivom „Lekársky nález na úče-
ly posúdenia odkázanosti na sociál-
nu službu“ zájdete za ošetrujúcim lekárom a ten Vás odporučí na ďalšie vyšetrenia (ak 
bol chorý občan v  poslednom čase hospitalizovaný, možno bude lekárovi stačiť pre-
púšťacia správa z nemocnice).

3.  Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vyplníte.
4.  K obom vyplneným tlačivám pripojíte 
 a) potvrdenie o príjme chorého (a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti) za 

predchádzajúci kalendárny rok, prípadne posledný výmer na dôchodok (u seniorov)
 b) vyhlásenie o majetkových pomeroch chorého (a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej 

domácnosti. 
S vyplnenými dokumentmi (urobte si kópiu všetkých) zájdite na podateľňu Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny a podanie si dajte potvrdiť na kópii dokumentov. Dobré je (ale nie 
nevyhnutné) zastaviť sa pred podaním na odbore sociálnych vecí a vysvetliť im situáciu, 
prípadne dať si skontrolovať vyplnené dokumenty. Potom sa už „rozbehne“ posudkový 
kolotoč, kde bude posudzovať odkázanosť na sociálnu službu. Nakoniec sa stretne so-
ciálny pracovník s Vami aj s tým, pre koho sa vybavujú príspevky. Je to potrebné na 
posúdenie stupňa odkázanosti, uvedeného v písomných podkladoch. Ide o stupnicu I až 
VI, pričom VI. stupeň je najťažší - absolútna odkázanosť na pomoc inej osoby. Posudzo-
vanie trvá cca 1-2 mesiace.
 Ak už z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny dostanete vyjadrenie stupňa odkázanosti 
Vášho chorého a vznikne Vám nárok na niektorý z príspevkov, môžete začať vybavovať. 
 O jednotlivých príspevkoch si bližšie pohovoríme nabudúce.

PhDr. Alena Bučeková
www.seniorhelp.sk
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ŠKOLA, KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V MALOM ZÁLUŽÍ 
 Naša generácia v rokoch 1932 až 1940 bola poslednou pod dlhodobým pôsobením správcu 
a učiteľa školy pána Ernesta Šašku. Prvý a druhý ročník sme chodili na zmeny (dopoludnia – 
odpoludnia) do jednotriednej školy. V treťom ročníku bola otvorená dvojtriedna škola. V prvej 
triede bol prvý, druhý a tretí ročník, v druhej 4. až 8. ročník, po celé obdobie nás učila pani 
učiteľka Elena Líšková, rodáčka z Malého Zálužia. Škola bola vybavená množstvom učebných 
pomôcok a tiež knižnicou s pomerne veľkým množstvom kníh. Knihy sa pravidelne požičiavali 
a pri ich výmene sa pani učiteľka občas spýtala o čom sa v knihe píše. Význam spočíval v tom, 
že žiaci si knihy nielen požičiavali, ale aj čítali, čím sa naučili dokonale čítať, nadobudli prehľad 
v literatúre, vedeli vypracovať rôzne slohové úlohy a vytvárali sa u nich dobré pamäťové schop-
nosti. Boli aj kontroly rýchlosti času čítania (počet prečítaných slov za minútu). 
Hodiny učenia boli rozdelené nasledovne: V šiestom až ôsmom ročníku boli vytvorené učebné 
krúžky (6 až 8 žiakov) z ktorých jeden žiak vyskúšal ostatných z minulej hodinovej látky. Tam 
sa odhalili všetci nepripravení žiaci. Zavedený systém pre tak veľký počet ročníkov (4. až 8. 
ročník) prebiehal nasledovne: Prvú polhodinu p. učiteľka vysvetľovala látku 4. a 5. ročníku 
a druhú polhodinu pracovali na zadaných úlohách. Šiesty až ôsmy ročník pracoval potichu 
v krúžkoch a druhú polhodinu skúšala a vysvetľovala novú látku. Zavedený systém učenia 
sa veľmi dobre osvedčil a škola podľa hodnotenia školskej inšpekcie dosahovala veľmi dobré 
výsledky. O tom svedčí i počet študentov z Malého Zálužia v tomto období. 
 Kultúrny a spoločenský život bol tiež veľmi pestrý. Zapájali sa do neho žiaci ľudovej školy, 
najviac študenti, ale i mládež, ktorá po skončení povinnej školskej dochádzky zostávala doma 
na poľnohospodárstve. Na Vianoce, Nový rok, Veľkú noc, Petra a Pavla pri ukončení školského 
roka sa hrávali divadlá spojené so zábavou. Na Fašiangy boli poriadané zábavy, ktoré trvali 2 
– 3 dni, s hudbou a vinšami sa chodilo po všetkých domoch (kde boli dievčatá tak i s tancom), 
dostávali sa peniaze, vajíčka a niekedy i slanina. Po obídení celej obce hudbou sa skončilo 
v miestnom hostinci, kde nám urobili praženicu so slaninou a klobáskou, objednalo sa víno 
(v tých časoch sa na zábavách podávalo víno) a bavilo sa až do večera. Večer pokračovala zába-
va s tancom. Táto posledná fašiangová zábava bola tradične spojená so starodávnym zvykom, 
že o polnoci bolo pre ženáčov vyhlásené sólo (celé kolo tancov boli uprednostnení ženatí chlapi 
a vydaté ženy). Pravda, tancovať mohli neobmedzene i po skončení sóla.
V mesiacoch máj a jún boli poriadané majálesy (juniálesy), spojené s divadlami (spravidla 
veselohrami) a tanečnou zábavou. V r. 1940 až 1945 boli tanečné zábavy čiastočne obmedzené 
z titulu II. svetovej vojny.
Pamätám si ako malý chlapec, že v Malom Záluží bol futbalový klub, ktorý bol evidovaný a hral 
v súťažiach. Futbal sa hral za humnami, boli postavené riadne brány, hracia plocha a jednot-
livé funkčné časti (11 m, 16 m, stred ihriska) boli vyznačené vápnom (biely pás). Neviem, kedy 
futbalový oddiel zanikol. 
V Hornom jarku bolo vybudované volejbalové ihrisko, kde sa hrával volejbal v sobotu podvečer, 
ale najmä v nedeľu dopoludnia. Volejbal najviac hrávali študenti, zapájali sa i študentky a tiež 
i domáca mládež. Kedy sa prestal hrať u nás volejbal mi nie je známe, nakoľko v r. 1947 som 
nastúpil na vojenskú prezenčnú službu. 
Je na škodu veci, že v tomto období len málo mládeže vlastnilo fotografi cký aparát a tak život 
v tomto období nie je, alebo len veľmi málo, zdokumentovaný fotografi ami. 

 Ing. Viliam Fuska

HISTÓRIA 
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Odborná literatúra: 
Murphy, Joseph – Zákony myslenia a viery: kniha hovorí o tom, ako sú v živote dôležité 
správne myslenie a viera, ako pomáhajú hlavne pri najrôznejších problémoch, ktoré život 
prináša. 
Horáková, Katarína – Umenie zdravo žiť: autorka v knihe podáva informácie o tom, ako 
jedlo zásadne vplýva na naše zdravie, ako sa máme správne stravovať a čomu sa vyhýbať. 
Venuje sa témam ako diéty, vnútorná očista organizmu a zdravá kombinácia stravy. 

KNIŽNÉ NOVINKY

 V minulosti neboli Vianoce také bohaté 
ako teraz, ale svoje čaro mali. Ľudia sa vždy 
na ne tešili. Vianočné obdobie sa vlastne 
začalo už od Adventu. Na Štedrý deň sa držal 
veľký pôst, ženy väčšinou ani nejedli, čo malo 
za následok, že večer v kostole bolo niekomu 
od hladu aj nevoľno. Deťom sa uvarila kru-
picová kaša, muži jedli koláče s čajom. Do 
kostola (na utiereň) išiel každý kto mohol. 
Po príchode z kostola bola večera, ktorá bola 
v roku neopakovateľná. Na stole pekný obrus, horela svieca, členovia rodiny pozerali na 
knôt, ku komu sa nakláňal, ten mal do roka zomrieť. Pod stolom bola ošiatka, v ktorej 
bolo zo všetkých produktov, čo sa urodili. Obilie, strukoviny... aby bola na celý rok zá-
soba. Večera začala modlitbou, staročeskou: „ Pri tom stolu všetci spolu, ráč žehnati Bože 
svatý, jedlo, pití, ať sme sítí. Ty Otec náš, čo potreby, to nám dávaš. Daj nám i to Bože 
milý, by sme pridŕžali prikázaní tvá plnili, teba ctili, velebili, jako zde v této časnosti, 
tak i ve večnosti. Amen.“ Mama urobila z medu krížik na čelo každému členovi rodiny. 
Na večeru sa jedla kapustnica s hubami, sušenými slivkami a klobásou, jaternice, mäso, 
pozdejšie ryba so zemiakovým šalátom, oblátky s medom a pupáčky s makom.

Vianočná kapustnica: Do vody sa dávalo bravčové mäso a kapusta. Keď mäso zmäklo 
pridala sa klobása, hríby, aj sušené slivky. Neskôr sa tam dal bobkový list, rasca, niekedy 
aj za hrsť krúpov. Z masti a múky sa urobila zápražka a zaliala sa do hotovej polievky. 
Podávala sa s kyslou smotanou. 

Pupáčky: Budeme potrebovať 70 dkg hladkej múky, 2 dkg droždia, 1 vajce, 5 dkg masla, 
10 dkg kryštálového cukru, 3 dcl mlieka a soľ.
Z prísad vypracujeme cesto a necháme nakysnúť. Nakrájané pupáčky uložíme na vymas-
tený plech a upečieme. Upečené a vychladené dáme do misy, obaríme vriacim mliekom 
(4 dcl), premiešame s medom (10 dkg), polejeme roztopeným maslom (8 dkg), posypeme 
cukrom (8 dkg) a makom (12 dkg).

A.R. 

AKO SA V UJLAČKU VARILO NA VIANOCE
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Beletria: 
Cartlandová, Barbara – Obraz lásky: príbeh krásnej, no chudobnej Fedory, ktorá žije 
len so svojim otcom. Neskôr objavia na zámku vzácnu zbierku obrazov, vďaka ktorej 
môžu zbohatnúť. Okrem toho zámok ukrýva aj rôzne tajomstvá a samozrejme lásku. 
Gillerová, Katarína – Láska si nevyberá: román našej „slovenskej Daniele Steel“ prináša 
príbeh mladého dievčaťa, ktoré vo svojom živote hľadá lásku, priateľstvo a porozumenie. 
Benková, Jana – Lekcia od princeznej: príbeh redaktorky ženského časopisu, ktorá os-
tatným čitateľkám radí pri problémoch vo vzťahoch a dúfa, že jej sa nič podobné nestane. 
Život jej ale prinesie nečakané prekvapenie.
Kardošová, Barbora – Sladko v ústach: osudy mladých ľudí, ktorí prežívajú sladké 
romániky, užívajú si život a majú sladko v ústach, román je doplnený o naozajstné recepty 
sladkých dobrôt. 
Banáš, Jozef – Kód 9: príbeh o hľadaní rovnováhy v živote na pozadí spoznávania rôznych 
kultúr na cestách po staročínskom Siane, Tibete, Indii, Vatikáne. 

Periodiká: Historická revue, Záhradkár 

STRETNUTIE KNIHOVNÍKOV
MIKROREGIÓNU RADOŠINKA
 V rámci výmeny skúseností a poznatkov kni-
hovníkov pri práci v knižnici sa dňa 29.9.2011 
uskutočnil pracovný workshop s názvom „Kni-
hovnícky klub – praktické rady a skúsenosti“, ktorý 
sa konal na Obecnom úrade v Šuriankach. Stret-
nutie zorganizoval Obecný úrad Šurianky, OZ Mi-
kroregión Radošinka a viedli ho knihovníčka Ocú 
Šurianky pani Zuzana Slišková a manažérka mikro-
regiónu Ing. Renáta Lelovská.
 Knihovníci v diskusii predstavili svoje kom-
petencie a činnosti, ktoré vykonávajú vo svojej 
knižnici. Spomenuli aj praktické problémy, s ktorý-
mi sa stretávajú a ktoré je potrebné riešiť. Okrem 
knihovníkov sa stretnutia zúčastnili aj metodičky 
Krajskej knižnice v Nitre, ktoré svojimi radami určite prispeli k ďalšiemu rozvoju každej 
knižnice. Najčastejšími problémami sú nedostatok fi nancií, chýbajúci internet, nevyhovu-
júce vybavenie knižníc a čoraz menší záujem občanov o čítanie. Manažérka mikroregiónu 
zároveň informovala účastníkov o možnostiach realizácie projektov zameraných na vzde-
lávanie a informovanie a o poskytnutí fi nančných prostriedkov na prevádzku knižnice 
(nákup tlačív, zoraďovačov, zavedenie internetu a knihovníckeho programu MaSK a iné).
 Preto si myslím, že toto stretnutie malo veľký význam a sčasti pomohlo vyriešiť dané 
problémy. 

Zuzana Plesníková 
 knihovníčka 
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NARODILI SA
Michal Kolenčík

 č. d. 151

OPUSTILI NÁS
Pavlína Vnuková
č. d. 11, (81 rokov)

ODSŤAHOVALI SA
Monika Majdanová

č. d. 147

JUBILANTI V ROKU 2011
Ján Proksa – (80), č. d. 19
Ing. Emil Fuska – (75), č. d. 35
RNDr. Elena Fusková – (70), č. d. 35 
Emília Zmeková – (85), č. d. 60
Ján Slížik – (80), č. d. 66
Anna Slížiková – (80), č. d. 66
Anna Foltínová – (91), č. d. 74
Zuzana Plesníková – (96), č. d. 77

Viliam Plesník – (75), č. d. 82
Elena Zmeková – (75), č. d. 83
Anna Alchusová – (80), č. d. 96
Mária Poláková – (70), č. d. 126
Pavlína Masarovičová – (75), č. d. 138
Matilda Lakatošová – (75), č. d. 157
Marta Peciarová – (70), č. d. 161
Oto Peciar – (75), č. d. 161

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech vám rastie

a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia

a s nimi spolu srdcia naše
nech vám dá Pán Boh veľa zdravia!

******

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Každý štvrtok medzi 14.00 a 15.00 hod. prichádza pojazdná predajňa mäsa 
a mäsových výrobkov.

Vrece na komunálny odpad – 2,80 €/1 ks

Zubný lekár v Nových Sadoch oznamuje občanom, že ordinačné hodiny pre ambulanciu 
stomatológie v Nových Sadoch sú nasledovné. Bude sa ordinovať pravidelne vždy  v uto-
rok od 8.00 do 16.00 hod., v stredu od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok a v pia-
tok od 8.00 do 16.00 hod. V pondelok sa neordinuje.

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

Obecný úrad - úradné hodiny:
Administratívna pracovníčka: Margita Tabačeková
- Párny týždeň - Nepárny týždeň

Utorok 07.30 - 12.00   13.00 - 15.00 Pondelok 07.30 - 12.00   13.00 - 15.00
Štvrtok 07.30 - 12.00   13.00 - 15.00 Streda 07.30 - 12.00   13.00 - 15.00

Piatok 07.30 - 12.00

OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE
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HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO
A SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2012
OBEC MALÉ ZÁLUŽIE

január
Po 2 9 16 23 30
Ut 3 10 17 24 31
St 4 11 18 25
Št 5 12 19 26
Pi 6 13 20 27

So 7 14 21 28
Ne 1 8 15 22 29

máj
Po 7 14 21 28
Ut 1 8 15 22 29
St 2 9 16 23 30
Št 3 10 17 24 31
Pi 4 11 18 25

So 5 12 19 26
Ne 6 13 20 27

september
Po 3 10 17 24
Ut 4 11 18 25
St 5 12 19 26
Št 6 13 20 27
Pi 7 14 21 28

So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

február
Po 6 13 20 27
Ut 7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Št 2 9 16 23
Pi 3 10 17 24

So 4 11 18 25
Ne 5 12 19 26

jún
Po 4 11 18 25
Ut 5 12 19 26
St 6 13 20 27
Št 7 14 21 28
Pi 1 8 15 22 29

So 2 9 16 23 30
Ne 3 10 17 24

október
Po 1 8 15 22 29
Ut 2 9 16 23 30
St 3 10 17 24 31
Št 4 11 18 25
Pi 5 12 19 26

So 6 13 20 27
Ne 7 14 21 28

PET fľaše
patrí do smetných vriec: čisté PET fľaše, minimalizujte obsah stlačením, ušetríme všetci!

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, 
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!
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marec
Po 5 12 19 26
Ut 6 13 20 27
St 7 14 21 28
Št 1 8 15 22 29
Pi 2 9 16 23 30

So 3 10 17 24 31
Ne 4 11 18 25

júl
Po 2 9 16 23 30
Ut 3 10 17 24 31
St 4 11 18 25
Št 5 12 19 26
Pi 6 13 20 27

So 7 14 21 28
Ne 1 8 15 22 29

november
Po 5 12 19 26
Ut 6 13 20 27
St 7 14 21 28
Št 1 8 15 22 29
Pi 2 9 16 23 30

So 3 10 17 24
Ne 4 11 18 25

apríl
Po 2 9 16 23 30
Ut 3 10 17 24
St 4 11 18 25
Št 5 12 19 26
Pi 6 13 20 27

So 7 14 21 28
Ne 1 8 15 22 29

august
Po 6 13 20 27
Ut 7 14 21 28
St 1 8 15 22 29
Št 2 9 16 23 30
Pi 3 10 17 24 31

So 4 11 18 25
Ne 5 12 19 26

december
Po 3 10 17 24 31
Ut 4 11 18 25
St 5 12 19 26
Št 6 13 20 27
Pi 7 14 21 28

So 1 8 15 22 29
Ne 2 9 16 23 30

PAPIER, SKLO
papier -  sem patria noviny, časopisy, kartóny, kancelársky a iný papier, nepatrí sem mastný papier



Telefón: 037 / 7894061, e-mail: oumalezaluzie@gmail.com, webová stránka obce: www.malezaluzie.sk
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka. Svoje príspevky na rôzne témy môžete posielať aj na 
emailovú adresu: zuzana.plesnikova@post.sk, prípadne na adresu Zuzana Plesníková, Malé Zálužie, 118, alebo 
osobne odovzdať na obecný úrad. Redakcia: Emília Strihová, Mgr. Zuzana Plesníková, Mgr. Anna Velikovová, 
Viera Predanocyová. Grafi cka úprava a tlač: www.primaprint.sk • Občasník: EV4374/11. Nepredajné!

Veselé Vianoce
a šťastný nový rok

Vám želá
Obecné zastupiteľstvo

a starostka obce Malé Zálužie
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