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Príhovor
Vážení občania,
uplynul prvý polrok môjho starostovania, preto mi dovoľte priblížiť vám trošku činnosť starostky a obecného zastupiteľstva.
Nový rok a moje pôsobenie vo funkcii starostky začalo hneď v prvý januárový deň stolnotenisovým turnajom, v ktorom si zmerali sily mladší, ale aj starší
obyvatelia našej obce, počnúc školopovinnými deťmi a končiac dôchodcami.
V miestnom pohostinstve sa usilovne
pripravovali suroviny a vonku, nedbajúc
na nepriazeň počasia, sa po skončení silvestrovských osláv už od obeda varil super guláš. Víťazom tohto turnaja sa, aj napriek veľkej snahe miestnych, stal vedúci
pohostinstva p. Mikloš.
Jedným z mojich prvých počinov
bola žiadosť o finančný dar vo výške
1500 Eur na nové zariadenie kancelárie
starostky od môjho bývalého zamestnávateľa ZSE a.s. a na moju veľkú radosť mi
aj táto dotácia zo strany ZSE bola poskytnutá, za čo im patrí moja veľká vďaka.
Na prvom zasadaní Obecného zastupiteľstva OZ schválilo peňažný vklad vo
výške 1789 Eur pre Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. V združení je zaangažovaných 63 obcí. Bol vypracovaný projekt
– systém, ktorý sprehľadní nakladanie
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s odpadmi a bol jedným zo 70- tych úspešných projektov z celkovo podaných 300 projektov.
Projekt zahŕňa 2 stavebné projekty - kompostáreň vo Výčapoch Opatovciach a dotrieďovaciu halu v Lužiankach. Každá domácnosť bude vybavená štyrmi nádobami – na plasty, papier, kuchynský odpad a zvyškový komunálny odpad. Smetné nádoby budú vybavené špeciálnym čítacím
kódom, aby sme vedeli zaznamenať jednak množstvo odpadu na jednu
domácnosť a jednak kvalitu separovania. Zberná technika bude vybavená zariadením, ktoré uvedené skutočnosti zaznamená do počítača. Zelený odpad bude spracovaný rýchlobežným drvičom a k tomu budú dva
traktory. Sústredený odpad sa bude drviť a následne fúkať do kontajnerov
s objemom 35 m3. Podrvený odpad sa bude voziť do kompostárne, kde sa
bude ďalej spracovávať. Konečný produkt – kompost bude poskytnutý obciam do parkov a ostatným zeleným plochám. Toto všetko by mohlo byť
aktuálne už od roku 2012 a tento projekt je určite na špičkovej európskej
úrovni.
Na januárovom zasadnutí OZ schválilo aj preklenovací úver v Dexia banke
Slovensko. Na prvý projekt stavebných úprav kultúrneho domu podaný v
roku 2010 sme získali 69.825 Eur, z čoho naša spoluúčasť bude 3.675 Eur
+ 20% DPH – 13.965 Eur, ktorá bude neskôr obciam vrátená. Pri realizácii projektu však obec musí tieto prostriedky mať. Projekt je postavený
na systéme refundácie, to znamená že najprv je potrebné stavebné práce
zaplatiť a potom môžeme žiadať o refundáciu, a až po skončení všetkých
prác a vybavení refundácií nám bude 20% DPH vrátené, čo môže trvať aj
3-4 roky.
Pri obecnom úrade pracujú dve komisie, a to kultúrna a poriadková.
Predsedkyňou kultúrnej komisie je p. Anna Velikovová a pod jej vedením
už kultúrna komisia zorganizovala v marci akciu - Beseda o knihách. Dňa
30. apríla sme za pomoci všetkých poslancov, mladších obyvateľov Malého
Zálužia a asistencie speváckej skupiny Lúč z Lužianok postavili výpravný
máj a uvarili dva kotle gulášu.
Deň detí - 1. Jún tiež nezostal nepovšimnutý. V sobotu 4. 6. kultúrna
komisia pozvala všetky deti z Malého Zálužia, ale aj tie, ktoré tu boli iba na
návšteve, na detské ihrisko, aby súťažami, maľovaním na tvár, hrami a hlavne
sladkosťami rozveselili detské dušičky. V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať sponzorom za finančné dary, vďaka ktorým sme deťom nakúpili sladkosti:
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Fence & Garden M.Z , Novafenz Novotný M.Z, Flamenco p. Mikloš
M.Z, Potraviny Kopečná M.Z, Klimblock p. Szombath M.Z a Ford p.
Klačko. Srdečná vďaka všetkým....

Ďakujem aj zástupcovi starostky p. Petrovi Novotnému a p. Dušanovi
Drietomskému ml. za predvedenú ukážku cvičenia psa, z ktorého deti nevedeli odtrhnúť zrak.
Posledná akcia - Juniáles, ktorá sa konala 18.6.2011 bola tiež veľmi úspešná
a všetci zúčastnení si ju veľmi pochvaľovali. Dohodli sme sa, že zakladáme
tradíciu juniálesov a tento ročník sme označili ako prvý v poradí.
Poriadková komisia pod vedením p. Ľuboša Proksu našťastie u nás
zatiaľ okrem napomenutia prácu nemala. Dňa 16. 5. som podala žiadosť
o finančný príspevok vo výške 55.000 Eur – projekt na II . etapu prestavby
Kultúrneho domu v Malom Záluží. Prvá etapa prestavby zahŕňa opravu
strechy, výmenu okien /to sa už doteraz urobilo/ a ešte je do prvej etapy
zahrnutá nová fasáda kultúrneho domu.
Druhá etapa prestavby kultúrneho domu zahŕňa nový projekt výmeny
vykurovania – vybudujeme centrálne ústredné kúrenie s novým vykurovacím kotlom, stavebné úpravy sociálnych zariadení a kancelárií, stavebné
úpravy ostatných priestorov – nové dlažby, obklady a maľovky. V súčasnej
dobe bol projekt odoslaný na schválenie na PPA do Bratislavy.
Dovoľte mi na záver poďakovať všetkým poslancom, ktorí berú svoju
prácu veľmi zodpovedne, za ich záujem, aktivitu a čas strávený pri organizovaní verejných akcií, ďakujem všetkým pracovníkom menších obecných
služieb za ich svedomitú prácu pri kosení, úpravách verejných priestranstiev, kultúrneho domu a Domu smútku a za pomoc na všetkých vyššie
vymenovaných verejných kultúrnych akciách, ďakujeme Patrikovi Krajčovičovi za uvarenie excelentného guláša pri stavaní mája. Ďakujem aj vedúcemu pohostinstva Flamenco, ktorý tiež prikladá ruky k dielu, a pomáha
nám pri kultúrnych podujatiach, či sa to týka ozvučenia ihriska, príp. občerstvenia na juniálese....
Ďakujem aj vám - všetkým občanom, ktorí sa zodpovedne staráte o to, že
naša obec navonok vysiela signál upravenej obce s vykosenými predzáhradkami, čistým a upraveným okolím vašich domovov.
Želám vám všetkým veľa zdravia, veľa lásky, krásnych letných dní a spokojné ničím nerušené leto.
Emília Strihová, starostka obce
4

OBČASNÍK

Žijú medzi nami
Na stránkach tohtoročných novín vám prinášame rozhovor s prof.
MUDr. Annou Líškovou, PhD., prednostkou Ústavu klinickej mikrobiológie
FN Nitra. Dozviete sa veľa zaujímavých informácií zo súkromnej aj pracovnej oblasti.
Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. sa narodila 24. augusta 1957 v Nových
Sadoch – časť Sila. Po absolvovaní gymnázia v Nitre pokračovala v štúdiu na
Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe (1976 – 1982). Od jej skončenia pôsobí v odbore klinická mikrobiológia vo Fakultnej nemocnici v
Nitre. Po atestačných skúškach I. a
II. stupňa z klinickej mikrobiológie
pokračovala v externom doktorandskom štúdiu na Trnavskej univerzite
na Fakulte zdravotníctva a sociálnej
práce. V roku 2000 získala vedeckoakademickú hodnosť PhD. v odbore
verejné zdravotníctvo. V decembri
2007 bola inaugurovaná za mimoriadneho profesora na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave. Za vysokoškolského profesora v odbore verejné zdravotníctvo bola menovaná prezidentom v januári 2010.
Špecializuje sa na monitorovanie antibiotickej rezistencie v nemocničnom prostredí a odhaľovanie mechanizmov rezistencie baktérií na antibiotiká. Od roku 2003 je prednostkou Ústavu klinickej mikrobiológie FN
Nitra. Vyučuje verejné zdravotníctvo na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
a externe pôsobí na FSVaZ na Katedre klinických disciplín a urgentnej medicíny UKF Nitra.
Je členkou dvoch redakčných rád odborných časopisov, členkou mnohých odborných organizácií (Slovenská spoločnosť infektológov, Medzinárodné združenie infekčných chorôb a i.), predsedníčkou Spolku ponitrian5
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skych lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti a členkou viacerých komisií
pri Ministerstve zdravotníctva SR. Je aj autorkou troch monografií a piatich
kapitol v monografiách, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a liečbou infekčných ochorení.
V roku 2005 získala ocenenie Slovenskej lekárskej komory za rozvoj
odboru klinickej mikrobiológie na Slovensku a bronzovú medailu za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť v roku 2007. Je vydatá a má dvoch synov. Bola nominovaná do 1. ročníka súťaže „Výnimočné ženy Nitrianskeho
kraja“.
1) Boli ste už od malička presvedčená, že sa raz budete zaoberať medicínou?
Myslím, že áno. Už na základnej škole som mala vzťah k liečivým rastlinám.
Vyhrala som školské, okresné, krajské a dokonca aj celoslovenské kolá súťaží liečivých rastlín. Ďalším impulzom v mojom smerovaní bol pobyt v nemocnici,
keď som mala 14 rokov. Prostredie a zdravotnícky personál nemocnice na mňa
zapôsobili silným dojmom, takže som sa rozhodla neskôr študovať medicínu.
2) V roku 2003 ste sa stali prednostkou Ústavu klinickej mikrobiológie
FN Nitra a vôbec prvou ženou – profesorkou v histórií nemocnice. Mohli
by ste bližšie vysvetliť, čo presne pojem klinická mikrobiológia v sebe zahŕňa?
Klinická mikrobiológia sa zaoberá hlavne štúdiou a diagnostikou infekčných
ochorení spôsobených vírusmi a baktériami. Lekári – diagnostici radia pri
antibiotickej liečbe a pomáhajú pri ich výbere pre konkrétneho pacienta. Zároveň z rôznych materiálov vedia zdiagnostikovať presné ochorenie.
3) Na aké oblasti sa špecifikujete v rámci výučby na univerzitách? Venujete sa aj inej, než pedagogickej činnosti?
Na univerzitách, kde pôsobím, vyučujem epidemiológiu, klinickú mikrobiológiu, infekčné lekárstvo a verejné zdravotníctvo (hygiena, nemocničné
infekcie). Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave okrem výučby participujem pri realizácií projektov pre tretí svet
(Keňa, Kambodža, Haiti a i.) a misijnej činnosti. Zakladáme poľné nemocnice, kde diagnostikujeme rôzne infekčné ochorenia a liečime pacientov
napríklad chorých na AIDS.
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4) A čo Váš voľný čas? Dokážete aj
oddychovať popri toľkých povinnostiach?
Voľného času mám skutočne málo.
Mávam služby aj cez víkendy dopoludnia. Mojou najväčšou záľubou okrem práce je záhrada, kde pestujem
rôzne druhy exotických rastlín, ktoré
som si priniesla z krajín, ktoré som
navštívila. Napríklad z Filipín mám bambusové kry. Okrem záhrady mám
rada aj turistiku, cestovanie a popritom spoznávanie nových krajín (Filipíny,
Boston, San Francisco). Na Filipínach
ma prekvapilo, že v takej nádhernej
krajine vládne tak veľká chudoba.
5) Pri cestovaní je dôležité ovládať
cudzie jazyky. Koľko jazykov ovládate?
Ovládam angličtinu, nemčinu a ruštinu.
6) Páči sa Vám v našej obci?
Áno, je tu ticho, pokoj a môžem sa
hlavne venovať záhrade. Predtým
som bývala v Nitre na Chrenovej a do Malého Zálužia sme sa nasťahovali do
staršieho domu, ktorý sme si postupne zrekonštruovali.
7) Aké máte najbližšie plány? Na čo sa momentálne sústredíte?
V septembri sa chystám na pracovnú cestu do Chicaga spolu s kolegami z
VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Čo sa týka práci v nemocnici, chystajú sa rôzne zmeny v zdravotníctve ako
transformácia fakultných nemocníc na akciové spoločnosti, čo prinesie väčšiu efektivitu a sprehľadní sa hospodárenie. Ďalšími zmenami bude znižovanie
počtu lôžok na oddeleniach, skracovanie pobytu pacienta v nemocnici a tým
prechod na jednodňovú chirurgiu, kde sa vykonávajú menej závažné prípady.

Odpovedala: prof. MUDr. Anna Líšková, PhD., č. d. 104
Pýtala sa: Zuzana Plesníková
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Je americký futbal skutočne tvrdý šport?

Ako sa v Ujlačku varilo...

Volám sa Matúš Velikov, mám 20 rokov a bývam v Malom Záluží.
Chcel by som Vám predstaviť šport, ktorý robím. Takmer 10 rokov som
hral futbal, keď som prestal, začal mi šport chýbať. Úplnou náhodou som sa
dostal k americkému futbalu. Väčšina ľudí pokladá tento šport za brutálny.
Verte, nie je to tak. Je pravda, že je to šport pre tvrdých chlapov (o ženskej
lige som ešte nepočul), ale keď ľudia poznajú pravidlá, keď vedia o čo vlastne
v tomto športe ide, zistia, že je to úžasná hra, ktorú fanúšikovia, ale hlavne
hráči milujú.
Každý z hráčov má chrániče na všetkých možných aj nemožných častiach tela.
Hráči musia dodržiavať pravidlá, na dodržiavanie ktorých dohliada 4 až 7
rozhodcov. Za ten čas, ktorý tento šport robím, som nevidel zákerný, špinavý faul, ktorý je oveľa častejšie vidieť v hokeji či futbale. Samozrejme,
že modriny či škrabance sa pri tomto kontaktnom a tvrdom športe nerátajú. Ale verte mi nie je o nič brutálnejší šport ako ktorýkoľvek iný kontaktný
šport. Pre každého hráča je profesionálnou cťou odzbrojiť hráča povoleným
spôsobom. K zákernosti sa totiž utiekajú hráči, ktorí na viac nemajú.
Veľmi zjednodušené pravidlá: Stometrové ihrisko je rozdelené na 10-desať yardových častí. Každé mužstvo má dve časti - útok (ofense) a obranu (defense). Úlohou útoku je dostať sa za obrannú čiaru obrany. Úlohou obrany je
samozrejme im v tomto zabrániť. Najlepšie tak, že im zoberú loptu. Útočiace
mužstvo má 4 pokusy na to, aby prešlo 10 yardov a aby sa do END ZÓNY súpera dostalo. Potom sa úlohy vymenia. Nepovolené zastavenie hráča, označené ako faul: podkopnutie hráča, nepovoľuje sa útok na krk, chytanie helmy.
V tomto športe sa však nevylučuje, trestom je strata yardov.
Ja hrám v obrane, hrám za mužstvo Nitra Knights (Nitrianski rytieri).
Keďže tak, ako ktorýkoľvek šport u nás sa pasujeme s nedostatkom financií, hľadáme sponzorov, ktorí by nám s týmto problémom pomohli. Rovnako medzi sebou privítame aj nových hráčov. V prípade akéhokoľvek záujmu
o tento šport si vyhľadajte informácie na internetovej stránke www.nitra-knights.szm.com
Na Slovensku sa tomuto športu venuje 9 mužstiev. Bratislavský Bratislava Monarchs hrajú aj českú ligu.
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Napríklad - cez žatvu
Voľakedy žatva trvala dva týždne – pri peknom počasí.
Cez žatvu pracovali všetci členovia rodiny a bolo treba najímať aj koscov
a žnice. Pracovalo sa od skorého rána do neskorého večera. Pre všetkých bolo
treba zabezpečiť stravu.
Na gazdovstve sa pred žatvou zabilo prasa. Chleba sa piekol tiež doma, zväčša
v sobou a na celý týždeň. Na gazdovstvách sa dopestovali takmer všetky potrebné suroviny. Kupovala sa iba ryža, soľ.
Kosci odchádzali ráno medzi 5. a 6. hodinou, doma zjedli kus chleba a vypili za štamprlík pálenky. Žnice brali so sebou na pole kanvicu čiernej kávy,
džbán vody a peceň chleba.
Raňajky nosili na pole deti. Na raňajky sa väčšinou jedla šunka alebo slaninka s vajcami, zapražená polievka s vajíčkami alebo

Syrová polievka:
Uvarili sa očistené a na kocky pokrájané zemiaky so soľou a rascou.
Na misu sa nakrájali smidky chleba s cesnakom a červenou paprikou. Na to sa nakrájal doma vyrobený tvaroh, ktorý sa vymiesil s rascou, soľou a červenou paprikou a nechal sa uležať v hlinených nádobách niekoľko dní v pivnici. Toto všetko sa
zalialo uvarenými zemiakmi.

A ako sa doma vyrábal syr? Nadojené mlieko sa nalialo do kameninových
hrncov a nechalo sa skysnúť. Vzniklo kyslé mlieko a na vrchu sa vytvorila
vrstva smotany. Potom sa pozbierala a dala do zbonky (nádoba na mútenie
masla) a vyrobilo sa maslo. Kyslé mlieko sa vylialo do hrnca, ktorý sa postavil
na kraj sporáka a pomaly sa zohrievalo tak, aby sa vytvorili hrudky syra (tvarohu). Hovorilo sa tomu „odehrát“ – odohriať mlieko. Nesmelo to byť veľmi
horúce, len postupne zohrievať. Potom sa to všetko vylialo do plátenného
vrecka, ktoré sa zavesilo, aby všetka tekutina stiekla do pripravenej nádoby a
vo vrecku zostal už len tvaroh. Tento sa potom používal buď len sám na jedenie alebo do buchiet, koláčov, na slíže a do polievky. Riedka časť – tzv. srvátka
sa mohla piť, alebo sa dávala skrmovať zvieratám.
Obed sa tiež nosil na pole. Boli to polievky napr. fazuľová, kapustová, kyslé polievky a k tomu boli makové rezance, alebo parené buchty, raz za týždeň bol kurací
paprikáš. Čo sa podávalo na obed, bolo aj na večeru – tá sa už jedla doma.
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Pred tým sa ešte podával olovrant tiež prinesený na pole – napr. uhorky so

smotanou:
Uhorky sa postrúhali na struháku, osolili a nechali chvíľu odstáť. Potom sa zliala
vzniknutá šťava . Pridala sa rasca, červená paprika, roztlačený cesnak a kyslá smotana alebo kyslé mlieko. Toto jedlo sa podávalo s chlebom.
A. R.

Keď hádzanári tvrdia muziku...
Ani jedna z kolektívnych loptových hier na Slovensku sa nemôže pochváliť tým, čím mužská hádzaná. Veď hádzanári sa za uplynulých šesť rokov
dokázali prebojovať dva razy na majstrovstvá Európy a dva razy si dokonca
vyskúšali aj atmosféru svetového šampionátu. A chlapci sú ešte stále aj v hre
o olympijské letenky do Londýna v roku 2012. A len pred niekoľkými dňami
definitívne potvrdili v Izraeli aj tretiu účasť na kontinentálnom šampionáte,
ktorého dejiskom bude v januári budúceho roku Srbsko. Je to parádna bilancia, len čo je pravda.
No a pri tejto príležitosti nemôžeme zabúdať na fakt, že popri vysokom
hernom majstrovstve všetkých hráčov, odbornosti trénerov a realizačného
tímu, či snahy vedenia hádzanárskeho zväzu, sa pod tieto úspechy podpisujú
v posledných rokoch aj sponzori, bez ktorých by to mal náš šport v súčasnosti veľmi, veľmi ťažké. Na dresoch hráčov svietia výrazné nápisy „RETIC“, aj
v našich končinách veľmi známa a úspešná firma, ktorá má výborný zvuk aj
ďaleko za hranicami našej vlasti. Keď si taký priamy prenos z majstrovstiev
sveta pozrú aj na odľahlom konci sveta, tak to je dosah s veľkým rozmerom.
A ešte ak k tomu pridajú chlapci aj také výkony, ako sa im to podarilo v kvalifikačných zápasoch a nezabudnuteľnej atmosfére proti Švédsku v Bratislave
či proti Čiernej Hore v Košiciach, kam prišlo až neskutočne rekordných viac
ako 8 tisíc divákov, tak je všetko na dobrej ceste. Druhý veľký nápis na dresoch „MAY NET“ už patrí ambicióznej spoločnosti z Hlohovca, pričom otvorené a bystré hlavy skryté za týmito písmenkami veľmi dobre vedia „čítať“
trh a tiež sa vo svete nestratia...
Aj chlapci z Ujlačku sa kedysi podieľali na sláve hádzanej v Nových Sadoch, keď sa tam pred peknou kulisou na ihrisku pri škole, zásluhou skvelých
a priam až fanatických učiteľov - trénerov, hrávali zápasy najvyššej dorasteneckej súťaže na Slovensku, ktorí potom prešli k mužom a privítali doma
10
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dokonca aj slávnu Duklu Praha!
Nečudo teda, že vedenie RETICU, v ktorom je viacero športových nadšencov,
ba aj s hádzanárskou minulosťou, či už hráčskou alebo trénerskou, našlo cestu k tomuto športu a hádzaná sa mu za to patrične aj odvďačuje.
Je neskutočne príjemné a milé stretávať ľudí z Nových Sadov, Ujlačku
a Hlohovca na tribúnach športových hál široko - ďaleko vo svete so šálmi,
vlajkami, trúbami a rapkáčmi, ako dokážu hnať dopredu našich hádzanárov,
neraz vo veľmi ťažkých zápasoch. Neodvrátili sa od nich ani vtedy, keď sa im
vôbec nedarilo a vo Švédsku v januári na svetovom fóre prehrávali jeden duel
za druhým a bolo im veľmi ťažko. Aj to je veľká vec. Lebo šport je už raz taký
ako samotný život - raz si hore a raz dole.

Peter Buček, č. d. 140

Spoločenské a kultúrne podujatia
Stolnotenisový turnaj

1. januára si občania našej obce zmerali sily v stolnotenisovom turnaji.
Víťazom tohto turnaja sa napokom,
aj napriek veľkej snahe miestnych,
stal vedúci pohostinstva p. Mikloš.
A ako inak by to bolo, keby po dobrom športovom výkone nenasledoval i dobrý guláš... za ktorý pani starostke veľmi ďakujeme.

11
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Apríl sa prehupol do druhej polovice, ba priam na samý koniec, a v realizačnom tíme, ktorý mal za úlohu postaviť, tak ako každý rok máj, to začalo
vrieť. Poslanec OZ a zástupca starostky Peťo Novotný mal na starosti celú organizáciu stavania mája, ktorej sa bravúrne zhostil. V sobotu 30. apríla okolo
9.00 hodiny sme sa začali pomaly schádzať.
Prvý Peťo, ktorý priviezol suroviny na guláš, s ním sa priviezol aj Patrik Kraj-

čovič – hlavný to kuchár s dvomi kotlami. Stratégia varenia gulášu bola tento
rok takáto: o 12.00 sa začal variť prvý kotol gulášu a následne druhý kotol
okolo 16.00 hod., pričom realizačný tím pamätal aj na tých, ktorí prídu neskôr večer, aby im jedlo do neskorých nočných hodín nevychladlo.
Apropo, skoro som zabudla, že ten náš krásny máj ešte museli ísť chlapi deň
predtým vypíliť na Podlakšu.
Tento úkon zabezpečil Peťo s Jožkom Kolenčíkom, Marekom Strihom, Ivkom Gričom a Martinom Šóošom.
V kuchyni sa zatiaľ začal intenzívny pracovný ruch na ktorom sa podieľali
všetci pracovníci menších obecných služieb – Mamut /Karvay/, Žofia Karvayová, Libuša Lakatošová, Andrea Maráková spolu s Patrikom Krajčovičom
a Marekom Strihom sa dali do šúpania a krájania 15 kg cibule.
V susednej miestnosti Miška Ondrášková a Jarka Černá zase čistili dve vedrá
zemiakov.
Keď bolo treba krájať mäso vytiahli sme od piva zo susednej krčmy Jožka Alchusa, naslovovzatého mäsiara - náturistu aby nám pomohol. Jožko, nespokojný s kvalitou pracovných nástrojov, ktoré sme mu vtisli do rúk sa vychytil
domov a priniesol si nástroje svoje a samozrejme, ako sa na dobrého mäsiara
patrí aj zásteru. Od tejto chvíle nám krájanie išlo jedna radosť.
Na detské ihrisko najprv chalani – Marek Černý, Tomáš Bila, Martin Ondrášek a Lukáš Bila podonášali zo sály KD stoly a stoličky a potom pomáhali
kopať jamu, aby sme mali ten Jožkom, Peťom a Michalom st. vyzdobený máj
kde postaviť. Okolo nich pobehoval kŕdlik malých detí, ktoré so záujmom
všetku túto činnosť sledovali a nepochybujem, že z nich budú súci pokračovatelia tejto tradície.
Niečo po štrnástej hodine
dorazila na piatich autách do
Malého Zálužia skupina Lúč
z Lužianok, ktorá sa zložila v
miestnom pohostinstve-vonku
pod prístreškom, kde sa rozspievavali. Keď už boli aj hlásky naladené a prvý kotol gulášu
uvarený - mohli sme začať.
Speváci a harmonikár išli spevom od KD, cez cestu na det-

12

13

PREDNÁŠKA O OŠETROVANÍ OVOCNÝCH STROMOV A VINIČA
V čase, keď sa každý ovocinár snaží čo najlepšie začať nový rok vo svojej
záhrade, sme sa stretli na prednáške: Ako ošetrovať ovocné stromy a vinohrad. O strihaní a novinkách v starostlivosti o stromy nám prišiel porozprávať Ing. Eduard Pintér PhD. z SPU v Nitre.
Mnohí z nás sa dozvedeli veľa nového, mnohí si zas oprášili aj svoje zabudnuté vedomosti. Tešili sme sa spoločne, že sme mali možnosť stretnúť sa
a porozprávať, čo sme v záhrade už porobili a čo nás ešte čaká. Na tejto prednáške sme sa stretli aj s „Mičurinmi“ z Nových Sadov. Zostáva nám len dúfať,
že sa v budúcnosti medzi „ostrieľaných“ ovocinárov zaradia aj „nováčikovia“
z radov mladších.

Mgr. Anna Velikovová, č. d. 24

Stretnutie s múdrou pani knihou
„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva
sa hlupákom.“

(Jan Amos Komenský)

V rámci mesiaca marec, ktorý sa zvykne nazývať aj „mesiac knihy“, sme
v knižnici zorganizovali besedu, na ktorej sa návštevníci podujatia oboznámili s novými knihami. Obecné zastupiteľstvo každoročne schvaľuje peniaze na nákup kníh. Snažíme sa vyhovieť všetkým potrebám čitateľov knižnice. Akcia bola hlavne zameraná na detského čitateľa, pretože od malička sa
stretáva s knihou, či už formou rozprávok alebo básničiek. Deti sa zaujímali
o rôzne knihy a následne výtvarne stvárňovali obal svojej najobľúbenejšej
knižky. Pevne veríme, že sa deťom páčilo stretnutie s pani knihou a opäť o rok
sa tešíme na ďalšiu návštevu.

Zuzana Plesníková

Stavanie mája v Malom Záluží

OBČASNÍK

ské ihrisko, chlapi narýchlo zvolaní a
aj tí, ktorí už na túto činnosť boli prichystaní sa chopili popruhov a úplne
hladko a v pohode postavili máj na
konci ktorého bola slovenská vlajka na znak hokejového šampionátu.
Strhnutím popruhov z mája - z rebríka, Marek Striha ukončil tento úkon a
mohli sme jasať.
Príroda nám to ale v tej chvíli nedovolila, ledva sme máj postavili, prišiel
riadny aprílový lejak a všetci sme sa
rozpŕchli pod prístrešok za Flamencom, kde sme priniesli a servírovali
guláš.
Všetci prítomní na čele so spevákmi
guláš ocenili, že bol veľmi dobrý a z
dobre utajeného zdroja sme sa na druhý deň dozvedeli, že náš guláš bol lepší ako lužiansky. Toto ocenenie samozrejme celý realizačný tím potešilo.
Mňa osobne veľmi teší, že sa našlo
toľko ochotných a šikovných ľudí,
ktorí sa veľmi snažili pre nás ostatných pripraviť všetko tak, aby nám
chutilo. Za ich ochotu a námahu im
patrí srdečná vďaka.
Mrzí ma iba jedna skutočnosť, že napriek našej propagácii – vyvesenie na
obchode, na tabuli, na našej webovej
stránke, napriek vyhláseniu v rozhlase, účasť domácich obyvateľov bola
veľmi slabá. Akoby sa vytratil záujem
o dianie v obci. Akcia to bola aj napriek tomu veľmi vydarená a už teraz
sa tešíme na ďalšiu.
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Viete že: Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o
oslavách prijal ustanovujúci kongres II. Internacionály roku 1889 v Paríži na
pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácií chicagských robotníkov za osemhodinový pracovný čas.
Po vzniku ČSR bol od roku 1919 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu
postavenia pracujúcich. Nepripomína vám to niečo?
Máj je však aj iným sviatkom. Sviatkom lásky. Veď....čím by bol život bez nej?
Želám všetkým mladým, starším, starým, deťom, mamám, otcom veľa lásky
v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek množstve.

Emília Strihová, starostka

Oslava Dňa detí
Tak ako každý rok, tak aj tento, sa v našej dedine oslavoval Deň detí. V sobotu 4. 6. 2011 o 16 : 00 hodine sa zišli deti v sprievode svojich rodičov na detskom
ihrisku, aby sa zapojili do pripravených súťaží a tak si vyslúžili sladkú odmenu.
Okrem toho, že sa vyšantili na preliezkach, mohli si skúsiť skákanie na
gumených fitloptách, hádzanie loptičiek do vedra, vymaľovávanie obrázkov,

či preťahovanie sa lanom. Nechýbalo ani obľúbené kreslenie na tvár. Pozornosť našich oslávencov upútala aj ukážka poslušnosti cvičeného psíka,
ktorý ukázal vernosť a disciplinovanosť voči svojmu pánovi.
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Knižné novinky
Odborná literatúra:

Jedine počasie trocha neposlúchalo, keď sa náhle z tmavých mračien spustil
hustý dážď. No nič to nezmenilo na dobrej nálade, ktorá panovala okolo a všetci sa
presunuli do sály kultúrneho domu, kde sa pokračovalo v hraní a zabávaní sa.
Už teraz sa môžu naše ratolesti tešiť na budúcoročný Deň detí.

Mahuliena Sochorová

Juniáles
Po stavaní mája a oslave Dňa detí sa uskutočnila 18. 6. 2011 zábava - Juniáles.
Všetci zúčastnení si ju veľmi pochvaľovali. A kedže hostia boli nadmieru spokojní a akcia prebehla úspešne, bola by veľká škoda keby sa Juniáles nezopakoval aj na ďalší rok.

eľa
d
Ned :00ho
6
0-1
15:0

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Waldeck, Felicitas - Sám sebe lekárom - o japonskej metóde samoliečenia
prikladaním rúk
Clayton, Peter – Reč tela – o neverbálnej komunikácií pomocou gest, pohybu, mimiky...
Smith, Sanette – Karate – o histórií, filozofii, základných prvkoch a zásadách
tohto slávneho bojového umenia
Butcher, Alex – Džudo – stručný sprievodca obrannými technikami a základnými pojmami tohto športu
Cesta ku šťastiu – kniha na DVD – dvojhodinový film podľa knihy o princípoch šťastného života
Březinová, Gertrúda – Samuel, M – Tak čo, našli ste niečo? – o archeologických nálezoch na Mostnej ulici v Nitre
Pieta, Karol – Bojná – nové nálezy – kniha sprostredkúva doterajšie objavy
archeológov v obci Bojná a jej okolí

Beletria:

Tekelyová, Emma – Ženy, nebláznite! – o radách pre zrelé ženy, ako si užívať
život aj po štyridsiatke
Bazalová, Bea – Láska na druhý pokus – príbeh o silnej žene, matke dvoch
detí, ktorá sa nepoddáva sklamaniam a pádom, ktoré jej pripravuje život
Dedinská, Eva – Zmätok v srdci – dojímavý príbeh ženy, ktorá zostane sama
s dieťaťom po tragickej smrti manžela a ocitá sa v spletitých situáciách života
Elias, Eli – Zdochnuté srdce – ironicky a vtipne napísaná kniha o súčasných
vzťahoch mladých ľudí

Detská literatúra:

Hevier, Daniel – Bajusová, Oľga – Hovorníček – obrázková knižka plná riekaniek, hádaniek, rečňovaniek a pesničiek, ktoré pomáhajú rozvíjať reč u najmenších detí
Čarovný svet rozprávok – bohato ilustrovaná kniha rozprávok z celého sveta
Navrátil, Pavel – S počítačem na základní škole – kniha o základoch počítača, od
hardvéru po softvér, internet a elektronická komunikácia (email)
Zuzana Plesníková
Periodiká: Historická revue, Záhradkár
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Alex Szombath – č. d. 168
Natália Ingeliová – č.d.125

Uzavreli manželstvo:

Mgr. Zuzana Krajčovičová – Michal Kolenčík
Denisa Majdanová – Štefan Černický
Peter Novotný – Daniela Čeligová

Opustili nás:

Emil Bila – (69 rokov), č. d. 156

Prisťahovali sa:

Iveta Bilová č. d. 156

Odsťahovali sa:

Róbert Fabry – č. d. 126
Elena Proksová - č. d. 13

Obecný úrad oznamuje
Register obnovenej evidencie pozemkov
Správa katastra Nitra predkladá na pripomienkovanie podľa § 7 ods. 1
zák. NR SR č. 180/1995 Z. z. vypracovaný návrh registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Malé Zálužie, ktorý je podkladom na založenie evidencie právnych vzťahov k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri
nehnuteľností.
Register zhotovil V-GEO, Vladimír Lacko z Rimavskej Soboty. Nahliadnuť do vypracovaného registra môžete v dňoch 22. 6. 2011 až 21. 7. 2011 na
Obecnom úrade v Malom Záluží.
Námietky k predloženému registru môžu vlastníci pozemkov podať na
obecnom úrade do 30 dní odo dňa doručenia výpisu z návrhu registra. Námietky sa týkajú zle uvedených alebo nepresných údajov (adresa, rodné číslo,
dátum narodenia a pod.). Po rozhodnutí o námietkach Správa katastra Nitra
register schváli a zapíše do katastra nehnuteľností.
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E-box: Nový život pre staré elektro
Na chodbe obecného úradu sa nachádza zariadenie, do ktorého sa vhadzuje použitá drobná elektronika: telefóny + príslušenstvo; herné konzole; prehrávače; rekordéry; ovládače; počítačové príslušenstvo; nabíjačky; adaptéry;
kancelárska technika; fotoaparáty; videokamery a tužkové batérie.
Je zakázané vhadzovať osvetľovacie zariadenia a úsporné žiarivky.
O termínoch odvozu komunálneho a separovaného odvozu Vás budeme dodatočne informovať.

Ordinačné hodiny detskej ambulancie počas
letných mesiacov
Od 4.7. 2011 do 15.7. 2011 sa ordinuje nasledovne:
Pondelok: 7.00 – 9.00 Nové Sady _ od 11.30 do 13.30 Výčapy Opatovce
Utorok: 7.00 – 9.00 Čakajovce __ od 10.00 do 12.00 Výčapy Opatovce
Streda: 7.00 – 9.00 Nové Sady ___ od 11.30 do 13.30 Výčapy Opatovce
Štvrtok: 7.00 – 9.00 Čakajovce __ od 10.00 do 12.00 Výčapy Opatovce
Piatok: 7.00 – 9.00 Nové Sady __ od 11.30 do 13.30 Výčapy Opatovce

Od 18.7. 2011 do 29.7. 2011 sa ordinuje v DZS Čakajovce nasledovne:
Pondelok: 10.00 – 12.00
Utorok: 7.30 – 10.00
Streda: 10.00 – 12.00
Štvrtok: 11.30 – 13.30
Piatok: 13.00 – 15.00

Od 1.8. 2011 do 12.8. 2011 sa ordinuje nasledovne:
Pondelok: 7.00 – 9.00 Nové Sady ____ od 11.30 do 13.30 Výčapy Opatovce
Utorok: 7.00 – 9.00 Čakajovce ______ od 10.00 do 12.00 Výčapy Opatovce
Streda: 7.00 – 9.00 Nové Sady _______ od 11.30 do 13.30 Výčapy Opatovce
Štvrtok: 7.00 – 9.00 Čakajovce ______ od 10.00 do 12.00 Výčapy Opatovce
Piatok: 7.00 – 9.00 Nové Sady ______ od 11.30 do 13.30 Výčapy Opatovce
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Od 15.8. 2011 do 26.8. 2011 sa ordinuje v DZS Čakajovce nasledovne:
Pondelok: 10.00 – 12.00
Utorok: 7.30 – 10.00
Streda: 10.00 – 12.00
Štvrtok: 11.30 – 13.30
Piatok: 13.00 – 15.00

Telefónne čísla: Čakajovce 037/ 779 3167
Výčapy Opatovce 037/ 789 5048
Nové Sady 037/ 789 4146

Obecný úrad - úradné hodiny:
Emília Strihová
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

07.30 - 12.30
07.30 - 12.30
07.30 - 12.30
07.30 - 12.30
07.30 - 12.30

14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
14.00 - 15.30

Margita Tabačeková

- Párny týždeň
Utorok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Štvrtok 07.30 - 12.00 13.00 - 15.00
- 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

Kontakt:

Telefón: 037/ 789 4061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce: www.malezaluzie.sk
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.
Redakcia: Emília Strihová, Viera Predanocyová, Mgr. Anna Velikovová,
Mgr. Zuzana Plesníková
Grafická úprava: Mgr. Zuzana Kolenčíková
Občasník: EV4374/11. Nepredajné!
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