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opäť zatvorený. Hľadáme nájomcu, ktorý by vedel sprevádzkovať toto zariadenie na požadovanej 
úrovni, ale veľká nevýhoda našej obce je počet obyvateľov, čo odrádza potenciálnych záujemcov. 
Za obecné zastupiteľstvo poviem, že určite uvítame každý reálny návrh, kto by mohol prebrať           
a sprevádzkovať obchod. Aj pri týchto dvoch investičných akciách sa obec spolupodieľala na              
financovaní a keďže peniaze na tieto akcie boli účelové a účel ich použitia musí byť niekoľko rokov 
nezmenený. 
 V poslednej dobe všetci počúvame o probléme odpadu, čo sa netýka len našej obce, ale 
žijeme a bývame tu, tak je to aj náš problém. Bol vypracovaný projekt na zberný dvor pre bio-
logický odpad, ale žiaľ, financie na tento projekt neboli uvoľnené. Ale v Ntrianskom kraji bolo 
založené Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. 
Združuje 65 obcí a je ich, aj našim záujmom čo najviac odpadu separovať a následne recyklovať. 
Dostali sme nové smetné nádoby, ktoré dúfam, budeme všetci  používať. Cieľom je znížiť množstvo 
produkovaného komunálneho odpadu. Zákon o nakladaní s odpadmi  č.223/2001 Z. z.  z 15. 5. 2001  
hovorí,  že obec nemôže na likvidáciu odpadu doplácať svojimi finančnými prostriedkami. Preto 
sa ho snažme čo najviac triediť, aby vynaložené prostriedky boli účelne využité. Podľa zákonov 
platných od 01.01.2012 budeme musieť odpad separovať s väčšou dôraznosťou. V budúcnosti 
nebude dovolené skladovať komunálny odpad na skládkach TKO. Odpady sa musia zhodnocovať 
recykláciou na iné výrobky, alebo spaľovať za prísnych podmienok v spaľovniach na to určených. 
Z organických materiálov ako je tráva, seno, šupky zo zeleniny a podobne sa bude musieť vyrábať 
kompost. V nedávnom období bolo u nás moderné odpad vyviesť na starú skládku, prípadne na 
nové miesta, ale za toto dostala obec pokutu z Krajského úradu životného prostredia.
  Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR nadobudol účinnosť 1.3.2014. Zásluhou pána 
Matušku sa podarilo vybaviť registráciu, a tak v tomto roku bol v obci zriadený Dobrovoľný hasičský 
zbor. V súčasnosti sa snaží o sfunkčnenie strojov, ktoré má v majetku. Vďaka vedeniu OÚ Malé 
Zálužie dostal zbor dotáciu 6000,00 € na dokúpenie výstroja a výzbroje. V tomto období sa v spo-
lupráci s pánom Patrikom Krajčovičom už potrebný materiál obstaráva tak, aby sme boli zaradení 
do návrhu celoplošného rozmiestnenia požiarnych síl hasičských jednotiek SR v kategórii C. 
Chcel by som ešte spomenúť Občianske združenie „LABUŤ“, ktoré svoju činnosť vyvíja už viac 
ako rok. Doteraz sme mali len jednu spoločenskú organizáciu, a to Jednotu dôchodcov. Dievčatá 
z „LABUTE“ sú aktívne. Organizujú akcie, ktoré pripomínajú život našej dediny v nedávnej mi-
nulosti (napríklad – pripravujú druhý ročník podujatia „Uvarme si slivkový lekvár“), pripravujú 
stretnutia občanov so zaujímavými osobnosťami, naposledy s MUDr. Annou Líškovou prednášku 
o infekčných chorobách a zdravom stravovaní. Páči sa mi najmä to, že dobre spolupracujú s Jed-
notou  dôchodcov. Ich spoločné podujatia  majú dobrú úroveň a tiež robia dobré meno našej obci 
v širokom okolí. Z akcií organizovaných v tomto roku by som vyzdvihol Stavanie mája a rád sa 
poďakoval všetkým  zúčastneným. Vydarenou akciou bol aj Deň detí, ktorý bol zo začiatku na 
detskom ihrisku – aj za účasti hasičov z Nitry.  Pokračovalo sa netradične v kultúrnom dome, kde 
bolo bábkové divadlo. K úspešnému priebehu dňa detí prispeli svojou prezentáciou aj dve brigády 
Dobrovoľného hasičského zboru Malé Zálužie.
Bolo by toho ešte z diania veľa, ale musíme dať priestor aj iným. Tak mi zostáva len poďakovať 
všetkým vám, že ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa v našej obci žije dobre. Prajem 
Vám pevné zdravie, šťastie, lásku a porozumenie. Peter Novotný

zástupca starostky
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Vážení spoluobčania, chalupári, 
návštevníci,

 úvodom môjho príhovoru Vás chcem srdečne 
pozdraviť. Je mi cťou, že sa Vám môžem pár vetami 
prihovoriť v našich obecných novinách. Chcem Vám 
priblížiť dianie v obci za posledné obdobie.
     Od nového roka sa konali dve zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, na ktorých sme spolu s po-
slancami prerokovali veľa vecí dôležitých a potreb-
ných pre fungovanie a rozvoj našej obce. V prvom 
rade je to ukončenie čerpania európskych dotácií 
z Programu rozvoja vidieka, opatrenia LEADER, 
ktoré končí v roku 2014. Obec má podaný ešte 
jeden projekt, a to Úprava verejného priestranstva 
pri obecnom úrade. Dátum začatia jeho realizácie 
ovplyvňujú finančné prostriedky, ktorými sa obec 
spolupodieľa na financovaní, nakoľko toho spolu-
financovania, aj keď sa to nezdá, je dosť. Obec sa 
spolupodieľa finančnými prostriedkami zo svojho 
rozpočtu pri každom projekte, ktorý je financovaný 
z eurofondov. Pripomeniem niekoľko: oprava obec-
ného úradu a kultúrneho domu aj s výmenou kúrenia 
a elektroinštalácie, parkovisko s oplotením pred dol-
ným cintorínom. Pri týchto akciách prišla obec aj na 
ďalšie prekážky - napríklad problémy s vlastníctvom 
dotknutých pozemkov - parciel a ich klasifikáciou. Je 
to dedičstvo z dôb minulých a môžem len poďakovať 
pánovi Ing. Emilovi Fuskovi, že začal s ich riešením. 
Pri tomto mi nedá nespomenúť majetkové prekážky, 
ktoré sa vyskytli pri stavbe viacúčelového ihriska. 
Časť pozemku patrila Evanjelickému cirkevnému 
zboru a. v. z Nových Sadov. Problém sa vyriešil daro-
vacou zmluvou, aj  vďaka pani farárke Juššíkovej. 
 Z finančných príspevkov z úradu Vlády SR 
sa zase zrealizovala prístavba kultúrneho domu                     
a oprava budovy obchodu. Obchod – veľmi nás mrzí, 
ako zastupiteľstvo, tak aj pani starostku, jeho, pov-
edal by som, nepodarené fungovanie. V tejto dobe je 

Príhovor
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množstvo kurzov od riadenia a vedenia ľudí cez manažment, jazykové a počítačové kur-
zy po zvládanie stresu a efektívnu komunikáciu. Na univerzite tretieho veku som úspešne 
absolvovala špecializáciu psychológia. Okrem toho sa už 20 rokov venujem alternatívnym 
spôsobom liečenia rôznych chorôb a stavov mysle. Aj toto mi pomáha nájsť východisko           
z naoko neriešiteľných situácií.

Máte pri vašom hektickom živote čas aj na koníčky?

 Ale áno. Rada sa vzdelávam v ezoterike, chodím do divadla, opatrím si kvietky, idem 
na prechádzku, zabavím sa pri hudbe či tanci.

Kedy ste najšťastnejšia?

 Keď môžem tvoriť, vymýšľať nové veci. Nájdem úžasných ľudí, ktorí ma podporia           
a výnimočných, ktorí mi ich pomôžu zrealizovať. Napríklad vstup do dolného cintorína. 
Môj nápad podporili poslanci, našla som úžasnú architektku, ktorá urobila projekt. Som 
šťastná, že sa tento nápad s pomocou eurofondov nielen zrealizoval, ale dokonca v Bruseli 
získal aj medzinárodné ocenenie. Radosť mi robia aj malé veľké projekty, pri ktorých sa 
stretne správna skupina ľudí. Ako pri založení Dobrovoľného hasičského zboru. Opäť to bolo 
ako zázrak. Intenzívne som sa touto myšlienkou zaoberala a zrazu sa objavil úžasný človek, 
ktorý mal dostatok vedomostí a skúseností, aby mi túto myšlienku pomohol zrealizovať.

Každý projekt si okrem nadšenia žiada aj finančné krytie. Neraz je to pekná kôpka 
peňazí. Keďže obecné pokladnice majú veľmi obmedzené možnosti a vystačia sotva na 
základné potreby obce, máte zázračného oslíka alebo Arabelin prsteň?

 Oslíka ani prsteň na veľkú škodu nemám, a tak musím hľadať iné možnosti. Pýtam 
sa priateľov a známych, skúšam žiadať peniaze na projekty od rôznych inštitúcií. Občas sa 
mi zadarí niečo získať. Potom môžeme zrekonštruovať predajňu potravín, kultúrny dom, 
vybudovať prepotrebný sklad, či multifunkčné ihrisko. 

Aby ste to všetko stihli, musíte mať úžasné rodinné a priateľské zázemie...

 Áno. Môj Martin je mi veľkou oporou. Zastane za mňa prácu v domácnosti aj                       
v záhrade, keď treba, pomôže pri organizácii podujatí, pomáha seniorom, poopravuje, čo sa 
pokazí doma alebo na obecnom. Mám potom viac času tešiť sa z detí a vnúčat. Mám aj veľa 
kamarátov, ktorí sa doteraz vždy zjavili, keď som ich potrebovala.

Úspešných 60 rokov máte za sebou. Aké plány máte do ďalšej etapy života?

 Byť ešte dlho mladá, zdravá, šťastná a spokojná a to isté želám aj obyvateľom našej 
malej milej obce.

Rozprávala sa Alena Bučeková
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Žijú medzi nami

Emília Strihová, starostka

Tento rok ste plná energie oslávili v Malom Záluží 60-ku. Najskôr ste sem chodili k starej 
mame, od 10 rokov tu žijete, dnes ste tu starostkou. Čo Vám tu dnes chýba?

 Súdržnosť medzi mládežou, nezištné priateľstvá. Možno je to tým, že je tu málo 
mladých ľudí, ale verím, že malé deti, ktoré sa v posledných rokoch v obci narodili alebo sa 
sem prisťahovali, takúto partiu raz vytvoria.

Ale predsalen, mladí ľudia v obci sú. Čo robíte pre to, aby sa tu dobre cítili?

 Naši mladí majú k dispozícii nové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, kde 
môžu hrať celý rad kolektívnych športov. Opustenú škôlku sme upravili, dali nové osvetle-
nie, kúrenie, doplnili športové náradie. Cvičeniachtiví chlapci a chlapi doniesli ďalšie náradie 
a teraz tam cvičia, posilňujú, organizujú súťaže v silovom trojboji. Keď zožieniem peniaze, 
kúpim nový pingpongový stôl, pretože starý už doslúžil. Aj starší si budú môcť zmerať sily         
s mladšími. 

A čo seniori? 

 Úzko spolupracujem s Jednotou dôchodcov Slovenska. Teší ma, že má aktívnych členov 
aj aktívny výbor. Zapájajú sa do všetkých podujatí, či už vlastných, organizovaných obcou 
alebo Občianskym združením Labuť. 

Pracovali ste v Bratislave, tu v obci, v Nitre, robili ste vychovávateľku, krčmárku, kvali-
tárku, skladníčku, dopravnú referentku, zberačku dát, vedúcu telefónnej centrály, super-
vízorku. Pomohli vám tieto pracovné skúsenosti pri zvládaní funkcie starostky?

 Určite. Vždy to bola práca s ľuďmi a aj práca starostky je taká. Či už to boli kolego-
via, zamestnanci alebo ľudia zvonka, s ktorými prichádzam do kontaktu. Aj množstvo 
bývalých profesií mi pomáha rýchlejšie sa zorientovať v rozličných situáciách. Musela som 

sa naučiť zvládať stresy, nezvládnuteľných, 
agresívnych klientov aj rôznorodé náročné 
situácie, ktoré prináša život. Tak ako situácie, 
v ktorých sa ocitám vo funkcii starostky.

Aj vaše vzdelanie je rôznorodé, tak ako 
vaše zamestnania...

Po maturite som si ako vychovávateľka na 
polygrafickom učilišti musela spraviť peda-
gogické minimum, v elektrárňach to bolo 
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refunduje (zaplatí) faktúru obci. Tento pro-
ces trvá aj 6 až 8 mesiacov.
Potom už nič nebránilo zhotoveniu diela. 
Práce sa začali 12.8.2013 a dielo vo výške 
53 500 € bolo dohotovené a kompletne 
odovzdané 28.10. 2013.
 Teraz si už ani nespomeniem na 
všelijaké problémy, ktoré sa počas budova-
nia a prác vyskytli a bolo ich veru neúre-
kom - vyváži ich dobrý pocit pri pohľade na      
parkovisko a vstupnú bránu cintorína.

Do tohto času už máme zaplatené stavebné práce vo výške 41 000 € a ešte čakáme na refundáciu 
DPH z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
 1. februára 2013 sa začala  prestavba momentálne neprevádzkovanej predajne potravín. 
Investícia si vyžiadala 18 763 €. Úrad vlády poskytol dotáciu vo výške 15 000 € vlastné pros-
triedky obec investovala vo výške  3 763 €. Investícia to bola prepotrebná, pretože po odchode 
p. Kopečnej bola predajňa v dezolátnom stave a žiadna inštitúcia (hygiena) by prevádzkovanie 
potravín v takomto stave nepovolila. Obchod je priestranný, svetlý a zmodernizovaný – no 
zatiaľ sme nenašli obchodníka, ktorý by bol schopný ho prevádzkovať. Momentálne s jed-
ným rokujeme, od obce dostal aj veľmi výhodné podmienky a dúfam, že naše jednania budú          
dotiahnuté do úspešného konca a obchod budeme v dedine konečne mať...
 Nedá mi nespomenúť aj veľmi potrebný novovybudovaný dvojpodlažný sklad pristavený  
k budove OÚ. Hoci je naša budova veľká a dovolím si povedať aj reprezentatívna, chýbali nám 
priestory na uskladnenie rebríkov, kosačiek a ostatného náradia od skrutkovačov a kladív až 
po klince a skrutky, ktoré každý objekt nevyhnutne potrebuje.
 Peniaze vo výške 10 000 € som vybavila z úradu vlády ako dotáciu a OZ odsúhlasilo                  
vlastné finančné prostriedky vo výške 4 085 € . Projektant Detail plus p. Brezovan z Piešťan vyhotovil 
projekt, ktorý sme potom ešte upravovali, aby sme sa prispôsobili našim finančným možnostiam. 
Samozrejme sklady mohli byť aj priestorovo väčšie ale s veľkosťou rástli aj náklady na ich výstavbu...
Práce na tomto diele sa začali v októbri 
2013 a do decembra 2013 už bolo dielo 
odovzdané a mohli sme sklady využívať. 
V dolnom sklade sú umiestnené rebríky, 
kosačky a náradie, horný slúži pre potre-
by sály. Tu sa môžu odkladať momentálne 
nepotrebné stoličky, pri oslavách a rôznych 
podujatiach sa v ňom môžu uskladňovať 
zákusky a nápoje, ktoré doteraz  nebolo kde dať.
Vybudovať tieto diela bolo pre obec veľmi 
potrebné a verím, že budú občanom dobre 
slúžiť.

Emília Strihová
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Výstavba v obci v roku 2013 -  alebo čo nám 
v minulom roku pribudlo...

 V nedeľu 3. novembra minulého roka po službách božích sa konala vysviacka nového 
kríža, ktorý vysvätila pani farárka Mgr. Jana Juššíková vtedy ešte Bartová. O tejto skutočnosti 
sme informovali v Občasníku 2/2013. Trošku by som túto strohú informáciu rozviedla, nakoľko 
parkovisko a vstupná brána do cintorína je jednou z novodobých dominánt obce a myslím si 
že môžeme byť na uvedené dielo právom hrdí.
 Prvá myšlienka vybudovať parkovisko pred cintorínom vznikla pred tromi rokmi              
a vyplynula z programovej ponuky projektu LEADER v rámci Mikroregiónu RADOŠINKA. 
Jedná sa o projekt III. etapy programu LEADER – Úprava verejných priestranstiev. 
Prvé rokovania sa začali v októbri roku 2011 pôvodne s Ing. Dobruckou, vynikajúcou záhrad-
nou architektkou, ktorá si prizvala k technickej spolupráci  Ing. Výbocha a po viacerých           
pracovných stretnutiach na ktorých obecné zastupiteľstvo zvažovalo polohu, tvar, ale hlavne 
miesto, kde sa bude parkovisko nachádzať - uvažovalo sa aj o parcele oproti cintorínu -  rozhodli 
sme o vám už známej konečnej verzii.
 Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať poslancovi Miroslavovi Fuskovi, ktorý nám veľmi 
promptne a podľa potreby vyhotovil výškopis a polohopis miesta nevyhnutne potrebný k projektu.
A musím poznamenať, že nielen k tomuto, ale aj pri rekonštrukcii Obecného úradu a pri prístavbe 
skladu pri OÚ asistuje a pomáha pri každom probléme, ktorý nejako súvisí s prácou geodeta.
 Verejnú súťaž o dielo vyhrala firma ELLIO Nitra s ktorou sa mi podarilo vyrokovať aj 
prefinancovanie diela za veľmi výhodných úrokových podmienok. To znamená, že ak obec 
buduje dielo z eurofondov je potrebné najprv dielo zhotoviteľovi zaplaťiť a až po zaplatení štát 

Čo sa vybudovalo v obci
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1. ročník hokejbalového turnaja v Malom Záluží
 Dňa 15. 2. 2014 sa uskutočnil 1. ročník v hokejbalovom turnaji. Počasie nám vyšlo na 
jednotku, pretože bolo príjemných 24 stupňov. Celkovo sa zúčastnili 4 mužstvá, ktoré chceli 
zabojovať o najcennejší kov a to zlato. Zúčastnilo sa aj domáce mužstvo, ktoré bolo poskladané     
z veľmi kvalitných hráčov. Avšak aj ostatné tímy boli veľmi kvalitné.
Zúčastnené tímy: TORPÉDA TEAM, KAPINCE TEAM, MALÉ ZÁLUŽIE TEAM, ČAB TEAM.
 Celý čas mal pod kontrolou hru tím TORPÉDA. Tím KAPINIEC, MALÉHO ZÁLUŽIA 
a ČABU boli vyrovnaní súperi. 
1. Zápas domácich: MALÉ ZÁLUŽIE vs. KAPINCE
 Zápas začali lepšie domáci. Po 1. tretine viedli (1:0). V 2. tretine ukázali kvality aj hráči 
z Kapiniec, ale nepomohlo im to a domáci zvýšili. Po dvoch tretinách (2:0). Avšak v 3. tretine 
došlo k malému zraneniu zo strany domácich a tím Kapiniec dokázal stav vyrovnať a následne 
aj otočiť po nepovšimnutých fauloch! Konečný stav tohto stretnutia (2:3). 
Góly: Malé Zálužie –   Martin Ondrášek 1, Ivan Marci 1
MALÉ ZÁLUŽIE vs. TORPÉDA
 Zápas číslo dva pre domácich začal omnoho lepšie tím TORPÉDA. Hrali veľmi kombino-
vane. Celú tretinu domácich obstreľovali ako malé deti. Avšak domácich podcenili a po 
primitívnej chybe sa dostali do vedenia domáci zásluhou Martina Ondráška, ktorý vystihol 
moment prihrávky a dostal sa do samostatného nájazdu a tam sa nezmýlil! Po 1. tretine bol 
stav (1:0). V 2. tretine sa TORPÉDA nevedeli dostať pred bránku domácich a dosť boli nervóz-
ni. Upokojili si ale hru a dokázali domáci tím poraziť a to celkovým skóre (1:7). 
Góly: Malé Zálužie – Martin Ondrášek 1
MALÉ ZÁLUŽIE vs. ČAB
 Zápas tento krát začal omnoho lepšie tím z Čabu, keď dokázal prekonať brankára domácich 
hneď v 1. tretine 3-krát. Stav po 1. tretine (0:3). Ale tím domácich sa cez prestávku dal dokopy 
a dokázal znížiť stav stretnutia na (1:3). A hneď na začiatku 3. tretiny si domáci zložili akciu na 
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Spoločenské a kultúrne podujatia 

Privítali sme medzi nami športového redaktora 
Petra Bučeka

 Prvým podujatím Občianskeho združenia „LABUŤ“ v roku 2014 bola beseda so 
športovým redaktorom Slovenského rozhlasu Petrom Bučekom, ktorá sa uskutočnila 
18.01.2014 o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu v Malom Záluží.
 
 Šport  je  dôležitou súčasťou spoločenského života a púta pozornosť ľudí. Pôsobí 
v ňom veľa osobností, nielen spomedzi športovcov, ale aj organizátorov, novinárov...
 Vo februári sa konali zimné olympijské hry v Soči, preto sme sa rozhodli pozvať na 
besedu práve pána Petra Bučeka, ktorý sa osobne 
zúčastnil mnohých olympiád, aby sa s nami pode-
lil o svoje zážitky a postrehy z nich. Jeho rozprávanie 
bolo zaujímavé a vtipné boli aj príhody, ktoré sa mu 
stali počas nahrávania. Okrem olympijských hier 
bola témou aj situácia v slovenskom športe a zákuli-
sie športového prenosu, či už na olympiáde alebo 
na rôznych súťažiach. Vyslovil myšlienku, že olym-
pijské hry spájajú národy a mali by sa niesť v duchu 
„fair play“. Počas besedy sme mohli sledovať aj zábery             
z otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier 
v Pekingu, ktoré sa konali v roku 2008. Ako nám 
prezradil, podľa neho to bola najkrajšia a najlepšie 

priateľská atmosféra, občania sa živo 
zapájali do besedy a kládli hosťovi 
zaujímavé otázky, na ktoré dostali ešte 
zaujímavejšie odpovede. 

 Pán Buček, v mene členov OZ 
„LABUŤ“ a občanov Malého Zálužia 
ďakujeme za príjemne strávené  sobot-
né popoludnie a želáme Vám všetko 
dobré, hlavne zdravie a veľa ďalších 
zaujímavých pracovných príležitostí.
  

Zuzana Plesníková

zorganizovaná olympiáda, na ktorej sa zúčastnil. Okrem toho sme sa dozvedeli aj o jeho 
začiatkoch, ako sa stal športovým redaktorom a poodhalil nám aj čo to zo svojho súkromia. 
Šport je téma pre ľudí príťažlivá, dokazuje to aj hojná účasť občanov. V sále KD bola veľmi 
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Autor fotiek: Boris Zábražný

Stavanie Mája

OBČASN ÍK

10

jeden dotyk a dokázali znížiť už iba na jeden gól. Neskôr na to domáci znovu dokázali dať gól, 
ale nebol uznaný! Všetci v ten moment tvrdili, že gól bol, ale rozhodca nevidel situáciu pred 
bránkou, keďže nás tam bolo veľa a tak nariadil samostatný nájazd. V tom sa domáci hráč nepre-
sadil. Ale gól to bol určite, keď ešte aj hráči tímu ČAB sa po turnaji priznali, že gól bol. Išlo im ale o 
2. miesto, tak sa nemohli cez zápas priznať. Ale domáci sa nevzdali a išli na sto percent a dokázali 
férovo vyrovnať. V tom hráči tímu ČAB začali hrať veľmi tvrdo a to domáci nezniesli a nakoniec         
prehrali (3:4). 

Góly: Malé Zálužie – Martin Ondrášek 3, Jakub Slivka 1         
Na konci turnaja sa rozdali ceny.

                              Poradie                                             Názov tímu                               Skóre               Body
1. miesto tím TORPÉDA 39:1 9
2. miesto tím ČAB 5:15 6
3. miesto tím KAPINCE 3:17 3
4. miesto tím MALÉ ZÁLUŽIE 7:14 0

Celkové skóre domácich: inkasované góly 4; strelené góly 7

dvere do kúzelného sveta.”- François Mauriac.
 Deti si z tohto stretnutia odniesli nielen 
pekné zážitky, ale aj nové poznatky o živote 
a ľudských vlastnostiach. Zároveň si čítaním 
rozvíjali tvorivé myslenie a hravou formou obo-
hatili   svoju slovnú zásobu.

  knihovníčka 
Zuzana Plesníková

Marek Černý

 Putovanie do ríše zvierat 
 Záujem o knihy zo strany detí klesá, čítanie sa v ich očiach považuje za povinnosť, 
nie oddych. Radšej siahnu po počítačovej hre alebo trávia čas na internete. Preto sa Obecná 
knižnica Male Zálužie v spolupráci s Občianskym združením "LABUŤ" rozhodla pripraviť 
pre deti tvorivé popoludnie v knižnici, ktoré sa konalo v nedeľu 30. 03. 2014 o 15.00 hod. 
 Hlavnou témou bolo spoznávanie ríše zvierat hravou formou a tvorivými aktivi-
tami. Najskôr si deti rozdelili zvieratká, ktoré mali predstavovať. Následne si každý svoje 
zvieratko vymodeloval z plastelíny. Presvedčili sme sa, že deti majú obrovskú fantáziu                                
a kreatívnosť, hlavne čo sa týka farieb a stvárnenia zvierat. 
 Od tvorivej činnosti sme ďalej prešli k čítaniu bájok, pri ktorom sme sa dostali do sveta zvierat. 
Tie však v tomto prípade poukazovali na zlé ľudské vlastnosti a vysmievali sa im. Táto aktivita 
pomohla deťom rozlúštiť mravné ponaučenie vyplývajúce z každého príbehu. Popri čítaní bájok 
deti dotvárali prostredie, v ktorom sa dej bájky odohrával. O to nám pri čítaní predsa ide, prostred-
níctvom kníh sa vždy dostaneme do iného sveta. Ako hovorí známy citát: “Čítanie sú otvorené 
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Deň detí
 1.júna oslavujú svoj sviatok všetky deti. Tak ako každý rok sme sa stretli v sobotu, 7. júna, na 
našom krásnom detskom ihrisku. Počasie sa nám vydarilo a tak sme mohli začať s našimi disciplínami. 
 Boli rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť všetky deti a tak získať zaslúžene maškrtky. 
O 14:30 do našej malej dedinky zavítali hasiči, aby nám odprezentovali hasičskú techniku.    
Mohli si popozerať celé hasičské auto a taktiež vyskúšať  hasičskú uniformu. Deti si mohli opekať 
aj špekačky, ktoré si lahodne vychutnali. Týmto dňom sme deťom vyčarovali na ich tvárach   

úsmev a nie len im, ale aj ich rodičom. 
No len predsa, nie je krásne, keď vidíte 
svoje dieťa, aké je šťastné? 
 Tento deň sa ale nekončil, a tak o 15:30 
sme sa presunuli do sály kultúrneho domu, 
kde nás čakalo predstavenie bábkového di-
vadla Bum Bác zo Šamorína. Predstavenie 

nebolo len také obyčajné. Detičky si mohli taktiež vyskúšať zaspievať 
na karaoke show s detskými pesničkami. Po predstavení k nám zavítala 
Alexandra Krošlaková aj so svojím koníkom Santerom, na ktorom sa 
mohli všetky deti previesť. 
Na detských tváričkách bolo vidieť, že tento deň sa im veľmi páčil, 
čo aj nás teší, že sme im mohli spraviť takúto radosť. Všetky deti sa 
zabávali a unavené s vyslúženými  sladkosťami sa pobrali domov. 
 A na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí pri 
oslavách Dňa detí pomáhali a popriať si, aby táto super vydarená 
akcia bola o rok ešte vydarenejšia.    

Michaela Ondrášková
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Prednáška „Infekčné choroby a ako im predchádzať“
 Dňa 3.5.2014 sa konala zdravotná prednáška na tému „Infekčné choroby a ako im 
predchádzať“, ktorú organizovalo Občianske združenie „LABUŤ“. Spoluorganizátorom 
prednášky bola Jednota dôchodcov Malé Zálužie. Na úvod predsedníčka OZ „LABUŤ“          
Mahuliena Sochorová bližšie predstavi-
la členku občianskeho združenia, pani 
prof. MUDr. Annu Líškovú, PhD., ktorá 
nám porozprávala o zdravom stravo-
vaní, infekčných chorobách, spôso-
bených vírusmi a baktériami. Dozvedeli 
sme sa okrem iného aj o ochoreniach, ktoré 
spôsobujú kliešte a o rôznych druhoch 
chrípky. Zamerala sa na príčiny týchto 
ochorení, ako im predchádzať a čo máme 
robiť, keď už ochorieme.
 Po úvodnej prednáške sa prítom-
ní mali možnosť pýtať na otázky, ktorých 
odpovede ich zaujímali. Niektorí sa podelili aj so svojimi skúsenosťami s chorobami. Na záver 
predsedníčka združenia poďakovala pani doktorke za poučné a príjemne strávené popoludnie.

Zuzana Zábražná
Majáles 

 Kto nezažil majáles, nevie čo je to poriadna zábava. Takto jednoducho si dovolím zhodnotiť 
perfektnú akciu, ktorá sa uskutočnila 31. mája 2014 v kultúrnom dome v Malom Záluží  pod 
záštitou pani starostky. Majáles je pôvodne študentská slávnosť a tak sme sa na tom "ujlackom"  
zabávali do rána bieleho, ako sa na „študentov“ patrí. Hostitelia nás uvítali kalíštekom ostrej 
vody, dámy dostali voňavú ružičku a už od dverí nás do tanca lákal DJ Moravčík. Po prvých 
tanečných kolách prišla na rad aj bohatá večera, aby sme mali do rána dosť energie. Na parkete 

sme vyčarovali tanečné kreácie  
k melódiám  tých najlepších 
hitov z rôznych žánrov. DJ 
Moravčík nás na parkete 
dokonca stíhal tematicky 
upravovať na kovbojov, pirátov, 
či pestrofarebné strašidlá. Pre 
úsmev na tvári       a zábavu si do 
Malého Zálužia určite prídeme 
aj o rok priatelia. Ďakujeme!

Mgr. Zuzana Jančovičová  
Kotrbál & company
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Činnosť OZ Mikroregiónu RADOŠINKA

Slávnostné otváranie umeleckých diel a Umelecký workshop
Cesty vody – cesty k sebe

 V piatok 9. mája 2014, deň pred Umeleckým workshopom Cesty vody – cesty k sebe 
prebehlo slávnostné otváranie umeleckých diel v obciach Lukáčovce, Alekšince, Nové Sady časť 
Kotrbál a Hruboňovo.
 Aktivita sa uskutočnila v rámci projektu nadnárodnej spolupráce partnerov MAS OZ   
Mikroregión RADOŠINKA (SR), MAS Podlipansko o.p.s. (ČR) a MAS Lípa pro venkov z.s. 
(ČR). Projekt nesie názov Cesty vody – cesty k sebe a jeho hlavnými cieľmi bola spolupráca ob-
och národov, nadviazanie priateľstiev a spoločnými realizáciami sa pokúsiť skultivovať a skrášliť 
prostredie na našom vidieku, s dôrazom na zachovanie rázu krajiny a tvorbu pridanej hodnoty. 
Pre tento účel spracovala skupina výtvarníkov, remeselníkov a umelcov z oboch krajín pod ve-
dením realizačných tímov z Miestnych akčných skupín viacero návrhov k vybraným lokalitám. 
Tie boli predložené obecným zastupiteľstvám dotknutých obcí na komunitné prejednanie. Vy-
brané návrhy prešli ďalším spracovaním, so zakomponovaním požiadaviek obyvateľov a zástup-
cov každej z obcí. Krátko nato sa pristúpilo k realizácii diel, ktoré priblížime v nasledujúcom texte. 
 Rytmická vlna v Lukáčovciach vychádza                      
z návrhu miestnej scénografky Soni Mrázovej. Na re-
alizácii sa okrem spomínanej autorky návrhu podieľali: 
rezbár Martin Holub a kováč Leo Pivoňka z MAS Podli-
pansko a keramikárka Viera Fuseková z obce Lukáčovce. 
Najvyššie prvky z kovu slúžia ako stojan na bicykle, nižšie 
komponenty z „mäkko“ opracovaného dubového dreva 
predstavujú lavičku na sedenie, najnižšie komponenty z 
keramiky sa postupne strácajú smerom k neďalekému 
vodnému toku Blatina. Ako uvádza autorka návrhu „Rytmická vlna sa dá chápať ako vlna 
vody, ale aj hudobná skladba na tému voda“. Umelecké dielo bolo dokončené 8. mája 2014. 

 Dielo v Alekšinciach môžeme považovať za 
jedno z najrozsiahlejších a najkomplexnejších. Prvot-
nou myšlienkou bola personifikácia vody v spojitosti 
s potokom Andač. Vzhľadom na rozlohu ponúkaného 
priestoru sa však prešlo k úvahám o rozľahlejšom diele. 
Výtvarníci dospeli k zámeru prepojiť trstinu a priľahlé 
priestranstvo ohraničené vodnými tokmi náučným 
chodníkom s cestou v rákosí, betónovou ponornou 
lávkou a hracími prvkami z farebnej keramiky. Od 

betónovej lávky sa neskôr upustilo, no vďaka podnetom zo strany obce a základnej školy boli 
do návrhu zakomponované informačné tabule s náučnou tematikou o miestnej faune a flóre. 
Zo strany výtvarníkov pribudol vodník na brehu potoka Andač a sedací labyrint. Čoskoro bude 
v trstine vytvorená kľukatá „tajomná cesta“ spájajúca „sedací labyrint“ so scenériou „pod hladinou“.     
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Milí naši spoluobčania,
 prihováram sa Vám, aby som zhodnotila našu činnosť ZO-JDS v Malom Záluží za I. polrok 2014.
Konalo sa ,,Trojkráľové posedenie pri jedličke a vianočnom punči, kde boli pozvaní všetci naši 
seniori v obci. Oboznámili sme sa, aké zvyky boli zaužívané na Slovensku od adventu, počas Vianoc    
a končiac Tromi kráľmi, ktoré pretrvávajú v našej obci až dodnes. Vypočuli sme si krásne vianočné 
piesne a koledy, pri ktorých sme prežili pekné chvíle a pohodu Vianoc a Nového roka. Nový rok 
sme privítali pekným vinšom a dobrým vianočným punčom všetkých prítomných našich seniorov 
a hosti. Bolo to veľmi milé posedenie, pri ktorom sme si zaspomínali na svoje detstvo, ktoré sme 
prežili počas vianočných sviatkov s rodičmi.
 Začiatkom februára som bola pozvaná ako delegátka na Výročnú členskú schôdzu do                  
Nitry, do učiteľského klubu JD, pani Čaprnkovej, kde má účasť vyše 100 členov JD. V tomto mesiaci 
navštívili naši členovia SND v Bratislave, ktoré uviedlo hru ,,Jana Eyrová“. Taktiež sme sa boli kúpať 

Činnosť základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Malom Záluží

na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi. 8 marca sme 
mali Výročnú členskú schôdzu JD spojenú s občerstvením 
a nezabudli sme ani na naše ženy, ktoré dostali kvietok, 
pretože bol Medzinárodný deň žien. Pozvaní boli všetci 
naši členovia JD a taktiež i hostia z Okresnej JD v Nitre – 
predseda Ing. Ivan Liday a tajomníčka Anna Mesárošová 
ako delegátka, ktorá sledovala priebeh našej schôdze. 
Prvá časť schôdze bola pracovná, na ktorej sme zhodnoti-
li výsledky činnosti ZO- JD za r. 2013. V druhej časti sme 
oboznámili našich členov s plánom  práce na rok 2014 
a pripraveným rozpočtom finančných prostriedkov na rok 2014. V apríli sme navštívili divadlo A. 
Bagara v Nitre - veselohru ,,Sudcove starosti“ a ešte v tomto mesiaci druhú veselohru ,,Korepetítor“. 
V tomto mesiaci sme sa boli kúpať na termálnom kúpalisku v ,,Salibách“.  
 V predvečer 1. mája naši členovia JD pomáhali pri stavaní prvomájového vysokého stromu 
vyzdobeného farebnými stužkami a slovenskou zástavou, čo bolo veľmi  zaujímavé, čo sa hocikde 
nevidí, že na vysokom strome veje slovenská zástava. Potom nasledovala opekačka, kde si mohli 
všetci prítomní opiecť párky s horčicou a chlebom, ktoré nám chutili a pritom nám vyhrávala 
dobrá muzika. Začiatkom mája sme sa zúčastnili Umeleckého workshopu v Hruboňove, kde 
bola zabezpečená kyvadlová doprava pre ľudí autobusom. Boli pripravené rôzne remeselnícke 
stánky, práca s hlinou a tiež výtvarné dielne pre deti. Ukončenie mája zakončil  v našej obci    
majáles, ktorý pozýval ľudí do tanca. Zúčastnili sa ho aj naši seniori a mladší ľudia. 
 V júni sme sa boli kúpať na termálnom kúpalisku v Salibách. V tomto mesiaci sa začal aj 
týždňový kúpeľný  pobyt v Turčianskych Tepliciach, ktorý     absolvovala jedna naša členka z JD.  
Kúpeľného pobytu v Číži  sa zúčastnili dvaja členovia JD.
Spolu s Občianskym združením ,,LABUŤ“ v Malom Záluží zberáme recepty na pečenie slivko-
vých dobrôt na akciu ,,Uvaríme si slivkový lekvár“, ktorá sa bude konať v auguste 2014.      

                                                            Elena Líšková
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 V šk. roku 2013/14 navštevovalo MŠ v Nových Sadoch 40 detí, z toho 7 detí z Malého 
Zálužia.Adam Szombath - predškolák, Alex Szombath, Patrik Krajčovič - predškolák, 
Marek Krajčovič, Petra Novotná, Natália Káčerová- predškoláčka, Sebastián Kluf.
 Počas školského roku sme spolu zažili veľa hier, výletov ale i učenia. Navštívili sme BD v Ni-
tre, knižnicu v Nových Sadoch, boli sme na školskom výlete v Slovenskom poľnohospodárskom 
múzeu v Nitre, kde sa deti dozvedeli veľa z minulosti našich predkov, ale sa i zabavili                                              
v parku na Sihoti. Veselou akciou bol karneval, kedy sa deti premenili na princezné, kvietky, 
zvieratká a rôzne rozprávkové bytosti. Staršie deti si užili „Noc s pirátmi“, keď spali v MŠ a prežili 
popoludnie a večer plný hier a zábavy (hľadanie pokladu, návšteva kaštieľa, varenie gulášu).                                                                          
Želám deťom pekné prázdniny, aby si oddýchli a v septembri nastúpili zdravé do MŠ a školy. 

Čo sa udialo v škôlke a škole

MAS Podlipansko o.p.s. sa realizujú diela v obciach Radim, Zásmuky, Dobřichov, Klášterní 
Skalice a Miškovice. 
 Ako už bolo spomenuté v úvode, slávnostné otváranie umeleckých diel predchádza-
lo Umeleckému workshopu, ktorý sa konal v sobotu 10. mája 2014 v obci Hruboňovo. Pre 
návštevníkov z obcí OZ Mikroregión RADOŠINKA bola zabezpečená kyvadlová dop-
rava, prebiehal remeselný jarmok s ukážkou tradičných remeselných techník, prehliadka 
umeleckých diel s výkladom a folklórny festival, na 
ktorom v priebehu popoludnia vystúpili spevácke 
skupiny Hruboňovčanka a Čabanka, detské folklórne 
súbory Pelikánik a Zbežanček, Elena Hadvigová, gos-
pelová kapela LuSaKo a folklórny súbor Šuriančanka.
 Ďakujeme za trpezlivosť a skvelú prácu 
všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii umeleckých 
diel a asistovali výtvarníkom. Veľké poďakovanie pat-
rí občanom, obecnému zastupiteľstvu a starostovi 
z obce Hruboňovo, sponzorom, partnerom, dodávateľom a členom MAS OZ Mikroregión 
RADOŠINKA za pomoc pri organizácii Umeleckého workshopu Cesty vody – cesty k sebe.

Kancelária MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA
Autor fotografií: Roman Hraška
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V okolitom priestore sa uvažuje o postupnom umiestňovaní herných prvkov. Scenéria v podo-
be, ako ju dnes vidíme je kontextom návrhov viacerých výtvarníkov participujúcich na projek-
te, pretvorených do súčasného vzhľadu vďaka veľkému úsiliu obyvateľov Alekšiniec, pomoci         
v podobe materiálneho a technického vybavenia zo strany PPC Čab, a. s., a miest-
nej výtvarníčky Juliany Hadvigovej, ktorá nad celou realizáciou držala ochrannú ruku.
 Československá vŕba v Nových Sadoch, časť Kotrbál. Na 
určenej lokalite Nové Sady - Kotrbál, rastie medzi cestou a potokom 
päť starých vŕb. Niekto ich tu pred dávnymi rokmi zasadil do kruhu. 
Terajšia geometria rozmiestnenia stromov v kruhu napovedá, že tu 
jedna vŕba chýba. Hrot šesťuholníka v blízkosti potoka je prázdny. 
Pôsobí, ako by aj tu pred rokmi stával strom.
 Výtvarníci a remeselníci pod vedením autora myšlienky         
výtvarníka Lukáša Gavlovského  prišli s nápadom tento strom opäť 
vysadiť. Partneri z Čiech priniesli prúty zo svojho kraja, z povo-
dia riečky Výrovky. Pridali sa k nim vŕbové prúty z Nových Sadov a 
vytvoril sa prepletenec na mieste chýbajúceho stromu. Pre lepšiu 
súdržnosť boli prúty vzájomne zviazané prírodným špagátom, ktorý 
časom zotlie. Súčasťou diela je sedenie v tvare spoločného loga pro-
jektu nadnárodnej spolupráce Cesty vody – cesty k sebe, ktoré určite využijú miestni obyvatelia 
k stretávaniu a prípadní návštevníci k oddychu a načerpaniu síl pri cestách okolitou krajinou. 

 Šepkajúce vŕby v Hruboňove. O človeku, ktorý 
nám dokáže načúvať, hovoríme, že je našou vŕbou. 
Môžeme sa mu zveriť, šepkať mu svoje priania i tajnosti. 
Môžeme čakať, či nám odpovie. Takých majestátnych 
vŕb sú v Hruboňove celej stromoradia. Výtvarník Lukáš 
Gavlovský navrhol využiť silné konáre z úpravy ich ko-
rún na vytvorenie trojice zelenajúcich sa objektov, ktoré 
by slúžili predovšetkým k detským hrám. Vo všetkých 
troch stanovištiach by ústil pod zemou prepojený zvu-

kovod. Stavby z dlhých odborne pestovaných vŕbových prútov sú dnes už rozšírené. Zámerom 
umeleckého rezbára bolo recyklovať miestny materiál a materiál z Nových Sadov – časť Kotrbál. 
 Najrozsiahlejším z trojice objektov je hniezdo v tvare prstenca s priemerom 6 metrov. 
Koly rôznych dĺžok sú pod rôznymi uhlami prepletené a na niektorých miestach ešte vzájomne 
zviazané obyčajným prírodným povrazom. Špirálový domček je drobná stavbička zámerne 
navrhnutá ako hranatý útvar zostavený z oblého organického materiálu. Koly sú kotvené 
rovnako ako u Hniezda a vytvárajú zvislú palisádu. Stanovište vŕba je kovový zvukovod pevne 
kotvený v zemi, ktorý by mal v ideálnom prípade postupne zarastať do organického materiálu. 
Do vŕby bude možné skutočne hovoriť a hlasy sa z nej budú ozývať na zvyšných stanovištiach.
 Nové zelené zákutia ocenia predovšetkým deti. Pri svojich hrách sa vydajú za hranice 
bežného detského ihriska. Umelecké dielo bolo dokončené 4. apríla 2014 a na jeho realizácii sa 
podieľali remeselníci a výtvarníci z oboch národov.
 V súčasnosti sú v procese realizácie umelecké diela v obciach Čab a Kapince. Na území 
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Separovanie odpadu 

PONITRIANSKE ZDRUŽENIE OBCÍ
PRE SEPAROVANÝ ZBER A NAKLADANIE 
S ODPADMI
Vážení občania, 
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie 
s odpadmi, ktorého členom je aj  obec Malé Zálužie,  zavádza 
od 1.7. 2014 projekt separácie skla, papiera, plastov a bio-
logicky - rozložiteľných odpadov v zmysle platnej legislatívy, 
ktorá je pre všetkých obyvateľov záväzná.

Prečo je vlastne nevyhnutné triediť odpad?
 Dôvodov skutočne nie je málo. Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného 
zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo 
odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje sa opätovné využitie od-
padov recykláciou. Existuje však aj  ďalší dôvod. Skládkovanie bude v budúcnosti stále drahšie, nakoľko 

                                                 Predstavenstvo Ponitrianskeho združenia obcí 
                                          pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

| Výčapy – Opatovce 204 | 951 44 | Tel.: +421 915 494 145 | IČO: 37969358 | DIČ: 2021966529 | www.pzo.sk

skládky enormne zaťažujú životné prostredie a verejnosť ich výstavbu na svojom území odmieta.
Separovanie nie je lacná záležitosť, bude však lacnejšie ako skládkovanie.
 Od 1. januára tohto roku pribudli obciam a mestám viaceré povinnosti vyplývajúce                           
z novely zákona o odpadoch. Okrem iného budú musieť zohľadňovať novú hierarchiu odpadového 
hospodárstva a mať prehľad o celom materiálovom toku až po konečné zhodnotenie odpadu. 
Okrem toho zákon ukladá každej obci povinnosť zaviesť a vykonávať 
triedený zber komunálnych odpadov a to papiera, plastov, kovov, skla         
a biologicky rozložiteľných odpadov!
 Na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo prirodzenou činnosťou, mali by sme 
si osvojiť jeho jednoduché pravidlá, ktoré Vám boli distribuované cestou príslušného obecného 
úradu. Naše združenie prichádza s projektom separovania odpadov, ktorý nemá na Slovensku 
obdobu. Zapojených je do neho 24 000 domácností  troch okresov, s počtom 72 000 obyvateľov. 
Aj  preto Vás, vážení občania žiadame o trpezlivosť pri jeho zavádzaní do praxe, dodržiavania 
Všeobecne záväzného nariadenia  a  pokynov vedenia Vašej obce.

 Pevne veríme, že tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u Vás 
pozitívnu odozvu a spolu sa nám podarí vniesť poriadok do odpa-
dového hospodárstva  na celom území združenia, zbaviť sa čiernych 
skládok a ozdraviť životné prostredie s ohľadom na budúce generácie. 
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 Tento školský rok, tak ako aj tie minulé bol dlhý, ťažký a pritom ubehol neuveriteľne 
rýchlo. Našu školu navštevovalo 198 žiakov, z toho 9 žiakov z Malého Zálužia.Gabriel Bila II.tr., 
Alexandra Strihová II.tr., Marek Blaho IV.tr., Andrej Ondrášek IV.tr., Natália Blahová V.B tr., 
Juraj Striha V.B tr., Andrej Žitnay V.B tr., Samuel Sako VI.tr., Lukáš Bila IX.tr.
 V ZŠ mali žiaci možnosť zapojiť sa do 14 krúžkov: Mladí historici, Výtvarný krúžok, 
Športový krúžok, Matematika hrou, Mladý čitateľ, Športom proti drogám, Hravá slovenčina, 
Tvorivý žiak, Vedecko-poznávací krúžok, Turistický krúžok, Lego, Hra na gitare, Tanečný 
krúžok a Zumba kids.
  Počas celého roka prebehlo na škole viacero rôznych akcií.
Na jeseň to boli súťaže o najkrajšie, najväčšie aj najmenšie jabĺčko, najzaujímavejšiu tekvičku, 
súťaž v zdobení tekvíc. Na Svetový deň mlieka deti ochutnávali mliečne výrobky. Koncom           
novembra sme mali Imatrikulácie prvákov. Boli sme sa tiež pozrieť na výlov rýb v Malom 
Záluží, prešli sme po Náučnom jesennom chodníku v Gabčíkove a tiež Chodníčkami Ľudovíta 
Štúra. Zaspievali a zatancovali si na výchovnom koncerte O černošskej hudbe. Previedli svoje 
recitátorské schopnosti na Fándlyho memoriáli a Bajzových Zbehoch. 
 Cez zimu prišiel Mikuláš aj darcovia krvi na akciu Vianočná kvapka krvi. Veľmi pekný 
bol aj živý betlehém na Vianočnej besiedke. Potom prišiel Fašiangový karneval.
 Na jar už tradične bola súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Deň vody, 
Čitateľský maratón v marci. Pokračovali sme akciami ku Dňu narcisov a ku Dňu Zeme. 30.     
apríla chlapci postavili na školskom dvore Máj a dievčence zaspievali ľudové piesne. Vydarenou 
akciou bola tiež oslava Dňa matiek. 
 Žiaci II. stupňa boli v SND na predstavení Vejár, menší žiaci z I. stupňa v bábkovom       
divadle na predstavení Svetská krása a v DAB na predstavení Ferdo Mravec. Piataci sa učili 
plávať na plaveckom výcviku. 
 V závere školského roka žiaci s vypätím všetkých síl vylepšovali „skóre“ a tešili sa na rôzne 
výlety: deviataci navštívili stovežatú Prahu, žiaci 4. – 8. roč. sa previezli vláčikom po Čiernom Ba-
logu, deti 1. – 3. roč. boli na výlete vo Sv. Antone a Banskej Štiavnici. Počas celého roka sa žiaci zapá-

jali do rôznych výtvarných, 
recitačných, matematických, 
geografických aj športových 
súťaží. Po náročnom závere 
školského roka sa všetci tešili 
na prázdniny. 
Všetkým žiakom prajeme 
pekné, slnečné dni plné 
zábavy a oddychu. Lukášovi 
Bilovi, ktorý pokračuje 
vo svojom štúdiu na SOŠ 
Potravinárskej, želáme veľa 
šťastia. A my ostatní? Stret-
neme sa v septembri!

ZŠ s MŠ Nové Sady
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Pamätná izba    

 Niekedy človek ani netuší, čo sa dokáže zrodiť z jeho nápadu a niekedy vopred ani nevie 
predurčiť, aký to bude mať priebeh a konečný výsledok. Mám na mysli celý rad udalostí, ktoré 
podmienili vznik Pamätnej izby.
 S myšlienkou usporiadať v roku 2000 stretávku rodákov prišiel starosta Emil Fuska už 
začiatkom roku 1999. K pôvodnej myšlienke usporiadať výstavu fotografií sa pridružil nápad       
Viery Predanocyovej – urobiť výstavu rôznych predmetov používaných v minulosti v domác-
nostiach. Pre starších ako pripomenutie mladých časov a pre mladých ako ukážka života obce                    
v minulosti. Výstava bola umiestnená na prvom poschodí kultúrneho domu, v bývalej klubovni. 
Občania prinášali predmety, čo našli na povalách, v pajtách a postupne sa rodila pamätná izba. 
Na preberaní a inštalácii sa podieľali: Viera Predanocyová, Božena Vnuková, Anna Plesníková, 
Alžbeta Proksová, Darina Proksová a akad. mal. Mária Horňáková z Bratislavy.
 Pôvodná predstava,  že  niekoľko dní po stretávke rodákov bude výstava zrušená, sa začala 
postupne odďaľovať, pretože okrem rodákov ju začali navštevovať občania, návštevníci obce, žiaci              
z okolitých škôl. A keďže si ľudia svoje veci nepýtali späť, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o jej zachovaní.
Občania si aj neskôr mohli svoje predmety zobrať kedykoľvek späť, ale väčšinou ich naďalej pone-
chávali v pamätnej izbe. Predmety stále pribúdali a časom vznikla bohatá zbierka dokumen-
tujúca históriu našej obce, ktorá si vyžiadala zaviesť evidenciu. Nahliadnuť na vzorovú ukážku 
odbornej evidencie nám v tomto roku umožnili v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Ni-
tre, čím sa chcem poďakovať Ing. Vladimírovi Majerčíkovi, ktorý si našiel spolu so zamestnan-
cami na nás čas. Evidenciu sme si samozrejme museli prispôsobiť na naše podmienky a fotenie, 
zápis predmetov sa mohlo pomaly začať. Tejto časovo náročnej činnosti sa dobrovoľne zhostili 
PhDr. Michala Dubská, PhD., Mgr. Barbora Rajtárová z UKF,  Katedry manažmentu kultúry a 

turizmu, s ktorými pracovali buď Viera Predanocyová, alebo Zuzana Plesníková, či ja Zuzana 
Kolenčíková. Podarilo sa nám momentálne zaevidovať vyše 350 predmetov, čo je na našu malú 
dedinku veľmi bohatá zbierka. Za tým všetkým samozrejme stojí značné úsilie spomenutých,            
i nespomenutých ľudí, Vás občanov, ktorí ste zapožičali, či darovali predmety, alebo inak do-
pomohli k existencii Pamätnej izby...preto Vám patrí veľká vďaka. Zároveň chcem tiež poprosiť 
ostatných, aby v prípade prestavby, alebo upratovania domov, povál nevyhadzovali a nepáli-
li časť histórie a radšej predmety venovali, či zapožičali do Pamätnej izby v obci Malé Zálužie. 
 Už len dodám, že súčasnú podobu pamätnej izby si môžete pozrieť v čase úradných hodín 
obecného úradu, alebo každú nedeľu od 15:00 do 16:00 hod., v čase otvorenej obecnej knižnice. 
Všetci ste vítaní. Zuzana Kolenčíková
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Knižnica    

 Obecná knižnica Malé Zálužie sa nachádza na 1. poschodí. Po rekonštrukcii budovy kultúrneho 
domu sa vynovili aj priestory knižnice. Knihy sú usporiadané podľa tematického zamerania na belet-
riu, odbornú literatúru, detskú literatúru do 10 rokov a mládežnícku od 11 do 15 rokov. Momentálne sa 
nachádza v knižnici 3020 kníh. Knižnica sa neustále zlepšuje a obnovuje, aby čo najlepšie slúžila potre-
bám čitateľov. Je otvorená každú nedeľu od 15:00 - 16:00 hod., kedy si môžete zapožičať knihy a časopisy. 
Okrem čítania kníh sa v knižnici konajú aj tvorivé dielne pre deti, kde sa spája čítanie kníh s výtvarnými 
aktivitami. Deti sa vždy niečo nové dozvedia a zároveň si vytvoria pekné a užitočné veci. Všetci ste vítaní! 
Zoznam nových kníh, ktoré boli zakúpené sponzorsky:
 BELETRIA - Historické romány: Karika, Jozef: Na smrť I., II.; Banáš, Jozef: Kód 1; 
Coddington, Andrea: Židovka; Wisniewski, Janusz: Bikini;  McGowannová, Kathleen: Kniha 
lásky; Poole, Sara: Zrada Borgiovcov; Červenák, Juraj: Mŕtvy na Pekelnom vrchu. Životopisné 
romány: Pausch, Randy – Zaslow, Jeffrey: Posledná prednáška; Bréhatová, Caroline: Milovala 
som manipulátora. Ľúbostné romány: Bukvajová, Ester: Za všetkým hľadaj chlapa; Macháčková, 
Monika: Všetko v poriadku; Macháčková, Monika: Stará som už bola; James, E.L: Päťdesiat odtieňov 
temnoty James, E.L: Päťdesiat odtieňov slobody; Pearsonová, Allison: Myslím, že ťa ľúbim; Sohnová, 
Amy: Sexi mamy; Monninger, Joseph: Nesmrteľná na vodách; Bazalová, Bea: Nemiluješ, zomrieš; 
Nesvadbová, Barbara: Rozprávkar; Kleypasová, Lisa: Príď, láska ku mne; Malleryová, Susan: Láska 
bez mamy; Steel, Danielle: Charles Street č. 44; Urbaníková, Eva: Sex a iné city 3; Coddington, An-
drea: Mal to byť pekný život; Ölvecký, Noro: Na krídlach duše; Nabokov, Vladimir: Lolita;  Heriban, 
Jozef: Prelet sťahovavých vtákov; Rocheová, Charlotte: Modlitby lona; Rocheová, Charlotte: Vlhké              
miesta. Krimi romány a detektívky: Dán, Dominik: Červený kapitán; Laukkanen, Owen: Profe-
sionáli; Hanniker, Laco: Mreže; Hill, Joe: Rohy; O´Bryan, Laurence: Istanbulská skladačka; Thom-
ason, Dustin: 21.12.; Neuhausová, Nele: Hlboké rany; Dean, A. M.: Stratená knižnica; Hoagová, 
Tami: Hlbšie ako mŕtvi; Zuiker, Anthony: Level 26 – Netvor z temnôt; Fordová, Jaye: Za hranicou 
strachu; Blake, Adam: Podvod od Mŕtveho mora; Ellroy, James: Biely džez; Marklundová, Liza: 
Atentátnik; Grisham, John: Kráľ odškodného; Toyne, Simon: Zasvätený; Toyne, Simon: Kľúč; Nesbø, 
Jo: Polícia. Romány z lekárskeho prostredia: Cook, Robin: Únos; Cook, Robin: Osudná liečba.
 LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ - Rozprávky, básničky: Trgová, Katarína: Knižka pre 
šikovné detičky (hry, hádanky, básničky);  Ťap, ťap, ťapušky (Slovenské ľudové riekanky); Kráľovstvo 
rozprávok; Ponická, Hana: O Štoplíkovi, kým do školy nechodil; Ďuríčková, Mária: Dunajská kráľovná; 
Banášová, Adela: Zabudnuté slovenské rozprávky. Dobrodružné príbehy: Arden, William-Carey, 
Mary-Brandel, Marc: Záhada bane smrti. Záhada dvojprstého holuba. Záhada smrtiaceho dvo-
jníka;  May, Karl: Old Surehand; Sonnleitner, Marco: Záhada čierneho škorpióna; Nevis, Ben: 
Záhada faraónovho odkazu; Marx, André: Záhada Hmlistej hory; Minninger, André: Záhada 
internetového upíra. Encyklopédie, náučné knihy: Školský atlas – Slovenská republika; Školský 
atlas – Európa; Školský atlas – Svet; Hľadaj rozdiely – Autá a motorky (120 obrázkových 
hádaniek); Hľadaj rozdiely – Krajiny a ľudia (120 obrázkových hádaniek).
 ODBORNÁ LITERATÚRA- Zdravie, životný štýl: Moreno, Mike: 17 – dňová diéta; Zvieratá, 
chov: Plemená psov; Breuer, Antje: Mačky. Šport: Souček, Ľubomír: Londýn 2012 (Hry XXX. olympiády).
Všetkým sponzorom ďakujeme.

Zuzana Plesníková, knihovníčka
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      Dôležité telefónne čísla:
•	 Polícia: 112 (158)
•	 Požiarna ochrana: 112 (150)
•	 Záchranná služba: 112 (155)
•	 Ohlasovňa požiarov: 037/65 20 424, 037/65 20 425
•	 Mestská polícia: 112 (159)  
•	 Integrovaný záchranný systém: 112 (154)
_____________________________________________________________________________________________

Pohotovostné služby:
Pohotovostná lekárska služba:
•	 Stomatologická pohotovosť: 037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00                              
•	 Pohotovosť pre dospelých: 037/69 42 229, Pondelok - Piatok:  16:00 - 07:00
•	 Pohotovosť pre deti a dorast: 037/65 45 111, Pondelok - Piatok:15:30 - 07:00
Elektrárne - ZSE - pohotovosť: 0800 111 567
Plynárne - SPP a.s. pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne - ZsVaK - pohotovosť: 037/65 13 420 

Pojazdné predajne:
Každý utorok a piatok o 9.45 hod. chodí pojazdná predajňa chleba.
Každú stredu od 16.45 do 17.15 hod. a sobotu od 18.10 do 18.30 hod. prichádza pojazdná 
predajňa hlboko chladeného čerstvého plnotučného mlieka.   

Pohrebná služba Turanovič Nitra – tel. číslo: 0905 948 812  

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

Od 28.7.2014 do 1.8.2014
Po:  7:00- 9:00   Čakajovce  10:00 - 12:00 Nové Sady
Ut:  7:00-11:00  Čakajovce
Str: 7:00 - 10:00 Nové Sady
Št:   7:00- 10:00 Čakajovce
Pi:   7:00 - 9:00  Nové Sady  10:00-12:00  Čakajovce

Od 4.8.2014 do 15.8.2014
 sa ordinuje v DZS Čakajovce. 
Po: 10.00 – 12.00 
Ut: 7.30 – 10.00 
Str: 10.00 – 12.00 
Št: 11.30 – 13.30 
Pi: 13.00 – 15.00 

Od 30.6.2014 do 11.7.2014
Po: 7.00 – 9.00 N. Sady        11.30 – 13.30 Výčapy Opatovce
Ut: 7.00 – 9.00 Čakajovce    10.00 – 12.00 Výčapy Opatovce
Str: 7.00 – 9.00 N. Sady        11.30 – 13.30 Výčapy Opatovce
Št: 7.00 – 9.00 Čakajovce     10.00 – 12.00 Výčapy Opatovce
Pi:                                             11.30 – 13.30 Výčapy Opatovce

Číslo telefónu:
Čakajovce 037/7793167
Nové Sady 037/7894146 

Výčapy Opatovce 037/7795048 
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OBČASN ÍK

Spoločenská kronika

Narodili sa: Štefan Majtán 

Prisťahovali sa: Mgr. Anna Plačková, Daniela Plačková

Odsťahovali sa: Ing. Jana Karvayová, Denisa Černická, Oliver Černický   

Obecný úrad oznamuje

Výsledky volieb:

Voľby do Európskeho parlamentu – výsledky

      Prezidentské voľby 2014
      Výsledky 2. kola
      Počet zapísaných voličov   260                        
      Počet vydaných obálok      170                        
      Počet platných hlasov      168                        
      Volebná účasť      65,38%

Ordinačné hodiny DZS Nové Sady počas letných prázdnin

Od 30.6.2014 do 11.7.2014
Po: 7.00 – 9.00 N. Sady       11.30 – 13.30 Výčapy Opatovce
Ut: 7.00 – 9.00 Čakajovce  10.00 – 12.00 Výčapy Opatovce
Str: 7.00 – 9.00 N. Sady      11.30 – 13.30 Výčapy Opatovce
Št: 7.00 – 9.00 Čakajovce   10.00 – 12.00 Výčapy Opatovce
Pi: 7.00 – 9.00 N. Sady       11.30 – 13.30 Výčapy Opatovce

Od 14.7.2014 do 25.7. 2014 
sa ordinuje v DZS Čakajovce.

                 Po:  10.00 – 12.00 
                 Ut:    7.30 – 10.00 
                 Str: 10.00 – 12.00
                  Št:  11.30 – 13.30 
                  Pi:  13.00 – 15.00  

      Výsledky 1. kola
      Počet zapísaných voličov     254 
      Počet vydaných obálok        138  
      Počet platných hlasov          137 
      Volebná účasť                      54,33% 

 Počet zapísaných voličov                  252
 Počet vydaných obálok                       52  
 Počet platných hlasov                         47 
 Volebná účasť                                  20,63 % 

      Meno            Počet hlasov  Percent. rozdelenie
      Robert Fico            115                       68,45 %
      Andrej Kiska           53                        31,55 %  



              

Obecný úrad - úradné hodiny:
Administratívna pracovníčka: 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 / 7894061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce:  www.malezaluzie.sk

Svoje príspevky môžete posielať na emailovú adresu: zuzana.plesnikova@gmail.com, alebo osobne 
odovzdať do schránky na budove obecného úradu. Zároveň môžete posielať aj svoje vyjadrenia, 
návrhy, alebo námietky k našim obecným novinám. Kopírovanie a preberanie článkov je možné 
len so súhlasom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky krátiť a jazykovo upravovať. 
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.
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