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Slovo na úvod
Vážení občania, 

všetkých vás vítame na stránkach 
decembrového čísla „Občasníka“, ktorý 

vám ponúka rôzne príspevky a každý si tu určite 
nájde to, čo ho zaujíma. 

Rok 2010 sa blíži ku koncu a všetci hodnotíme, čo sa počas neho udialo. Jed-
nou z dôležitých udalostí bolo, že sme si  zvolili novú starostku a nové zastu-
piteľstvo. Všetci pevne veríme a želáme si, aby nové vedenie obce pracovalo 
zodpovedne a občania sa cítili spokojne a navzájom si pomáhali. V obci, v 
ktorej sú dobré medziľudské vzťahy, funguje vždy všetko lepšie.
 

Redakcia vám všetkým preto želá, aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc za-
budli na starosti všedných dní a nový rok prežili čo najlepšie v kruhu svojich 
blízkych.     

 redakcia

Z činnosti obecného zastupiteľstva v druhom polroku 2010
1. Poslanci OZ schválili prevádzkový poriadok verejného detského ihriska 
a viacúčelového ihriska. Správcom oboch ihrísk je pán Michal Kolenčík starší.

2. Aktivačné práce – v súčasnej dobe sú  piati  pracovníci.

3. Kanalizácia – Prvé kroky s kanalizáciou boli vykonané už v roku 1998. 
Projektová dokumentácia bola vyhotovená v tomto roku (1998). V priebehu 
rokov sa menili alternatívy výstavby kanalizácie a ku každej novej alternatíve 
bolo treba doložiť  dokumentáciu.  Tak sa stalo, že sa dokumentácia nevrátila 
a dnes je nekompletná a nedostačujúca.  V súčasnosti je alternatívou kanalizá-
cia Kapince – Malé Zálužie – Nové Sady – Čab  s čističkou v Čabe. Vzhľadom 
na to, že kanalizácia bude prechádzať týmito obcami, je potrebné vypracova-
nie dohody  medzi dotknutými  obcami o spolupráci. 

4. Protipovodňové opatrenia – Poslanci OZ sa oboznámili s výsledkom ob-
hliadky pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pracovníci 
odporučili vyhĺbiť rigol na mieste nepoužívanej cesty smerom do polí a napo-
jiť ho do súčasného kanála, aby sa minimalizovalo ohrozenie obyvateľov tejto 
časti obce. 
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5. Bol schválený cintorínsky poriadok a štatút obce podľa novelizácie zá-
kona o obecnom zriadení.

6. Poslanci OZ schválili celý úväzok starostu na budúce volebné obdobie 
2011 – 2014.

7. Plnenie rozpočtu za prvý polrok 2010 bolo splnené na 41,13%. Stav vý-
davkov k 13. 12. 2010 je 29 086,28 €.

8. Modernizácia vykurovania v kultúrnom dome – Je vyhotovený projekt 
na výmenu vykurovacieho systému kultúrneho domu. Modernizácia bude 
realizovaná v druhej etape rekonštrukcie KD.

9. Mikroregión Radošinka – V októbri bola podpísaná Zmluva o poskyt-
nutí nenávratného finančného príspevku s Poľnohospodárskou platobnou 
agentúrou na prvú etapu rekonštrukcie kultúrneho domu (výmena okien, 
vonkajších dverí a strechy). DPH bude do výšky 14 % preplatená štátom. 

10. V piatok 12.11.2010 sa konala verejná schôdza, na ktorej boli prezento-
vané výsledky merania intenzity vetra v katastri našej obce. Cieľom merania 
bolo zistiť, či je vhodné vybudovať veternú elektráreň. Výsledky meraní uká-
zali, že sú tu vhodné podmienky na vybudovanie takéhoto zariadenia.

11. Naša obec spolu s ďalšími 55 obcami z okresov Nitra, Šaľa a Topoľčany 
sa rozhodlo spoločne riešiť problematiku zberu a triedenia odpadu. Vytvori-
li sme Ponitrianske združenie pre separovaný zber so sídlom vo Výčapoch-
Opatovciach. Cieľom tohto združenia je vybudovať potrebnú infraštruktúru 
pre zber komunálneho odpadu a pre separovaný zber. Takú infraštruktúru, 
ktorá umožní správne, ekonomické nakladanie s odpadmi. 
Projekt zahŕňa zberné nádoby, kompostárne, triediaci závod, zberné dvory 
aj halu na elektronický odpad. V projekte sa plánuje logistické riešenie pre 
zber odpadu, triedenie, uloženie a evidencia separovania na obce a jednotlivé 
domácnosti. Projekt bol úspešný, združenie získalo dotáciu. 
Postupne budú všetky domácnosti členských obcí vybavené špeciálnymi ná-
dobami na separovanie odpadu. Príprava pre vybavenie všetkých obcí bude 
časovo náročná, takže so zmenou spôsobu odvozu separovaného odpadu 
možno u nás počítať od roku 2011. Viera Predanocyová

starostka
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Vážení spoluobčania,
 štyri roky spolupráce sú za nami a výsledky posledných volieb sú už zná-
me. Pre našu obec nastane zmena nielen v podobe novej starostky, ale i úplne 
nového zastupiteľstva. Či sú štyri roky dostatočne dlhý čas na realizáciu všet-
kých vízií a plánov musíte zhodnotiť sami. Ja by som vám prostredníctvom 
tohto príhovoru chcela ponúknuť malé poohliadnutie sa za uplynulým obdo-
bím.
 Východisková situácia v roku 2007 bola pomerne priaznivá. Vybudova-
ný bol už obecný vodovod, plynofikácia, oplotené cintoríny a vyasfaltované 
ďalšie časti obecných komunikácií. Zrealizované tiež bolo predĺženie verejné-
ho osvetlenia, zrenovovaný bol dom smútku a zvonica, zreštaurovaný bol po-
mník padlých a rozbehla sa separácia odpadu. Otázne bolo iba vybudovanie 
kanalizácie, nakoľko alternatívy jej vyústenia do čističky sa menili. 
 Koncom roka 2006 vzniklo občianske združenie Radošinka, ktoré tvorí 
11 okolitých obcí. Za cieľ si dalo rozvoj regiónu a vidieckej turistiky. 
 Vďaka dobrému základu sa mohlo pokračovať v ďalších aktivitách, pri-
čom, dôvera zverená spoluobčanmi, bola a stále je pre starostu i zastupiteľstvo. 
 Naša obec je malá, no i napriek tomu, treba riešiť rôzne problémy, či už 
v rámci obce alebo vo vzťahu k štátnym a samosprávnym inštitúciám. Štát-
ne orgány preniesli v mnohých oblastiach kompetencie na samosprávy, a nie 
vždy s dostatočným finančným krytím. 
 Vzhľadom na možnosť čerpania finančných prostriedkov z európskych 
fondov, ale aj štátnych inštitúcií, bolo potrebné splniť isté kritéria a podmien-
ky. Jednou z nich bolo vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, kde boli definované priority pre rozvoj obce. Tie ste stanovili vy, ob-
čania, formou dotazníkovej ankety. Vami vyplnené dotazníky sme vyhodno-
tili a stanovili ciele na ďalšie roky.
 V NR SR boli schválené novelizácie zákonov, ktoré majú priamy vplyv na 
život v obciach. Z toho vyplynula i novelizácia všeobecne záväzných nariade-
ní. Niektoré stačilo novelizovať, iné zase vytvoriť nové (štatút obce, cintorín-
sky poriadok...).
 K problémom, ktoré sužujú našu spoločnosť, patrí tiež životné prostre-
die. Bohužiaľ, okolie našej obce „zdobí“ niekoľko čiernych skládok. Ľudia si 
však neuvedomujú, že likvidácia týchto skládok nie je zadarmo. Ak nechceme 
mať okolo obce smetiská, musí sa každý zamyslieť sám nad sebou, ako nakla-
dá s odpadmi a či recykluje. Biologický odpad je osobitný problém, nepatrí do 
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kuka nádob, ale na kompostoviská. Dnes je možné zakúpiť si kvalitné kom-
postéry. Okrem pravidelného odvozu separovaného a komunálneho odpadu 
sa každý rok objednávali i veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný a ne-
bezpečný odpad. Vďaka aktivitám občianskeho združenia Diakonie Broumov 
sa zabezpečoval aj odvoz starého textilu. 
 V čase rozmachu médií je dôležité myslieť aj v malých obciach na propa-
gáciu a prezentáciu. Jedna z prvých vecí nového OZ bolo zriadenie webovej 
stránky, ktorá je od roku 2010 aj v anglickom a nemeckom jazyku. Na prezen-
táciu sme využili aj iné možnosti, napríklad formou príspevkov do rôznych 
publikácií. Vedenie mikroregiónu Radošinka venovalo pozornosť propagácií 
všetkých obcí – vydali sa pohľadnice, kalendáre a publikácie so základnými 
informáciami o obciach.
 V oblasti kultúry ďalej funguje obecná knižnica a pokračuje aj vydáva-
nie obecných novín. Každý rok sa organizovali divadelné predstavenia, spo-
ločenské akcie (MDD, Mikuláš, besedy, výstavy...). Čiastočne sa zrenovovala 
pamätná izba, ktorú už navštívilo množstvo hostí a turistov, domácich i zo 
zahraničia. 
 V rámci dopravy sa dobudoval chodník pri autobusovej zástavke, do-
pravnými značkami sa označili výjazdy na hlavnú cestu a zriadil sa prechod 
pre chodcov. 
 Šport a pohyb je dôležitou súčasťou života človeka, ktorý prispieva nielen 
k lepšiemu zdravotnému stavu, ale aj zbližuje ľudí. Preto už dávnejšie vznikla 
myšlienka vybudovať aj u nás ihriská. Podarilo sa nám to vďaka dotáciám z 
NSK a Úradu vlády SR. V priestoroch bývalej materskej školy sa zase zriadila 
posilňovňa.
 Milí spoluobčania, rada by som sa poďakovala obecnému zastupiteľstvu 
a všetkým občanom, ktorí spolupracovali s obecným úradom, za ich pomoc 
pri rôznych aktivitách a zároveň ďakujem tým občanom, ktorí mi vyjadrili 
dôveru v komunálnych voľbách. Viera Predanocyová

starostka
Vážení občania obce Malé Zálužie, milí priatelia,
v novembri uplynul rok od podpísania zmluvy medzi MAS OZ Mikroregión 
RADOŠINKA  a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku a na realizáciu integrovanej stratégie roz-
voja územia mikroregiónu Radošinka. Rok sa pomaly blíži k svojmu záveru a 
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nastal čas, keby bilancujeme a hodnotíme, čo sa nám podarilo úspešne zrea-
lizovať.
V roku 2009 boli vyhlásené 4 výzvy na dotáciu zo zdrojov EPFRV. V rámci 
výzvy na opatrenie 3.2.1 Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidi-
eka boli  do kancelárie MAS predložené 2 projekty (Rekonštrukcia obecných 
budov Kapince a Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malé Zálužie). V druhej 
výzve pre opatrenie 3.2.2 Obnova a rozvoj obcí predložila projekt obec Čab 
(Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev v obci Čab). 
Všetky 3 projekty boli Predsedníctvom MAS schválené a 27.11.2010 boli pod-
písané zmluvy medzi konečnými prijímateľmi (obec Čab, Kapince a Malé Zá-
lužie) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V decembri sa začalo už so 
samotnou realizáciou aktivít zakomponovaných v týchto projektoch. 
Ďalšie dve výzvy boli vyhlásené pre opatrenia 3.3.1 A a 3.3.1 B Odborné 
vzdelávanie a informovanie. V rámci týchto výziev neboli do kancelárie MAS 
predložené žiadne projekty.
MAS Radošinka je v implementácii svojej stratégie podporovaná okrem zdro-
jov zo ŠR a EÚ aj finančnými prostriedkami z Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. 
V roku 2009 boli z týchto zdrojov finančne podporené 2 projekty v obci Alek-
šince (Rastlinný materiál a Detské ihrisko) a tiež 1 projekt v obci Malé Zálu-
žie. (Chceme sa znova stretávať – výstavba detského ihriska)
V roku 2010 MAS Radošinka vyhlásila 2 výzvy (opatrenie 3.2.1 Základné služ-
by pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka  a opatrenie 3.2.2 Obnova a rozvoj 
obcí). V oboch boli konečnými prijímateľmi obce mikroregiónu. Kancelária 
MAS prijala spolu 4 projekty (Obecný úrad Šurianky, Viacúčelové ihrisko v 
obci Čakajovce, Viacúčelové ihrisko v obci Čab a Rekonštrukcia budovy kul-
túrneho domu v obci Alekšince). Tieto projekty sú momentálne v procese 
hodnotenia na nitrianskom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentú-
ry.
Zo zdrojov NSK boli v tomto roku finančne podporené a zrealizované 2 pro-
jekty (Detské atrakcie v Ekoparku Jelšovce a Výstavba altánku a jeho okolia v 
obci Šurianky).
Miestna akčná skupina RADOŠINKA sa tento rok pod záštitou Ministerstva  
pôdohospodárstva SR, Agentúry pre rozvoj vidieka a Regionálneho pracovis-
ka národnej siete rozvoja vidieka po prvýkrát  prezentovala na výstave Agro-
komplex.
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V našej expozícii sa prezentovali 11 umelci, remeselníci a veľkým obohatením 
a spestrením programu v rámci celého pavilónu  boli  vystúpenia 6 folklórnych 
skupín a speváckych súborov z obcí Miestnej akčnej skupiny RADOŠINKA. 
Touto cestou sa chcem našim umelcom a remeselníkom, ako aj všetkým účin-
kujúcim ešte raz poďakovať  za skvelú prezentáciu nielen svojich zručností, 
ale zároveň aj obcí a celého mikroregiónu.
V augusta 2010 zavítali do nášho mikroregiónu piati zahraniční študenti z ce-
lého sveta, ktorí sa venujú medzinárodnému štúdiu v rozvoji vidieka  v rámci 
projektu ERASMUS MUNDUS realizovaného Slovenskou poľnohospodár-
skou univerzitou v Nitre.  Cieľom ich návštevy bolo oboznámenie sa s územím 
a jednotlivými zástupcami Miestnej akčnej skupiny (MAS) RADOŠINKA.
Študenti navštívili významné a  zaujímavé miesta v siedmych obciach mik-
roregiónu (Čakajovce, Čab, Jelšovce, Alekšince, Lukáčovce, Malé Zálužie a 
Zbehy). V Malom Záluží pani starostka Viera Predanocyová predstavila svoju 
obec a našich vzácnych hostí previedla Pamätnou izbou.
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala všetkým, ktorí sa aktívne 
podieľajú na rozvoji mikroregiónu Radošinka  za ich ochotu, pomoc a spolu-
prácu.
Všetkých Vám prajem požehnané  a krásne vianočné sviatky a šťastný nový 
rok 2011.

Ing. Renáta Lelovská
Manažérka MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010 v obci 
Malé Zálužie

Počet oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov: 273
Počet zúčastnených voličov: 192, čo je 81% 

Starosta 
1. Emília Strihová, 56r., supervízor ICC, nezávislý kandidát (76 hlasov) 
2. Anna Velikovová, Mgr., 41 r., učiteľka, nezávislý kandidát (57 hlasov)
3. Jaroslav Líška, Ing., 57 r. projektový koordinátor, nezávislý kandidát (43 
hlasov) 
4. Eva Zmeková, Ing., 45 r., agronómka, nezávislý kandidát (15 hlasov) 
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Poslanci
1. Peter Novotný, 31 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát (146 hlasov)
2. Miroslav Fuska, 41 r., geodet, nezávislý kandidát (120 hlasov) 
3. Ľuboš Proksa, 44 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát (116 hlasov) 
4. Viera Predanocyová, 55 r., starosta obce, nezávislý kandidát (112 hlasov) 
5. Anna Velikovová, Mgr., 41 r., učiteľka, nezávislý kandidát (112 hlasov) 

Náhradník
1. Dušan Zmeko, 48 r., robotník, nezávislý kandidát (65 hlasov)

Маhuliena Sochorová
predseda volebnej komisie

Poďakovanie
Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí mi v komunálnych 
voľbách dali svoj hlas. Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle prí-
jemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia a zdravia v 
novom roku. Anna Velikovová, č. d. 24

VETERNÉ ELEKTRÁRNE
 Každý rozumný človek sa určite neraz zamyslel dokedy vydrží naša Zem 
zásobovať palivom (či uhlie, ropa alebo plyn) stále sa zvyšujúce nároky na 
spotrebu elektriny. Či už Európska únia, ale hlavne zdravý rozum nám káže 
hľadať náhradné zdroje. Zdroje, ktoré ponúka príroda, a ktoré prírodu neni-
čia. Oddávna sa ľudia snažili využiť silu vetra pre život. Je preto celkom logic-
ké, že vedci prišli s nápadom využiť silu vetra na výrobu elektriny. Každá nová 
myšlienka vždy prináša so sebou istú dávku pochybností. Ľudia vždy nedôve-
rovali novotám. Bránili sa a zavrhovali technický pokrok. Je však najvyšší čas 
začať sa o našu Zem aj trochu starať. Ekologickí aktivisti na svete bijú na po-
plach a žiadajú od ľudí zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Veterné 
elektrárne sú jednou z ciest ako ísť dopredu.   Je dobre, že ľuďom záleží na 
budúcnosti. Musíme sa zamýšľať, čo zanecháme budúcim generáciám. Práve 
preto máme na zváženie, ktorou cestou pôjdeme. 
Výstavba veterných elektrární je už schválená aj v našom najbližšom okolí – 
v Šuriankach,Zbehoch,Čabe.
Dnes a rozhodujeme, či takéto zariadenie postaviť aj v katastri našej obce. Je 
na nás, ako sa rozhodneme. Každý z nás musí mať na srdci budúcnosť, preto 
Vás prosím aby ste si dobre premysleli túto situáciu a zodpovedne sa rozhodli. 
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VÝHODY veterných elektrární
- pri prevádzke nevytvárajú žiadne tuhé, kvapalné ani plynné emisie, prí-
padne iné odpady
- vietor bol, je a bude
- nie je potrebné žiadne palivo
- elektráreň zaberá minimálnu plochu
- po skončení prevádzky sa elektráreň jednoducho rozoberie
- do obce každoročne elektráreň prispeje nemalou sumou (v našej obci by 
išlo o asi o 7 000,00 € za jednu turbínu), ktoré obec využije v prospech obča-
nov
- Slovensko sa stáva viac sebestačným vo výrobe elektriny a plní tým závä-
zok vyrobiť 20% elektrickej energie  z obnoviteľných zdrojov
NEVÝHODY: - ráz krajiny
Všeobecne možno povedať, že veterné turbíny je vhodné stavať v blízkosti 
iných už realizovaných ľudských výtvorov, kde elektráreň nebude pôsobiť ru-
šivo. Turbíny sú vyslovene nevhodné pre miesta s typickým rázom krajiny, 
historicky zaujímavé oblasti. Veterné parky sa nemôžu stavať v chránených 
krajinných oblastiach a národných parkoch. Pred samotnou výstavbou je po-
trebné vypracovať hodnotenie vplyvu na ráz krajiny
- vplyv na vtáctvo
V porovnaní s úmrtnosťou vtáctva spôsobenou inou ľudskou činnosťou (bu-
dovy, doprava) je úmrtnosť vplyvom veterných turbín výrazne nižšia. Pri vý-
stavbe elektrárne je vtáctvo rušené výraznejším hlukom a zásahom do pôvod-
nej krajiny. Môže prísť k zmenšeniu počtu miest hniezdenia, čo však býva 
dočasný jav, pretože pri dlhodobejšej prevádzke elektrárne si vtáky na zvý-
šenú hladinu zvuku zvyknú.                      
V súčasnosti bežne používané zdroje energie sú uhlie, ropa, jadrová energia. 
Sú to zdroje vyčerpateľné a neobnoviteľné. Majú aj ďalšie nevýhody. To nás 
núti rozmýšľať nad využívaním obnoviteľných zdrojov energie – vietor, slnko.
  Uhlie je najčastejšie používané tuhé palivo na výrobu tepla spaľovaním. 
Svetová spotreba uhlia je 5 200 miliónov ton ročne, z toho je 75 % využíva-
ných na výrobu elektrickej energie. Emisie z uhoľných elektrární predstavujú 
najväčší umelý zdroj oxidu uhličitého, čím výrazne prispievajú ku globálne-
mu otepľovaniu.  Uhlie obsahuje aj mnoho toxických prvkov vrátane arzénu 
a ortuti, ktoré sú veľmi nebezpečné v prípade, že sa dostanú do ovzdušia. 
V prípade jadrovej energie je najväčší problém s vyhoretým  palivom, ktoré je  
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jedným z najnebezpečnejších materiálov, aké sa na svete nachádzajú. Dlhodo-
bá silná rádioaktivita a toxicita znamenajú ako pre životné prostredie, tak pre 
zdravie človeka obrovské riziko. Niet divu, že rádioaktívne odpady predstavu-
jú jeden z najvážnejšich problémov jadrovej energetiky.Vyhoreté jadrové pa-
livo sa nedá ani mechnicky ani chemicky zlikvidovať. Nutná je jeho dokonalá 
izolácia od vonkajšieho životného prostredia, aby sa zabránilo jeho rozšíreniu 
do prostredia.
Zásoby ropy a zemného plynu sú rozdelené geograficky nerovnomerne. Naj-
väčšie zásoby sa nachádzajú v politicky i ekonomicky nestabilných regiónoch.  
Zásoby ropy a plynu v Severnom mori sa už pomaly míňajú, vrchol produkcie 
majú za sebou. Európska únia je tak závislá od dovozu spoza hraníc.

zdroj: internet
Prílohou novín je anonymný hlasovací lístok, kde máte možnosť povedať ÁNO 
alebo NIE vybudovaniu takejto elektrárne a tým prispieť k rozvoju obce. Na 
chodbe v kultúrnom dome bude umiestnená schránka, do ktorej môžete hla-
sovací lístok vhodiť.  redakcia

Ešte raz veterné elektrárne
V súčasnosti bežne používané zdroje energie sú uhlie, ropa, plyn a jadrová 
energia.  Bez týchto zdrojov by sme nemali teplo, elektrickú energiu, palivo 
do áut a strojov. Sú to zdroje vyčerpateľné a neobnoviteľné.  Majú veľa kladov 
a záporov a všetky nejakým spôsobom zaťažujú životné prostredie. Naša ener-
getická náročnosť stále rastie, dnes si už nevieme predstaviť život bez auta, 
chladničky, mrazničky, televízora, elektrických čerpadiel….   To nás núti roz-
mýšľať nad využívaním obnoviteľných zdrojov energie – vietor, slnečná ener-
gia, voda…..
Môžeme stavať vodné, slnečné alebo veterné elektrárne. Európska únia nás 
zaviazala pre čerpanie určitého množstva energií z obnoviťeľných zdrojov. Ti-
eto budú realizované v najbližších rokoch. Ak SR nesplní kvóty EÚ, bude pe-
nalizovaná. 
Ako už všetci isto viete, do našej obce prišiel slovenský investor s návrhom 
na realizáciu veterných elektrární  v katastrálnoma  území Malého Zálužia. 
Prezentácia od investora bola v Kulturnom dome. Bohužiaľ  účasť na schôd-
zi bola slabá. Prínos do obce by bol veľký. Naša obec nie je prvá v budovaní 
elektrární v Radošinskej doline. Elektrárne budeme vidieť aj v susedných ob-
ciach, v ktorých už prebieha aj stavebné konanie. Nakoľko je  finančný prínos 
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pre obce značný /cca 7000,00 € za jednu turbínu/  sú tieto zväčša  vítaným  
prilepšením do obecného rozpočtu.  Pre investíciu je potrebný súhlas obce a 
niekoľko ročné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Životnosť veter-
ných turbín je cca 30 – 40 rokov, čo je garantované zmluvou. 
V ostatných rokoch veterná energetika zaznamenala obrovský rozvoj s roč-
ným nárastom výkonu vyše 30 %. Inštalovaný výkon veterných elektrární sve-
ta dosiahol koncom roka 2003: 39 000 MW a ročnú výrobu vyše  90 TWh. 
V súčasnosti sa bežne budujú veterné elektrárne s výkonom 1,5 - 2,5 MW. 
Najväčšia veterná turbína na svete má výkon 4,5 MW (Nemecko). Moderné 
veterné turbíny produkujú minimum hluku a sú akceptovateľné aj okolím. 
Sú v príprave, resp. realizácii veľké veterné farmy s výkonom až do 400 MW. 
Obrovské perspektívy ponúkajú morské lokality, kde turbíny sú postavené 
priamo v mori vo vzdialenosti až 20 km od brehu. EÚ plánuje do roku 2010 
vybudovať veterné elektrárne s výkonom až 75 GW.  Slovensko má skromný 
potenciál veternej energie (600 GWh/r) oproti prímorským štátom. Je u nás 
málo vhodných lokalít k inštalácii veterných turbín kde priemerná rýchlosť 
vetra dosahuje aspoň 5 m/s. Dobré veterné podmienky sú často v chránených 
územiach prírody.  
Prvý veterný park Cerová (Malé Karpaty) s výkonom 2,4 MW (4 x 660 kW) 
je v prevádzke od októbra 2003. Stavba bola financovaná do výšky cca 60 % 
nákladov z fondu PHARE. Veterná elektráreň na Ostrom vrchu (Myjava) s 
výkonom 500 kW bola daná do skúšobnej prevádzky v júli 2004 a dokončuje 
sa výstavba veterného parku Skalité (Kysuce) 
s kapacitou 4 x 500 kW. Náklady na inštaláciu vychádzajú okolo 45 mil. Sk/
MW. Peter Novotný

Skúška
(pokračovanie z minulého čísla)

Rušná zábava a hovor ustane, keď do triedy vkročí pán profesor. Mladý, hlad-
ko pričesaný, s usmievavou tvárou oznamuje budúcim gymnazistom, že teraz 
budú skladať písomnú skúšku zo slovenčiny a už aj rozdáva predpísané formu-
láre. Aj Miško dostal jeden, vyplnil ho presne podľa návodu profesora – Miško 
ho menoval iba učiteľom, nepoznal slovo profesor. Bol naučený oslovovať len 
„pán učiteľ“ a preto to akosi divne znelo, keď iní nazývali tohto „učiteľa“ pro-
fesorom. Pán profesor prečítal bájku o levovi a myši a oni majú napísať, čo si z 
prečítaného zapamätali. Miško túto „rozprávku“ poznal a pán učiteľ ho doma 
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dobre pripravili z pravopisu, preto bol so svojou úlohou temer prvý hotový. 
Iní by sa z toho tešili, radovali, keby boli také niečo dokázali. Miško však sedí 
ďalej nehybne, ticho, zamyslene. I on by sa tešil, len práve teraz nemá náladu 
na žartovanie. Vypité pivo začína pôsobiť. Miškovi vystupuje na tvár bledosť, 
zmocňuje sa ho skleslosť, únava. Na čelo vystupuje nepríjemný pot. Hlava ho 
začína silnejšie pobolievať, chvíľami ako  mu rúbal niekto do nej. Teraz vidí, 
že predsa nemal to pivo u Grüna piť. Všetko sa mu tisne akosi nahor. V ústach 
cíti protivnú horkosť, zmocňujú sa ho mdloby.
 „No už je po mojej skúške, myslí si Miško, a vyjde z triedy. Otca nemôže 
nájsť. Akosi sa dostal na dvor, tu na čerstvom vzduchu si vydýchol a sadol si 
ustatý na zem. I hlavu si položí o múr.  Ťažoba je však stále väčšia, napína ho 
na vracanie. Čím ďalej tým viac, až sa všetko pivo s raňajkami nájde na gym-
naziálnom dvore.
 Starý Baluch si šiel trošku pobafkať von na ulicu. Tam i tak bol preňho 
zdravší vzduch. On nebol naučený tiesniť sa v takých, hoci, priestorných bu-
dovách.  Vždy mu bolo milšie, keď sa mohol voľnejšie pohybovať pod šírym 
nebom. Zato však neprestal myslieť na svojho syna. Čo budú ostatní gazdovci 
hovoriť, keď i on bude mať syna pána?  Samému síce bude už ťažšie teraz roľ-
níčiť. Od syna nebude môcť žiadnej pomoci čakať, ešte bude musieť na neho 
vynakladať. Ale všetko s radosťou bude znášať, odtrhne i poslednú skyvu od 
úst, len aby synovi zabezpečil lepšiu životnú postať.
 Kým takto dumá, vyruší ho z myšlienok divný hluk z gymnaziálnej bu-
dovy. Prestávka, malé osvieženie pre skúšaných i skúšajúcich. Poberie sa teda 
i Baluch pozrieť  si svojho  Miška. Ako ho tí profesori skúšajú, či sú spokojní, 
či je nádej na prijatie. Horko – ťažko sa pretlačí k triede, do ktorej naposledy 
zaviedol syna. Márne však sliedi po ňom. Niet ho tu. Ani žiakov, ktorí s ním 
skladali skúšku. Tých už previedli do inej triedy na písomku z počtov. Pocho-
dil všetky chodby, schodištia, triedy, až konečne našiel triedu, kde kládli na 
papier svoje vedomosti z počtov budúci gymnazisti. Otvoril nesmelo dvere. 
Chladný, zamračený pohľad pána profesora ho však zamrazil, že zabudol, čo 
vlastne chcel. Letmým pohľadom po triede zistil, že jeho Miška tam niet. Čo 
je s ním, kde je? Hádam len neušiel? Zase sa dal blúdiť labyrintom chodieb, už 
sa aj spytoval, či ho nevideli, takého a takého chlapca. Každý mal dosť starostí 
o svojho, nie ešte na iných dávať pozor. A koľko takých chlapcov okolo pre-
behlo. Kto by si všetkých pamätal?
 Tak utrápený otecko bol ponechaný sám na seba. Čo ak sa chlapčisko vy-
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tratilo niekam na ulicu? Zatára sa tam medzi neznámych ľudí, nenájde ho viac, 
čo bude robiť? Mesto je veľké pre neho, nie to ešte pre neskúseného chlapca. A 
Miško bol prvý raz v meste, je neopatrný. Môže ho i auto zraziť a on si svojho 
syna nedajbože až v  nemocnici nájde. Takto preblúdil všetky chodby a Miška 
nikde. Aj u školníka hľadal, ale márne, vyšiel rezignovane na ulicu. 
Ale kto ho vie, či tento „dom“ nemá viacero východov? Na prízemí si všimol, 
že na konci jednej chodby sú ešte jedny sklené dvere, za nimi krátka chodba 
s dverami napravo. Vrátil sa zase späť skúsiť ešte tam šťastie. A nemýlil sa. 
Dvere na konci chodby viedli na druhý dvor, na ktorom  Miško trpko znášal 
následky svojej prvej pijatiky. Jediný pohľad na zúboženého Miška stačil ot-
covi prezradiť skutočný stav veci. Vidí, sám urobil chybu, keď nútil syna piť 
„osviežujúci“ nápoj.
  „No poď chlapče, pôjdeme si vziať aspoň dokumenty.  Vari im ich len 
nenecháme, keď sa ti toto prihodilo. Darmo je, nešťastie nechodí po horách.“
 Chytí syna za ruku a vedie ho do triedy, kde boli písomky z počtov. Skú-
šajúci profesori za zišli na poradu. Výsledok je, že prijatí sú tí, ktorí úspešne 
zložili písomky, ich počet sa má doplniť žiakmi, ktorí dodatočne obstoja na 
ústnej skúške.
 Miško, smutný, vojde do skúšobnej siene. Sadne si za lavicu a pozerá 
nastrašeno na tabuľu. Zo začiatku tam vidí tancovať len hromadu číslic. Ale 
aj to len chvíľku. Prizrie sa bližšie, vyjasní sa mu akosi v hlave a vidí, že vlast-
ne všetky príklady by vypočítal.  Jednoduché násobenie, spočitovanie. Už sa 
nedá nič robiť. Je po všetkom. Sám je pripravený na to najhoršie. Pôjde do-
mov, bude chodiť opäť do ľudovej školy. Zo začiatku sa mu budú spolužiaci 
hádam aj vysmievať, keď im však vysvetlí, čo sa mu prihodilo, možno  mu 
porozumejú. Veď nie sú takí zlí.
 Medzi ostatnými, ktorí boli zdraví a lúštili uložené úlohy, nieto rečiam 
konca kraja. „Mne vyšlo toľko a toľko“. „Mne zase toľko“. „To bolo treba spo-
čítať“.“ Ale čoby, ty truľo, to bolo treba deliť“. „Vy viete všetci,. Čo ste nevideli, 
že to bolo samé násobenie a sčitovanie?“
 Hádam by sa pustili aj do vlasov, nech nepríde sám pán direktor. Oni ho 
však ani jeden nepoznali. Vysoký, statný muž, s holou hlavou, s cvikrom, pod 
pazuchou plno lajstier a papierov. Premeria prísnym zrakom rozvadených 
šarvancov, rozloží akty po stole a podprie si boky oboma rukami, stane si do-
prostred triedy, pred lavice. Chlapci stíchnu. Pán riaditeľ vo svojej roztržitosti, 
pre veľký nával práce nemal kedy držať rozvadeným kázeň, ako to obyčajne 
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robieva počas školského roka. Teraz sa s vedomím, že toto chvalabohu ešte 
nie je riadna trieda, obrátil a začal vykonávať svoju úradnú povinnosť.
 „Ktorých budem čítať, nech vyjdú pred lavice a postavia sa do radu.“
 „To mi už tie doklady priniesli“, myslí si Miško a uberá sa asi so štrnásti-
mi chlapcami pred lavice. Nohy sa mu ešte trasú od slabosti i od strachu, že 
teraz sa to všetko na neho valí.
 „Každému, čo mu patrí“ (Chcel začať: „Suum enique, len zase si musel 
uvedomiť, že títo tu ešte neochutnali z latinskej kuchyne a preto začal pek-
ne po slovensky). „Poriadnym a usilovným odmena, lenivcom a pokušiteľom 
pokarhanie. Vy, ktorých som postavil do radu ste riadne plnili nariadenia 
svojich doterajších učiteľov, brali ste si k srdcu napomenutia svojich rodičov. 
Zložili ste skúšku s dobrým prospechom a dokázali ste, že ste hodní prijatia 
do nášho ústavu. Pokračujte i naďalej v práci a slúžte za vzor svojim kamará-
tom.“
 „Je to sen, alebo skutočnosť? Bolo by to možné?“ Poskočilo od radosti 
Miškove srdiečko. Bol by si zvýskol, keby tu tento pán nedával ponaučenia. 
Už sú gymnazisti, preto sa musia už cez prázdniny chovať tak, aby si zaslúžili 
honosný titul „stredoškoláci“.
 „To mňa sem asi omylom postavili, dumá Miško. Keď však vidí, že do-
klady nejdú dávať jemu, ale tým, čo zostali v laviciach, vyskočil od radosti a 
bežal natešený s inými šťastlivcami na chodbu.
 A čo otecko? Strápený chudák stál opretý o stenu a čakal svojho syna 
bez akejkoľvek nádeje na zaistenie lepšej budúcnosti. Tu vidí bežať syna vese-
lého, preblednutého síce, ale usmievajúceho sa a hneď vedel, čo to znamená. 
Nebola to náhoda, ale skutočné vedomosti, čo umožnili Miškovi prístup na 
strednú školu. Pánovi profesorovi, skúmajúcemu písomné práce sa Miškovo 
vypracovanie úlohy tak zapáčilo, že na písomku z počtov sa ani nešiel pozrieť.
Odvtedy Miško už viac neokúsil liehové nápoje.

Pavel Proksa – Kostolníkov,  zo zbierky „Spomienky (5.11.1938)“

Osobnosti evanjelickej cirkvi
Daniel Krman (1663 – 1740)
V auguste tohto roka sa v Nových Sadoch udiala zmena na evanjelickom far-
skom úrade, kde som bola z vôle biskupa presunutá z kaplánskeho miesta v 
Trenčíne. Chcem sa k vám prihovárať aj pomocou vášho miestneho časopisu, 
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nielen v nedeľu v chráme Božom, kde ste všetci srdečne pozvaní. Pre tento-
krát som si vybrala slávnu osobnosť našej cirkvi, Daniela Krmana.  
Teológiu študoval v Lipsku, a druhý rok na univerzite vo Wittenbergu.  Po 
skončení štúdií bol učiteľom v Trenčíne, no tu ho začali prenasledovať jezuiti, 
tak odišiel za rektora do Mošoviec. V Mošovciach prežíval tvrdé obdobie, po-
čas jeho pôsobenia mu zomrela matka, prvorodená dcéra a jeho otca porazilo 
na pol tela.
Potom odišiel na Turú Lúku a 7 nedeľu po Sv. Trojici bol inštalovaný za Tu-
rolúckeho farára. Niektorí sa ho chceli zbaviť, tak Krman odišiel do Bukov-
ca, a potom pôsobil ako farár na Myjave. V tom čase gróf Erdödi chcel vziať 
Myjavčanom kostol, tak sa Krman postavil na jeho obranu a bol chytený a 
uväznený na čachtickom zámku, odkiaľ sa mu podarilo ujsť.
V čase, keď vytláčali Turkov z Uhorska, bojovala uhorská šľachta proti cisár-
skemu absolutizmu. Vyvrcholilo kurucké povstanie Františka II. Rákociho, a 
vtedy pre evanjelikov nastala sloboda po dlhom útlaku.
Daniela Krmana pozvali za farára do Žiliny, kde 90 rokov neboli služby Božie.  
Počas jeho cirkevného pôsobenia počas svojho života dosiahol aj veľmi vysoké 
pozície, bol superintendentom Trenčianskej a Nitrianskej superintendencie – 
dnes by sme to mohli povedať, že bol seniorom Trenčianskeho a Nitrianskeho 
seniorátu.
Počas celého svojho života sa zasadzoval za konsolidáciu (upevnenie, ustále-
nie) cirkvi, chcel znovuzriadiť vysokú školu v Prešove. A stal sa hlavnou po-
stavou Ružomberskej synody, ktorá sa týkala práve jeho posolstva. Na synode 
sa snažili skonsolidovať cirkevnú správu, ktorá bola rozvrátená dlhý čas. Za-
sadala 3. apríla 1707 a snažila sa najmä prebudiť k životu ochabnutých a stra-
tených. Ružomberok bol vybratý za miesto generálnej synody, pretože bol v 
centre územia obsadeného Rákocim. Cirkevný zákon synody mal 25 článkov, 
ktoré sa týkali najmä nového rozdelenia územia Slovenska ale aj celého Uhor-
ska. Mal sa ustáliť počet sviatočných dní. Tiež prisluhovanie sviatosti krstu 
svätého aj dietkam. Cirkev sa priznala k synode a bola vydaná Biblia a Krma-
nova agenda. Neskôr zákonný článok 31/1715 anuloval rozhodnutia synody. 
Krman nemal ľahký život, pretože aj pri konci jeho života, moravskí jezuiti na 
neho uplietli pascu a bol obvinený z toho, že obrátil katolíka na evanjelickú 
vieru,  používal titul biskup,  rúhal sa katolíckej cirkvi. Jeho rozsudok – doži-
votný žalár s troma dňami pôstu v týždni , 11 rokov bol vo väzení.
Jezuita Jozef Weissmeyer mu umierajúcemu vtlačil oplátku do úst, aby sa roz-
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šírilo, že Krman  prestúpil, lenže jeho manželka mu ju našla v ústach nestro-
venú. Krman je uložený v Dóme Sv. Martina v Bratislave. 
Krman písal latinskú humanistickú poéziu, prekladal, je významný svojou vy-
davateľskou činnosťou.
Napísal významné jazykové dielo gramatika Rudimenta grammaticae Slavi-
cae, ktorá ostala v rukopise.
Vypracoval katechizmus učení kresťanského, ktorý sa opiera o Lutherov malý 
katechizmus. Pripravil už spomínanú slovenskú evanjelickú agendu (tlačenú), 
je to kniha pre liturgické potreby evanjelických služieb Božích.
Pracoval aj v oblasti hymnológie, a jeho dedičstvo máme aj v našom spevníku. 

Mgr. Jana Bartová
evanjelická farárka- Nové Sady

Ja som premohol svet
 V nedeľu 28. novembra sa začal advent a s ním i nový cirkevný rok. Kaž-
doročný kolobeh liturgického roka nám pripomína dejiny spásy. A práve no-
vembrové obdobie pred začiatkom nového adventu predstavuje nielen záve-
rečný čas kresťanského roka, ale je symbolom „konca času“, ukončenia dejín 
pri druhom príchode Krista.
 Dušičkové obdobie, keď rozjímame o tajomstve smrti, a keď i život prí-
rody akoby vyhasínal pred nástupom zimy, je príhodným časom na pripo-
menutie si základných článkov našej viery: verím vo vzkriesenie tela a život 
večný, verím, že Kristus príde ako Sudca živých i mŕtvych. Kresťanom túto 
skutočnosť pripomína i posledná nedeľa cirkevného roka (t. r. 21. november), 
ktorá sa slávi ako slávnosť Krista Kráľa, ktorý je Alfa a Omega, Začiatok a Ko-
niec dejín.
 Kresťanská viera vo večný život býva niekedy zľahčovaná ako lacná úte-
cha pre trpiacich a umierajúcich. Lenže kresťan vie, že bude súdený za to, 
ako prežil svoj život. Z tohto pohľadu sa môžeme pýtať, či nie je skôr lacnou 
útechou „viera“, že po smrti nie je nič, že sa nikomu nebudeme za nič zodpo-
vedať, takže môžeme žiť hocijako.
 Kresťanská viera vo večný život spočíva v radostnej nádeji, že Boh chce, 
aby sme žili, chce nám dať život v plnosti. A práve preto Boh berie náš život 
a naše skutky veľmi vážne. Je teda jasné, že sa budeme za svoj život zodpove-
dať Pánovi. Všetko, čo sme v živote vykonali, či už dobré alebo zlé, má svoju 
trvalú hodnotu, pretože je to dielo našej ľudskej bytosti, ktorá má svoju neod-
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volateľnú dôstojnosť, pretože bola vytvorená na Boží obraz.
 Z tohto pohľadu sa ateistická alebo agnostická sekulárna viera, že po 
smrti nie je nič, a že nebude žiaden súd, javí ako uhýbanie sa pred zodpoved-
nosťou. To vedie v konečnom dôsledku k nihilistickému záveru, že „v živote 
vlastne o nič nejde.“
 Niektorí na Západe, v snahe zachovať si akúsi vieru v posmrtný život, sa 
utiekajú k reinkarnácii. Majú totiž obrovské predsudky voči Cirkvi a jej uče-
niu, ktoré sú pravidelne upevňované médiami a veľmi pohodlné, lebo umož-
ňujú neviazať sa veľmi náročnou kresťanskou morálkou. Západná modifikácia 
reinkarnácie predstavuje klamnú útechu, že bude možné zopakovať si život 
nejakým iným spôsobom. Táto západniarska verzia reinkarnácie ako reparátu 
za spackaný život je tragikomickým pokrivením východných náboženstiev, 
kde reinkarnácia je hlavne trestom a cieľom je práve uniknúť z kolobehu rein-
karnácie do nirvány. V pôvodnej verzii reinkarnácie musí byť všetko odpyka-
né, zatiaľ čo blahozvesť Ježiša Krista prináša posolstvo o nezaslúženej milosti, 
o milosrdenstve a odpustení. Západná verzia reinkarnácie je typickou ukáž-
kou, ako si moderný sekulárny človek vyberá z jednotlivých náboženstiev, to 
čo vyhovuje jeho pohodlnosti. Už sa nepodriaďuje pravde viery, ale z viery si 
povyberá len to, čo vyhovuje jeho vlastnému vkusu, aby nemusel nijak meniť 
svoj život.
 Ježiš premohol svet. Konečné slovo bude mať On. Nie jeho posmievači, 
pochybovači a nepriatelia. Nechajme sa teda premôcť Kristovou láskou. Rad-
šej teraz po dobrom, ako potom, keď už bude neskoro. Jeho milosrdenstvo je 
tu pre tých, ktorí si ho vážia, prosia oň a vedia, že ho potrebujú.

Keď sa ozvú večerné zvony vianočné,
zaznejú piesne radostné,
šíria svetom novinu,
kresťanskému svetu jedinú...

A tak s piesňou po vianočnom čase,
odchádza starý rok zase,
radosti, starosti v ňom prežité,
ostanú v srdciach našich zažité.

 Mgr. Štefan Novanský
rímsko-katolícky farárVianočný čas

Znova sú tu Vianoce,
stromček sa nám ligoce,
sviečky svietia dookola,
by aj radosť v srdciach bola.

Vianoce sú časy radosti,
nasýťme sa radosti do sýtosti,
vierou, láskou, blahobytom, pokojom,
každý nech užije po svojom.
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Vitaj, vitaj nový rok,
prajeme v ňom šťastný prvý krok,
prajeme v ňom zdravie, hojnosť
a po celý rok aj spokojnosť. Ing. Viliam Fuska, č. d. 88

Opäť sme o rok skúsenejší...
     Akosi veľmi rýchlo to všetko odletelo. Akoby to bolo len včera a už si bu-
deme zvykať na novú koncovku v dátume. Prežili sme rok rôznych obratov. Aj 
na vlastnej koži mnohí z nás zažili povodne, ktoré sa, žiaľ nevyhli ani Ujlačku, 
a najmä obyvatelia dolného konca by vedeli o tom rozprávať...Zažili sme aj 
krátke, no horúce leto, prišli sme aj o celkom sľubne sa ukazujúcu úrodu, o 
čom by vedeli rozprávať popadané slivky, či horko-ťažko dopestované zemi-
aky a aj to hrozno nie a nie dozrievať. Ako by si svorne povedalo – a budem 
kyslé! Aj bolo, hoci na mnohých koreňoch zostali strapce nedotknuté, z čoho 
mali velikánsku radosť škorce.
   Ale zažili sme aj príjemné  chvíle. Pribudlo nám veľmi pekné športové ihris-
ko, na ktorom je radosť behať a dávať góly, čo je veľká vec v týchto časoch, 
ktoré nežičia športu, hoci všetky múdre hlavy dobre vedia, čo znamená pohyb 
a pravidelné telesné aktivity pre nás všetkých. Tešme sa z neho a opatrujme si 
ho, aby zostalo dlhé roky v takom stave, ako ho poznáme teraz. A slúžiť bude 
všetkým, veď na takej ploche sa dajú usporadúvať aj všelijaké iné kultúrno-
spoločenské podujatia, a verme, že ich bude dostatok.
   Za nami sú aj voľby, hoci vlastne nimi by sa patrilo začať tieto riadky. Klobúk 
dolu pred účasťou na nich, lebo tých viac ako 81 percent Ujlačanov na nich je 
veľmi dobrá vizitka obce a ukazuje, ako sú veci verejné pre každého jedného 
dôležité. Prakticky málokto zostal ľahostajný voči nim a vďaka tým, ktorí pri-
šli. Držme si  preto všetci spoločne palce! Peter Buček, č. d. 140

Spomienky na druhú svetovú vojnu
Nebojovala som zo zbraňou v ruke a ani v povstaní som nebola, ale spomie-
nok, zvlášť smutných, mám viac ako dosť. 
Už v roku 1941 v júni, keď začala vojna, sme ukončili skôr školský rok v No-
vom Meste nad Váhom v gazdinskej škole. Naši chlapci, vojaci, odchádzali 
na front s Nemcami. Dlhé rady vozňov vlakových súprav boli naložené vo-
jenským materiálom a naši chlapci ešte nevedeli čo ich čaká. Spievali hore 
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Považím: „Slovenské mamičky pekných synov máte“ a mamičky na poliach 
odhadzovali motyky, kosáky a s plačom vyprevádzali chlapcov. Niektorí mali 
ešte detskú tvár, iní vyzerali dospelo. Vojna mala byť len krátka, čo sa nesta-
lo. Už vtedy boli dva tábory, jedni s Nemcami a iní proti. Chlapci písali, že 
v Rusku je veľký hlad, čo vojaci z prvej svetovej vojny nechceli veriť. Aj môj 
otecko vravel, že je tam žírna zem a hoci aj oni v poli trpeli hlad, keď prišli do 
osád, dali sa im najesť, mlieka napiť. Ruskí vojaci boli zase u nás ako zajatci a 
mamičky sú asi na celom svete rovnaké, radšej sami nejedli, ale vojakom dali. 
Lenže v druhej svetovej vojne nemali čo dať. Nemecké vojská pálili úrody, ľudí 
a boli radi, keď im vojaci dali kúsok chleba. Kto býval pri vode, živil sa naj-
viac rybami, ale hlad bol veľký. Keď zbadali, že naši vojaci hovoria rečou im 
rozumnou, hneď si ich obľúbili. Nadväzovali spojenie a neskoršie aj s vojen-
skými útvarmi. Mnohí naši chlapci prešli k Rusom. Doma ich prenasledovali 
rodiny alebo ich aj likvidovali. Pri takýchto akciách bola Nemcom nápomoc-
ná Slovenská garda a vlastne Slováci proti Slovákom bojovali. Začalo sa aj 
prenasledovanie Židov. U nás bola jedna rodina, Ringwaldoví. Mali obchod. 
Neboli bohatí, u nás sa potraviny dorábali doma. Kupovali sme len petrolej, 
ryžu, kvasnice, čaj, žemle na nedeľnú plnku a nejaké korenie. 
Mali dve dievčence, Alicu a Gizelku. Všetci zahynuli v koncentračnom tábo-
re. Nikdy nikomu neublížili, naopak, pomáhali ľudom či peniazmi alebo pri 
chorobe. Pani priniesla čo mohla. Spomínam na nich s úctou.
Vojna bola dlhá, ľudia trpeli. Náš domček na samote, ako ho nazvali odbojári, 
bol útočiskom mnohých prenasledovaných. Zo začiatku len schôdze, potom 
sa tu tlačili letáky, ktoré ráno odnášali ďaleko. Ľudí, ktorí u nás bývali, som 
poznala málo alebo aj nikoho. Mali zmenené mená. My domáci sme počas 
schôdze strážili okolie domu. Strážil aj koľajkár na ceste, ktorý tiež bol odbo-
jár. Vedel, kto sa na ceste pohybuje, on bol prvý, čo sa ho pýtali na podozrivé 
osoby. Ja som mala tiež za úlohu chodiť do Ašakerti na notársky úrad a nosiť 
zmenené legitimácie, ktoré tam tajne bez vedomia notára vybavovali. 
Z frontu prichádzali zlé správy. Niektorí vojaci aj padli. Nemecká armáda po-
stupovala a zase utrpela porážku. Ale viera vo víťazstvo nezhasínala. U nás sa 
zatiaľ nebojovalo. Až keď vypuklo povstanie. Bol prekrásny augustový deň. 
Pracovali sme na poli, ktoré bolo v sulanskom chotári, kde sme mali kukurič-
ný porast. Vyrezávali sme výhonky, ktoré nemali klasy, volali sme to „pang-
harti“. Doma sa to skrmovalo pre zvieratá. Ako sme pracovali, zrazu sa k nám 
blížilo asi osem mládencov. Pozdravili sa a pýtali sa otca, či by ich neodviezol, 
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sú vraj unavení a idú z trnavskej posádky do povstania. Mali sme tam voz aj 
kone. Hneď povedal „sadajte chlapci“ a my sme im zaželali skorý návrat a už 
sa viezli. Previezol ich do poľa Kovariec a vrátil sa za nami. Bol už večer. Zda-
lo sa, že aj povstanie bude trvať len pár dní. Chlapci nemali zo sebou nič, len 
holé životy. Dosiaľ bol život ťažký, ale pravé utrpenie sa začalo až potom. Do 
nášho domu chodili z B. Bystrice správy aj takým spôsobom,  že o jednej v 
noci chodil nákladný vlak a pred nami stíšil, aby spojka mohla vystúpiť, a tak 
aj naspäť. Často prišli po potlačení povstania chorí. Liečili sme ich polievkou 
zo sliepky a lipovým čajom. V tom čase sa už blížila zima a náš dom praskal 
vo švíkoch. Dvom ruským vojakom sa podarilo z Rakúska zo zajatia utiecť, 
tak, že mali v rukách nástroje, ktorými pracovali na oplotení tábora. Nasko-
čili na nákladný vlak, jeden bol v civile rušňovodič a druhý traktorista - Pe-
ter Artipienko a Ivan Cyrisovenič. Spojka ich doviedla k nám, boli u nás dva 
mesiace. Boli chorí. Sľubovali, že  po vojne pôjdeme k nim na návštevu. My 
sme sa v ten čas veľmi utiekali k modlitbám za mier a chcela som, aby sa aj oni 
modlili. Ale stačilo povedať: „ Otče náš, ktorý si na nebesiach“ Peter povedal: 
„ a na zemi vládne Hitler a proti tomu treba bojovať“ a bolo po modlitbe. Po 
odchode sme sa dozvedeli, že obaja padli v slovenskej zemi. 
Raz za veľkého hrmenia išla po ceste rodinka- manželia, mali na rukách malé 
Šanka, asi dvojročného. Poprosili, či môžu počkať u nás, až skončí búrka. 
Mama hneď dala malému Šankovi papať, aj ich ponúkla. Búrka prešla, ale 
oni sa nebrali preč. Potom sa pustili do plaču, že sú Židia a prenasledujú ich. 
Niekde boli ukrytí, ale keď nemali čím platiť, vyhnali ich. V humne sme mali 
stoh slamy, tam im otec spravil skrýšu, tam sme im nosili jesť v kŕmnom koši. 
Lenže zima sa blížila, hoci sme im dali teplé oblečenie, nemohli tam zostať. 
Navyše Nemci robili cvičenie. Malý Šanko už ani plakať nevedel. Zaviedol ich 
otec do vinohradov, do hajlochu (búdky), ale Nemci sa aj tam zjavovali, aj ne-
praví partizáni tam chodili, ktorí vyzvedali a potom udávali. Za to bola smrť. 
Potom sme ich dali do jedného domu za humnami, tam im bolo teplo. Šanko 
mohol behať a tak prežili a dočkali sa po veľkých útrapách oslobodenia. 
Raz k nám spojka priviedla amerického pilota, ktorého Nemci zostrelili. Bol 
ustráchaný, nechcel nič do úst. Mňa poslali pre jednu tetu, ktorá bola v Ame-
rike a vedela po anglicky.  Tá sa s ním dohovorila a potom už aj bol u nej a 
jedol. Po pár dňoch ho vzali, nevedel kde bol, ale vrátil sa živý do Ameriky. 
Písal článok do slovenských novín, ďakoval za záchranu. 
Dni boli plné napätia, po ceste premávali nákladiaky s našimi gardistami, ve-
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lili im Nemci. Stále hľadali židovských občanov a politických členov. Na oblo-
he zase lietali bombardéry, niekedy ich bolo toľko, že ani spočítať sa nedali. Po 
niekoľkých hodinách sa vracali naspäť na svoje základne. Aj vzdušné boje sa 
opakovali. Nemecké vojská sa pripravovali na protiútok. Kopali zákopy medzi 
našou a susednou obcou. Kopali sme ich my, Slováci na ich rozkaz. Kto mal 
nad 18 rokov, bol povinný zúčastňovať sa nútených prác na zákopoch. 
Do nášho domu tak pribudli aj nemecky hovoriaci vojaci, ktorí mali dozor 
na zákopoch. Aj oni potrebovali trochu domáceho tepla. Obsadené sme mali 
izby, stajňu či šopu. Aj v škole boli ubytovaní obyčajní vojaci, aj tí po večeroch 
prichádzali do rodín, k nám si doniesli občas v poli zastreleného zajaca a na 
druhý deň prišli na večeru. 
(pokračovanie v budúcom čísle)                                     Anna Rizeková, č. d. 10         

Od folklóru k džezu
Medzi nami žijú ľudia, ktorých každodenne stretávame na ulici a len málokto 
z nás tuší, aký talent v sebe ukrývajú. Jednou z nich je Lenka Žitnayová, mladé 
dievča, ktoré sa vydalo na umeleckú dráhu.  Viac o sebe nám prezradí v nasle-
dujúcom rozhovore! 
1. Aké boli tvoje začiatky? Čo ťa inšpirovalo k tomu, že si sa začala venovať 
hudbe a tancu?
Moje začiatky si pamätám jedine z rozprávania maminy. Ona mi vravela, že 
keď som bola malá a ona mi pustila nejakú kazetu, tak som nevedela na kto-
rú nohu mám stúpiť. Mamina ma potom dala ako 6-ročnú do folklórneho 
súboru Vretienko, kde som sa tanečne vzdelávala. Neskôr som sa tam stala 
členkou speváckej zložky a vo svojich 11-tich rokoch som zo súboru odišla, 
lebo som sa chcela venovať moderným tancom. Nakoniec som zakotvila pri 
spoločenských tancoch, ktorým som sa venovala dva roky. Chodila som na 
hodiny 4-krát do týždňa a vracala som sa o 20:00 večer, naši pre mňa necho-
dili. Už vtedy som všade chodievala sama. Po nejakom čase sme absolvovali 
rôzne tanečné súťaže. Ale nikdy som v nich veľmi neuspela, pretože sa mi 
často menili taneční partneri. A keďže som sa ani nestíhala učiť, čo bolo vidi-
eť na známkach, tak som to nechala. Popri tom všetkom som milovala spev. 
Spievala som na Spievankách v Nových Sadoch, každý rok od prvej triedy. 
Ale nikdy som nechodila k učiteľke spevu. Až v deviatom ročníku na ZŠ ma 
mamina nahlásila do Topoľčian na ZUŠku na hodiny spevu učiteľke, ktorá 
ma pripravila na prijímačky na hudobno-dramatický odbor  HERECTVO, na 
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Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Navštevovala 
som ho dva roky a neskôr som prestúpila na Súkromné konzervatórium do 
Nitry, kde som minulý rok zmaturovala. Mojou učiteľkou je aj doteraz pani 
Eva Pacovská, pod ktorej vedením študujem neoperný spev už siedmy rok.
2. Máš alebo si mala v rodine niekoho, kto sa venoval/venuje umeniu?
Neviem presne. Ale viem, že moja babička s dedkom z tatinovej strany tanco-
vali vo folklórnom súbore Jánošík v Partizánskom. 
3. Na aké hudobné nástroje hráš a na aký by si sa ešte chcela naučiť hrať?
Hrám druhý rok na trombóne, v ktorom sa od tohto roku vzdelávam na Štát-
nom konzervatóriu v Bratislave. Hrám na klavíri a trošku aj na gitare. A takou 
mojou srdcovkou je klarinet a tuba : D
4. Akým tancom sa venuješ?
Fúúú...no začala som tými ľudovkami, neskôr spoločenskými tancami. Na 
konzervatóriu som mala klasický tanec, ľudový a jazzový. A vlastne som aj 
zmaturovala z ľudového a jazzového tanca.
5. Vyučuješ aj ďalších nasledovníkov tanec a hru na hudobnom nástroji?
Áno, vyučujem. S výučbou som začala minulý rok, popri maturitnom roční-
ku, na SZUŠ vo Veľkých Uherciach, kde som učila tanec a spev. A tento rok 
vyučujem na Súkromnej základnej umeleckej škole ART PEGAS v Nitre, tak-
tiež spev a tanec.
6. Stalo sa ti počas vystúpenia aj niečo zábavné, na čo dodnes nezabudneš?
Počas vystúpenia akurát také veci, že sa mi odopli šaty, prípadne sa mi nedali 
vyzliecť a museli sme ich rozstrihať, alebo mi padla topánka, alebo som sa 
potkla. Alebo mi preskakoval mikroport (malý mikrofón pripevnený na oble-
čenie účinkujúceho v televízii) : )
7. Čo tvoj voľný čas? Venuješ sa popri hudbe, speve a tanci aj niečomu iné-
mu? 
Voľný čas skoro vôbec nemám. Keďže navštevujem dve školy a chodím aj do 
práce, tak sa toho veľa stíhať nedá. Ale hrám a spievam v nitrianskej kapele 
Zhluk. Hrávame na plesoch či zábavách. Keďže teraz máme všetci toho troš-
ku viac, tak fungujeme pomenej. Veľa cvičíme, pretože prechádzame na nový 
hudobný štýl, ktorý veľa ľudí nevníma, hlavne mladí ľudia. 
A tým je jazz. Bol tu ešte predtým ako hip-hop, predtým ako disco, tieto 
štýly sa vyvinuli práve z jazzu . Čiže mladí môžu ďakovať ľuďom ako Luis 
Armstrong, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Ray Charles, Dizzie Gillespie a 
ďalším, lebo od nich sa odvíjali nové typy hudobných žánrov. Ja som sa do 
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jazzu zbláznila počas povinných koncertov, keď ku nám na konzervatórium 
chodil hrávať Jozef ,,Dodo“ Šošoka. A už vtedy som si vravela: ,,Tak toto by 
ma bavilo. Takto spievať a hrať by som chcela...“ A čo som si priala sa aj stalo, 
keď som prestúpila do Nitry, tak na našej ZUŠke fungoval jazzový orchester, 
kde som sa stala ich speváčkou. Po roku, čo som tam spievala, sme sa dostali 
na súťaž Nové tváre slovenského jazzu, kde sme získali cenu za ,,Udržiavanie 
bigbandovskej tradície“. Po vyhlásení výsledkov nám porotcovia vraveli čo sa 
im páčilo a čo nepáčilo. Veľmi ma tam pochválil Peter Lipa, Radovan Tariška, 
Ľuboš Šrámek, ktorí patria medzi slovenskú jazzovú elitu. A môj voľný čas sa 
točí skôr okolo jazzu, jazzových koncertov a festivalov.
8. Máš nejaký vzor alebo idol z oblasti umenia?
Áno mám. Mojimi vzormi sú ľudia: Ella Fizgerald, Ray Charles. Ale pre mňa 
sa stala najvýznamnejším vzorom speváčka menom Nikki Yanofsky, dievča z 
Kanady. Začala som ju sledovať skoro stále, všímala som si ako rastie, ako sa 
jej mení hlas. A nakoniec je pre mňa veľkým vzorom práve ona. Pretože má 
16 rokov, perfektný prejav a píše si vlastné skladby. Je nominovaná na všetky 
možné hudobné ceny po celom svete. A tento rok v júli som ju mala možnosť 
vidieť naživo vo Viedni, kde vystúpila so svojou kapelou. Bolo to v rámci „Jaz-
zfest in Vienna“. Vystúpila na pódiu v parku, na verejnom priestranstve, kde 
nebol až taký perfektný zvuk, ale už len tým, že sa tomu prispôsobila mala u 
mňa veľký rešpekt. Spievala všetky moje obľúbené skladby, ku ktorým pridala 
aj jej vlastné. Pod pódiom nás nebolo veľa, ale jej gitarista si ma všimol ako si 
spievam, klepkám rytmus, a po vystúpení prišiel za mnou a začal sa so mnou 
rozprávať. Jeho prvá otázka znela, že či som hudobníčka. : )  
Potom sa ma pýtal, z kadiaľ som, čo robím vo Viedni. Odfotila som sa s ním, 
aj s celou kapelou, zatiaľ čo Nikki rozdávala autogramy. Potom som sa pretla-
čila za ňou a odfotila som sa aj s ňou, aby som mala pamiatku na celý život. 
A tú mám. Teraz už len sledujem ako sa jej darí, či má niečo nové, či má toho 
veľmi veľa. S jej gitaristom Andym si píšem dosť často. Sme v kontakte a stále 
sa ma pýta, kedy prídem do Kanady??? No takže dúfam, že budúci rok sa mi 
tam podarí ísť.
9. Aké máš plány do budúcnosti? Čaká ťa nejaké vystúpenie alebo súťaž?
Mojim plánom do budúcnosti je hlavne ísť do Kanady a taktiež do Ameriky, 
vzdelávať sa v angličtine a naučiť sa viac cudzích jazykov. Taktiež sa dostať do 
Brna na muzikálové herectvo alebo na jazzový spev do Prahy. 
Momentálne sa chystám na súťaž konzervatórií v stepovom tanci , ktorý som 
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sa začala učiť len tento rok a dúfam, že to vyjde. No, ale myslím si, že sa chcem 
hlavne vzdelávať. : D
Pýtala sa: Zuzana Plesníková                               Odpovedala: Lenka Žitnayová                                 

Výstava zeleniny, ovocia a kvetov
Na hodovú nedeľu opäť raz naši občania ukázali, že „Komu sa nelení, tomu 
sa zelení“. Výstavu plodov zeme si prišlo pozrieť okolo 70  návštevníkov. Pes-
tovatelia z našej obce znovu dokázali, že napriek nepriaznivému počasiu v 
tomto roku, môžu byť právom hrdí na to, čo dokážu.  Ovocie, zelenina, kvety, 
bylinky, netradičné druhy zeleniny, ale aj detské práce vyzdobili sálu kultúr-
neho domu a uvítali záujemcov. Jednota dôchodcov Slovenska spolu s obec-
ným úradom umožnili občanom touto peknou akciou stretnúť sa, porozprá-
vať, poprípade urobiť plány, čo o rok. redakcia       

Register obnovenej evidencie pôdy                                                                                                                                    
Správa katastra v Nitre začína konanie vo veci usporiadania evidencie pozem-
kov v katastri obce Malé Zálužie. Cieľom je, aby každý vlastník pozemku mal 
vydané listy vlastníctva na všetky pozemky, ktoré vlastní.
Správa katastra v Nitre vyzýva preto občanov, ktorí majú pozemky v katastri 
obce a nemajú k nim vydané listy vlastníctva, aby v termíne do 31.03.2011 
priniesli akékoľvek doklady, ktoré preukazujú, že sú vlastníkmi daného po-
zemku v katastri Malého Zálužia. Doklady treba priniesť na obecný úrad vždy 
v stredu. Každý Vami prinesený doklad bude prekopírovaný, zaevidovaný a 
originál Vám bude vrátený. Napriek tomu, že termín je katastrom určený až 
do konca marca 2011, prosíme Vás, aby ste nečakali a doklady nosili priebež-
ne. Ďakujeme za porozumenie. redakcia

Užitočné rady pre človeka v ohrození 
1. Vyžadovanie pomoci
Čísla tiesňového volania: 
• 112 – Koordinačné stredisko IZS
• 150 – Hasičský a záchranný zbor
• 155 – Záchranná zdravotná služba
• 158 – Štátna polícia
• 159 – Mestská polícia
• 18 300 – Horská záchranná služba
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Pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti, uveďte: svoje meno, číslo te-
lefónu z ktorého voláte, druh a miesto udalosti, spôsob a smer prístupu.
2. Varovanie obyvateľstva
Ak zaznie varovný signál: 
-    vznikla mimoriadna udalosť
-    podľa tónu a dĺžky signálu sirény zistíte, pred čím vás varuje
-   počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, TV alebo 
hlásením obecného rozhlasu. 
Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE – 2 min, kolísavý tón,   ~ 
Varovný signál OHROZENIE VODOU – 6 min, stály tón, ____
KONIEC OHROZENIA – 2 min, stály tón bez opakovania, ____
Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť 
systémov varovania 2 min. stálym tónom sirén.
3. Pokyny pri úniku rádioaktívnej nebezpečnej látky – výbuchu jadrovej
    elektrárne
-    čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivnici)
-    uzavrite a utesnite okná a dvere
-     pri kontakte s rádioaktívnymi látkami si dôkladne umyte tvár, ruky a vlasy, 
vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši, osprchujte sa a vymeňte si bieli-
zeň
-    sledujte správy v TV, rozhlase
-    pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu 
tela
-    užite po zaznení varovného signálu jódové prípravky podľa návodu
-    nepoužívajte nechránené potraviny
-    pripravte si evakuačnú batožinu
-    zatvorte hospodárske zvieratá a dajte im zásoby krmiva a vody na dva dni
4. Pokyny pri povodniach a záplavách
a)  Pred povodňami a záplavami
-    hodnotné veci zo suterénu a garáží umiestnite do vyššieho poschodia
-    pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien
-    pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat
-    pripravte si evakuačnú batožinu
b) V období povodní a záplav
-    opustite ohrozený priestor
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-    rešpektujte pokyny evakuačnej komisie
-    presuňte sa na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou
-    nešírte paniku
c) Po povodniach a záplavách
-    nechajte si skontrolovať stav obydlia, rozvody energií a rozvod vody
-    zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín a poľno-
hospodárskych  plodín zasiahnutých vodou
-    kontaktujte príslušné poisťovne a obec ohľadom náhrady škôd

5. Opatrenia pri evakuácií z oblasti ohrozenia
-    uzavrite prívod plynu, vody a elektriny
-    vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cennosti, lieky...)
-    dodržujte pokyny príslušných osôb, ktoré zabezpečujú evakuáciu
-    použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela
-    priestor opúšťajte najkratšou cestou,  KOLMO NA  SMER VETRA
                                                                   Smer vetra

-    vždy zachovajte rozvahu!                                Smer úniku
6. Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
Je určená vtedy, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu 
povrchu tela. 
a) ochrana trupu
-    dlhé zimné kabáty, bundy, kombinézy, nepremokavý plášť, nohavice, kto-
ré nutne utesníme na krku, rukávoch a nohaviciach,
b) ochrana hlavy
-    čiapky, šatky, šály cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu
-    pri ochrane úst a nosa je potrebné použiť kus tkaniny alebo uteráka na-
močeného vo vode. Oči chránime lyžiarskymi, potápačskými alebo plavec-
kými okuliarmi.
c) ochrana rúk a nôh
-    gumené rukavice, gumené a kožené čižmy
-    pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových 
vrecúšok alebo tašiek. 
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú pri:
-    presune do úkrytov
-    úniku zo zamoreného priestoru
-    evakuácií obyvateľstva redakcia
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Knižné novinky Nedeľa

15:00-16:00hod

Odborná literatúra:

Billoud, Jean-Michel – Chránime zem: kniha ponúka informácie o životnom 
prostredí i o tom, čo s ním súvisí: Zem a ekológia, živočíšne druhy, prevencia 
a ochrana pred prírodnými katastrofami, fosílne energetické zdroje, jadrová 
energia a alternatívne zdroje energie, poľnohospodárstvo a nakladanie s vo-
dou, znečisťovanie a spracovanie odpadu.
Hammond, Tim – Šport: encyklopédia, ktorá podáva prehľad o histórií všet-
kých druhov športu s ich presnými pravidlami.
Shirer, William L. – Vznik a pád třetí říše: klasické dejiny hitlerovského Ne-
mecka.
Ako opatrovať chorých: praktická, kompletne ilustrovaná príručka starostli-
vosti o chorých a imobilných ľudí v domácom prostredí s užitočnými radami 
zo všetkých oblastí opatrovania.
Petrakovičová, Agáta – Heřman Landsfeld: portrét o známom maliarovi ľu-
dovej keramiky z Modry.
Ilečková, Silvia – Petrakovičová, Agáta – Slovenský maliar Jozef Ilečko: kroni-
ka života a tvorby významného slovenského maliara 19. storočia.
Polák, Milan – Divadlo a jeho cesta dejinami: prehľadné dejiny slovenského a 
svetového divadla od jeho  začiatku  až po súčasnosť.
MAS  Radošinka: publikácia o obciach, ktoré tvoria mikroregión Radošinka, 
obsahuje základné informácie a zaujímavosti zo života v každej obci.
Roky v nás II.: publikácia podáva obraz o každej obci, ktorá sa nachádza v re-
gióne Jaslovské Bohunice doplnená aktivitami a podujatiami obcí za posledné 
štyri roky.
Ottov sprievodca na cesty- Taliančina: konverzačná príručka taliančiny.
MacDonald, Fiona – Mason, Anthony -  Ottova encyklopédia- Kultúra ľud-
stva: sprevádza čitateľa dejinami kultúry celého sveta, nájdete tu osem hlav-
ných okruhov: literatúra, náboženstvo, hudba, dizajn, dramatické umenie, 
mýty a legendy, výtvarné umenie.
20 rokov ZMOS:  publikácia Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá predsta-
vuje všetky obce v okrese Nitra, ako sa zmenili za posledných dvadsať rokov.
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Beletria:
Urbaníková, Eva – Všetko alebo nič: o bežných problémoch vo vzťahoch sú-
časnej doby.
Urbaníková, Eva -  Všetko alebo nič. Príbeh pokračuje: pokračovanie románu 
Všetko alebo nič.
Fleischhacker, Pavel – Modranské biele: príbehy zo starej Modry, čitateľ sa 
zoznámi s obyvateľmi a atmosférou,  ktorá vládla v tomto meste.
Feldek, Ľubomír – O nákazlivosti šťastia: výber z autorových úspešných hu-
moristických  fejtónov.
Gáherová, Lenka -  Tiene minulosti: láska dvoch mladých ľudí- Táne a Tomá-
ša, ktorá je poznačená Tomášovým pobytom vo väzení a tieňmi z minulosti.
Branecký, Jozef – Fráter Johannes: historický román o nezištnej láske frátra 
Johannesa k milej Helenke  na pozadí protitureckých bojov.
Kroner, Jozef – Herec nielen na udici: príbehy z hercovho života plné zábav-
ných spomienok.
Jaroš, Peter – Nemé ucho, hluché oko: pokračovanie románu Tisícročná včela, 
sleduje osudy rodiny Pichandovcov v období  prvej Československej republi-
ky. 

Lasica, Milan – Bodka. Fejtóny: herec – komik vtipne komentuje vo svojich 
fejtónoch udalosti, ktoré sa každodenne  odohrávajú  v našej spoločnosti.
Kollárová, Lucia – O veľrybom chvoste, mindrákoch a kráse: autorka úprim-
nou a zábavnou formou  rozpráva o večnej ženskej téme – kráse.
Lindseyová, Johanna – Tajomný oheň: historická romanca plná vášne a dob-
rodružstva.
Koleničová, Slávka – Nádej stratených duší: moderný príbeh plný napätia, 
lásky a tajomstiev, ktoré sa nemali nikdy odhaliť.
Martinová, Kat – Odvážne srdce: láska mladej šľachtičnej k chudobnému mla-
díkovi, ktorý nemá zodpovedajúce spoločenské postavenie.
Repovská, Jarmila – Nové dejstvo: kniha o problémoch v rodine, ktorá sa 
rozpadá v dôsledku manželovej nevery.
Viewegh, Michal – Povídky o lásce: audiokniha najčítanejšieho českého au-
tora súčasnosti, ktorá obsahuje dve poviedky o láske – Definice lásky a Zá-
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hada – knihu sme dostali darom.
Kukučín, Martin – Pred skúškou -  Z teplého hniezda: audiokniha obsahujú-
ca poviedky z obdobia realizmu o spomienkach na autorovo detstvo – knihu 
sme dostali darom.
Detská literatúra: 
Moja angličtina +DVD                                        - kurz angličtiny pre deti
Angličtina s obrázkami + CD s pesničkami
Periodiká: Historická revue, Záhradkár Zuzana Plesníková                                                                                                                                       

knihovníčka

       Spoločenská rubrika – druhý polrok 2010 
Zomreli:        Ing. Štefan Zmeko (75 rokov), č. d. 57 
                       Rudolf Zmeko (83 rokov), č. d. 61

Narodili sa: Matúš Gregor Gréč – č. d. 153                                                    
                      Marek Krajčovič – č. d. 8
                      Marek Čeliga – č. d. 90
Prisťahovali sa: Sebastian Kluf – č.d. 69
Odsťahovali sa: Adriana Kubíková – č. d. 49 
                             Viktória Kubíková – č. d. 49                     
                             Štefan Kubík – č. d. 49
Uzavreli manželstvo: Mgr. Ivan Plačko a Mg. Anna Marafková – č. d. 31

Jubilanti v roku 2010

Anna Fraňová – 85 rokov, č.d. 3
Zuzana Plesníková – 95 rokov, č. d. 77
Alžbeta Proksová – 75 rokov, č. d. 16
Jolana Vargová – 80 rokov, č. d. 81 
Anna Naďová – 80 rokov, č. d. 30
Anna Plesníková – 75 rokov, č. d. 82
Jarmila Fusková – 75 rokov, č. d. 40

Anna Mosná – 75 rokov, č. d. 87
Ladislav Zmeko – 85  rokov, č. d. 60
Emil Brngál – 75  rokov, č. d. 119
Elena Zmeková – 80  rokov, č. d. 61
Štefan Ševčík – 75 rokov, č. d. 121
Anna Foltínová – 90  rokov, č. d. 74
Štefan Bila – 75 rokov, č. d. 146

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, 
veľa dobrých vecí, želáme vám všetci. redakcia
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Oznamy

Zberné suroviny - Fence & Garden, s.r.o.
Podnik sa nachádza v priestoroch PD Devio Nové Sady.
Vykupuje sa
1. Železo a plech (konštrukcie, stĺpy, konzervy , roxory......) 
2. Farebné kovy( meď, hliník, mosadz, bronz) 

Nevykupuje sa
• auto sklá 
• auto plasty 
• plastové fľaše 
• káble
• pneumatiky 

• chladničky 
• sklo pretkávané oceľovým drôtom 

Malé Zálužie               Otváracie hodiny
Kontakt                   Sobota 08.00 - 13.00
0911/407030 

Klub mládeže
Priestory posilňovne sú sprístupnené každý deň od 18.00 hod. do 20.30 hod. 
Kľúče budú u pána Michala Kolenčíka č. d. 46.  Záujemcovia o cvičenie si ich 
tam môžu prevziať osobne a proti podpisu v uvedenom čase. Posilňovňa slúži 
na cvičenie všetkým návštevníkom z radov občanov. V miestnosti je potrebné 
dodržiavať zásady bezpečnosti, predchádzať prípadným zraneniam. Návštev-
níci sa majú správať slušne a ohľaduplne voči cvičiacim. Prosíme dodržiavať 
čistotu a poriadok.

Pamätná izba
Pamätná izba sa nachádza na prvom poschodí KD a v súčasnosti sa reinštalu-
je. V prípade záujmu občanov alebo ich hostí, ju môžu navštíviť v čase úrad-
ných hodín obecného úradu.  
Prosíme všetkých obyvateľov obce, aby pri upratovaní svojich povál a šôp ne-
vyhadzovali staré predmety používané v domácnosti alebo v záhradách. Boli 
by sme radi, keby ste predmety darovali alebo zapožičali do pamätnej izby. O 
nájdených predmetoch informujte následne obecný úrad.

Cvičenie
Každý utorok a piatok v čase od 18.30 do 19.30 hod. v kultúrnom dome (v 
priestoroch bývalej materskej školy) prebieha cvičenie s inštruktorkou Mar-
tinou Hirkovou z Nových Sadov /1 hodina – 1 €.   Záujemcovia o cvičenie si 
so sebou prinesú čistú športovú obuv, karimatku alebo inú vhodnú podložku.  
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Pohrebná služba TURANOVIČ, Nitra – 0905 948 812

Objednanie stravy: firma Ďurík, Ludanice: 038 531 97 71, mobil  0903 439 
796

Elektrárne – poruchová služba –    0800 111 567
                        služby zákazníkom –  0850 111 555 

Plynárne    – poruchová služba -  0455  1123 08, 0455 1123 09  
                       zákaznícka linka –   0850 11 13 63

Každý štvrtok medzi 14.00 – 14.30 hod.  prichádza pojazdná predajňa mäsa 
a mäsových výrobkov.

Termíny odvozu komunálneho odpadu na rok 2011: 19.1; 16.2; 16.3; 13.4; 
11.5; 8.6; 6.7; 3.8; 31.8; 28.9; 26.10; 23.11; 21.12          
Termíny odvozu separovaného zberu na rok 2011: 5.1; 2.2; 2.3; 30.3; 27.4; 
25.5; 22.6; 20.7; 17.8; 14.9; 12.10;  9.11; 7.12          

Vrece na komunálny odpad – 1 ks/1 €
Komunálne služby Nitra zaviedli nový spôsob zberu skla. Nebudú ho už brať 
spred domov v igelitových vreciach. V areáli kultúrneho domu sa na zber 
skla nachádza kontajner, do ktorého je možné sklenený odpad priniesť. 
Prosíme všetkých občanov, aby túto skutočnosť rešpektovali.

Pošta Nové Sady:
Po – Ut, Štv. – Pia:  7.00 – 12.00 a 12.30 – 14.30
Streda:   7.00 – 11.00 a 13.30 – 17.00
                                                                               redakcia
Obecný úrad kontakt: 
Telefón:  037 / 7894061 
E-mail:    oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce: www.malezaluzie.sk

Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.
Redakcia: Zuzana Plesníková, Viera Predanocyová
Grafická úprava: Mgr. Zuzana Krajčovičová
Nepredajné!
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