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Príhovor

Moji milí Zálužania,

ďalší rok je na spadnutie a okrem toho, že si uvedomu-
jeme , že sme zase o rok starší, tak ako každý rok, bilan-
cujeme uplynulé obdobie. 

Rok 2012, ktorý sme prežili v každodenných ra-
dostiach a starostiach o malú chvíľu zostane už len                  
v našich spomienkach a v našich činoch. Určite sa ho 
každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či 
už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Presne 
pred rokom sme si spoločne kládli otázku, či bude rok  
2012  pre nás a našu malú dedinku rokom úspešným. 
Dnes môžeme tvrdiť, že naša snaha o kultúrny aj 
spoločenský rast našej obce nebola márna a priniesla 
svoje ovocie v podobe  zrekonštruovaného  kultúrneho 
domu. Tento fakt považujem za veľký úspech obce, na 
tento účel bolo preinvestovaných 140 000,00 Eur, aby 
bola táto suma jasnejšia, tak je to zhruba 4 200 000 
korún slovenských. Vďaka Bohu za ne a vďaka  euro-
fondom a Mikroregiónu Radošinka, inak by naša malá 
obec nemala veľké šance dostať sa k takýmto veľkým 
peniazom.

Keďže každoročne na prelome rokov hodnotíme 
uplynulé obdobie, dovoľte mi, aby som tak urobila aj ja.  
Aký bol práve skončený rok? Ja z môjho pohľadu si mys-
lím, že veľmi hektický. Mne osobne zabralo veľa času 
vybavovanie projektov, stovky povolení a potvrdení, 
niekedy sa dialo aj viac vecí naraz, a veľa síl nás stála 
aj samotná rekonštrukcia. Jednak fungovanie počas 
nej a potom odstránenie spúšte, ktorú nám zanechali 
stavbári. Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať 
občanom, ktorí sa zúčastnili vyhlásenej brigády na 
vyčistenie priestorov KD a to: Zuzke Plesníkovej, Ma-
huliene Sochorovej, Márii a Katke Krištofovičovej, 
Jane Lakatošovej, Veronike Bendíkovej, Blanke Bilovej, 
pracovníkom menších obecných služieb, ktorí majú 
veľké zásluhy na vyčistení priestorov KD – Mirke 
Srogončíkovej, Libuši Lakatošovej, Andrei Marákovej, 
Jarovi Bojdovi.

A chcem vyzdvihnúť aj pomoc našich starších 
spoluobčanov a to p. Anny Plesníkovej a p. Koniare-
kovej, ktoré, hoci som hlásila, že prosím naše mladšie 

spoluobčianky o pomoc mi povedali, že ony sa mladšie cítia a veľmi nám pomohli pri upratovaní.
Veľa času, síl  a ľudského potenciálu sme vynaložili aj na zorganizovanie akcie „Rozlúčka s letom 

so slovenskou piesňou“ a musím skonštatovať, že takú slávu už dávno náš KD nezažil, ak vôbec. 
Som veľmi rada a chcem poďakovať všetkým organizátorom tejto megaakcie, pretože sála praskala 
vo švíkoch, na pódiu sa vystriedalo deväť speváckych súborov, predpoludním sme zvládli futbalový 
turnaj, kde sa o pohár Mikroregiónu stretlo sedem futbalových mužstiev a pre celú túto masu bolo 
potrebné nachystať, uvariť guláš, pripraviť nápoje, napiecť koláčiky. Moje veľké poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí mi pomohli – kuchárom Paľovi Líškovi, Petrovi Petruchovi, Martinovi Viskupovi, 
poriadkovej službe a neskoršiemu čašníkovi Slavovi Kulíškovi a Ondrejovi Proksovi, ktorý si na po-
moc priviedol aj dvoch kamarátov a okrem toho sa staral aj o správne ozvučenie a pomohol pri výz-
dobe, predsedkyni  ZO JDS p. Elenke Líškovej, ktorá bola moja pravá ruka pri organizácii cateringu 
– pečenia zákuskov a chystania občerstvenia, našim mladým a veľmi šikovným spoluobčiankam: 
Mahulienke Sochorovej, ktorá sa postarala o celú výzdobu priestorov KD, Majke Krištofovičovej, 
ktorá jej v tom výdatne pomáhala, Zuzke Plesníkovej, Ľubke Zedníkovej, Dušanke Zmekovej, Mar-
tinke Proksovej, Martinke Velikovovej, Elenke Zedníkovej, Evke Gašparíkovej, p. Betke Proksovej 
a tiež moje veľké ďakujem patrí našej šéfke kult. komisie a poslankyni  p. Aničke Velikovovej, po-
slancom: Peťovi Novotnému – organizátorovi fut. turnaja, Ľubošovi Proksovi  za výdatnú pomoc                 
a Mirkovi Fuskovi, ktorý nám udalosť zdokumentoval, spolu s Borisom Zábražným. Veľké ďakujem 
patrí aj všetkým vám, ktorí ste sa postarali aby bolo čo ponúkať, všetkým šikovným gazdinkám našej 
dedinky. Ak som niekoho nespomenula – ospravedlňujem sa, predsa len už trochu aj ja zabúdam, 
ale o to srdečnejšie každému ďakujem. Túto akciu ja považujem za veľmi úspešnú a som hrdá na nás 
všetkých, že sme spoločne toto dokázali a som taká spokojnejšia, že v prípade, ak by bolo potrebné 
sme spoločne schopní ešte dokázať veľké veci, že sa z našej obce ešte nevytratil duch spolupatričnosti, 
úcty a lásky k svojmu blížnemu. Ja osobne som sa cítila ako zamladi, keď nám všetkým išlo o všetko 
a každému na každom záležalo.

Ďalšia pekná akcia bola výstava ovocia a zeleniny, zorganizovaná v réžií ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska, veľmi pekne naaranžovaná, za takú výstavu sa nemusí hanbiť ani Incheba, škoda, že zau-
jala iba málo občanov.

Nedá mi nespomenúť aj posedenie pri príležitosti mesiaca októbra, mesiaca úcty k starším, kde 
sme si pripomenuli tohtoročných jubilantov našej obce, ktorá bola tiež veľmi pekná za výdatnej 
asistencie našich šikovných pekárok.

 Akcia  Mikuláš potešila hlavne naše deti a moje poďakovanie patrí Mikulášskej suite.
Aj tento rok sa 10. decembra 2012 konal 1. ročník spoločného odberu krvi, ktorý sa uskutočnil             
v budove Základnej školy v Nových Sadoch. Z našej obce sa tejto akcie zúčastnili 3 občania.  

Ak mám hodnotiť rok 2012 po kultúrnej stránke, tak ako sa v prvom polroku dohromady nič ne-
dialo, druhý polrok to výdatne vynahradil a dôkladne preveril naše organizačné a pekárske zručnosti.

Teraz je čas na finančné vysporiadavanie už zhotovených diel, takže teraz nebudujeme, ale vy-
sporiadavame.

Aby som nezabudla, predsa len budujeme – začali sme s rekonštrukčnými prácami na našom ob-
chode. Požiadala som o dotáciu Úrad vlády SR, a aj  nám bola dotácia vo výške 15 000,00 € pridelená. 
Predpokladám, že na jar už budeme môcť dať inzerát o prenajatí priestorov predajne potravín.   

Teraz čakáme na schválenie žiadosti o fin. príspevok na parkovisko a predpokladám, že v lete 2013 
začneme so stavbou. Na všetky tieto akcie, kde budujeme a zveľaďujeme  náš majetok sa veľmi teším.

Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na 
zveľaďovaní našej obce a na obohacovaní jej kultúrneho i duchovného života a vložili kus svojho „ja“, 
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Žijú medzi nami

kus svojho času a ochoty do rozvoja obce, aby urobili niečo príjemné pre ľudí, ktorí tu žijú. 
Dovoľte mi, aby som vám, milí spoluobčania, popriala pokojný a milostiplný advent, krásne Via-

noce plné vianočnej pohody a lásky a úspešný vstup do nového roka tou správnou nohou, veľa zdra-
via, spokojnosť a svornosť vašim rodinám, úspech vašim rozhodnutiam, silu a vieru v každodennom 
bytí, úctu, toleranciu, optimizmus a lásku vašich blízkych a priateľov. Nech sa naplní každé vaše 
očakávanie a nech sa pre vás nový rok stane rokom splnených túžob a predsavzatí.

                                                                                      Vaša starostka

Rozhovor s MUDr. Ladislavom Prievozníkom
„Neškodiť a byť užitočný.“

Nežije síce v našej obci, ale aj tak už dlho patrí medzi nás. Ľudí                     
v nej pozná oveľa lepšie ako mnohí jej obyvatelia. Už viac ako 40 rokov je 
vítaným návštevníkom našich domácností a je len málo takých, ktorých 
ešte nenavštívil. Pravdou je, že sa na neho obraciame len vtedy, keď sme 
chorí my sami alebo naši blízki. Dovoľte, aby sme Vám v tomto príspevku 
predstavili MUDr. Ladislava Prievozníka.

1. Pôsobíte tu už veľa rokov, odkiaľ pochádzate?
Prišiel som sem v roku 1966, to znamená že svoje povolanie v Nových Sadoch vykonávam už 46 
rokov. V skutočnosti pochádzam zo Starej Bystrice, v okrese Čadca. 

2. Ako na Vás zapôsobil náš kraj. Čo sa Vám tu najviac zapáčilo?
Oblasť Nitry sa mi páči a špeciálne radošinská dolina. Je tu všetko: úrodné roviny, lesy, rybníky. Ten 
najkrajší je pre mňa ujlacký rybník, kde som okrem chytania rýb a relaxovania chodieval dokonca 
surfovať.

3. Rozmýšľali ste niekedy, že by ste chceli pracovať inde?
Nie, nikdy som nezvažoval odísť z postu vidieckeho lekára. 

4. Čo Vás viedlo k štúdiu medicíny?
U nás v Starej Bystrici kedysi pracoval jeden lekár, MUDr. Stercula, ľudia na neho doteraz spomína-
jú. Bol naším susedom. Vo svojom obvode mal okolo 11 tisíc ľudí. Cez deň ordinoval a v noci 
chodieval na návštevy za pacientmi a ja som často chodieval s ním. Mal som vtedy okolo 12 rokov, 
možno trošku viac. Brával si ma zo sebou do sanitky hlavne v noci, cez zimu, lebo občas bolo treba 
sanitku vykopávať zo závejov. Okrem toho vedel prekrásne spievať, najmä černošské spirituály, 
ktoré vtedy v USA spieval Paul Robeson. Bolo to pre mňa veľmi romantické. Toto všetko zanechalo 
vo mne hlboký dojem, a preto som sa rozhodol študovať medicínu. Okrem mňa sa v našej rodine 
lekárstvu venuje len bratova dcéra.

5. Aký odbor v medicíne ste vyštudovali?
Vyštudoval som všeobecné lekárstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
V 1967 som dostal atestáciu z internej medicíny. V 1974 som robil skúšky, ktoré ma oprávňovali 
robiť na obvode. V 1978 mi uznali atestáciu prvého stupňa zo všeobecného lekárstva na základe 
skúšky z roku 1974 a v roku 1981 som získal atestáciu zo všeobecného lekárstva druhého stupňa. 
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6. Od začiatku ste pracovali ako praktický lekár pre dospelých alebo ste pracovali aj v nemoc-
nici?
Moja generácia lekárov nastupovala do praxe na tzv. „ umiestenky“. Mne sa ušlo moje prvé pracovné 
miesto na chirurgickom oddelení v Novej Bani, kde som pôsobil len krátko. Potom ma umiestnili 
ako závodného lekára v Pohronských strojárňach vo Vyhniach. Neskôr po dobudovaní nemocnice 
v Žiari nad Hronom som pracoval na tamojšom internom oddelení. 

7. Určite spolupracujete aj s mladými lekármi. Vidíte rozdiely medzi lekármi dnes a v časoch, 
keď ste končili Vy?
Isteže. Spolupracujem na rôznych pracoviskách v odborných ambulanciách i v ambulanciách prak-
tických lekárov v okrese Nitra i mimo neho. Pracovisko v Nových Sadoch bolo dlhé roky školiacou 
ambulanciou pre mladých lekárov, ktorú som viedol až do môjho odchodu do súkromnej praxe. 
Myslím si, že mladí lekári dnes majú oproti mojej generácii výhodu hlavne v tom, že si môžu vyberať 
odbor, v ktorom chcú pracovať, kým my sme sa, ako som už spomínal, museli prispôsobiť „um-
iestenke“. Okrem toho značný rozdiel vidím aj v tom, že my sme sa museli spoliehať na svoje úsudky 
a zmysly: hmat, zrak, čuch, sluch, pri diagnostike. Keď sme v škole mali anatómiu, tak sme sa museli 
naučiť okolo 12 000 latinských názvov, dnes sú anatomické vedomosti povrchnejšie. Dnes sú už 
dokonalejšie prístroje na diagnostiku, všade sú rôzni konzultanti a odborní lekári a to za  našich čias 
nebolo. Pamätám sa, že na infekčné oddelenie sme pacienta posielali do nemocnice, ktorá bola aj sto 
kilometrov vzdialená. Pre samotných pacientov to bolo náročné. 

8. Aké vlastnosti sú pre lekára potrebné?
Myslím si, že pre lekára je najdôležitejšia empatia - to je schopnosť pochopiť pacienta a vžiť sa do 
jeho situácie a tohto je dnes podľa môjho názoru nedostatok. 

9. V medicíne nastal  veľký technický pokrok. Ako to ovplyvnilo diagnostikovanie chorôb? 
Akým vývojom prešla samotná diagnostika a vyšetrovanie pacienta?
Áno, v medicíne nastal veľký pokrok. V 70. až 80. rokoch 20. storočia sa objavujú zobrazovacie tech-
niky, CT, magnetická rezonancia, sonografia. Tieto vyšetrenia sú zároveň finančne nákladné. Zdra-
votné poisťovne nemajú dosť prostriedkov na ich financovanie, preto sa limitujú výkony, čo má za 
následok, že sú dlhé čakacie doby na vyšetrenia. Okrem toho vzniká mnoho ďalších problémov, lebo 
vyšetrenia nevedú k jednoznačným záverom a je potrebné vykonať ďalšie a ďalšie vyšetrenia. Nap-
ríklad sonograf síce popíše tieň, ale nevie určiť, čo ten tieň znamená. Tak je treba ďalšie vyšetrenie. 
Veľký pokrok nastal i v chirurgických disciplínach, ktoré umožňujú výkony, o ktorých sa nám              
v minulosti ani nesnívalo (laparoskopická i transplantačná chirurgia). Praktický lekár musí vedieť 
improvizovať, musí brať do úvahy to, čo vidí, čo zahmatá, čo cíti a počuje. A práve využívanie mod-
erných diagnostických prístrojov vedie k zanedbaniu používania týchto zmyslov. 

10. Ako sa mladý študent medicíny môže stať praktickým lekárom?
Na Slovensku existuje príprava na prácu v odbore všeobecného lekárstva: predpísaná cirkulácia na 
rôznych oddeleniach a napokon cyklus doškoľovacích akcií v doškoľovacom ústave, ktorý končí at-
estáciou. Pri tvorbe tejto koncepcie som bol účastný aj ja, spolu nás bolo 22.  Problémom zostáva, že 
málo mladých lekárov na Slovensku v odbore všeobecného lekárstva nechce pracovať. Odchádzajú 
„za chlebom“ do zahraničia alebo si zvolia prácu v iných, užších odboroch a priznajme si, že aj v me-
nej rizikových. Výsledkom toho je, že priemerný vek slovenských praktických lekárov je 55 rokov a 40 
% všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku (tento údaj odznel v tomto roku v rozprave NR SR).                                                                                               
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11. Za mnohé roky určite dobre poznáte celé rodiny pacientov. Všímate si ich choroby, ktoré sa 
vyskytujú v jednotlivých rodinách?
Áno, svojich pacientov dobre poznám, rovnako ich genetickú záťaž, čo umožňuje včas diagnostikovať 
niektoré ochorenia, najmä cukrovku a vysoký krvný tlak. Keď som prišiel pracovať do tohto obvodu, 
spravil som si prehľad toho, kto akou chorobou trpí. Uvediem taký príklad: vysoký krvný tlak v tom 
období malo 9 ľudí a v súčasnosti neviem o deviatich ľuďoch, ktorí by túto chorobu nemali.

12. Aký máte názor na civilizačné choroby?
Jedným z najbežnejších ochorení je nadváha. Je to daň za dobrý život. Veľa jeme a málo sa pohy-
bujeme. Voľakedy bolo viacej pohybu.  Napríklad ľudia na dedine sa venovali poľnohospodárstvu             
a väčšinou pracovali ručne. Dokonca aj na jarmoky, vzdialené niekoľko desiatok kilometrov, veľakrát 
chodievali pešo a na chrbte nosili veci, čo chceli popredať. 

13. Aký máte názor na alternatívnu medicínu? Čo si myslíte o spojení alternatívnej a modernej 
medicíny? Môže byť vzájomná spolupráca odborného lekára a alternatívnej medicíny pre pa-
cienta prínosom?
Alternatívnu medicínu nezatracujem, lebo onemocnenie je interakciou/spojením medzi zdravot-
ným poškodením a „postojom jedinca“ k nemu. Môže byť vhodným doplnkom v zdravotníctve, 
ale nesmie byť zneužívaná. V žiadnom prípade nerieši základný problém a jej uprednostnenie pred 
klasickou medicínou môže viesť k premeškaniu vhodnej doby na diagnostiku a liečbu. Preferoval by 
som najprv klasický spôsob zdravotníckej pomoci a až potom alternatívnu medicínu. 

14. Medzi obcou Malé Zálužie a Kapince sa nachádza liečivý prameň Lužbetka. Dávnejšie bol 
využívaný na liečenie chorých ľudí (očí, kože...). Ľudia naozaj verili v zázračné účinky prameňa, 
a preto tam nechali z vďaky za uzdravenie postaviť sochu Panny Márie. Čo Vy o ňom všetko vi-
ete? Má podľa vás tento prameň liečivé účinky? Aký máte názor na jeho využitie?
O prameni Lužbetka som sa dopočul hneď v roku 1966, keď som prišiel do Nových Sadov. Vtedajší 
funkcionári Národného výboru ma požiadali, aby som dal urobiť rozbor vody. Treba povedať, že 
voda ako taká je liečivá. A na to aby pomáhala, treba aby tomu ľudia verili. V skutočnosti vtedajší 
rozbor ukázal, že je to obyčajná voda. Prameň splnil svoju historickú úlohu a ja nemám právo tento 
mýtus poprieť.

15. Ako praktický lekár musíte pri výkone vášho povolania v ambulancii spolupracovať so 
sestričkou. Koľko sestričiek s Vami  pracovalo počas pôsobenia tu, v Nových Sadoch? 
Od začiatku môjho pôsobenia so mnou spolupracuje sestrička Matilda Hotová z Nových Sadov. 
Len počas  materskej dovolenky ju zastupoval niekto iný. Úroveň spolupráce je vysoká. Pri práci 
nie je potrebná žiadna komunikácia, ona už vie hneď, čo má urobiť. Je to podmienené tým, že už 
spolupracujeme veľa rokov.     

16. Získali ste vo Vašej práci aj nejaké ocenenia a úspechy?
Áno, niekoľko.
V roku 1984 mi minister zdravotníctva udelil titul „Vzorný pracovník v zdravotníctve“ – toto vyz-
namenanie si cením najviac.
V roku 1988 mi Slovenská lekárska spoločnosť udelila bronzovú medailu „ Za zásluhy o Slovenskú 
lekársku spoločnosť“ – bol som druhý v okrese čo takého vyznamenanie dostal.

V roku 1990 mi udelil Slovenský ÚV ČŠČK vyznamenanie II. stupňa „Za obetavú a záslužnú prácu“ 
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a v tom istom roku som dostal od Federálneho výboru ČSČK v Prahe vyznamenanie   I. stupňa „Za 
obetavú a záslužnú prácu.“

17. Ako najčastejšie trávite Váš voľný čas?
Voľného času je málo. Ak nejaký mám, tak ho delím medzi počúvanie hudby, čítanie odbornej 
literatúry a beletrie (vo francúzskom a anglickom jazyku). Okrem toho rád cestujem autom. Pre-
cestoval som prakticky celú Európu okrem Grécka, Anglicka a Fínska. Rád cestujem do Francúzska 
a Talianska. Môj najobľúbenejší spisovateľ je Mark Twain a jeho dielo Princ a žobrák. Obľubujem 
vážnu hudbu, najmä opery. Z hudobných skladateľov mám najradšej Wagnera, potom Beethovena, 
Mendelssohna a iných. 

Ďakujeme za rozhovor.

Pýtali sa: Mahuliena Sochorová                                                     Odpovedal: MUDr. Ladislav Prievozník
                   Zuzana Plesníková   

Keď mladý človek vie, čo chce...
Milí občania, dostala som možnosť napísať niečo o sebe, o odbore, ktorý študujem. Všetci ma 

poznáte, či z videnia alebo osobne. 
Volám sa Barbora Majdanová a od narodenia bývam a žijem v našej malej, ale tichej a krásnej 

dedinke Malé Zálužie. Veľmi ťažko sa mi píše o mojom živote, keďže som ešte veľa toho neprežila     
a nezažila veci o ktorých by sa dalo písať a ktorými by som sa mohla ,,pochváliť“. Život v našej dedi-
nke mám veľmi rada. Prežila som tu krásne detstvo a mám nespočetné množstvo nezabudnuteľných 
chvíľ a zážitkov s mojou rodinou, ale aj s mojimi priateľmi, spoluobčanmi. 

Na základnú školu som chodila do Nových Sadov a ďalej moje kroky po ukončení základného 
vzdelania pokračovali na Strednú zdravotnícku školu v Nitre. Počas štúdia na zdravotníckej škole      
a absolvovaní praxe som pochopila, že som si vybrala správny odbor, ktorý ma veľmi baví. Vedela 
som a zistila, že práca zdravotného asistenta je mojim poslaním a prácou ktorá ma vnútorne napĺňa 
a dáva mi viac ako len budúcu formu zárobku, ale aj vnútorný pokoj a dobrý pocit na duši, že môžem 
byť osobou, ktorá podá človeku v ťažkej chvíli pomocnú ruku formou starostlivosti o chorých, kto-
rí potrebujú moje ošetrenie, pohladenie a osobu ktorá ich vypočuje, keď prežívajú ťažké chvíle v 
živote. Počas dvoch rokov školskej praxe, ktoré sme strávili absolvovaním každého nemocničného 
oddelenia, možnosť starať sa o chorých, alebo o ženy ktoré neboli v nemocničnom zariadení ako 
pacientky, ale ako ženy, ktoré priviedli na svet nového človiečika, som zistila, že práve starostlivosť   
o ženu a novorodenca je pre mňa práca, ktorej sa chcem venovať vo svojom živote.

Preto som po úspešnom absolvovaní strednej školy skúsila šťastie a prijali ma na Jesseniovu 
lekársku fakultu v Martine v odbore pôrodná asistencia. Vidieť ako žena privedie na svet malé, bez-
branné dieťa je pre mňa veľký zázrak a nezabudnuteľný zážitok. Prežívanie stresu, bolesti, napätia, 
ale aj neopísateľných príjemných chvíľ radosti a sĺz šťastia so ženou počas pôrodu ma naučilo vážiť 
si ľudí, neodcudzovať nikoho za to aký je, ako žije a ako vyzerá. Práca zdravotnej sestry a pôrodnej 
asistentky je krásna a špecifická. Dokáže zvládať viacero profesií v jednom. Počas svojej práce zažíva 
príchod nového života, stará sa o nevyliečiteľných pacientov, zažíva príjemný pocit pri záchrane 
života, pri vyliečení chorého a spoznáva rôzne príbehy ľudí, ktoré ju posúvajú v živote ďalej, a učia 
ju zvládať neraz aj neľahké situácie. 

Absolvovaním študijného programu študent získa primerané teoretické vedomosti a praktické 
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zručnosti na základe ktorých poskytuje individuálnu starostlivosť žene a dieťaťu – preventívnu, pod-
pornú, liečebnú, rehabilitačnú, či pomocnú - ženám, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu, 
v popôrodnom období, ako aj ich rodinám. Je pravda, že nie každá zdravotná sestra a pôrodná 
asistentka sa nespráva podľa toho ako ju to v škole učili. Veľakrát sa stretávame v nemocničných 
zariadeniach s neochotným a odmeraným zdravotníckym personálom. Bohužiaľ, väčšinou sú to 
sestričky, ktoré robia svoju prácu už veľmi dlhé roky, a ani nevnímajú to ako sa niekedy neprofe-
sionálne zachovajú voči chorému. 

Dúfam, že sa nestretnete vo svojom živote s nepríjemným a neochotným personálom, i keď som 
presvedčená, že každý jeden z nás má so zdravotníckym personálom nie najlepšiu osobnú skúsenosť. 
A ja dúfam, že úspešne dokončím štúdium na vysokej škole a budem môcť pomôcť a poradiť ľuďom, 
ktorí to budú potrebovať a nikdy neskĺznem k neochotnému chovaniu voči chorým pacientom. 

Barbora Majdanová, č. d. 147

História
Zamyslenie sa nad významom Pomníka padlých v Malom Záluží

„Snáď sa vojny vždy opakujú len preto, že jeden nikdy nemôže úplne pochopiť utrpenie druhého.“
Erich Maria Remarque

Už niekoľko desaťročí stojí v bývalej školskej záhrade našej obce pom-
ník padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Dominantou pamätníka je vo-
jak smútiaci za svojimi mŕtvymi druhmi. Chráni ho a čiastočne zakrýva 
lipa – strom, ktorý je symbolom Slovanov. 

Denne prechádzame okolo, ale koľkí z nás sa zastavia a premýšľajú         
o posolstve, ktoré nesie pamätník pre ďalšie pokolenia? Nie je to len ume-
lecké dielo, ktoré zapĺňa priestor v bývalej školskej záhrade, ale je to aj his-
torický odkaz vojnových čias. V roku 1935 sa predstavitelia obce rozhodli 
uctiť si pamiatku tých, ktorí v 1. svetovej vojne padli a nechali postaviť 
pamätník. Na jeho výstavbu usporiadali zbierku. Prispelo 88 občanov a 
vyzbierali 3235,00 korún. Za každým menom na doske je človek, ktorí sa 
tu narodil, bol synom, manželom, otcom, susedom, priateľom... Do svojich domovov sa nevrátilo 27 
mužov, ktorí zostali kdesi na bojových poliach 1. svetovej vojny. Bojovali a zomreli za to, aby ďalšie 
generácie vojnu nepoznali. 

Keď sa občania našej obce rozhodli postaviť tento pomník, verili a dúfali, že sa už nikdy nezo-
pakujú vojnové udalosti. Od odhalenia pomníka neprešlo ani päť rokov a začala sa ďalšia svetová 
vojna. Ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. Nevynechala ani Malé Zálužie a pribudli ďalší mŕtvi. 
Mená štyroch občanov padlých v tejto vojne dal v roku 1974  Miestny národný výbor doplniť na 
mramorovú dosku pri jej výmene po poškodení. Pamätník má všetkým ľuďom, nielen občanom 
Malého Zálužia, pripomínať, že život v mieri a pokoji nie je samozrejmosťou. 

Tu v strednej Európe žijeme už 67 rokov bez vojny. Nevieme si ani predstaviť ako ľudia prežili 
vojnové útrapy. Ako dokázali žiť v ťažkých vojnových časoch, keď bieda a smrť číhala skoro na 
každom kroku. Avšak nie všade majú ľudia to šťastie, že žijú v mieri. Práve preto by sme si mali 
občas nájsť chvíľku, aby sme sa zastavili a nad tým porozmýšľali. 

Mária Krištofovičová
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Pochod Zlatno – Skýcov (24. ročník)
Pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania sa dňa 25. augusta 2012 uskutočnil 24. 
ročník Partizánskeho náučného chodníka Zlatno – Skýcov. 

My, štyri dievčatá z Malého Zálužia, sme sa na takéto podujatie vybrali prvýkrát. Druhú svetovú 
vojnu sme už nezažili a jej hrôzy poznáme len z rozprávania pamätníkov, učebníc dejepisu, kníh 
alebo filmov. Preto sme sa rozhodli uctiť si pamiatku tých, ktorí bojovali vo vojne a obetovali svoje 
životy. 

Tohto pochodu  sa už mnohí zúčastňujú pravidelne, až sa z nich postupne stali  priatelia. Každý 
rok využívajú príležitosť stretnúť sa na tomto príjemnom podujatí, zaspomínať si a poďakovať padlým 
vojakom za našu súčasnú slobodu.

Prvá časť oficiálneho programu sa konala v obci Zlatno, kde sa účastníci zhromaždili pred kultúr-
nym domom pri pamätníku SNP. Program začal kladením vencov k pamätníku SNP a príhovormi 
viacerých významných hostí, ktorí vyzdvihli jeho význam v dejinách Slovenska,  odvahu a odhodla-
nie všetkých partizánov a ľudí, ktorí s nimi sympatizovali.  Pre nás mladých je to odkaz do súčasnosti 
a budúcnosti, aby sme si vážili to, že žijeme v mieri, máme pokojné domovy, možnosti študovať           
a cestovať, pretože počas vojny nebolo jedlo a  bývanie 
pre mnohých samozrejmosťou. 

Prítomným sa prihovoril aj generálporučík v. v. Ján 
Husák, jeden z posledných žijúcich pamätníkov vojnových 
udalostí. Svoje slová adresoval všetkým prítomným, 
predovšetkým nám mladým. Hovoril hlavne o láske, ktorá 
náš život robí šťastnejším a krajším. Zdôraznil, že ľudia 
by mali hľadať cestu k sebe a nie márniť čas zbytočnými 
malichernými hádkami, ktoré k ničomu nevedú. 

Po programe v Zlatne sa časť účastníkov vydala na 12 km pochod do Skýcova    a tí, ktorí si na to 
netrúfli, zamierili do kaštieľa v Topoľčiankach.

Počasie prialo, svietilo horúce slnko a všetci sa mohli kochať krásnou prírodou Tríbečských vr-
chov a krásnymi výhľadmi do okolia. Počas pochodu sme si predstavovali, aké to bolo náročné 
každý deň aj niekoľkokrát prejsť po týchto chodníkoch v zlom počasí, v nebezpečenstve, zranení... 
A aké to bolo skrývať sa v bunkroch a prespávať tam hoci aj v zime, v mene myšlienky, aby sa takéto 
hrôzy už nikdy neopakovali. O to viac sme si ich v tej chvíli vážili. 

Po príchode do obce Skýcov pokračoval kultúrny program, ktorého súčasťou bolo aj kladenie 
vencov pri pamätníku, ktorý pripomína vypálenie obce 16. marca 1945.

Na záver organizátori vyhodnotili 24. ročník Partizánskeho náučného chodníka a vyhlási-
li najmladšieho, najstaršieho a najvzdialenejšieho účastníka pochodu. Najmladší mal štyri roky, 
najstarší mal 86 rokov a najvzdialenejší účastník bol z Českých Budějovíc. Vojnové udalosti spred 68 
rokov si  prišlo pripomenúť viac ako 400 účastníkov. 

Všetci zúčastnení prežili nádherný deň, pripomenuli si jednu z dôležitých kapitol našej minulo-
sti, spoznali nových ľudí, dve krásne dedinky: Zlatno a Skýcov a poctivo prešli dvanásť kilometrov 
partizánskym chodníkom. 

My, štyri dievčatá, ktoré sme boli na podobnom podujatí prvýkrát, sme rady, že sme sa stali 
súčasťou tejto milej spomienkovej slávnosti.
O rok dovidenia! Mahuliena Sochorová,  Zuzana Plesníková    

Mária Krištofovičová, Katarína Krištofovičová



OBČASN ÍK

10

Na ceste do neba...

Granadský príbeh… 

Mal som veľkú dilemu, keď som si sadol k počítaču a zvažoval tému nasledujúcich riadkov. 
Venovať sa tradičnému jesennému výlovu na rybníku v Ujlačku, ktorý púta veľkú  pozornosť  už dlhé 
roky a zaslúžil by si veru viac ako len niekoľko riadkov, lebo nasadenie všetkých chlapov, či chlapcov 
v akcii  je naozaj obdivuhodné, alebo si všimnúť aj ďalšiu skutočnosť, ktorá sa obísť nedá.  A tou je 
novučičký povrch na našej ceste, ktorý dáva príchodu do obce iný rozmer. Či už prichádzame od 
Nových Sadov alebo z opačnej strany, každému z nás je dobre na duši, lebo hoci ide, v úvodzovkách, 
len o cestu, jej obnova nie je každodennou záležitosťou a v dnešných časoch ju vítame veľkým  pot-
leskom. Určite išlo o veľké  náklady, avšak zub času sa na to nepozerá a buďme radi, že sa nám aj 
takýmto spôsobom skultúrnilo naše životné prostredie. Hoci aj vďaka príspevku zo spoločných eu-
rópskych peňazí... 

Stále však  smútim za nádhernými topoľmi, ktoré našťastie ešte stále lemujú cestu do Kapiniec, 
či Biskupovej, avšak ich čas sa už naplnil. Len tak v kútiku duše naivne  verím, že tam ešte dlho 
zostanú.

No a veľkosť a hodnotu nového povrchu si človek znásobí  nočnou jazdou, keď čierny asfalt 
akoby si ruky podával s nemými  živými obrami, vrhajúcimi široko-ďaleko  tajuplné dlhé tiene.       
Aj  v neskutočnom  životnom tempe obrázok akoby vystrihnutý zo sna...

Či už meriate túto cestu autom, autobusom, na bicykli, na motorke, pešo alebo dokonca behom, 
ten pocit maznať sa s ňou a byť s ňou priam v intímnom kontakte, je veľmi príjemný. Nehádže, 
nenatriasa, drží líniu a vždy vás bezpečne dovezie do cieľa. To je napokon poslanie všetkých ciest, 
ale táto „naša“ je predsa len parádna, len čo je pravda... 

Peter Buček

Od februára do júla tohto roka som mala možnosť stráviť 
semester na štúdiu v zahraničí v španielskom meste Grana-
da. Skôr, ako vám porozprávam niečo zo študijného pobytu, 
stručne vám priblížim Španielsko ako krajinu a ich kultúru. 
       Španielsko alebo Španielske kráľovstvo leží spolu s Portu-
galskom v juhozápadnej Európe na Pyrenejskom polostrove. 
Krajinu obmýva z východu a juhu Stredozemné more a zo 
severu Atlantický oceán. Práve Stredomorie je veľkým lákad-
lom pre európskych turistov. Možno sú Vám známe pláže Costa Brava alebo Costa del Sol a des-
tinácie Majorka, Ibiza alebo Gran Canaria. 

Krajina má viac ako 45 miliónov obyvateľov a je rozdelená na 17 autonómnych oblastí. Hlavné 
mesto je Madrid preslávené aj známym futbalovým klubom Real. Druhým najväčším mestom je 
Barcelona, nachádzajúca sa na severovýchode krajiny v oblasti Katalánsko. Mesto je známe architek-
tonickými stavbami Gaudího, z ktorých najdominantnejšou je rozostavaný, ale veľkolepý chrám 
Sagrada Familia a futbalovým klubom, odvekým rivalom Realu, FC Barcelonou. 

           Španieli ako národ sú veľmi temperamentní, radi používajú gestá a pri komunikácii sú vo väčšine 
prípadov hlučnejší ako my. Mnohí sú veľmi hrdí na svoj pôvod. Majú radi oddych a zábavu. Počas 
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popoludňajších hodín si vychutnávajú siestu: už okolo druhej sa stretnete 
v španielskych mestách so zatvoreným obchodmi, ktoré sa opäť otvoria po 
troj- či štvorhodinovej prestávke V Španielsku z dôvodu vysokých teplôt 
majú najmä v lete posunutý i denný režim. Raňajkujú okolo deviatej, obe-
dujú okolo druhej, pol tretej a večerajú okolo deviatej až desiatej, dokonca 
i oveľa neskôr. Pri premýšľaní nad španielskou kultúrou Vám možno príde 
na um tanec flamenco, španielska gitara alebo býčie zápasy. Áno, toto je 
Španielsko, krajina, ktorej exotiku je podľa mňa cítiť už v samotnom názve.      
Čo som Vám doposiaľ napísala o tejto krajine, som pred mojim študijným 
pobytom vedela. Čo nové som sa teda dozvedela? Čo mi priniesol tento 
pobyt, v čom ma obohatil a ako som sa posunula vo svojom živote ďalej? 

Ako som už spomenula, Španielsko a Andalúzia, autonómna časť, kde sa nachádza Granada, moje 
študijné mesto, sú známe svojou pomerne vysokou priemernou ročnou teplotou (Granada + 15 
°C). Preto som sa veľmi tešila, že namiesto tvrdej slovenskej februárovej zimy, zažijem v Granade 
už prebúdzajúcu sa jar. Pri príchode na letisko v Malage vzdialenej asi 130 km od Granady som si 
stále žila svoj sen o slnečných a teplých dňoch. S novou slovenskou kamarátkou sme si vychutnávali 
príjemných štrnásť stupňov a vytešovali sa pohľadom na palmy a more. 
O niekoľko hodín sa moja ilúzia o teple začala rozplývať. Prišla som do chladného granadského 
bytu. 

Chladného nielen teplotou 1, ale i spoločnosťou ľudí. Zvláštne na tom 
bolo to, že dvaja z mojich spolubývajúcich boli práve Španieli. Takmer žiadne 
privítanie, žiadna snaha o rozvíjanie priateľstva z ich strany, veľmi čudné... 
Zvolila som si bývanie so Španielmi, aby som zlepšila svoju španielčinu, 
ilúzia pominula. To bývanie skutočne nebolo vždy ľahké, pretože z Brati-
slavy z cirkevného internátu som zvyknutá na veľmi blízke vzťahy, záujem, 
priateľstvá, rozhovory...Netrvalo dlho a uvedomila som si, čo sa učím stále: 
„Pokiaľ to nie sú iní, čo by prišli za mnou a zaujímali by sa, mám to byť ja, čo budem prejavovať skutky 
lásky a vnášať svetlo.“ Priznám sa, často som sa chcela vzdať tejto mojej úlohy, niekedy som to i uro-
bila, ale jednou z vecí, čo ma motivovalo žiť s týmto postojom ďalej bol práve názov ulice, kde som 
bývala „Calle de Luz“ („Ulica svetla“). 

V Španielsku som sa priučila tomu, ako je dôležité tráviť čas s ľuďmi. Oni to skutočne robia oveľa 
častejšie ako my Slováci. Organizujú spoločné obedy, večere, výlety, návštevy. S jedlom sa radi pode-
lia a radi pri tom diskutujú. 

1 V španielskych bytoch a domoch sa vo väčšine prípadov nevykuruje z dôvodu veľkých nákladov na energie.

Veľmi dobré priateľstvá som nadviazala s ľuďmi z cirk-
evného zboru, do ktorého som chodila. Pokiaľ som 
potrebovala, ochotne mi poskytli prístrešie s raňajkami 
alebo i odvoz do dočasného domova. Odpoveda-
li na moje otázky, veľa sa pýtali a zaujímali sa o mňa. 
Niektorí špeciálni priatelia ma často povzbudzovali. 
Spolu s domácimi ale i zahraničnými študentmi sme 
po nedeľných bohoslužbách často rozložili svoje deky           
a „bocadillos“ (bagety) v parku a dlhé chvíle sme trávili 
oddychovaním a rozprávaním sa. 
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Nezabudnuteľné spomienky mám aj na veľmi 
chladnú a upršanú Veľkú noc, ktorá trvá v Španielsku 
celý týždeň a má iný priebeh ako tá naša. Od Kvet-
nej po Veľkonočnú nedeľu sa v andalúzskych mes-
tách organizujú tzv. procesie, náboženské spriev-
ody sprevádzané hrou na rôzne hudobné nástroje 
s veľmi vysokou účasťou domácich a zahraničných 
pozorovateľov. Veľkonočný pondelok, kde sa                  
u nás prechováva tradícia polievania a šibania, je 
na Pyrenejskom polostrove dňom návratu do práce  
a školy.

Spomeniem i niektoré podrobnosti o škole a štúdiu: Univerzita v Granade má 500-ročnú tradíciu. 
Priamo v meste sú štyri univerzitné kampusy pozostávajúce z viacerých fakúlt (Farmaceutická 
fakulta, Lekárska fakulta, Psychologická fakulta, Právnická fakulta, atď.). Ďalší kampus je situo-
vaný v afrických mestách Ceuta a Melilla. Dominantou univerzity je počet zahraničných študentov, 
ktorý sa ročne pohybuje okolo 4800. Okrem študentov z Európy, 
tu stretnete mnohých Američanov, Číňanov, študentov z južnej  
a strednej Ameriky, Afriky alebo Austrálie. 

       Pri hodnotení mojej fakulty chcem vyzdvihnúť najmä veľkú 
odbornosť vyučujúcich, ich snahu pomôcť a zaujímať sa, ako          
i veľmi dobre organizovaný systém konzultačných hodín. Čo sa 
mi však nepáčilo a v čom ma štúdium sklamalo, bola podobne 
ako na Slovensku veľmi nízka prepojenosť teórie s praxou. 

Čo sa týka vybavenosti, chcem podotknúť, že fakulta bola oveľa lepšie materiálne zabezpečená  
a to napr. projektorom v každej triede, kopírovacou službou, veľkou knižnicou... 

Granada je aj významným historickým mestom a v minulosti ako i v súčasnosti stretom kresťanskej 
a arabskej kultúry. Túto charakteristiku úplne odráža veľkolepá Alhambra (Červený hrad). Jedná sa 
o pevnosť pozostávajúcu z viacerých palácov, hradieb, siení, veží a záhrad, ktorej pôvod siaha do 
13. storočia, obdobia, keď bolo mesto pod nadvládou Maurov. Obdivuhodné na tejto stavbe je jej 
obrovská veľkosť (približne 142 000 m².) a detailná arabská architektúra. 

Medzi absolútne špecifiká Granady patria „tapas“, malé porcie jedla, ktoré 
sa servírujú v baroch k rôznym nápojom. Španieli, ale i cudzinci „tapas“ veľmi 
obľubujú. Radi spoznávajú nové miesta, kde ich servírujú, aby mohli vyskúšať 
vždy niečo iné a lepšie. 

S príchodom mája zavítalo do Granady už 
skutočné teplo, také, že ho bolo cítiť nielen vonku, 
ale i v bytoch a v škole. Vtedy sme začali viac 
výletovať. Atraktívnou bola exkurzia do Portugal-
ska a návšteva hlavného mesta Lisabonu. Viac ako 
Lisabon, však vo mne zarezonoval najzápadnejší 
bod Portugalska, ale i samotnej Európy „Cabo de 
Roca“ s krásnym výhľadom na Atlantický oceán   

13

OBČASN ÍK

a obrovským krížom týčiacim sa na tomto mieste.
A ako som trávila posledné týždne v Granade? 

Okrem skúšok, na ktoré som sa posledný mesiac 
skutočne poctivo učila, sme absolvovali s kamarátmi 
výlety k neďalekým pobrežným mestečkám, zažili 
sme atmosféru Granadských hodov a v neposled-
nom rade futbalové šialenstvo Euro 2012.

V júnových dňoch som sama na vlastnej koži 
pociťovala, čo je to skutočné granadské teplo, kde je 

problém nájsť nejaké miestečko na schladenie. Obrovské teplo a svetlo som už vnímala aj v mojich 
vzťahoch s ľuďmi, keď som sa zúčastňovala rozlúčkových osláv. 

Uvedomovala som si, koľko veľmi vzácnych ľudí som mohla spoznať, bolo mi ľúto, že niek-
torých som nespoznala lepšie. Hoci som vedela, že doma na Slovensku mám svoju úlohu, možno 
by som ešte chvíľočku pobudla s mojimi novými známymi. Rozhodne som vďačná za všetky tieto 
priateľstvá a kontakty a už teraz sa teším, keď sa niektorí z nich rozhodnú prísť do našej krajiny a 
budem im robiť sprievodkyňu :) Martina Proksová

Na dovolenku Vám prispeje aj cudzia vláda
Chceli by ste stráviť zaujímavú dovolenku v pohodlí hotela, na zdravom morskom vzduchu, 

navštíviť zaujímavé miesta a to za výhodné ceny? Tak to si vyberte dovolenku v mimosezónnom 
období s dotáciou krajiny, ktorá dovolenky ponúka. Majú mnoho výhod: nie ste vystavení nad-
mernému žiareniu slnka, promenády aj hotely majú príjemnú pohodovú atmosféru, personál nie 
je preťažený a teda je milý a ochotný. Dokonca niektoré krajiny, ako Španielsko, Malta a Turecko 
vám na dovolenku u nich aj prispejú. Nie je to podvod, ale rozumný krok vlád, ktoré chcú udržať 
zamestnanosť v rekreačných destináciách po celý rok a seniorom z Európskej únie ponúknuť 
možnosti zaujímavej rekreácie za výhodné ceny. Prvou osobou, ktorá už v roku 2009 zareagovala na 
takúto ponuku, vtedy ešte len španielskej vlády, bola pani Daniela Havlíková, konateľka cestovnej 
kancelárie PEGAS Travel. A práve ona odpovedala na niekoľko otázok:
Aká veľká je dotácia a aké sú výsledné ceny pobytov pre slovenských seniorov?

V súčasnosti máme v ponuke pobyty s 90-eurovou dotáciou pre jednu osobu. Okrem do-
tácie vlády sa snažíme dostať cenu kvalitnej dovolenky pre našich seniorov, pri udržaní vysokého 
štandardu, čo najnižšie aj vďaka spolupráci s našou španielskou partnerskou cestovnou kanceláriou 
SUNWEB SENIORS. Tá dokáže dohodnúť nízke ceny aj vďaka tomu, že nakupuje veľké objemy 
leteniek a kapacít hotelov (v r. 2011 zorganizovali dovolenky pre viac ako 50.000 seniorov). Nap-
ríklad jarné pobyty do Španielska (MALLORCA, COSTA DEL SOL, COSTA BRAVA, VALENCIA) 
leteckou dopravou takto môžeme ponúknuť slovenským záujemcom už v cene od  409,00 do 439,00 
Eur. V cene je letenka, letiskové poplatky, 7x ubytovanie s plnou penziou a s nápojmi (minerálka 
alebo víno) a 1 výlet. Letecká dovolenka na Malte na jar (apríl až jún) na 7 až 10 nocí vyjde na 530,00 
Eur, počas veľkonočných sviatkov 570,00 Eur. Pre tých, čo radi putujú, je určený zvýhodnený jarný 
OKRUH TURECKOM za 499,00 € (marec), 529,00 € (apríl) a 599,00 € v máji.
Čo sa dá robiť v letovisku, keď je zima, prípadne prší?

Možností je obrovské množstvo. Pokiaľ neprší (a to je málokedy), dá sa, hoci i každý deň, vybrať 
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si z množstva výletov do atraktívnych miest, ktoré organizujú českí a slovenskí delegáti, prípadne 
hotel. Je to oveľa príjemnejšie, ako v plnej letnej sezóne, keď je vonku cca 50 stupňov nad nulou.        
V hoteloch bývajú aj kúpele, kryté bazény, každý večer je bezplatný vstup na kultúrny program (hu-
dobné vystúpenia, tanec, cvičené zvieratá, divadlo a pod.) priamo v hoteli. Dokonca aj  popoludní 
sú v hoteli rôzne záujmové aktivity, kde vás naučia kúzelnícke triky, miestne hry a pod. A aj blízke 
okolie hotelov ponúka príjemné zážitky.
Kto a za akých podmienok sa môže zúčastniť na zvýhodnených seniorských pobytoch?

Pobytu sa môžu zúčastniť osoby, ktoré v deň nástupu na zájazd majú 55 a viac rokov. Ako 
spoluúčastník sa môže zúčastniť aj osoba, ktorá nedosahuje vek 55 rokov. Podmienkou však je, 
že je ubytovaná s jedným seniorom v dvojlôžkovej izbe resp. dvoma seniormi v trojlôžkovej izbe. 
V tomto prípade platí spoluúčastník rovnakú cenu ako senior. Spoluúčastníkom tak môže byť 
ľubovoľná osoba - dospelý syn alebo dcéra, priateľ – priateľka, vnúča, suseda ... 
Vaša cestovná kancelária má sídlo v Trenčíne. Musia prísť záujemcovia iba k vám? 

Nie, máme množstvo partnerských organizácií na celom Slovensku. Napríklad v Nitre je to cesto-
vná kancelária SUN TRAVEL a cestovné agentúry ENE-CO, FUN TOUR a PRIMA TRAVEL (všetky 
sú na Štefánikovej ul.). Celá ponuka a kontakty nájdete na internetovej stránke www.seniortravel.sk.

Alena Bučeková

Chránime dostatočne životné prostredie? 

       Životné prostredie je priestor, kde žijeme. Preto je našou povinnosťou starať sa oň a chrániť ho. 
Rady by sme v príspevku vyjadrili svoj názor na túto problematiku.

Pred nedávnom sme sa dostali k zaujímavému článku o životnom prostredí. Americký herec 
Arnold Schwarzenegger, ktorého všetci poznáme ako hrdinu akčných filmov, sa v súčasnosti ak-
tívne podieľa na ochrane životného prostredia.  

V roku 2011 založil neziskovú organizáciu R20, ktorej cieľom je podpora obnoviteľných zdro-
jov energie a ochrana životného prostredia na celosvetovej úrovni. Na túto tému hovoril aj na kon-
ferencii o životnom prostredí v Rio de Janeiro. Podporuje projekty, ktoré sú zamerané na zelené 
hospodárstvo a čistú energiu. 

Veľmi nás zaujali jeho názory na problematiku využívania obnoviteľných zdrojov energií 
(slnečná, vodná, veterná, geotermálna energia, biomasa). Úcta k životnému prostrediu sa u neho 
rozvíjala od detstva. Narodil sa v Rakúsku, v krajine, ktorá sa k životnému prostrediu stavia zod-
povedne a prírodu si chráni. Tieto skúsenosti na neho zapôsobili natoľko, že sa začal viac zaujímať 
o ochranu životného prostredia. 

Jednou z oblastí, kde sa môžu efektívne využívať obnoviteľné zdroje energií je automobilizmus. 
Dnes už aj autá jazdia na bio naftu či elektrinu a to neznamená, že sú menej výkonné. Stále sa 
ešte využívajú predovšetkým klasické zdroje energií – uhlie, plyn, ropa. Tieto sú ale vyčerpateľné               
a neobnoviteľné. Pri súčasných nárokoch na spotrebu energií je na čase začať rozmýšľať ako riešiť 
otázku využívania energií v blízkej budúcnosti. Je to úloha ako pre vyspelé, tak aj pre rozvojové 
krajiny – všetci musia mať rovnaký prístup k trvalo obnoviteľným zdrojom energií, vode a čistému 
vzduchu.

Nemali by sme sa nad tým zamyslieť? Človek by mal zmeniť postoj k ochrane životného 
prostredia. Každý z nás môže urobiť niečo pre jeho zlepšenie.  Kupovaním kvalitných tovarov, 
elektrospotrebičov s nízkou spotrebou energie, separovaním odpadu, kompostovaním. Netre-
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ba čakať na „príkaz z hora“.  Je to aj v našich rukách. Najdôležitejšia je však osveta – rozumné 
vysvetľovanie významu a využitia týchto činností. Hlavne sa musí zlepšiť komunikácia na všetkých 
úrovniach. Vedci organizujú odborné konferencie, vydávajú učené knihy, ktorým rozumejú zase len 
vedci. Treba však tieto závery výskumov preložiť do reči obyčajných ľudí a takto im prezentovať aj 
význam ich praktického využitia v bežnom živote. Prestať hovoriť čo sa nedá urobiť, ale začať robiť 
veci lepšie a prospešnejšie.  

My všetci sa môžeme a vieme podieľať na ochrane prírody. Je to na každom z nás, ako si zlepší 
prostredie, v ktorom žije.    

Činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska (ZO-JDS) v Malom Záluží v roku 2012

Výročná členská schôdza ZO-JDS v Malom Záluží bola 19. februára 2012, na ktorú sme pozvali 
folklórny súbor Čabanka z Čabu. Kultúrny program nám obohatil o pásmo „Fašiangy“, kde sme sa 
stretli s množstvom starých zvykov, spätých s týmto obdobím.

Následne sme pristúpili k doplňujúcim voľbám chýbajúcich členov výboru, ako aj odstupu-
júcej predsedníčky p. Anny Plesníkovej. Pri tejto príležitosti sa jej chceme poďakovať za dlhoročnú 
prácu v organizácií JDS, ktorej sa venovala od jej založenia od roku 2001 až po rok 2012. Napriek 
ťažkostiam v rodine (opatera mamy, svokry) svoju funkciu si vykonávala zodpovedne a s plným 
nasadením. Prajeme jej do ďalšieho života veľa síl, zdravia a spokojnosti.

Za odstupujúcu predsedníčku sme zvolili p. Elenu Líškovú, za podpredsedu Miloslava Kuliška  
a za chýbajúceho člena revíznej komisie Viliama Gašparíka.

Aktivity v roku 2012 môžeme zhrnúť nasledovne:
Na divadelných predstaveniach v DAB v Nitre sme boli 3 x (Pýcha a predsudok, Bola raz jedna 

trieda, Korepetítor) – účasť 11 členov a v SND v Bratislave na Manon Lescaut – účasť 5 členov.
Kúpania vo Veľkom Mederi sa zúčastnili 4 členovia (apríl). 
Jednodňových záujmových zájazdov organizovaných v rámci okresu Nitra cez jednotlivé ZO-

JDS bolo päť:
a) Morava – Buchlovice, Velehrad, Miletice  (jún) – 6 členov
b) Oponice, Brodzany, Bošany, Uhrovec – Štúr, Dubček (september) – 2 členovia
c) Ostrihom, Budapešť (október) – 3 členovia
d) Morava – Veľká nad Veličkou – Gastroshow s dychovkou (december) – 4 členovia
e) Oponice – prehliadka kaštieľa a knižnice (december) – 6 členov
Spolu sa na uvedených podujatiach zúčastnilo 21 členov.

Na rekreačno-liečebnom pobyte v Nimnici boli 4 členovia (jún, október).10-dňový pobyt                 
v Chorvátsku absolvovali 4 členovia (september). 

V rámci domácich podujatí sa naši členovia aktívne podieľali pri ich organizácií v spolupráci        
s kultúrnou komisiou pri OÚ. 
1. MDD – Medzinárodný deň detí  (jún)
2. „Rozlúčka s letom so slovenskou piesňou“ v spolupráci s Mikroregiónom Radošinka. Bola to veľmi 
náročná akcia s približne 200 účastníkmi. Bez účasti našich členov by sa to ťažko zvládlo.   (september)
3. Výstava ovocia a zeleniny  (október)
4. Mesiac úcty k starším – ďakujeme kultúrnej komisii pri OÚ, ako aj všetkým ostatným 
dobrovoľníkom za perfektnú organizáciu tohto podujatia. (október)

Zuzana Plesníková, Viera Predanocyová   

Výbor ZO-JDS Malé Zálužie 
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Spoločenské a kultúrne podujatia 

Rozlúčka s letom v Malom Záluží
       Milí moji čitatelia, obyvatelia našej malej dedinky!
       Pokúsim sa vám opísať kultúrnu a športovú akciu 
- z pohľadu laika i mikroregiónu, bombastickú. V 
jednu septembrovú sobotu, konkrétne 22. septembra 
v roku pána 2012 sa zišli folklórne skupiny a súbory 
mikroregiónu  preto, aby oprášili  a pripomenuli  sebe 
aj nám  tradície a tiež krásne ľudové piesne našich 
mám a starých mám a futbalové mužstvá, aby pred-
viedli svoje schopnosti, výdrž a futbalový gríf nielen 
sebe, ale aj prítomným súperom a divákom.

Rozhodnutie, že takúto akciu pripravíme, padlo dávno predtým, ako sa dňa 22.septembra 2012 
začala. A keby len jedna. Ony to boli dve akcie a jedna lepšia a krajšia ako druhá.

Ráno o 9,00 hod. zahájila predsedkyňa OZ Mikroregión Radošinka, Mgr. Mária Berecová  
futbalový turnaj „O pohár OZ Mikroregiónu  Radošinka“, starostka obce Malé Zálužie všetky 
zúčastnené futbalové družstvá privítala a futbalový rozhodca p. Karol Gajan z Oblastného futbal-
ového zväzu slávnostne odpískal zahájenie turnaja.

Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev z obcí mikroregiónu a to Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie, 
Čakajovce, Jelšovce, Zbehy  a Alekšince.

Každý hral férovo a oduševnene ako o život. Niektoré tímy - Zbežanov, Čakajovčanov                               
a Šuriančanov prišli povzbudiť aj ich starostovia.

Pod strieškou za krčmou sa v troch kotloch varil guláš, aby naši športovci  mohli dopĺňať  kalórie 
a vládali počas turnaja behať.

Hralo sa systémom dvoch skupín. Prvé dve mužstvá 
z oboch skupín potom zvádzali ľúte boje o umiestnenie. 
A tak sa stalo, že turnaj vyhralo  a víťazný pohár OZ 
Mikroregiónu Radošinka si odnieslo mužstvo Zbe-
hov na veľkú radosť starostu, ktorý ich zo všetkých síl 
povzbudzoval, ako druhé skončilo mužstvo Šurianok, 
tretie skončilo mužstvo Alekšiniec a ako štvrté sa um-
iestnilo mužstvo Čakajoviec, za ktoré kopal aj starosta 
p. Greguš. Domáce mužstvo sa niekde stratilo medzi 
piatym až siedmym  miestom.

V tomto turnaji však nešlo iba u umiestnenie, hoci verím, že akékoľvek dobré prvé až tretie 
miesto poteší. Išlo skôr o podporu futbalového ducha, o skúšku  vlastných možností v konkurencii 
cezpoľných a o pekné sobotné predpoludnie s vysokou dávkou adrenalínu v krvi.

Po slávnostnom vyhodnotení a odmenení víťazných mužstiev, gratulácií a záverečnom hvizde 
rozhodcu bola akcia o 13.30 hod. ukončená.

Medzitým sa v sále KD začali schádzať folklórne skupiny mikroregiónu a môžem povedať, že 
zrekonštruovaná sála KD praskala vo švíkoch. Toľko ľudí sa v našej obci a KD stretlo snáď iba             
v roku 2000, keď sa konalo stretnutie rodákov.
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Rozlúčky s letom so slovenskou piesňou sa zúčastnilo deväť súborov mikroregiónu. Menovite: 
z Alekšiniec to bol Ženský spevácky súbor a Rybníčkari,  Čabanka, Pelikánik z Nových Sadov, 
Šuriančanka, Matičiari z Čakajoviec, Hruboňovčanka, Zbežanka a detský folklórny súbor Zbežanček.

Akciu moderovala predsedkyňa OZ Mikroregiónu Radošinka, Mgr. Mária Berecová, naša 
usmiata Majka, ktorá svojim veľmi príjemným prejavom doplnila skvelú atmosféru podujatia.

Každý súbor mal na svoje vystúpenie 15 minút  a viditeľne to bolo pre súbory málo, obzvlášť, keď 
sa rozospievali a nálada v sále bola povznášajúca. Zo speváckeho  prejavu  účinkujúcich sálala radosť 
zo života a láska k ľudovej hudbe a piesni. Oku  lahodili  aj krásne vyšité kroje speváckych súborov, či 
veľmi vkusné a pekné kostýmy účinkujúcich. Veľmi pozitívna bola aj skutočnosť, že ľudové tradície 
šíria aj naše deti a vnuci, čo nám názorne predviedli  Pelikánik a Zbežanček a človeka tak akosi hreje 
pri srdci, že nie len rockom je mladý človek živý. 

Všetky súbory a zúčastnených prítomných organizátori nakŕmili gulášom, superchutnými koláčikmi 
(usudzujem podľa toho, ako rýchlo mizli s tanierov, keď súbory museli čakať na vystúpenie a až potom 
išli na guláš) občerstvili nealkom, kávou a neskôr aj pohárom vína. Posledná v poradí, Čabanka musela 
čakať až do pol šiestej, kým sa dostali ku gulášu, ale na ich speve sa to vôbec neodrazilo.

Akcia sa skončila veľmi dojemne, každý umelecký vedúci súboru si prevzal upomienkové pred-
mety Mikroregiónu Radošinka a po ďakovných rečiach sme sa všetci prítomní  na pódiu, aj v sále 
za hudobného sprievodu umeleckého vedúceho  Zbežanky, Ing. Silvestra Štefanku, rozospievali                  
a spievali a spievali...  Spev za niesol aj tmou spod prístrešku za krčmou, kde ešte skalní dojedali 
guláš a tí, čo dojedli ešte stále spievali.

Tento ročník „Rozlúčky s letom so slovenskou piesňou bol druhý a ja už teraz môžem povedať, 
že sa veľmi teším na tretí a prajem všetkým dobrým ľudom, milovníkom ľudovej hudby a ľudových  
piesní, aby im  to ešte veľmi dlho, v zdraví a v pokoji  „spievalo“. Emília Strihová
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Súťaž v silovom trojboji
Naša obec získala dotáciu 100, 00 € od Nitrianskeho samosprávneho kraja na súťaž v silovom 

trojboji. Táto športová akcia sa konala 1. 12. 2012 v našej posilňovni. Do súťaže sa prihlásilo 7 mi-
estnych, aj cezpoľných silákov:
Miroslav Karvay – Malé Zálužie, Martin Karvay – Malé Zálužie, Lukáš Bila – Malé Zálužie, Matúš 
Velikov – Malé Zálužie, Šimon Šmitala – Čab, Jozef  Parizek – Čab
Peter Rybanský – Kapince.
Borci súťažili v troch silových disciplínach:
1. Tlak na lavičke – výsledky najlepších:
Miroslav Karvay – 130 kg
Peter Rybanský – 110 kg
Šimon Šmitala – 105 kg
2. Mŕtvy ťah – výsledky najlepších:
Miroslav Karvay – 190 kg
Martin Karvay, Peter Rybanský – 180 kg
3. Drepy – výsledky najlepších:
Miroslav Karvay – 150 kg
Martin Karvay, Peter Rybanský – 145 kg

Hodový futbalový turnaj „O pohár starostky obce Malé Zálužie“
V hodovú sobotu na Michala, 29.9. 2012, sa konal na našom multifunkčnom ihrisku  II. ročník  

futbalového turnaja „O pohár starostky obce Malé Zálužie“ na ktorý som po vypracovaní projektu 
získala dotáciu 100,00 €. Turnaj bol trošku zatienený akciou „ Rozlúčka s letom „ a usporiadatelia 
značne unavení z varenia troch kotlov guláša týždeň predtým. Z tohto dôvodu sa v túto hodovú 
sobotu guláš nevaril, no ale čo keď, veď v našej dedinke boli hody a každý mal doma poživne dosť...

Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev – tri mužstvá malozálužanov – Čučovci,Víťazi a Spartak,       
a dve družstvá  z Lužianok – Miklošovci a Heineken. Ako rozhodcovia pôsobili hráči, ktorí práve 
nehrali: Marek Striha, Ivan Gríč...

V krásny jesenný deň si mládenci z chuti zahrali futbal, posilnili športového ducha a niektorí 
mali radosť aj z pohára, ktorý vyfasovali za umiestnenie. Musíme skonštatovať, že naši mladí mali 
dosť silné reči, no slabšiu kondíciu. Dokonca „Víťazi“, družstvo zložené z bratov Fašangovcov Jána, 

Anna Velikovová

Výsledky zo všetkých troch disciplín sa sčítali 
a celkové výsledky sú:
1. Miroslav Karvay – 470 kg
2. Peter Rybanský – 435 kg
3. Martin Karvay – 425 kg
4. Šimon Šmitala 
5. Lukáš Bila
6. Jozef  Parizek
7. Matúš Velikov
Traja najlepší okrem gratulácie dostali aj poháre pre víťazov. Nad celou súťažou dohliadal Ing. 
Tomáš Líška v úlohe rozhodcu, ktorému aj týmto ďakujeme sa pomoc.

Všetkým súťažiacim ďakujeme a veríme, že sa pri športových akciách budeme stretávať čo naj
častejšie.                                                                            
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Daniela a Michala, Borisa Michalíka a Mareka Strihu, ktorí si vlani vybojovali pohár, prvenstvo ne-
obhájili a skončili v súťaži ako druhí. Putovný pohár si odnieslo mužstvo Miklošovcov a na treťom 
mieste sa umiestnilo mužstvo Heinekenu.

No, ale nie vždy sa darí tak, ako by sme si to predstavovali, ostáva len dúfať, že o rok sa putovný 
pohár vráti do našej obce.

Bola to príležitosť na zamyslenie, bilancovanie a spomí-
nanie.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný 
román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté 
a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo 
našich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci 
ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach 
úsmev detských pier.  

V mysli sa roja spomienky – na všetko.. Predovšetkým 
na chvíle pohody.  Na to, že ten  huncút má už svoje vlastné 
deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim 
starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred sta-
rostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa 
je tu staroba . Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

Naša obec Malé Zálužie má v súčasnej dobe 279 
obyvateľov. Z celkového počtu je 78 seniorov, teda ľudí nad 
60 rokov. Rozhodli sme sa obnoviť tradíciu pripomínať si 
životné jubileá našich občanov a trošku to aj s nimi osláviť. 
Oslavovať ale máme dôvod so všetkými seniormi – nie len 
s jubilantami . Skláňame sa  v úcte pred rokmi, ktoré ste 
naplnili činmi pre blaho svojich rodín, našej obce a celej 
našej vlasti. Všetkým vám želáme pevné zdravie – lebo je 
vzácne, šťastie – lebo je krásne, pokoj – lebo ho je málo       
a lásku – aby žiť za to stálo.

Október - mesiac úcty k starším a oslava životných jubileí
V jednu októbrovú nedeľu – konkrétne 14.10.2012 obec Malé Zálužie v spolupráci s Jednotou 

dôchodcov Slovenska v našej obci zorganizovali stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Výstava ovocia a zeleniny (13. október)
Emília Strihová

     S úctou – 
obyvatelia Malého Zálužia
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Zaujímavosti zo života v škole
Havran 2012   

Štvrtok 18. októbra 2012 sa skupine našich žiakov trvalo zapíše do pamäti. Stali sa totiž účastníkmi 
veľkého cvičenia civilnej obrany Havran 2012. V tomto cvičení išlo o simulovanú haváriu v jadrovej 
elektrárni Jaslovské Bohunice, následky ktorej zasiahli jej široké okolie. Do záchranných prác boli 
začlenené všetky bezpečnostné a záchranné zložky štátu. Našej škole sa dostalo tej pocty, že sa na 
tomto cvičení mohla zúčastniť. 44 statočných po vyhlásení evakuácie školy organizovane opustilo 
priestory školy a nastúpilo do pripraveného autobusu, ktorý ich odviezol do nitrianskych kasární, 
v ktorých podstúpili merania na prítomnosť radiačných látok. 

Cesta z Nových Sadov do kasární nám trvala rekordných cca. 10 minút. Takto rýchlo sa nikto 
zo zúčastnených do Nitry ešte nedostal. Bolo to vďaka policajnej eskorte, ktorá im čistila prejazdy 
križovatiek a zabezpečovala rýchly a plynulý presun na miesto určenia. Samozrejme, že tento zážitok 
si žiaci aj príkladne užívali a policajti mali ich sympatie. Po príchode podstúpili viaceré merania, 
prešli stanmi chemickej očisty, kde dostali základné informácie o tom, čo by sa v nich s nimi dialo, 
keby sme boli zasiahnutí rádioaktivitou. Niektorí podali informácie pre médiá a na chvíľu sa stali 
hviezdami televíznych obrazoviek a rozhlasového éteru. Po chemickej očiste  autobus  s   policajnou 
eskortou previezol žiakov a pedagógov do Jelenca, obce, kde bolo vytvorené krízové centrum pre 
ľudí z radiáciou zasiahnutých oblastí. Tu bol žiakom predstavený scenár ďalších krokov pri ochrane 
ich životov. Na spestrenie popoludnia im kynológovia predstavi-
li svoju namáhavú a nedocenenú prácu a jej výsledky. 

Predviedli aj výcvik svojich pomocníkov, ktorí im pri práci 
pomáhajú. Po vystúpení kynológov a vlažnom obede autobus 
našich hrdinov rozviezol do ich domovských obcí. Deň pre-
plnený zážitkami bol úspešne za nimi, získali nové poznatky 
a skúsenosti, ktoré budú môcť využiť na školských branných 
cvičeniach i v prípade ozajstného ohrozenia životov. 

Oslava Mikuláša
Každoročne, 6. decembra, oslavujeme sviatok                  

sv. Mikuláša, ktorý bol v minulosti známy vďaka svojej 
mimoriadnej zbožnosti a zázrakom, ktoré robil.

Mikuláš má rád všetky deti, a preto aj tento rok 8. de-
cembra o 15. 00 hod. zavítal so svojimi pomocníkmi do 
sály kultúrneho domu, kde ho už čakali deti so svojimi 
rodičmi. Mikuláš mal pripravený kôš s darčekmi, ktoré 
dostali všetky zúčastnené deti. Tie smelšie mu predniesli 
aj básničku. Po rozdaní darčekov si deti kreslili a zabávali 
sa pri hudbe. 

Stretnutie s Mikulášom patrilo k pekným zážitkom, 
najmä pre tých najmenších.

Ďakujeme obecnému úradu a našim sponzorom:         
p. Róbertovi Szombathovi, p. Martinovi Slávikovi,                     
p. Petrovi Novotnému a p. Miroslavovi Masarovičovi. 
Milý Mikuláš, už sa na Teba tešíme opäť o rok!

Zuzana Plesníková
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Imatrikulácie prvákov
29. október 2012 bol slávnostným dňom v našej ZŠ. Prvá-

ci ho začali Zlatou bránou, ktorú im pripravili deviataci z ve-
likánskych papierových pasteliek. Slávnosť imatrikulácie bola 
umocnená prítomnosťou kamarátov z MŠ, starších žiakov a ich 
rodičov. Prváci sa predstavili krátkym programom, v ktorom 
dokázali, že za pár týždňov sa v škole naučili počítať, spoznávať 
prvé písmená, recitovať. Svoje vedomosti preukázali aj z an-

Najkrajšie jabĺčko školy
Tradičná súťaž o najkrajšie jablko školy začala                  

v tomto školskom roku písať už svoju tretiu stranu. Tretí 
ročník sa niesol v znamení dominancie súťažiacich           
z prvého stupňa, ktorí sa do tejto súťaže aktívne zapojili 
vo veľkom počte. Našli sa i jabĺčka žiakov z druhého 
stupňa, no očakával sa vyšší záujem. Česť druhému 
stupňu zachraňovali piataci a tí žiaci, ktorí sa zapojili 
do obrázkovej výzdoby súvisiacej so súťažou. 
Našu chodbu tak ozdobili variácie jabĺčok rôznych farieb, veľkostí a aj vtipné slogany, v ktorých domi-
noval fakt, že jabĺčko ako ovocie plné vitamínov by malo byť súčasťou našej stravy a zdravej výživy.    
Do súťaže sa prihlásilo viac ako štyridsať jabĺčok. Porota zložená z vyučujúcich a dvoch žiakov z každej 
triedy rozhodovala o víťazoch. Výsledky tejto súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 20. novembra. 

Najkrajšie jabĺčko – Petra Nižňanská - II. roč.
Najfarebnejšie jabĺčko – Liana Zitová - V. roč.
Najväčšie jabĺčko – Samuel Michna - IV. A
Najmenšie jabĺčko  –  Andrej Žitnay - IV. B    

glického jazyka zaspievaním viacerých piesní. Pod vedením p. Pacovskej, prváci ukázali ako vedia 
krásne spievať a dramatizovať Bambuľku a Malých muzikantov. Splnili viacero náročných úloh, 
ktoré boli pre nich pripravené aby sa dostali k najdôležitejšiemu bodu ich veľkého dňa. Tým bodom 
bolo slávnostné zloženie sľubu prváka a následné pasovanie a odovzdávanie pamätného domovs-
kého listu a šerpy. 
PS: Veľká vďaka patrí aj šikovným a ochotným žiakom deviateho ročníka, ktorí sa aktívne podieľali na 
samotnej slávnosti prvákov a prispeli tak k jej úspešnému priebehu. 

Exkurzia v kaštieli
Zrekonštruovaná budova kaštieľa v Nových Sadoch už 

prilákala viac ako jednu tisícku návštevníkov. Tajomstvá, 
ktoré ukrývajú vnútorné priestory nás zlákali a 26. septem-
bra sa žiaci našej školy postupne vystriedali na prehliadke 
vnútorných priestorov a vystavených exponátov. Po kaštieli 
žiakov sprevádzali vyučujúci dejepisu p. učiteľka Tisovská 
a p. učiteľ Ručkay. Prehliadka začínala trochu netradične. 
Žiaci najskôr vyšli do priestorov podkrovia, kde si vďaka 

Keďže jabĺčka by nám nevydržali až do dňa, 
kedy prebehlo vyhodnotenie, pod dozorom 
pedagógov dievčatá z deviateho ročníka 
jablká rozkrájali a žiaci si na nich v rámci 
podpory zdravej stravy pochutnali.  

pútavej prezentácii, ktorú vytvorila pani učiteľka Slobodová, pripomenuli dva náročné roky, kedy 
ťažké mechanizmy a pracovný ruch často rušili priebeh vyučovania. Prezentácia približovala 
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postupnosť rekonštrukčných prác na historickej budove a žiaci si mohli zaspomínať, ako vyzerala bu-
dova kaštieľa pred rekonštrukciou a porovnať ju s dnešnou podobou. Po prezentácii si žiaci prez-
reli výstavu exponátov Poľnohospodárskeho múzea v Nitre, ktoré sú zapožičané na obdobie jedného 
kalendárneho roka. Exponáty predstavovali predmety súvisiace s bežným životom človeka v minulých 
storočiach. Od poľnohospodárskeho náradia cez rôzne pomôcky v domácnosti až po umelecky vy-
rezávané úle. Po prehliadke exponátov v podkrovných častiach kaštieľa smerovali kroky návštevníkov 
do priestorov na prvom poschodí, kde si vypočuli prednášku o majiteľoch kaštieľa od čias šľachticov 
z rodu Assa až po posledných vlastníkov z rodu Ghýczy. Potom nasledovala prehliadka exponá-
tov, ktoré približovali život privilegovaných vrstiev spoločnosti v minulosti. Prehliadka pokračovala                                
v prízemných častiach kaštieľa, v ktorých sa nachádzali vzácne exponáty s veľmi bohatou výpovednou 
hodnotou. Knihy Petra Révayho, významnej osobnosti medzi uhorskými i svetovými vzdelancami,       
z ktorých viacerí európski vzdelanci čerpali dôležité informácie. Nachádzali sa tam i knihy popred-
ných predstaviteľov z obdobia, keď sa prebúdzalo národné povedomie Slovákov. Zariadenie salónika, 
ktoré pochádza z 19. storočia malo poukázať na nákladný a pohodlný život šľachty  v minulosti.  Pre-
hliadka sa končila pod balkónom, kde sprevádzajúci učitelia vysvetlili a ukázali žiakom niektoré ar-
chitektonické prvky na budove kaštieľa. 26. september sa niesol v podobe spoznávania nášho nového 
suseda. Isté je, že viaceré triedy sa do priestorov kaštieľa ešte niekoľkokrát vrátia. Stane sa tak najmä      
v rámci vyučovania dejín a aktivít Mladých historikov. Už dnes sa tešíme na vyučovanie v priestoroch 
budovy, ktorá dýcha storočiami. 

Narodili sa:  Linda Ševčíková – č. d. 150
                        Ela Pintérová – č. d. 7
                        Linda Novotná – č. d. 167       

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)

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

Spoločenská kronika
Prisťahovali sa: Dávid Michalík – č. d. 33
                              Veronika Bendíková – č. d. 152
                              Peter Bendík ml. – č. d. 152
                              Ján Fašanga – č. d. 54
                              Anna Fašangová –č . d. 54
                              Ján Fašanga ml. – č. d. 54

Opustili nás: Amália Slezáková – č. d. 110, (87 rokov)  
                         Ing. Viliam Naď – č. d. 30, (90 rokov)

Odsťahovali sa: Ivan Zmeko – č. d. 9  

Obecný úrad oznamuje
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 

ZŠ s MŠ Nové Sady
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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

Svoje príspevky môžete posielať na emailovú adresu: zuzana.plesnikova@post.sk, alebo osobne 
odovzdať do schránky na budove obecného úradu.  Zároveň  môžete posielať aj svoje vyjadrenia, náv-
rhy, alebo námietky k našim obecným novinám.    
Ďakujeme všetkým prispievateľom Občasníka.

Vydáva obec Malé Zálužie, Malé Zálužie č. 63, 951 24 Nové Sady, IČO 00 656 160
Redakcia: Emília Strihová, Mgr. Zuzana Plesníková, Mgr. Anna Velikovová, Viera Predanocyová
Grafická úprava: Mgr. Zuzana Kolenčíková
Tlač: www.primaprint.sk
Občasník: EV4374/11
ISSN 1338-8274
Vychádza 2 x ročne. Nepredajné!  

Ordinačné hodiny DZS v Nových Sadoch počas vianočných sviatkov 2012
od 27.12.2012 do 2.1.2013

27.12.2012         11.30 – 13.30  Čakajovce
28.12.2012         13.00 – 15.00 Čakajovce
31.12.2012      7.00 -  9.00     Nové Sady         10.00 – 12.00 Výč. Opatovce
2. 1.2013             7.00 – 9.00     Nové Sady         10.00 – 12.00 Výč. Opatovce

Telefónne čísla:   Čakajovce 037/ 7793167
          Nové Sady 037/7894146
                                Výčapy Opatovce 037/7895048 

Kontakt:                                                                                                                                    
Telefón: 037 / 7894061
E-mail: oumalezaluzie@gmail.com
Internetová stránka obce:  www.malezaluzie.sk
 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko najlepšie v novom roku 2013 
Vám praje redakcia Občasníka.

Pojazdné predajne:
Každý štvrtok o 14.30 hod. prichádza pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov.
Každý utorok a piatok o 9.45 hod. chodí pojazdná predajňa chleba.
Každú stredu od 16.30 do 17.10 hod. a sobotu od 18.10 do 18.30 hod. prichádza pojazdná predajňa 
hlboko chladeného čerstvého plnotučného mlieka.   

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

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 


