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Vážení spoluobčania,
dostávate do rúk náš občasník, ktorým 

sa Vás snažíme informovať o minulých 
udalostiach alebo  o aktivitách, ktoré nás 
ešte len čakajú v nasledujúcich dňoch. 
Toto vydanie je pre mňa osobité tým, že 
sa Vám z pozície starostky obce priho-
váram v našich novinách poslednýkrát, 
nakoľko som sa rozhodla v nasledujúcich 
komunálnych voľbách nekandidovať, ako 
som už informovala v minulom vydaní. 

Leto nás skúša extrémnymi teplotami. 
Napriek očakávaniam, že v takomto ob-
dobí bude COVID na ústupe, počet po-
zitívne testovaných v našej obci stúpa. 
Chcem Vás preto poprosiť, aby ste dodr-
žiavali všetky opatrenia, ktoré nemusím 
zvlášť vymenovávať, lebo ich vieme od-
recitovať už asi aj odzadu. Aj s prihliad-
nutím na naše pripravované podujatia si 
však dovolím pripomenúť užitočnosť sa-
motestov, ak sa zdravotne necítite kom-
fortne.

Aj v odpadových vodách, ktoré boli 
laboratórne testované v rámci celého 
Slovenska, je zaznamenaný vyšší výskyt 
vírusu ochorenia COVID – 19. Preto ma 
obzvlášť mrzí nekorektné nakladanie 
s odpadovými vodami. Sú medzi nami 
obyvatelia, ktorí vo večerných hodinách 
vypúšťajú odpadové vody do spevnených 
priekop alebo do tzv. Silského žliabku. 
Obsah ich septikov končí pred oknami 
tých, ktorých nehnuteľnosti sa nachádza-
jú v rámci existujúceho terénu najnižšie.  
Nemôcť si vyvetrať prehriate domy v noci 
nie je nič, čo by si ktokoľvek z nás želal. 
Niekoľkokrát som sa vo večerných hodi-
nách snažila v časti Sila adresne zistiť pô-
vodcu takto neohľaduplne likvidovaných 
odpadových vôd, avšak bezvýsledne. 
Je pravdou, že ak by sme všetci využili 
objednávanie ťahania odpadových vôd 
oprávnenými firmami, neboli by dosta-
točné kapacity. Avšak zbaviť sa svojich 
odpadových vôd tak, že skončia niekomu 
inému pred oknami, nie je slušné a z po-
hľadu legislatívy ani správne. Verím, že 
tí, ktorých sa to týka, si uvedomia svoje 
pochybenie a uskutočnia nápravu.

Novú a veľmi nepríjemnú skúsenosť 
zažili obyvatelia pri hlavnej ceste v No-
vých Sadoch, keď prívalové dažde ohro-
zovali ich majetok. Po prvých prívalo-
vých dažďoch som uskutočnila jednanie 

s vedením PD DEVIO Nové Sady. Druž-
stvo je ochotné vybudovať za záhradami 
odvodňovaciu priekopu. Musí však byť 
zhoda u všetkých vlastníkov, nakoľko od-
vodňovacia priekopa musí byť ucelená. 
Niektorí vlastníci využívajú na prístup do 
svojich záhrad pozemky, ktoré obhospo-
daruje družstvo. Vybudovaním priekopy 
by stratili možnosť prístupu do svojich 
záhrad. V tomto momente je na dohode 
vlastníkov nehnuteľností na hlavnej ces-
te, aby do podateľne PD DEVIO Nové 
Sady doručili písomnú žiadosť podpísanú 
všetkými dotknutými vlastníkmi, aby sa 
mohlo zrealizovať dohodnuté riešenie. 

Ako som už pripomenula, v tomto 
roku nás na jeseň čakajú voľby. Sama 
som v tejto súťaži trikrát obstála. V dvoch 
kampaniach som nezaznamenala väčšie 
odchýlky od korektného správania, tú po-
slednú som však takto označiť nemohla, 
lebo nemala nič spoločné so slušnosťou 
alebo pravdivým informovaním. Novým 
kandidátom na starostu a v neposlednom 
rade aj na poslancov preto želám, aby na-
šli v sebe silu neskĺznuť do lacných trikov 
a sústredili sa radšej na prezentovanie po-
nuky práce, ktorou chcú dosiahnuť reálne 
ciele v prospech našej komunity. Rada 
pomôžem pri zorganizovaní spoločného 
verejného vypočutia všetkých kandidátov 
občanmi. Takto zorganizované stretnutie 
zabezpečí všetkým kandidátom vysokú 
účasť potenciálnych voličov a občanom 
možnosť, vybrať si z čo najširšej ponuky. 
Je len na kandidátoch, aby na túto moju 
ponuku zareagovali. Úspešných zástup-
cov obce pozývam na precízne odovzda-
nie úradu a ponúkam možnosť oboznámiť 
sa so systémom práce tak, aby sa necítili 
hodení do vody. 

Za predchádzajúce štyri roky bolo tre-
ba zvládnuť mnoho neštandardných, 
dovolím si povedať, až katastrofických 
situácií. Napriek tomu sa nám podarili 
aj mnohé úspešné projekty. Získali sme 
od Úradu vlády SR dotáciu na podporu 
športu vo výške 8 000 €, z ktorej bolo na 
futbalovom štadióne vybudované det-
ské  ihrisko. Podarilo sa nám uskutočniť 
rekonštrukciu a prístavbu materskej 
školy v hodnote 527 934 € s podporou 
Nenávratného finančného príspevku po-
skytnutého Ministerstvom pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR. Z dotácie 
vo výške 3 273 € získanej od Mikroregió-
nu Radošinka a s extrémnym pracovným 

nasadením členov TJ Nové Sady bolo 
vybudované ústredné kúrenie v ka-
bínach na futbalovom štadióne. Úzku 
spoluprácu si vyžadoval aj projekt IKT 
učebne v hodnote 21 494 €. V spolupráci 
s vedením ZŠ s MŠ v Nových Sadoch a 
tiež niektorými pedagógmi sme sa snažili 
o úspešné dokončenie tohto projektu, aj 
keď naša trpezlivosť bola skúšaná už od 
roku 2017 až do januára 2021, keď sme 
projekt úspešne ukončili. Všetkých nás 
vystrašil požiar zrekonštruovanej budo-
vy obecného úradu. Dodnes poskytova-
teľ Nenávratného finančného príspevku, 
ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR, 
prostredníctvom Slovenskej inovačnej 
energetickej agentúry, nevie posúdiť naše 
monitorovacie správy, ktoré po ukončení 
projektu musíme päť rokov posielať. Som 
však rada, že druhú rekonštrukciu v 
celkovej sume 584 399 €, ako aj predchá-
dzajúce sanačné práce, sa podarilo finan-
covať zo zdrojov Komunálnej poisťovne. 
Skvalitnenie zásobovania pitnou vodou 
sa v našej lokalite podarilo zabezpečiť vy-
budovaním vodovodu pre miestne časti 
Kotrbál a Ceroviny vo výške 360 205 € a 
tiež vybudovaním úpravne pitnej vody v 
miestnej časti Sila v hodnote 105 871 €. V 
nedávnej minulosti sme dokončili projekt 
rekonštrukcie autobusových zastávok. 
Z dotácie od Mikroregiónu Radošinka 
vo výške 25 536 € sme do centra Nových 
Sadov a Sily nainštalovali nové zastávky 
so svetelnými panelmi a za vlastné zdroje 
vo výške 7 151 € sme pôvodné zastáv-
ky nainštalovali do Sily a do Cerovín, 
kde sme zodvihli pôvodnú úroveň terénu 
vybudovaním betónovej konštrukcie tak, 
aby uloženie zastávky neznižovalo prie-
tok dažďových vôd. Bezpečnosť chodcov 
sme museli akútne riešiť na hlavnej ceste, 
kde sme vybudovaním oporného múra 
a rekonštrukciou chodníka v hodnote 
87 310 € odstránili nevyhovujúci a ne-
bezpečný stav. V nevyhovujúcom stave 
máme budovu zdravotného strediska. 
Získať dotáciu na jej rekonštrukciu nie je 
možné, nakoľko  v nájme je viac ako 15 
% z celkovej plochy budovy. Takto nelo-
gicky je nadstavená podmienka čerpania 
Nenávratného finančného príspevku na 
zvyšovanie energetickej efektívnosti ve-
rejných budov. Z vlastných zdrojov sme 
preto uskutočnili rekonštrukciu kúrenia 
v hodnote 9 293 € a na jeseň dokončíme 
aj rekonštrukciu elektrických rozvodov 
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a bleskozvodov v hodnote 24 159 €. Našu 
pozornosť si zaslúžia aj menšie investí-
cie, akými bolo skultúrnenie zariadenia 
knižnice v hodnote 2 900 € alebo nerezo-
vé zariadenie kuchyne na obecnom úra-
de v hodnote 1 102 €. Aj tieto zdroje bolo 
treba našetriť.

Financovanie kultúry v našej obci 
sme sa snažili zabezpečiť v prevažnej 
miere zo zdrojov z dotácií, grantov ale-
bo od sponzorov. Veľkú podporu našich 
podujatí získavame z dotácií Nitrianske-
ho samosprávneho kraja prostredníctvom 
výziev v oblasti cestovného ruchu, kultú-
ry a športu. Žiadame tak za obec, ako aj za 
múzeum a dokážeme tak spestriť kultúrny 
život v obci šiestimi podujatiami, ktoré 
nezaťažujú rozpočet obce. So žiadosťami 
sa uchádzame aj o zdroje z nadácií zria-
dených spoločnosťami ako sú SPP, ZSE 
alebo Jaguar Land Rover Slovakia a tiež 
z nadácie Pontis, Fondu na podporu ume-
nia a mnohých ďalších, kde aj podpora v 
stovkách Eur dokáže pomôcť spestreniu 
našich podujatí. 

Výpočet projektov zrealizovaných za 
posledné volebné obdobie neznamená, že 
v našej obci nie je na čom pracovať ďalej. 

Pre nové vedenie obce pripravuje-
me projekt vybudovania telocvične. 
V súčasnosti pracujeme na projektovej 
dokumentácii. Je dôležité, aby v čase 
vyhlásenia výzvy bol projekt stavebne 
pripravený. Na našu telocvičňu sa snaží-
me získať zdroje vo výške 1,5 mil. € zo 
Stratégie Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. V rámci okresu Nitra sme už usku-
točnili jednania, na ktorých ostatné obce 
vyjadrili súhlasné stanovisko pre podporu 
tohto integrovaného projektu. Ďalej budú 
prebiehať jednania s ostatnými okresmi v 
kraji, od ktorých je tiež potrebné získať 
podporu. 

V rámci Stratégie Mikroregiónu Ra-
došinka bude mať budúce vedenie obce 
schválené zdroje na vybudovanie detské-
ho ihriska vo výške 15 000 €. 

Naprojektovaný a stavebne povolený je 
aj chodník v zákrute nad budovou zdra-
votného strediska. Táto lokalita je veľmi 
nebezpečná pre pohyb chodcov. Získanie 
dotácie na tento projekt závisí od pláno-
vaných výziev. 

Dalo by sa ešte dlho vymenovávať, 
čomu všetkému je potrebné v našej obci 
venovať pozornosť v záujme skvalitnenia 

života v našej obci. Verím však, že nové 
vedenie má aj vlastné vízie. 

Zrealizované projekty alebo iné úspe-
chy obce však nie sú zásluhou iba starostu 
obce. Preto mi dovoľte poďakovať tímu 
ľudí na obecnom úrade. Nie jeden kolega 
bojuje s nedostatkom zamestnancov alebo 
ich fluktuáciou. Mnohým záujemcom o 
prácu na obecných úradoch sa zdá pri jej 
pozorovaní zvonku, že je menej náročná, 
ako to je v skutočnosti a po krátkom čase 
odchádzajú. Ďakujem preto kolektívu 
zamestnancov nášho obecného úradu, že 
predstavujú stabilnú oporu pre našu obec.

Rozhodnutia starostu obce, čo ako pro-
spešné a dobre mienené, sa veľmi často 
nezaobídu bez súhlasného uznesenia 
obecného zastupiteľstva, často schvále-
ného trojpätinovou väčšinou. Prajem pre-
to novému vedeniu obce, aby sa mohlo 
oprieť o spolupracujúce a zodpovedné 
zastupiteľstvo. Ďakujem tomu súčasnému 
zastupiteľstvu za podporu, za zaujímavé 
podnety a za vykonanú prácu a želám im 
najmä veľa zdravia a tiež veľa osobných a 
pracovných úspechov.

Zvládnuť naplnenie všetkých našich 
predstáv alebo tých už spomínaných ka-
tastrofických situácií iba s tímom zamest-
nancov a poslancov, by nebolo reálne. Je 
preto potrebné poďakovať aj všetkým čle-
nom komisií a dobrovoľníkom, ktorí nám 
pomáhali pri brigádach, kultúrnych podu-
jatiach alebo len tak z vlastnej iniciatívy 
skrášlili obecné pozemky vo svojej blíz-
kosti alebo podarovali knihy do knižnice, 
prípadne v ťažkých situáciách poskytli 
finančné prostriedky. Aj Vám všetkým 
patrí veľké poďakovanie.  

Obec často funguje ako maličký štát. 
Funguje v nej  školstvo, zdravotníctvo, 
firmy alebo organizácie tzv. tretieho sek-
tora, akými sú organizácia dôchodcov, 
futbalový klub, poľovnícke združenie 
alebo združenia rodičov. Tiež majú nejaké 
očakávania od obce a obec od nich. Nie-
kedy sú nastavené pravidlá a podmienky 
priaznivejšie, inokedy sú pravidlá pre 
prácu nastavené náročnejšie. Vždy však 
závisí kvalita fungovania a spolupráce od 
ľudí, ktorí v týchto podmienkach pracujú. 
Dovolím si skonštatovať, že sme si boli 
užitoční navzájom. Ďakujem za Vaše na-
sadenie, za Vašu podporu a želám Vám 
veľa splnených želaní. 

Stáť na čele našej obce mi v neposled-

nom rade umožnila aj podpora mojej ro-
diny a priateľov, ktorí mali prví výsadné 
právo napiecť koláčiky na obecné podu-
jatia, požičať najrozličnejšie technické 
vybavenie alebo pomôcť svojou prácou v 
neskorých nočných hodinách či na Viano-
ce, ak to bolo treba. Vám tiež veľmi pek-
ne ďakujem. 

Ďakujem Vám všetkým za poctu, ktorú 
ste mi preukázali tým, že ste mi dovolili 
viesť túto obec tri volebné obdobia. 

Silvia Halvoníková
starostka obce

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA

(od posledného vydania)

Prišli na svet

Viktória Moravčíková
Jakub Varga

Viktória Holovičová
Isabella Lukács

Maximilián Kompan
Michal Augustín

Liliana Kadja

Navždy nás opustili

Ján Horák
Anna Vargová
Viliam Daniš

Mária Bošanská
Ján Kukučka

Elena Sollárová
Štefan Michna
Viliam Slezák

Katarína Husáková
Mária Marchalínová
Miloslav Bošanský

Lýdia Hurtová
Marián Rabjanský
Miroslav Berousek

Miloš Mažár
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Beh náš každodenný

Je piatok 20. mája 2022. 
Blíži sa večer. Každý normálny 
človek sa chystá oddýchnuť 
si po celom týždni, sadnúť 
si v tejto horúčave niekde do 
tieňa a vychutnať si limonádu, 
kofolu alebo pivo. Ale my nie. 
My sme sa rozhodli podporiť 
peknú myšlienku a išli sme si 
spoločne zabehať. A nebol to 
len taký hocijaký beh. Bol to 
„Beh večernými sadmi“. 

Na výber boli až tri trate. 
Prvá trať bola nesúťažná, bežať 
sa malo okolo kaštieľa. Druhá 
trať mala dĺžku 1 600 metrov a 
viedla popri potoku smerom do 
Čabu, kde sa odpojila doľava 
a bežci bežali k tunelu pod 
železnicou. Tretia trať bola 
najnáročnejšia. Mala 4 000 
metrov a viedla popri potoku 
až k čabskej lávke. Všetko však 
začalo spoločnou rozcvičkou.

A je to tu. 18:00 hod. Tri, 

dva, jeden, štart. Najmenší 
bežci sa rozbehli vlastným 
smerom. Miesto pôvodnej trate 
sa teda bežalo okolo obecného 

úradu. Každý chcel byť prvý 
a deti si išli „nohy polámať“. 
Organizátori pozbierali obete, 
všetci prišli do cieľa bez 
ujmy na zdraví, vyzdvihli si 
sladké odmeny a čakali na 
„veľkáčov“.

Tí to také jednoduché nemali. 
Kto by aj chcel oklamať, 
nemohol. Na konci oboch tratí 
stál organizátor s pečiatkou. 
A kto nemal pečiatku, 
nedostal medailu. Pre nás 
„veľkých“ zaregistrovaných 
bežcov bol pripravený trochu 
iný balík odmien. Okrem 
tričiek s potlačou tam čakali 

kozmetické prípravky, vzorky, 
ale aj maškrta a voda. Každý 
si našiel to svoje. Za podporu 
a sponzorskú pomoc by sme 

chceli poďakovať firme Martin 
DESIGN a dm drogerie markt, 
bez ktorých by sme z balíčkov 
nemali takú radosť.

Po neuveriteľnom športovom 
výkone sme si oddýchli pri 
programe, ktorý zabezpečila 
Súkromná základná umelecká 
škola Evy Pacovskej. Okrem 
krásnych tanečných a 
speváckych vystúpení sme si 
mohli vyskúšať aj spoločný 
tanec na pieseň Jeruzalema, 
ktorý sme sa ľavou zadnou za 
pomoci pani učiteľky naučili. 
Počas celého podujatia sa o 
nás starali aj členovia Jednoty 

dôchodcov, ktorí pripravili 
tradičné slovenské dobroty ako 
lokše, pečené pirohy, strapačky 
či slovenský hamburger 

(mastný chlieb s cibuľou). 
Gastronomický zážitok z jedla 
umocnili aj tým, že ho ponúkali 
v krásnych tradičných krojoch. 
Nechýbala ani hudba a detský 
kolotoč. 

Podujatie sa blížilo ku koncu. 
Atmosféra bola tak príjemná, 
že sa nikomu nechcelo domov. 
Tak sme len tak sedeli pri 
hudbe a rozprávali sa, až 
kým sa nezačalo zvečerievať. 
Dúfame, že to nebolo posledné 
bežecké podujatie v obci a že v 
budúcnosti sa prihlási ešte viac 
horlivých bežcov.

Denisa Révayová
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Deň matiek
Priletela pesnička z rozprávky až sem,
zo srdca ju, mamička, tebe venujem.
Ty si moje slniečko, žiariš celý deň,

v postieľke nás zahrievaš, skrášľuješ môj sen.
O tebe sa mi sníva skoro každú noc,
to, mamička, akú máš zvláštnu moc.
Ráno úsmev na tvári, čo ti zažiari,

sprevádza ma celý deň, hladí po tvári.
Mama, vráska na čele, keď sa objaví,

jedným slovom, mamička, všetko napraví.
Moja drahá mamička, ja ťa milujem,

neopúšťaj nikdy ma, chráň ma každý deň.
Plnú náruč kvetiniek dnes ti natrhám,

lásku k tebe, mamička, v srdci ukrývam.
Priletela pesnička z rozprávky až sem

a ja všetkým mamičkám dnes ju venujem.

Druhá májová nedeľa tradične patrí našim mamám. Tento rok 
sme si sviatok „Deň matiek“ pripomenuli 8. mája. V spolupráci 
s deťmi z materskej školy v Nových Sadoch a s deťmi zo 

Aktivity v Jednote dôchodcov Nové Sady
Pomaly sa život dostáva 

do bežných koľají. Prísne 
hygienické nariadenia sú na 
ústupe, mladí ľudia sa už 
môžu stretávať na rôznych 
podujatiach bez prekrytia 
dýchacích ciest. To je úľava. Aj 
tak však treba byť obozretný.

Aj Jednota dôchodcov 
Nové Sady sa pomaly začala 
rozbiehať. Už uvoľnenejší sme 
sa stretávali v klube a plánovali 
aktivity.

Vydarenú akciu sa nám 
podarilo pripraviť v máji. 

Zorganizovali sme si Majáles 
v kaštieli. Účasť bola síce 
menšia, ale o to srdečnejšia pri 
dobrej hudbe, jedle a vínku. 

Seniori z Nových Sadov sa 
v jarných mesiacoch zúčastnili 
aj wellness v Poľnom Kesove, 
ktorý určite pomohol uboleným 
svalom a kostiam.

Naši seniori majú všetci 
vnúčatká. Neustále sa s nimi 
hrajú a užívajú si ich prítomnosť, 
preto pri príležitosti osláv 
Medzinárodného dňa detí 
vypomohli pri organizovaní 

tohto detského sviatku.
Ale po hrách nastal čas práce. 

Zorganizovali sme brigádu. 
Starostka nám zadovážila 
farbu a štetce a malá skupinka 
seniorov očistila od hrdze 
a ponatierala novou farbou 
oplotenie okolia Pomníka 
padlým v I. svetovej vojne.

Ďalšou akciou, na ktorej 
sme sa zúčastnili, bol Beh 
večernými sadmi. No nie tak, 
ako si asi myslíte. My sme 
nebehali. Postarali sme sa však 
o občerstvenie pre bežcov a 

divákov. Naše šikovné žienky 
pripravili lokše, strapačky, 
perky a ponúkali tieto dobroty 
odeté v krásnych krojoch s 
úsmevom na tvári.

Pevne dúfam, že už nenastane 
výnimočná situácia, ktorá by 
nám zabránila pokračovať v 
ďalších aktivitách, ktoré sme si 
naplánovali.

Prajem Vám všetkým krásne 
leto plné radostných zážitkov a 
veľa pevného zdravia.

Marta Šunderlíková

Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej sme pre 
mamičky pripravili nádherný program plný spevu a tanca.

Na konci programu sme spolu s deťmi rozdali pre mamy kvety 
ako znak vďaky za ich lásku a obetavú starostlivosť. Život začína 
láskou k mame.

Denisa Révayová
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V zdravom tele, zdravý duch!

V podkroví panuje príjemná 
atmosféra. Hudba motivuje a 
oznamuje, že je čas urobiť niečo 
pre seba. Deniska nás spôsobom 
pre ňu tak typickým presviedča, 
že dnešné stanovištia sú vymys-
lené jednoducho a každá z nás 

to zvládne. Jasné, dáme to. Na 
pílu sa tu netlačí, každý cvičí 
podľa svojich možností. Napo-
kon, vekové zloženie dobrovoľ-
ne zúčastňujúcich hovorí samo 
za seba. Cvičenie nie je iba o 
chudnutí, je o dobrom pocite, o 

odreagovaní sa z každodenného 
stereotypu. Pohybová aktivita 
prináša so sebou veľa benefitov, 
ale netreba zabúdať, že šport by 
mal byť  hlavne zábava...

S prichádzajúcim teplým po-
časím sa nám cvičí ťažšie. Nás 

však nič nezastaví. Ani horúča-
vy nás neodradia od toho, aby 
sme sa stretli a spoločne „vy-
potili“ trochu tuku. Pretože pot 
je len plačúci tuk.  Ešte niekto 
váha, či sa pridať? Príď a skús.

Monika Domanová

Koncert žiakov hudobného odboru

Dňa 8. júna 2022 sa v kaštie-
li v Nových Sadoch uskutočnil 
koncert žiakov hudobného od-
boru našej školy. Tento koncert 
bol zároveň spojený so závereč-
ným vystúpením žiačky Hanky 
Margetínovej, ktorá ukončila 1. 
časť 1. stupňa základného štú-
dia v základnej umeleckej škole 
– hra na klavír. Svoj záverečný 
výkon nám taktiež predviedla 
Mariannka Cingelová, ktorá 
ukončila 2. časť 1. stupňa zá-

kladného štúdia na našej škole 
– odbor spev. Mariannka počas 
svojho štúdia úspešne reprezen-
tovala našu školu na mnohých 
súťažiach v sólovom speve. 
Zároveň účinkovala v Divadle 
Andreja Bagara v Nitre v pô-
vodnom slovenskom muzikáli 
Povolanie pápež.

Ako hosť sa predstavila ná-
dejná speváčka Klárka Doma-
nová. A práve Klárka Doma-
nová vystrieda v spomínanom 

muzikáli našu Mariannku a od 
septembra bude účinkovať v 
DAB po boku veľkých sloven-
ských hercov ako je Janko Gal-
lovič, Evička Pavlíková a ďalší. 
A my Vás už teraz srdečne po-
zývame na predstavenie muzi-
kálu Povolanie pápež, ktorý sa 
v septembri  po dlhšej prestáv-
ke vracia do repertoáru DAB v 
Nitre.

Na koncerte sa predstavili aj 
ďalší naši žiaci – Emmka Hlin-

ková, Nicole Beňová – odbor 
hra na klavíri. Spevácky odbor 
reprezentovali Veronka Nová-
ková, Ninka Sulanová, Danko 
Solgaj a Anička Ahmetagić. 

Všetci naši mladí hudobníci 
sa úspešne popasovali s tré-
mou a predviedli svoje výkony, 
ktorými potešili nielen seba a 
svojich učiteľov, ale aj svojich 
rodičov, starých rodičov, kama-
rátov a spolužiakov, Vás všet-
kých, ktorí ste v hojnej miere 
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prišli podporiť náš koncert, za 
čo Vám zo srdca ďakujeme. 
Všetci spolu sme dokázali vy-
tvoriť nádhernú prajnú atmo-
sféru v útulných priestoroch 
nášho kaštieľa.

Milí naši žiaci a rodičia, vstu-
pujeme do druhého desaťročia 
fungovania našej školy a aj na-
ďalej sa veľmi tešíme z Vašej 
priazne a ochoty spolupracovať. 
Od septembra bude naša škola  
v svojej činnosti pokračovať v 
nových priestoroch Obecného 
úradu v Nových Sadoch, kde 
sme pre naše deti zriadili krás-
nu novú tanečnú sálu a hudobnú 
triedu s klavírom.

Množstvo úspešných akcií, 
ktoré sa nám podarilo po uvoľ-
není opatrení zorganizovať, 
Vaša podpora, nové priestory 
– toto všetko nás napĺňa veľkou 
radosťou a hrdosťou a je to ďal-
šou motiváciou aj pre nás, na-
ďalej sa snažiť rozvíjať hudob-
né a tanečno – pohybové cítenie 
našich detí, ponúknuť im mož-
nosť umeleckého vzdelávania a 
v neposlednom rade aj možnosť 
tráviť svoj voľný čas zmyslupl-
ne a užitočne. Som presvedčená 
o tom, že každá investícia do 
našich detí sa nám vráti v po-
dobe mladých, vzdelaných a 
empatických ľudí.

Pre všetkých záujemcov 
v budúcom školskom roku 
otvárame:

HUDOBNÝ ODBOR 
Hra na klavíri
Spev
TANEČNÝ ODBOR 
Folklórny súbor NEZÁBUDKA

Všetko pod vedením našich 
skvelých pani učiteliek, kto-
rým vyjadrujem svoju veľkú 
vďaku za to, s akou láskou a 
trpezlivosťou sa venujú na-
šim deťom: Soňa Cabáneko-
vá, Alexandra Kochanová, 
Tatiana Sidorová

Budeme veľmi radi, ak sa 

k nám prihlásite. Prihlásiť sa 
môžu všetky deti narodené do 
31. decembra 2016.

Prihlášku a dokumenty po-
trebné na prihlásenie nájdete 
na:

https://www.szus-pacov-
ska.sk/modules/file_storage/
download.php?file=c2a88ee-
a%7C6&inline=1 

kontakt:
riaditel@szus-pacovska.sk

Tešíme sa na Vás a prajem 
pokojné a pohodové leto.

Eva Pacovská
riaditeľka školy

Prebudenie chrámových zvonov    
Zvony slúžili od nepamäti na 

zvolávanie ľudí na bohoslužby, 
oznamovali čas a v živote člo-
veka jeho narodenie, svadbu, či 
odchod na druhý svet, ale aj upo-
zorňovali na príchod vzácnych 
hostí. Naposledy to bol príchod 
pápeža Františka na Slovensko 
dňa 5. septembra 2021, kedy 
všetky zvony na Slovensku zvo-
nili presne v čas jeho príchodu o 
15.30 hod. Ďalej zvony ohlaso-
vali aj nebezpečenstvo, požiar, 
povodeň, zaháňali búrky, vích-
rice a oznamovali mnohé iné 
príležitosti, ktoré úzko súviseli 
so životom ľudí. Zvonenie malo 
vytrhnúť ľudí z bežných pozem-
ských činností, aby mysleli na 
duchovné veci. Napríklad, keď 

robili na poli, prestali pracovať 
na chvíľu, aby sa pomodlili. 
Zvony kostolov zvonia k mod-
litbe Anjel Pána. 

Dňa 21. marca 2022 sa 
v našom farskom chráme 
Svätého Štefana Kráľa začalo 
s rekonštrukciou chrámových 
zvonov. Po viacerých 
odporúčaniach pán farár Ján 
Chrenšč vybral spoločnosť 
RychTech od Trenčína, kde 
sa majiteľ spolu so svojimi 
spolupracovníkmi špecializujú 
na problematiku zvonových 
konštrukcií, zvonov a ich 
automatického pohonu. 

Ozrejmime si, že hlavnými 
časťami technického vybavenia 
zvona sú hlava, srdce a pohon. 

Kým hlava zvonu slúži na 
uchytenie vo zvonovej stolici 
a umožňuje jeho kývavý 
pohyb, srdce slúži priamo na 
rozozvučanie zvonu a pohon 
zvonu tak môže byť ručný alebo 
automatický. 

Doteraz naše chrámové zvony 
pracovali tak, že srdce zvonu 
pevne stálo a samotný zvon 
udieral do stojaceho srdca. Naše 
tri zvony tak potrebovali nové 
technické príslušenstvo a to tri 
závesné zariadenia zvané hlava, 
ktoré boli zhotovené z dubového 
dreva, pretože prednosťou 
dubového dreva je tlmenie 
vibrácií a lepšie vyváženie 
zvonu, než keď by bola hlava 
zhotovená z ocele. Odteraz 

srdcia chrámových zvonov ako 
keby lietajú. 

Naše zrekonštruované farské 
zvony tak používajú techniku 
zvonenia s tzv. lietajúcim 
srdcom, ktorá spočíva v priamom 
závese – zvon celý visí pod osou 
otáčania a v srdci, ktoré má 
charakteristické predĺženie (tzv. 
výpust) pod miestom určeným 
na úder o zvon. Pri zvonení srdce 
dobieha zvon a udiera na rebro 
zvonu pri maximálnej výchylke. 
Táto technika je považovaná 
za základnú, pravú a zvukovo 
najoptimálnejšiu. Prináša 
tak so sebou ideálnu energiu 
úderu s priaznivým vplyvom 
na plné rozoznenie zvonu a 
charakteristický sínusový hlahol 
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zvonu. 
Daná spoločnosť tak dodala 

tri nové dubové hlavy, ktoré sú 
okované, osadené hriadeľmi 
a naklápacími ložiskovými 
domcami. Každý úchyt zvonu 
k dubovej hlave je vyhotovený 
kovanými trmeňmi, oceľovou 
skružou zabezpečujúcou pozičné 
rozmiestnenie trmeňov okolo 
tanierovej koruny zvonu a 
roznášacou platňou. Ako sme už 
naznačili vyššie, dubové drevo 
je tak dôležité pre výrazne lepšie 
dynamické správanie zvonu a 
lepšie uplatnenie zvukových 
kvalít.

Všetky časti zvona sú až 
neuveriteľne prepojené. Dobrú 
intonáciu zvonu daná spoločnosť 
dosiahla aj dodržaním 
správneho uhla výkyvu zvonu a 
s tým súvisí počet a sila úderov 
srdca. Pretože aj výkyv zvonu 
ovplyvňuje výslednú intonáciu, 
intenzitu a hlasitosť úderu a v 

neposlednom rade súvisí aj s 
typom srdca.  

Zvony uvádza do pohybu 
lineárny motor, ktorý ovláda 
elektronika, zaisťujúca postupné 
rozhúpanie, samotné húpanie a 
zabrzdenie zvonu. Lineárny mo-
tor sa osvedčil ako vynikajúci 
prostriedok k premene elektric-
kej energie na hnaciu silu zvono-
vej sústavy, pretože neobsahuje 
s touto sústavou žiadne mecha-
nické spojenie. Prenos hnacej 
sily je realizovaný pôsobením 
magnetického poľa. Motor 
nemá možnosť zvonom trhnúť. 
Systém veľmi verne napodob-
ňuje prácu zvonára. 

Vedeli ste, že veda o zvonoch 
sa nazýva kampanológia a 
zaoberá sa vznikom, výrobou, 
vývojom, funkciou, výzdobou a 
akustikou zvonov, technológiou 
ich výroby a ladenia, ako aj 
spôsobmi ako na nich zvoniť? 

Od konca marca 2022 ste ur-

čite postrehli, že takto zavesené 
zvony zvonia čistejšie, pokoj-
nejšie, zvonivejšie a hudobno-
-akusticky lepšie.

Významné poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí prispeli mod-
litbou alebo finančne. Poďa-
kovanie patrí aj nášmu pánovi 
farárovi Jánovi Chrenščovi za 
zrealizovanie ďalšej plnohod-

notnej renovácie v našej farnosti. 
Nové, živé, prebudené hlasy 

zvonov nech tak slúžia nielen 
ako hodnotná kultúrna pamiatka 
pre ďalšie generácie, ale nech 
v nás všetkých pri započutí 
zvona naďalej pôsobí radostná 
myšlienka: „Hlas zvona je 
hlasom Božím“. 

farníčka

Športové dni pre deti

Medzinárodný deň detí je 
sviatkom, ktorý sa oslavuje v 
mnohých krajinách sveta zvy-
čajne každoročne 1. júna. Na 
Slovensku sa oslavuje od roku 
1952.

Myšlienka Medzinárodné-
ho dňa detí vznikla na Sve-
tovej konferencii pre blaho 
detí (World Conference for 
the Wellbeing of Children) v 
Ženeve v roku 1925. Na tej-

to konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili deklaráciu, 
ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a 
inými otázkami týkajúcimi sa 
detí na celom svete. Po konfe-
rencii viacero vlád zaviedlo vo 
svojich krajinách takýto deň, s 
cieľom urobiť deťom radosť a 
zároveň poukázať na ich prob-
lémy. Nie je úplne jasné, prečo 
práve 1. jún bol vybraný ako 

MDD. Avšak tento dátum je na 
svete najobľúbenejší, oslavuje 
sa vo viac ako v 21 krajinách. 
Aj keď prvotná myšlienka bola 
zamerať viac pozornosť na 
problémy týkajúce sa detstva 
(detská práca, zneužívanie, 
chudoba, emocionálna deprivá-
cia, negramotnosť a pod.), dnes 
už tento zámer vo veľkej mie-
re vyprchal, ale túžba urobiť 
deťom radosť ostala. A tu pre 

mnohých z nás nastáva otázka 
AKO?

Keď sa opýtate detí, čo by 
chceli na MDD, väčšinou to 
vždy skončí pri nakupovaní 
darčekov. Obec sa rozhodla 
zorganizovať pri tejto príle-
žitosti športový deň s témou 
Labková patrola, ktorý v nich 
prebudí športového ducha, ale 
zároveň budú obdarované.

Celé sa to začalo v sobotu  
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4. júna o 14:00 hod. Pri vstupe na ihrisko do-
stali všetky deti registračné kartičky, na ktoré 
zbierali pečiatky za splnené disciplíny. Tých 
disciplín bolo niekoľko a boli roztrúsené po 
celom areáli futbalového ihriska. Pre deti 
bola pripravená prekážková dráha, hádzanie 
loptičiek, hádzanie šípok aj zhadzovanie ple-
choviek. Mohli si vymaľovať svojho obľúbe-
ného člena z Labkovej patroly a aj tancovať 
podľa maskota Labky. Stavali veže, lovili z 
bazéna, triedili odpad. Robili všetko, čo sa 
v sobotné popoludnie robiť dalo. Po splnení 
disciplín si každý zašiel po odmeny. Šikov-
ným očiam neušlo, že pečiatky na registrač-
ných kartičkách im vytvorili slovné spojenie 
„SMELÉ LABKY“. 

Počas celého podujatia mali možnosť sa 
odfotiť pri fotostene vyzdobenej členmi Lab-
kovej patroly, posedieť si pri hudbe či vy-

chutnať si občerstvenie v podobe párkov a 
chutnej limonády. Keď boli všetky odmeny 
odovzdané, nasledoval krásny kynologic-
ký program, ktorý nám zabezpečili členo-
via Miestneho kynologického klubu Zbehy. 
Hneď po nich nasledovala penová párty. Do 
peny nevbehli len deti, ale aj rodičia mali 
potrebu súrne zachrániť svoje ratolesti a užiť 
si kúsok začínajúceho leta. Na záver prišli 
hasiči a zvyšky peny spláchli vodou. Deti sa 
mohli odfotiť s hasičským autom či vyskúšať 
si hasičskú výstroj.

Nakoľko sa areál ihriska aj po odložení 
všetkých vecí a vypnutí hudby nevyprázdňo-
val, hodnotíme akciu za úspešnú.

Projekt bol realizovaný s finančnou podpo-
rou Nitrianskeho samosprávneho kraja, za čo 
srdečne ďakujeme.

Denisa Révayová

Zraz historických vozidiel
V nedeľu 26. júna sme sa preniesli do minulosti. Inak sa ani ne-

dalo. V parku pri kaštieli sa konala zastávka „Zrazu historických 
vozidiel“. Atmosféra bola úžasná. Ľudia ako z inej doby, ktorí sa 
vžili do role majiteľov dobových áut. Prišli policajti z verejnej bez-
pečnosti, paničky s dáždnikmi, džentlmeni s cigarami či motorkári 
na veteránoch z rôznych období.

Pre všetkých bola sprístupnená expozícia Múzea bábkarských 
kultúr a hračiek Hradu Modrý Kameň, ktorá sa nachádza v našom 
múzeu. Majitelia veteránov sa mohli schladiť v podkroví kaštieľa, 
kde na nich čakalo aj malé občerstvenie. My ostatní sme zatiaľ po-
zorovali úchvatné dobové kúsky automobilov a motoriek.

V závere podujatia sme s našou porotou prešli všetky vozidlá 
a vybrali sme najkrajší motocykel a najkrajšie auto. Obaja víťazi 
dostali nádhernú trofej. 

Denisa Révayová
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Milí pacienti,
naše tri základné piliere ako prevenciu, 

liečbu vysokého tlaku a cholesterolu a pre-
venciu onkologických ochorení by sme chce-
li rozšíriť o ďalšiu skupinu preventabilných 
chorôb a klásť na ňu väčší dôraz. 

Ide o osteoporózu – chorobu, ktorá vedie k 
rednutiu kostí. Diagnostika pozostáva z den-
zitometrického vyšetrenia a krvných odberov 
a vyšetrenia u lekára. Denzitometrické vyšet-
renie trvá približne 20 minút.

Dôvod je jednoduchý, osteoporóza (zníže-
ná hustota kostí)  je bezbolestne diagnostiko-
vateľná a liečiteľná veľmi efektívne, niekedy 
aj v spolupráci s odborným lekárom. Cieľom, 
ako pri každej chorobe, je predísť tomu, aby 

pacient mal zníženú kvalitu života alebo 
predčasne zomrel na následky zlomenín a 
komplikácie s nimi spojené. Jednoducho po-
vedané, aby sa nám kosti čo najmenej lámali.

Prečítajte si, či patríte do niektorej z riziko-
vých skupín a ak áno a nemali ste toto vyšet-
renie, ozvite sa nám a spoločne vyrazíme na 
cestu za poznaním, či sa vás toto ochorenie 
týka.

Komu je určené vyšetrenie:
- ak vám skončila menštruácia pred 45 ro-

kom života,
- ak ste žena a máte viac ako 65 rokov,
- muži nad 70 rokov,
- beriete dlhodobo kortikoidy alebo imuno-

supresiu,
- ak mal v rodine niekto osteoporózu (spýtaj-

te sa babky),
- vaša telesná výška sa znižuje,
- trpíte chronickými chorobami – choroba 

obličiek, srdca, zápalové choroby čriev,
- cielene sa vyhýbate mliečnym výrobkom 

alebo máte podvýživu.
Pokiaľ sa vás žiadny z rizikových faktorov 

netýka, aj tak sa o osteoporóze naďalej infor-
mujte, zaraďte do svojho života pravidelný 
pohyb a dbajte na kvalitnú stravu s prísunom 
vápnika a vitamínu D.

Vaša lekárka
Katarína Zdarileková

Čítanie pod perinou 

Joseph  Addison povedal 
krásny výrok: „Pre myseľ 
je čítanie tým, ako cvičenie 
pre telo.“  Skúste však touto 
a podobnými myšlienkami 
zaujať deti v mladšom 
školskom veku. Neuspejete. 
Jednou z možností ako naše 
deti zaujať bol nápad priviesť 
ich v podvečer do voňavej, 
bielej knižnice v Nových 
Sadoch a súťažnou formou 
im nenápadne pripomenúť 
alebo ukázať, že s knihami 
a priateľmi môžeš zažiť 
pekný večer bez televízora či 
tabletu. 

Na deti sa tešil tím, ktorý 
mal pripravené jednotlivé 
stanovištia. Po privítaní a 

oboznámení sa s jednotlivými 
stanovišťami sa začalo prvé 
čítanie. Deti sa počas večera 
štyrikrát pohodlne uvelebili 
na vankúše a počúvali 
úryvky zo známych či menej 
známych kníh pre deti. Na 
jednotlivých stanovištiach 
deti zbierali pečiatky. Mali 
napríklad uložiť knihy podľa 
abecedy, oboznámili sa s 
ilustráciou Miroslava Cipára, 
lúštili titul knihy ukrytý v 
Braillovom písme, hľadali 
knihu na základe obalu, ktorý 
museli zložiť ako puzzle 
či počúvali audio knihu a 
odpovedali na otázky z nej. 
Na záver vylúštili hádanku 
a všetci spolu sa vybrali 

ku schodom pod povalou 
nájsť ukrytý poklad. Keď v 
knižnici začala rozvoniavať 
pizza, bol čas na spoločnú 
večeru. Za sponzorský dar 
pre deti by sme sa chceli 
srdečne poďakovať našej 
Stiano pizza & burger 
reštaurácii. Po chutnej večeri 
nasledovalo ďalšie čítanie z 
kníh a pozeranie filmu Alica 
v krajine zázrakov. Pán učiteľ 
Martin Kováčik  okrem 
zdokumentovania večera 
pripravil k filmu voňavé 
pukance – mňam. Ďakujeme 
všetkým, ktorí si našli čas, 
aby deťom ukázali, aké sú 
knihy nesmierne dôležité. 

Monika Domanová
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Interview s malou športovkyňou

Skús sa predstaviť.
Volám sa Natália Sipinová, 

som z Nových Sadov a mám 
9 rokov. Chodím na základnú 
školu v Nových Sadoch. Medzi 
moje záľuby patrí brazílske bo-
jové umenie Capoeira a čítanie 
kníh. 

Čo je Capoeira?
Capoeira je brazílske bojové 

umenie, ktoré vytvorili africký 
otroci na plantážach v Brazílii, 
aby sa vedeli brániť voči otro-
károm. Aby zostali nepozorova-
ní, tak boj maskovali do tanca.

Ako si sa dostala k brazíl-
skemu bojovému umeniu Ca-
poeira, koľko sa mu venuješ, 
baví ťa to?

Ku Capoeire ma priviedol 
ocino. Začala som najprv v 

Nitre a po dvoch rokoch  som 
prešla do Nových Zámkov, kde 
cvičím dodnes. Cvičím ju štyri 
roky a veľmi ma baví.  

Prečo?
Capoeira v sebe spája bojo-

vé umenie,  akrobaciu, hudbu a 
mám tam veľa kamarátov. 

Ako často mávaš tréningy? 
Ako prebiehajú?

Tréning mávame dvakrát do 
týždňa, pred súťažou trikrát. 
Naše tréningy začínajú roz-
cvičkou, potom trénujeme buď 
rôzne kopy a úhyby, alebo tré-
nujeme akrobaciu a na konci 
tréningu máme rodu, kde hráme 
Capoeiru.

Čo je roda?
Roda je vlastne kruh tvorený 

zo spoluhráčov a v strede kru-

hu dvaja hráči hrajú svoju hru 
(zápasia). Takýto kruh tvorili aj 
otroci, ktorí hrali na nástrojoch 
a spievali, aby otrokári nevede-
li, čo sa deje v kruhu. Tak mohli 
hráči v kruhu trénovať. 

Aké ocenenia si už získala?  
Za posledný školský rok som 

získala:
na medzinárodnej súťaži 

Liberec Open 2021, v kategó-
rii deti 7-8 rokov som získala 
druhé miesto, 

na medzinárodnej súťaži Bu-
dapešť Open 2022, v kategó-
rii deti 8-9 rokov som získala  
druhé miesto,

na medzinárodnej súťaži Slo-
vakia Open 2022, v kategórii 
deti 9-10 rokov som získala tre-
tie miesto. 

V júni 2022 som bola oce-
nená primátorom mesta Nové 
Zámky za športové úspechy v 
roku 2021.

Ktorá súťaž bola najťaž-
šia? 

Asi tá v Nových Zámkoch, 
bola tam silná konkurencia. Za 
náš klub som dostala medailu 
iba ja a tréner.

Ktoré ocenenie si najviac 
vážiš? Prečo? 

Neviem, asi všetky, lebo som 
si ich vydrela. 

Aké sú tvoje vízie do budúc-
na?

Chcela by som sa naučiť po 
portugalsky, navštíviť Brazíliu 
a získať opasok detský gradua-
do (tréner), ale to je ešte ďaleko.

redakcia

Odviate  vetrom
Nedávno som pri veľkom 

upratovaní  naďabil na zopár 
starých kníh z môjho detstva, 
ktoré som v rukách držal už ani 
nepamätám kedy naposledy. V 
detstve som prečítal veľa kníh. 
Niektoré som musel čítať ako 
povinné čítanie na základnej 
škole ako napríklad Čenkovej 
deti od Fraňa Kráľa, Jakubko od 
Hany Zelinovej, Neprebudený 
od Martina Kukučína a mnohé 

ďalšie, ktorých čítanie mi v 
tom období moc nevoňalo. 
Veď posúďte sami, boli veľké 
prázdniny a nás to ťahalo k vode 
a iným detským radovánkam a 
nie k čítaniu kníh. No nakoniec 
som sa ponoril do ich deja tak 
húževnato, že som sa od nich 
nemohol odtrhnúť a ich obsah 
si pamätám do dnešného dňa. 
Potom to boli knižky, ktoré 
ma zaujali natoľko, že som si 

kupoval ich pokračovania ako 
napríklad od Roberta Arthura 
– Alfréd Hitchcock a traja 
pátrači Peter, Bob a Jupiter, 
ktorí objavovali a zároveň 
riešili tajomné záhady, strašidlá 
a iné tajuplné veci nielen v ich 
okolí. Ďalej to bola knižná 
edícia STOPY – Stratený 
svet, Ostrov pokladov, Tarzan. 
verneovky ako Cesta do stredu 
zeme, 20 tisíc míľ pod morom, 

Tajomný ostrov, Vynález skazy 
a veľa ďalších. Každý sme mali 
svojho favorita. Aký bol ten 
Váš?

Rozhodol som sa, že hneď 
ako budem  mať viac času, 
si tie znovuobjavené knihy 
prelistujem a zaspomínam si. 
Netrvalo dlho a ja som si čas 
našiel. Medzi publikáciami 
som našiel niečo, čo vyzeralo 
ako kniha, ale kniha to 
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nebola. Bol to veľký album 
so známkami, ktorý som si v 
detstve chránil ako oko v hlave 
a už niekoľko rokov som ho 
vytrvalo, ale márne hľadal. 
Až teraz som ho nečakane 
objavil. Ani neviem ako a mal 
som ho rovno pred sebou v 
rukách, ktoré sa mi radosťou 
trochu roztriasli. Po toľkých 
rokoch som album konečne 
opäť otvoril a uvidel známky, 
ktoré som zhromažďoval celé 
svoje detstvo. Vynárali sa mi 
spomienky, ako sme známky 
vymieňali  na ulici, v škole či 
doma u kamarátov. V škole 
sme mávali aj krúžok mladých 
filatelistov s učiteľkou 
Kvetoslavou Molnárovou, 
ktorá nám pomáhala nielen s 
poštovými  známkami, ale nás 
zasväcovala napríklad do tajov 
ochrany prírody. Už vtedy sme 
sa učili ako recyklovať odpad 
a mnoho užitočných vecí v 
oblasti záhradkárčenia. Chodili 
sme aj na rôzne exkurzie a robili 
si výstavy v škole aj mimo nej. 
Na jednu z hodín prírodopisu 
spolužiak priniesol v taške plný 
sáčik chrústov, ktoré mu začali 
z tašky vyletovať a my sme 
ich celú hodinu naháňali po 

triede. Na hodine dejepisu zase 
spolužiak priniesol mínometný 
granát ako pomôcku k učivu. 
Do pol hodiny prišli príslušníci 
verejnej bezpečnosti s 
pyrotechnikom a psovodom. 
Veru, nemala to s nami 
naša triedna učiteľka Mária 
Hučková ľahké.

Je pravda, že v tom období 
sa zbieralo kadečo, no poštové 
známky zbierali asi všetci. 
Niekto zbieral známky s 
námetmi lodí, lietadiel či 
automobilov, pre iných bola 
prioritou športová tematika, 
fauna, flóra alebo sa zbierali 
všetky štáty.

Apropo, viete, kde sa vydala 
prvá známka na svete? 

Bolo to v Anglicku 6. mája 
1840 a volala sa Black Penny. 
Podľa tohto vzoru potom začali 
vydávať známky po celom 
svete.

Na Slovensku, ktoré bolo 
do konca 1. svetovej vojny 
súčasťou Rakúsko-uhorskej 
monarchie, začali prvé známky 
platiť v roku 1850. Prvé 
československé známky vyšli 
18. decembra 1918 a navrhol 
ich známy secesný umelec 
Alfonz Mucha. Prvé slovenské 

známky vyšli krátko po 
vyhlásení nezávislosti vojnovej 
Slovenskej republiky 14. marca 
1939. Obnovenie nezávislej 
poštovej a filatelistickej 
činnosti na Slovensku nastalo 
po vyhlásení nezávislosti 
Slovenskej republiky dňa 1. 
januára 1993.

Známky sa tlačia troma 
technikami (tlač z plochy, 
z výšky a z hĺbky, resp. ich 
kombináciami). Oddeľovanie 
známok sa robí strihaním alebo 
trhaním v miestach perforácie.

Ja som si zaobstarával 
známky v meste v poštovom 
novinovom stánku alebo na 
našej dedinskej pošte. Na 
jej mieste teraz stojí COOP 
Jednota.

Ako som zadumaný listoval 
v albume, niekto ma oslovil: 
„Ty to ešte máš?“ Bola to 
manželka, ktorá tieto veci 
dobre poznala. Pribehli aj deti: 
„Ukáž, čo to máš?“ Chvíľu sme 
sa o známkach rozprávali, no 
po chvíli sa odobrali k svojim 
koníčkom. Asi tušíte k akým.

Veru, približne v ich veku to 
bolo o inom. Neboli mobily a 
v televízii 150 zahraničných  
staníc. My sme mali 4 kanály. 

Prvý program, druhý program 
a dva zrnité. Ale nám to moc 
nevadilo, lebo sme po napísaní 
domácich úloh boli stále vonku 
v prírode. Potok bol plný rýb, 
kačíc a husí, ktoré nám pri 
chytaný rýb náramne prekážali. 
Neraz kačica či  hus prišla 
domov s namotaným silonom a 
háčikom na nohách...

Ihrisko bolo tak preplnené 
deťmi, že som ani nevedel, z 
ktorej dediny sú. Všade boli 
hlúčiky ľudí, proste to v dedine 
žilo.

V ten deň sa mi z albumu 
vynorilo ešte veľa detských 
zážitkov a spomienok, ktoré 
som opäť prežíval, ako vtedy 
za mojich detských liet, ktoré 
niekam odvial ten neúprosný 
čas. Odvial ho niekde do polí, 
po ktorých sme sa s kamarátmi 
radi túlavali a z ktorých sme 
chodili domov až keď sa 
rozsvietilo pouličné svetlo. To 
bol signál k návratu domov. Na 
miesto, kde už na nás čakala 
mama, otec, chutná večera, 
mäkučká postieľka a sem tam 
aj vylágoš. Ako som spomínal, 
boli to krásne časy, no už sú 
navždy odviate vetrom...

Peter Matulník

Záchrana zveri pred kosbou
Poľovnícke združenie Nové 

Sady každoročne organizu-
je vyháňanie zveri z ďateliny 
pred kosbou. Prvoradou úlo-
hou je záchrana malých srnčiat, 
mladých zajacov a bažantích 
sliepok sediacich na znáškach. 
Vyháňanie sa uskutočňuje za 
pomoci poľovne upotrebiteľ-
ných psov, ktorí absolvovali po-
trebné skúšky. Po dohode s poľ-
nohospodárskym družstvom v 
Nových Sadoch, ktoré realizuje 
kosbu, je následne termín kosby 
pridaný do aplikácie Živá lúka. 
Poľovnícke združenie Nové 
Sady zvolalo svojich členov a 
kamarátov kynológov zo sused-

ných revírov, aby sa zabezpečil 
dostatočný počet psov na zá-
chranu mláďat pred kosbou.

Akcia bola úspešná a 15. mája 
2022 sa uskutočnilo prvé takého 
vyháňanie zveri.

Poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným a ich zverencom, 
že aj napriek teplému počasiu 
boli ochotní prísť a pomôcť.

Zároveň chcem verejnosť 
požiadať o rešpektovanie poko-
ja pre zver v prírode, keďže je 
jar a mláďatá sú privádzané na 
svet. Žiadame majiteľov psov, 
aby venčili psy v priestoroch 
obce na to určených, po nájde-
ní mláďat sa týchto nedotýkali 

a nebrali ich v žiadnom prípade 
domov. Ich matka je nablízku a 
postará sa o ne. Ide nám predsa 
o spoločný cieľ. Ide nám o za-

chovanie prírody a jej krás aj 
pre budúce generácie.

Poľovnícke združenie 
Nové Sady
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Projekt „Čistý revír = čistá príroda“
Zberom odpadu v okolí na-

šich obcí sa každoročne zaobe-
rá Poľovnícke združenie Nové 
Sady v úzkej  spolupráci s Poľ-
nohospodárskym družstvom 
Devio Nové Sady. Vzhľadom 
na to, že Slovenská Poľovnícka 
komora vyhlásila projekt „Čistý 
revír = čistá príroda“, radi sme 
sa zapojili do čistenia okolia na-
šich obcí od odpadu. Môžeme 
prehlásiť, že množstvo odpadu 
z roka na rok klesá, ale napriek 
tomu sa stále nájdu občania, 

ktorí si mýlia prírodu so sme-
tiskom.

Touto cestou sa chceme po-
ďakovať všetkým zúčastneným 
za ochotu, zároveň PD Devio 
Nové Sady za zapožičanie tech-
niky na prevoz odpadu a chceli 
by sme apelovať na občanov, 
aby sa v budúcnosti zúčastnili 
vo väčšom počte na skrášlení 
okolia našich obcí.

Poľovnícke združenie 
Nové Sady

NOVOSADSKÉ 
ČRIEPKY HISTÓRIE 
ROK 1942

Osveta.
V tomto roku sa osveta 

prevádza v rámci jednotlivých 
spolkov ako: Sdruženie ev. a v. 
mládeže a Rím. kat. jednota v 
miestnostiach školských budov. 
Tak bolo badať, že miestny 
občania osvetové prednášky 
čiastočne zunovali a preto bolo 
treba zadržať menšiu prestávku. 
Predsedom MOK je v tomto 
roku dp. farár Eugen Kántor, 
vymenovaný okr. osvetovou 
komisiou v Nitre, ktorý svoju 
kultúrnu činnosť prevádzal 
ľahostajne.

R.kat.farári
Dňa 1. júla odišiel farár Eugen 

Kántor do výslužby. Usadil 
sa na svojom rodičovskom 
majetku v Ivánke pri Nitre. 

Jeho nástupcom je dp. Rudolf 
Brunclík, ktorý je rodom 
Slovák a pochádza z okolia 
Zlatých Moraviec. Naposledy 
kaplánoval v Stupave. Je 
svedomitým a agilným 
dušpastierom svojich farníkov. 

Komisári pri mlátení obilia.
Na základe nariadenia 

Najvyššieho zásobovacieho 
úradu v Bratislave bol ku každej 
mláťacke pridelený komisár, 
ktorý bol povinný všetko 
omlátené obilie zapisovať 
trojmo do k tomu určených 
blokov a po skončení mlátby 
odovzdať na notárskom úrade. 
Notársky úrad potom podľa 
nariadenia určil každému 
roľníkovi, koľko musí z každého 
druhu obilia odovzdať štátu 
za úradnú cenu. Cena 1g žita 
bola 185 Ks k tomu príplatok 
pre roľníka 65 Ks. Cena raži a 
jačmeňa 160 Ks a príplatok 65 

Ks. Kukurica 230 Ks.
Toto nariadenie bolo preto 

potrebné učiniť, aby sa 
zamedzilo predaju načierno. 
Obchod obilnín načierno by 
bol vyvolal na celom území 
Slovenska zmätok a preto toto 
nariadenie bolo na mieste. 
Naši roľníci to sami uznali a 
preto nerobili žiadne ťažkosti 
komisárom alebo strojníkom, 
ktorí boli za správne prevedenú 
platbu zodpovední. Komisármi 
boli väčšinou učitelia a 
vysokoškoláci.

Pokračovanie v ďalšom 
vydaní občasníka. 
Zdroj: Pamätná kniha obce 
Ašakerť. 
Text neprešiel jazykovou 
úpravou, zámerne sme ho 
ponechali v pôvodnej verzii. 

HISTÓRIA OBCE SILA
OD ROKU 1940

Počasie.
V tomto roku počasie je 

dosť nepriaznivé. Začiatkom 
januára prichádza tuhá zima s 
veľkými fujavicami. Táto sa 
rapídne stupňuje. Až na menšie 
zmiernenia trvá do konca 
marca. Neobyčajne prudká bola  
v mesiaci februári, kedy 17. 
klesla na 251/2 °C.

Po roztopení sa snehu čo 
skoro prichádzajú dažde. Tieto 
trvajú až na menšie prestávky, 
skoro cez celé jaro. Leto je 
hodne studené a daždivé. 
Jeseň je neobyčajne sychravá. 
Mrazy skoro prichádzajú. 
V prvej polovici decembra 
napadal sneh, ktorý sa udržal, 
čím príroda sa trvale zahalila v 
čarokrásny snehový závoj.



Deň brannosti.
Je 20. január. V našej obci 

je deň brannosti. Garda sa 
znovu začína cvičiť v duchu 
vojenskom.

Kurz slov.dejín.
Dlhé zimné večery 

umožňujú nášmu ľudu, aby 
sa mohol vzdelávať, preto v 
tomto vhodnom čase v dvoch 
týždenných hodinách až do 15. 
apríla robia sa poučné prednášky 
zo slovenských dejín.

Stav vyučovania.
Z tejto práce na krátko od 

12 do 25 febr. vyrušila nás 
neobyčajne veľká zima, ktorá 
znemožnila vykúrenie školy, 
a preto sa v tomto čase na 
tunajšej škole  nevyučovalo, 
čím sa znemožnilo vydržiavanie 
prednášok.

14 marec.
Po započatí vyučovania 

čoskoro sa schádzame v našej 
triede, ozdobenej stuhami 
a zástavkami v národných 
barvách, v znamení radostí 
dňa 14. III., kedy slávime prvé 
výročie svojho oslobodenia.

Polárna žiara.
Za dôležité považujem 

zaznamenať to, že večer 
24. marca 1940 bola u nás 
viditeľná polárna žiara, ktorá 
sa tiahla od západu. Dodatočne 
poznamenávam, že tento 
zriedkavý prírodný úkaz i 25. 
jan. 1938 bol u nás viditeľný.

Oslava gen. M. R. Štefánika.
5. mája t. r. HSĽS za pomoci 

tunajšej ľud. školy dôstojne 
oslávila veľkého syna nášho 
národa gen. M. R. Štefánika.

Deň slovenskej rodiny.

Z príležitosti osláv dňa slov. 
rod. 12-13. mája 1940 tunajší 
žiaci za réžie P. Zvalu, správcu 
školy s úspechom zahrali 
divadelnú hru od Ivana Gajdoša 
„Zlatý kvet z Tatranskej doliny“

Pokračovanie v ďalšom 
vydaní občasníka. 
Zdroj: Pamätná kniha obce 
Sila. 
Text neprešiel jazykovou 
úpravou, zámerne sme ho 
ponechali v pôvodnej verzii. 

Malí folkloristi nezaháľajú
Po vyše trojmesačnej odmlke 

zapríčinenej protipandemický-
mi opatreniami Detský folklór-
ny súbor Pelikánik nezaháľal 
a zodpovedne sa na nácvikoch 
popasoval s tanečno –spevác-
kou choreografiou na poduja-
tie Morena, ktorú už tradične 
symbolizovala slamená báb-
ka oblečená v kroji ozdobená 
stužkami. Dňa 10. apríla 2022 
sprievod malých folkloristov 
zaspieval Morene piesne a na 
moste v obci Malé Zálužie ju 
vedúca súboru Veronika Ešše 
zapálila a hodila do potoka Ra-
došinka, aby tak Morena koneč-
ne odniesla zimu a aj všetko zlé.

„Nesieme Morenu,
v oleji smaženú,

kam ju zanesieme,
ani samy nevieme.“

„Daj, daj, daj, 
vŕba šťastia daj.

Šťastia a hojnosti, 
chleba do sýtosti. 

Daj, daj, daj, 
vŕba šťastia daj.“

Svoju lásku k folklóru Peli-
kánik odprezentoval aj dňa 30. 
apríla 2022 na podujatí „Stava-
nie mája“ nielen v Nových Sa-
doch, ale aj v Sile, na Kotrbáli, 
v Cerovinách a v Malom Zálu-
ží. Zaslúženej sladkej odmene 
za vystúpenie sa potešil nejeden 
malý účastník.

 „Mám, mám od Trenčína,
dievča ako malina.
Keď ju nedostanem,
nechcem za ženú inú.

Budeme my svoji na jeseň,
až opadne drobné lístie z 

čerešieň.“

V máji boli deti z Pelikánika 
pozvané na ďalšiu milú akciu – 
na „Majáles“ Jednoty dôchod-
cov Slovenska Nové Sady, kedy 
v podkroví kaštieľa ukázali zo 
svojho repertoáru hudobné, ta-
nečné a spevácke čísla, a tak 
rozdali radosť a dobrú pohodu 
všetkým prítomným. 

Pelikánik vo svojej 17 – roč-
nej pôsobnosti, hoci mal po-
sledné dva roky obmedzenú 
činnosť kvôli Covidu, sa radu-
je súčasnému počtu členov 24, 
ktorí prevažne dochádzajú z 
okolitých obcí. Vystúpenia sú-
boru sprevádza hraním na husle 
Natálka Plesníková a hraním na 
akordeón buď malý folklorista 
Damian Ešše, alebo mamička 
jedného z detí Zuzka.

Súbor sa naďalej stretáva na 
pravidelných piatkových nácvi-
koch o 17:00 hod. v podkroví 
na obecnom úrade a teší sa, 
kedy sa uvidíme nielen v našich 
Nových Sadoch. 

DFS Pelikánik

Pelikán 14
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Medzinárodný deň detí po deviatacky

Všetci dospelí boli raz deťmi, 
len málokto si to pamätá. 
Detstvo každej generácie 
malo svoje čaro i nedostatky. 
Niektorí prežívali detstvo v 
čase prosperity, iní v ťažkých 
časoch vojny. Avšak každé 
z nich bolo bezstarostné. Či 
ste ho trávili pri pasení husí, 
s loptou na ulici alebo na 
dovolenkách v povolených 
krajinách, či ako dnešné deti s 
mobilmi, tabletmi a počítačmi. 
Náročné dva roky s Covidom 

poznačilo detstvo viacerých 
detí. Prišli o priateľstvá, ktoré 
boli prerušené, spolužiakov 
a kamarátov viac vídali cez 
monitory počítačov ako v 
reálnom živote. Ale prežili sme.

Medzinárodný deň detí je 
sviatkom všetkých detí, bez 
rozdielu, ba i niektorí dospeláci 
si v tento deň vyžadujú 
pozornosť a malý darček. 
Tento školský rok sme vďaka 
uvoľňovaniu pandemických 
opatrení konečne mohli prežiť 

MDD tak, ako sme chceli, 
teda ako chceli naši deviataci. 
Tí si totiž pripravili športovo 
– vedomostné dopoludnie pre 
žiakov nižších ročníkov. 

Na niekoľkých stanovištiach, 
pod dozorom deviatakov a 
pedagógov, deti absolvovali 
zaujímavé súťaže. Hádzali 
loptičky na obrie kvety, skákali 
vo vreciach, otestovali svoju 
orientáciu v teréne, ľahkosť 
a ladnosť svojich pohybov, 
predstavivosť, kombinovanie a 

množstvo ďalších schopností. 
Na konci dopoludnia ich čakali 
sladké balíčky i s malými 
darčekmi. 

Aj touto cestou by sme chceli 
našim deviatakom poďakovať 
za ich aktivitu a vyvinuté úsilie, 
trpezlivosť pri práci s mladšími 
spolužiakmi. Vytvorili ste 
príjemnú sviatočnú atmosféru, 
preplnenú detskou radosťou a 
smiechom. ĎAKUJEME!       

                                                                                                    
Mário Ručkay

Výstavka starých mobilov
Mladá generácia berie mo-

bilný telefón ako samozrejmú 
súčasť svojho života. Dnešná 
stredná generácia však vie, že 
v rámci histórie s nami mobilné 
telefóny v ich súčasnej podobe 
nie sú až tak dlho. Údajne prvý 
mobil (Motorola DynaTAC)  
vynašiel Dr. Martin Cooper v 
roku 1973, no na trh sa dostal až 

v roku 1984. Začiatok mobilnej 
komunikácie na Slovensku sa 
viaže s rokom 1991. Užívatelia 
na začiatku nemali možnosť vý-
beru operátora.

Za 30 rokov existencie prešli 
mobily veľkými zmenami. Od 
tých veľkých, s anténkou, až po 
maličké, ktoré ste pokojne skry-
li v dlani. Postupne sa začali vy-

lepšovať. Okrem hovorov pri-
budli sms, mms a v posledných 
rokoch je úplnou samozrejmos-
ťou aj internet a ďalšie služby s 
ním spojené.

Mobil i internet by mali i na-
ďalej zostať dobrým sluhom, 
ale nie pánom. Dnes je už ,,nor-
málne“ vidieť i malé deti s mo-
bilom v ruke. Žiaľ, z mnohých 

vyrastú závisláci, ktorí prestá-
vajú vnímať hranice medzi re-
álnym a virtuálnym svetom. 

Veľkým problémom dnešnej 
doby je kybernetické šikanova-
nie, kyberšikana,  elektronické 
šikanovanie, online šikanova-
nie, kybernetické prenasledo-
vanie, happy slapping... Nech 
použijeme ktorékoľvek pome-
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novanie, stále predstavuje to 
isté nebezpečenstvo. Pre agre-
sorov je ľahšie ubližovať nieko-
mu, komu sa nemusia pozerať 
priamo do očí, menej vnímajú 
emócie a zranenie obete, menej 
si uvedomujú závažnosť svojho 
konania a zodpovednosť zaň. 
Takéto šikanovanie im môže 
pripadať iba ako druh neškod-

nej zábavy. Agresora zároveň 
ich anonymita chráni pred od-
halením. Pre obeť je virtuálne 
šikanovanie ešte závažnejšie 
– nemôže pred ním uniknúť ni-
kam, ani do bezpečia domova. 
Ak používa mobilný telefón 
alebo internet, agresori sa k nej 
dostanú v ktorúkoľvek dobu a 
na ktoromkoľvek mieste.

V školskej knižnici si žiaci 
všetkých ročníkov mohli po-
zrieť zbierku starých mobilov. 
Bol to úvod k filmovým doku-
mentom a aktivitám so škol-
skou psychologičkou a tried-
nymi učiteľmi. Rozprávali sa o 
tom, ako takémuto šikanovaniu 
predchádzať, ako sa mu brániť 
a ako sa správať, ak sa stanete 

obeťou kyberšikany. Je nutné, 
aby deťom pomáhali aj rodičia 
– rozprávali sa s nimi o takomto 
nebezpečenstve, občas si po-
zreli, čo ich dieťa zverejňuje na 
sociálnych sieťach... Ako vra-
ví stará múdrosť: Dôveruj, ale 
preveruj!

Jana Slobodová

* 24. november 1914, Sila,
† 16. máj 1984, Važec,   

slovenský básnik katolíckej 
moderny a rímskokatolícky 
kňaz.

Po absolvovaní ľudovej školy 
v Sile vyštudoval gymnázium v 
Nitre. V rokoch 1936 –

1941 študoval teológiu v 
Spišskej Kapitule a 22. júna 
1941 bol v katedrále sv. Marti-
na v Spišskej Kapitule vysväte-
ný za kňaza. Pôsobil v Ždiari a 
v Liptovskom Hrádku. Vo  Važ-

ci pôsobil ako správca farnosti 
až do smrti.

Prvé básne začal písať už ako 
gymnazista, uverejňoval ich od 
roku 1933.  V tvorbe čerpal z 
vlastných trpkých zážitkov a 
skúseností a snažil sa z hľadis-
ka kresťanského učenia básnic-
ky definovať zmysel ľudskej 
existencie. Sústredil sa na osud 
človeka a básnika v zložitých 
životných situáciách. V ďal-
ších zbierkach postupne opúš-
ťal pesimistický tón, i keď sa 
ho úplne nezbavil. Prekonával 

ho však svojím kresťanským 
svetonázorom. Z politických a 

ideologických dôvodov sa po 
vojne odmlčal a až po dvad-
siatich rokoch, v roku 1969, sa 
literárne vrátil básnickou zbier-
kou Oslnenie.

16. mája uplynulo 38 rokov 
od básnikovej smrti. Šiestaci 
sa rozhodli navštíviť básnikov 
rodný dom v Sile. Základné 
poznatky o jeho živote a tvor-
be  získali  z nástenky, ktorá je 
nainštalovaná na hornej chodbe 
v základnej škole v Nových Sa-
doch, z projektu, ktorý o ňom 
písali, i z úvodných slov spre-

Janko Ďurka Silan



Pelikán 17

vádzajúcej učiteľky. 
Cestou k domu ich sprevádzalo 

ešte príjemne teplé slniečko. Dnu 
vstupovali s očakávaním, ako na nich 
zapôsobí atmosféra plná spomienok. 
So záujmom si prezreli fotografie, 
ktoré sú  vystavené na stoloch. Ale 
najväčší záujem vzbudili jeho oku-
liare. Síce z fotografií vedeli, že bol 
silne krátkozraký, ale až pri pohľade 
na ne si uvedomili, ako ho musela 
jeho krátkozrakosť obmedzovať. 
Napriek tomu dokázal vyštudovať, 
zastávať kňažský úrad i písať básne. 
Ďalším predmetom ich záujmu bol 
kalamár a pero s rúčkou. S písacím 
perom namáčaným do atramentu sa 
ešte nestretli. 

Na spiatočnej ceste už slnko po-
riadne pripekalo a tak všetkým dobre 
padlo krátke posedenie v tieni stro-
mov v parku. 

Jana Slobodová

Zámockí susedia
Prvého  mája sa nad hla-

vami družinárov odohrávalo 
zvláštne divadlo. Bocianí pár 
sa majestátne vznášal hľadajúc 
miesto pre svoje hniezdo. Ur-
čite to bol mladý pár, pretože 
staršie dvojice bocianov nepri-
lietajú spoločne. Prvý priletí sa-
mec, aby skontroloval a opravil 
hniezdo. Až po určitom čase 
priletí aj bocianica. 

Náš pár si vyhliadol komín na 
kaštieli. Prvý pristál bez problé-
mov, druhému sa to nepodari-
lo a dosadol na druhý komín. 
Svoju chybu si rýchlo uvedomil 
a veľkým oblúkom sa snažil o 
znovu pristátie. Bolo to už pod-
statne lepšie, ale aj tak dosadol 

na bleskozvod. Až na tretí po-
kus boli konečne spolu. 

V ďalších dňoch sme mohli 
sledovať, ako si stavali hniezdo. 
Prinášali konáriky, mnohé im 
často spadli, ale nevzdávali sa. 
Na vystlanie si znášali pierka. 
Hniezdo bolo konečne hotové a 
mohlo sa začať so svadobným 
nahováraním. S krkom ohnu-
tým dozadu a hlasným klepo-
tom zobákov si prejavovali svoj 
záujem. Ešte raz bolo šťastie 
našej dvojice ohrozené. Priletel 
ďalší bocian a snažil sa jedného 
z nich vyhnať z hniezda. Nako-
niec si ho bocianica uchránila a 
s ním aj svojho partnera. Je totiž 
veľkou zvláštnosťou, že v bo-

cianích súbojoch bojujú medzi 
sebou samice a nie samci. Tí sa 
len prizerajú a vyčkávajú. Pred 
vyučovaním, keď okolo školy 
vládol ešte pokoj, sa pokojne 
prechádzali v parku pri kaštieli 
v Nových Sadoch.

Nakoľko naše prostredie pre 

bocianov nebolo vyhovujúce, 
odsťahovali ich ochranári na 
neznáme, ale určite vhodnej-
šie miesto. Ostalo po nich len 
opustené hniezdo, popadané 
vetvičky a niekoľko fotografií.

Jana Slobodová

Dňa 19. mája 2022 popoludní 
sme privítali v škôlke naše ma-
mičky, babičky, ale aj ostatných 
členov rodiny, ktorí sa prišli po-
tešiť pekným programom svo-
jich ratolestí pripraveným ku 

Dňu matiek.
Deň matiek je pre nás príle-

žitosťou prejaviť lásku a úctu 
k mamám.  Deti pod vedením 
pani učiteliek  chceli potešiť 
hlavne svoje mamičky a ukázať 

všetkým, čo všetko sa dokázali 
naučiť.  

Mladšie deti – naše motýliky 
a včielky – zaspievali, zarecito-
vali a zatancovali.

Staršie deti – lienky – tiež 
recitovali a spievali mamičkám 
piesne plné vďaky a zatanco-
vali  ľudový tanček v krojoch.  

Tanček  doprevádzala v hre na 
harmonike Veronika Ešše. 

Na záver deti spoločne za-
spievali  pieseň „Mamka moja 
mamička “. Po vystúpení dosta-
li mamičky na pamiatku od detí 
obraz na stenu vlastnoručne 
maľovaného srdiečka. 

kolektív materskej školy

Deň matiek v škôlke



Pelikán 18

Oslava pre deti v škôlke

Medzinárodný deň detí je výnimočným 
dňom pre deti, kedy sa ich snažíme potešiť 
o niečo viac ako v iné dni. Rovnako to 
bolo aj v Materskej škole Nové Sady, kde 
sa konal karneval. Pri tejto príležitosti 
sa deti obliekli do rôznych maškarných 
masiek. No nezaostávali ani pani učiteľky, 
ktoré využili svoju kreativitu a prekvapili 
deti pripravenými maskami vodníkov, 
čo vôbec nečakali a tým navodili skvelú 

atmosféru, ktorá pretrvávala počas celého 
dňa. Bezpochyby na nich čakal krásny 
slnečný deň na školskom dvore plný 
zábavy, úprimného smiechu a radosti. Pre 
deti boli nachystané rôzne súťaže, kde si 
otestovali napríklad svoju presnosť pri 
hádzaní loptičky, rovnováhu a koordináciu 
tela, ale taktiež aj svoju šikovnosť a 
tanečné pohyby. Každý predviedol svoju 
masku kamarátom, za to dostal diplom 

a milý balíček príjemných prekvapení. 
Počas celého programu hrala hudba, 
deti si spievali, tancovali, zabávali sa a 
naplno si užívali karneval. Pre všetkých 
bolo pripravené malé sladké osvieženie v 
podobe zdravého ovocia a neodolateľnej 
zmrzliny. Dôkazom skvelého dňa, bola 
plná škola usmiatych a spokojných detí. 

kolektív materskej školy

Návšteva mobilného 
planetária

Dňa 18. mája 2022 nás na-
vštívilo mobilné planetárium. 
Naši mladší kamaráti sa so 
zvieratkami vybrali do ve-
smíru, kde spoznali planéty 
slnečnej sústavy. Taktiež sa 
dozvedeli, že aj na oblohe sa 
nachádzajú zvieratká poskla-

dané z hviezd tzv. súhvezdia. 
Pre starších kamarátov bol 
pripravený animovaný príbeh 
motivujúci k ekológií a ohľa-
duplnosti. Deti sa dozvedeli 
nové informácie o rastlinnej 
ríši, stromoch a fotosyntéze.

kolektív materskej školy
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Do Materskej školy v Nových Sadoch 
dňa 10. júna 2022 prišlo na návštevu 
Bábkové divadlo  Dúha z Nových Zám-
kov. 

     Zahrali hru s názvom Martinka v ríši 
rozprávok. Je to príbeh o neposlušnom 
dievčatku Martinke, ktorá dala prednosť 
rozprávkam. Pri záujme o sledovanie 

rozprávok zabudla na lásku k rodičom. 
Hra poukazuje na závislosť sledovania 
rozprávok v televízii. A ako sa  predsta-
venie skončilo? Tak ako v každej hre pre 
deti, všetko sa obráti na dobré. 

Deťom sa vystúpenie páčilo a tešia sa 
na ďalšie predstavenie.

kolektív materskej školy

Poučné predstavenie

„Horí, horí, idú hasiči, horí, 
horí, oheň zasyčí.“

Dňa 23. mája 2022 sme 
si v Materskej škole Nové 
Sady pripomenuli sviatok sv. 
Floriána,

patróna všetkých hasičov, 
návštevou členov dobrovoľného 

hasičského zboru z Malého 
Zálužia. Svoj príchod do škôlky 
ohlásili sirénou na hasičskom 
aute. Oboznámili nás so svojou  
prácou, vysvetlili, ako sa treba 
správať a čo robiť v prípade 
vzniku požiaru. Mali pripravené 
rôzne zaujímavé aktivity. Deti 

si mohli vyskúšať prilbu a 
výstroj a zároveň nám umožnili 
posedieť si  hasičskom aute.

Na záver stretnutia si hasiči 
pripravili interaktívnu hru 
„hasenie dreveného domčeka“, 
kde sa aj z našich detí na 
chvíľu stali dobrovoľní hasiči, 

ktorí horiaci domček šťastne 
uhasili. Vďaka zaujímavým 
aktivitám sme prežili deň plný 
nezabudnuteľných zážitkov.

Veľké ďakujem patrí naším 
dobrovoľným hasičom z 
Malého Zálužia.

kolektív materskej školy

Dobrovoľní hasiči
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Výlet Piešťany

Na konci školského roka 
sa deti tešia na výlet. Tento 
rok sme sa rozhodli s deťmi 
navštíviť mesto Piešťany. 

V deň výletu 7. júna 2022 
sa slniečko veselo usmievalo 
a predpovedalo pekný deň. 

Cesta autobusom ubehla 
rýchlo so spevom a už nás 
čakala nádherná panoráma 
mesta. Hneď po príchode 
sme nastúpili na loď, kde nás 
privítal kapitán lode a mohli 
sme sa vydať na cestu. Deti si 

plavbu užili, dozvedeli sa veľa 
zaujímavostí. Po prechádzke 
v parku sme sa posilnili 
zmrzlinou a pokračovali sme 
cez sklený most do kúpeľnej 
časti. Tam sme si prezreli 
zvieratká, rybičky, občerstvili 

sme sa a už nás čakal autobus. 
S novými zážitkami sme sa 
vrátili do škôlky. Deti strávili 
pekný deň, plný dobrej nálady 
a veselých úsmevov.

kolektív materskej školy
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Vynášanie Moreny
Morena bola v minulosti považovaná sa bohyňu zimy, choroby 

a smrti. S deťmi sme konečne tento rok mohli v sprievode piesní 
Morenu vyniesť ku potoku, kde sme ju zapálili a hodili do vody. 
Týmto gestom sme privítali jar, odohnali zimu a všetky choroby.

kolektív materskej školy

Športové úspechy 
našich žiakov

Po dvojročnej odmlke od športových súťaží sa nám tento rok 
podarilo prebojovať do viacerých okresných finále. Naši žiaci sa 
v nich nedali zahanbiť. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou  sa 
umiestnili na popredných miestach okresu Nitra. Za príkladnú re-
prezentáciu im patrí veľká vďaka.

Stanislav Ešše 2. miesto vybíjaná mladšie žiačky2. miesto vybíjaná mladšie žiačky

2. miesto florbal staršie žiačky2. miesto florbal staršie žiačky 3. miesto stolný tenis starší žiaci3. miesto stolný tenis starší žiaci
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FUTBALOVÉ NOVINKY

A mužstvoA mužstvo

Tabuľka výsledkov A mužstvo Tabuľka výsledkov U19

A mužstvo
Sezóna začala skvele. Množ-

stvo hráčov na tréningoch, 
zanietenie a skvelý kolektív. 
Hlavné atribúty na to, aby sme 
boli úspešní. Jeseň sme odo-
hrali tak, ako sme ani sami ne-
dúfali. 1. miesto a prehry len 

so susednými Lukáčovcami. 
Zimná príprava začala tak, ako 
bolo v pláne. Prvé trhlinky nám 
spravila korona a výpadky na 2 
– 3 týždne. Pridali sa zranenia 
a z pôvodnej partie vypadlo 7 
hráčov, ktorí boli a sú len ťažko 
nahraditeľní. Smola so zrane-

niami nás neopustila do konca 
súťaže, ktorú sme dohrávali na-
koniec s 12 hráčmi. Chalani bo-
jovali v každom zápase, avšak 
kvalita, bohužiaľ, absentovala. 
Iné mužstvá by táto situácia 
úplne položila, my sme sa však 
nevzdávali a súťaž sme dohrali 

so vztýčenou hlavou. Napriek 
týmto mnohým absenciám sme 
boli v hre o postup ešte 2 kolá 
pred koncom. Nakoniec to však 
nevyšlo a skončili sme na 3. 
mieste v našej súťaži.

tréner A mužstva
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Dorast U19
Chalani z dorastu mali sezónu ako na 

hojdačke. Raz ich chodilo na zápasy hoj-
ne a raz pomenej. Aj napriek tomu vedeli 
vzdorovať aj najlepším mužstvám v lige a 
preto im za celú sezónu patrí poďakovanie, 
že aj napriek týmto ťažkostiam nevešali 
hlavu a bojovali do posledného zápasu. 
V sezóne obsadili 6. miesto. Najlepšími 
hráčmi dorastu bola trojica Timotej Né-
meth, Martin Búcora a Simon Pinkava. 

člen výboru TJ Nové Sady  
Mário Pargáč

U11 a U13
Deti U11 odohrali 8 turnajov, kde v 

každom sa podarilo vyhrať jeden zápas. 
Často to bolo náročné, no deti bojovali 
zo všetkých síl. V kategórii U13 sme 
odohrali 15 zápasov, kde sa nám nepoda-
rilo vyhrať. Deti sa zlepšovali, no vytú-
ženú výhru nám to neprinieslo. Pre nás je 
výhrou, keď nám na tréning príde cca 30 
detí a máme plné ihrisko.

tréneri našich najmenších  
Peter Kunocha  

a Rastislav Ďuračinský

U11U11

U19U19

U13U13

Tabuľka výsledkov U19

Na záver v mene celého klubu ďaku-
jeme trénerom našich detí, že im venujú 
všetok voľný čas a prispievajú k tomu, 
aby mali deti pohyb v dobe moderných 
technológií.

člen výboru TJ Nové Sady  
Mário Pargáč




