
14. ročník  1. číslo Júl 2017

Pelikán
Novosadský občasník

                                                                                              

  

 

Obec Nové Sady 
v spolupráci s kultúrnou komisiou 

si Vás srdečne dovoľujú pozvať 
                                         na Letnú slávnosť 2017 ,ktorá sa uskutoční v sobotu 05. augusta 

so začiatkom o 18:00 hodine v parku pri obecnom úrade v Nových Sadoch 
                                                                                       
                                                                                       Program:  

Detský folklórny súbor Pelikánik 

Spevácka skupina Čabanka 

Detská folklórna skupina Sílešánek  

Folklórny súbor Jelenčan  

a večerná zábava s DJ - om  

 

                                                Počas slávnosti sa otvoria brány kaštieľa v čase od 14:00 do 16:30 hod. 

Prezrieť si môžete etnografickú a historickú výstavu zapožičanú z Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch ,  

                                                            expozíciu básnika Janka Silana a výstavu diel našich detí na tému „Kaštieľ očami detí“  

                                                                                                                       Vstupy každých 30 minút.  

                                                                                       Vstupné pre deti do 15 rokov 0,50 €, pre mládež a dospelých 1,00 € 
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Ordinačné hodiny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre dospelých

Milí čitatelia,
už tradične Vás informujem o dianí v obci 

prostredníctvom nášho občasníka. Dovoľte 
mi preto, aby som aj v tomto vydaní zverejni-
la niekoľko užitočných informácií.

V najbližších týždňoch budeme v obci rea-
lizovať dobudovanie kamerového systému. 
Na projekt budovania kamerového systému 
sa nám už tretí krát podarilo získať dotáciu 
z Ministerstva vnútra SR. Ku kamerám sní-
majúcim okolie kaštieľa, sochy Ježiša Krista, 
základnej školy  a obecného úradu, pribudnú 
kamery pri futbalovom ihrisku a pri zdravot-
nom stredisku. Na základe predchádzajúcich 
skúseností s neželanými  prejavmi  správania 
sa, akými sú vandalizmus, znečisťovanie ve-
rejných priestranstiev alebo rušenie nočného 
kľudu  aj v lokalitách, kde kamery dopĺňame 
v súčasnosti  veríme, že rozšírenie pokrytia 
kamerami pomôže skvalitniť život v našej 
obci. 

Zmluvu o Nenávratnom finančnom prí-
spevku so Slovenskou inovačnou energe-
tickou agentúrou na rekonštrukciu budo-
vy obecného úradu máme podpísanú od  
24. apríla. Napriek tomu, stále nemôžeme za-
čať so samotnou realizáciou, pretože prebie-
ha štandardná kontrola procesov verejného 
obstarávania, ktorá pri projektoch prebieha 
vždy dlhšie, ako by sme si všetci želali. Ve-
ríme, že bude v najbližších dňoch ukončená. 
V priebehu rekonštrukcie Vám prevádzka 
pošty poskytne svoje služby v priestoroch 
zasadacej miestnosti na prvom poschodí a ad-
ministratívne činnosti obecného úradu budú 
poskytované v priestoroch knižnice, taktiež 
na prvom poschodí budovy obecného úradu. 
O zmenách vo fungovaní ďalších prevádzok 
Vás budeme včas informovať. V rámci re-
konštrukcie  bude riešená najmä nebezpečná 
statika budovy, zvýšenie jej energetickej efek-
tívnosti a tiež dobudovaný výťah v záujme 
lepšej dostupnosti služieb poskytovaných na 
horných podlažiach, nakoľko verejné budovy 
musia spĺňať kritérium bezbariérovosti.

V našom zdravotnom obvode ukončil 
30. júna svoju činnosť MUDr. Gašparovič. 
K poskytovaniu zdravotnej starostlivosti  
v nasledujúcom období nájdete informácie  
o ordinačných hodinách v nižšie uvedenom 
článku tohto vydania. Prerušenie poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti neznamená 
zrušenie ambulancie všeobecného lekára. Ob-
sadenie uvoľneného zdravotného obvodu je 
v plnej kompetencii vedúceho lekára Nitrian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Ševčíka, 
u ktorého sa o jeho postupe môžete informo-
vať. Vyvíjame  však aj  vlastnú iniciatívu a 

komunikujeme s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti, ktorí by vedeli náš obvod ob-
sadiť. Oslovili sme aj Lekársku fakultu, na 
ktorej prebieha rezidentský program. Ide o 
finančne zvýhodnené štúdium lekárov, v kto-
rom sa lekári zaviazali pracovať na Sloven-
sku. Nakoľko na základe oznámenia MUDr. 
Gašparoviča bola vykonaná kontrola priesto-
rov zdravotného strediska Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva v Nitre, musíme 
uskutočniť úpravu povrchov stien. Z tohto 
dôvodu bude detská ambulancia presťaho-
vaná do priestorov ambulancie všeobecného 
lekára pre dospelých. Rozumiem sklamaniu 
nás všetkých zo vzniknutej situácie, musím 
však uviesť na pravú mieru niektoré neprav-
divé informácie. Jednou z nich bola výška 
nájmu. Úhradu za nájom upravuje zmluva, 
ktorú nájdete  na stránke www.novesady.sk 
v záložke Úrad/Zverejňovanie/FZO archív a 
na nástenke pred vchodom do pošty. Ročný 
nájom za všetky priestory využívané lekárom 
pre dospelých je 428 €, mesačne ide o sumu 
36 €. MUDr. Gašparovič vyjadril nespokoj-
nosť s ekonomikou ambulancie, bol mu po-
núknutý nájom za 1 € ročne. Fakturovanie 
plynu v budove zdravotného strediska bolo 
podľa  dohodnutého pomeru  medzi ambu-
lanciou všeobecného lekára pre dospelých,  
ambulanciou pre deti a dorast a obcou, na-
koľko nie je samostatné meranie spotreby. 
Pôvodný pomer fakturácie bol v októbri do-
hodnutý na 33 % na ambulanciu všeobecného 
lekára pre dospelých, 33 % na ambulanciu pre 
deti a dorast a 34 % na byt, teda v takom po-
mere, v akom boli fakturované v predchádza-
júcich rokoch. Náklady na byt v súčasnosti 
znáša obec. V záujme zlepšenia ekonomiky  
ambulancií bol pomer fakturácie  zmenený 
na 15 % na ambulanciu všeobecného lekára 
pre dospelých, 15 % na ambulanciu pre deti a 
dorast a 70 % objemu fakturácie si zobrala na 
svoje plecia obec. Na základe vyhrotenej situ-
ácie v zdravotnom obvode sa uskutočnili ve-
rejné zhromaždenia vo všetkých dotknutých 
obciach, aby bol vytvorený priestor vypočuť 
si Váš názor. Ak sme na niečo nahnevaní a 
nájdeme vinníka, na ktorého môžeme pouká-
zať, zdá sa, že sa nám uľavilo. Prekvapuje ma 
však, že sa nezamyslíme nad skutočnosťou, 
že neprítomnosť lekára sa priamo dotýka aj 
mňa a mojej rodiny, najmä jej starších členov. 
Tiež ma prekvapilo, ako ľahko sa uchytilo 
nepravdivé tvrdenie o ponúknutej dotácii na 
obnovu zdravotného strediska, ktorú zastupi-
teľstvo odmietlo. Naplnili sa slová: ,,Stokrát 
opakovaná lož sa stane pravdou.“  Bohužiaľ 
sa niektorí nezamysleli nad tým, že aj členo-
via zastupiteľstva a ich rodiny sú pacientmi 
tohto obvodného lekára. Je preto v ich maxi-
málnom záujme, aby sa činnosť ambulancie 

všeobecného lekára pre dospelých obnovila 
čo najskôr, prípadne aby podmienky po-
skytovania zdravotnej starostlivosti boli čo 
najlepšie. Akú by malo logiku odmietnutie 
dotácie poslancami, keď sa sami, vo svojom 
voľnom čase,  snažia dotácie získavať od 
rôznych sponzorov? Tak, ako som bez prob-
lémov preukázala reálnu výšku nájmu, bolo 
by férové, ak by autori tvrdení o ponúknutej 
dotácii zastupiteľstvu, túto skutočnosť - prí-
padne ostatné tvrdenia preukázali. Argument, 
že dôvodom uvoľnenia nášho zdravotného 
obvodu je zlý stav budovy, ktorý prirodzene 
nepopierame, je veľmi skresľujúce. Z akého 
dôvodu majú problémy s obsadením  zdravot-
ného obvodu  obce Rišňovce a Alekšince, kde 
majú budovy v dobrom stave?  Tiež sa im ne-
darí vyriešiť obsadenie zdravotného obvodu.  
Na okraj tejto témy si dovolím poznamenať, 
že ak by sme nemuseli riešiť rekonštrukciu  
15 ročnej budovy obecného úradu, ktorú sta-
tik označil za nebezpečnú, mohli sme už te-
raz opravovať budovu zdravotného strediska. 
Zjednotiť sa v snahe za riešenie problému je 
náročnejšie, ako sa nad problémom rozčuľo-
vať, ale napriek tomu, Vás k takému úsiliu 
pozývam. Verím, že sa nezľakneme.

V mesiaci jún sme čelili problémom s do-
dávkou pitnej vody pre občanov zo Sily. 
Rada by som Vám poskytla niekoľko infor-
mácií o fungovaní vodného zdroja v Sile. 
Pri bežnom fungovaní je denná spotreba 60 
až 80 m3. V mesiaci jún sme dosiahli dennú 
spotrebu 120 m3. K poklesu spotreby nedošlo 
ani po výzve prostredníctvom obecného roz-
hlasu. Nie naše spotrebiteľské správanie, ale 
dážď priniesol úbytok nameraného množstva 
odobranej vody. Pri  monitorovaní vodného 
zdroja, ktorý ukázal pokles hladiny v stud-
ni, ale aj pokles v dopĺňaní rezervoáru som 
sa rozhodla pre výmenu potrubia vedúceho 
od studne k rezervoáru, ako aj pre generálnu 
opravu ponorného čerpadla v studni. Tieto 
opatrenia zabezpečili rovnomernejšie napĺ-
ňanie rezervoáru, čo aj pri zníženej hladine v 
studni pomohlo stabilizovať dodávku vody. V 
záujme skvalitnenia zásobovania našich oby-
vateľov pitnou vodou sme spoločne so staros-
tkou obce Čab Evou Andackou začali komu-
nikáciu so Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou o možnosti napojenia obce Čab 
a Sila na vodovod Ponitran z Čakajoviec. Tiež 
komunikujem s dodávateľmi technológií na 
úpravu vody, aby sme získali návrhy riešení 
na odstránenie mangánu. Náš vodný zdroj 
je pravidelne štvrťročne monitorovaný roz-
bormi vody, ktoré realizuje Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Nitre. Ich výsledky 
za rok 2016 nájdete na webovom sídle našej 
obce v záložke Aktuality/Oznamy. 

Vážim si občanov, ktorí dôverovali vedeniu 
obce, že sa budú vzniknuté situácie aktívne 
riešiť pre dobro všetkých. Tiež tých, ktorí si 
pri problémoch s dodávkou pitnej vody, ako 
aj pri problémoch s činnosťou zdravotného  
strediska zachovali chladnú hlavu a priamo sa 
o faktoch telefonicky alebo osobne informo-
vali, či už u mňa alebo u poslancov. A v nepo-
slednom rade chcem poďakovať aj všetkým, 
ktorí prišli na verejné zhromaždenia a ponúkli 
praktické podnety pre zlepšenie situácie. 

V týchto dňoch sme spustili nové webové 
sídlo obce. Bolo potrebné zosúladiť webovú 
stránku obce s platnou legislatívou, ktorej 
nedodržiavanie začali zodpovedné orgány 
sankcionovať. Vaše podnety k zlepšeniu jej 
fungovania privítame na adrese ivana.toma-
nova@novesady.sk. Za dlhoročnú spoluprácu 
v tejto oblasti ďakujeme Patrikovi Marečkovi. 
V súčasnosti je administrátorom stránky spo-
ločnosť Galileo.

Naša obec sa v súčasnosti uchádza o dotá-
ciu na rozšírenie kapacít materskej školy  a 
zariadenia školského stravovania. Pri posudzo-
vaní projektov v prvom kole sme boli úspešní. 
Veríme, že tomu tak bude aj v záverečnom dru-
hom kole. Predmetom rekonštrukcie budovy je 
pristavenie jedálne pre žiakov základnej školy, 
rozšírenie kuchyne a jej skladových priesto-
rov, vybudovanie bezbariérových vstupov, 
prekládka kanalizačného potrubia, úprava po-
vrchu strechy  a jej zateplenie  ako aj zateple-
nie celého objektu.  Všetky aktivity smerujeme 
k tomu, aby sme dokázali prijať všetky deti, 
ktoré prejavia záujem o prijatie do materskej 
školy. Tiež sa snažíme o to, aby deti z mater-
skej školy neboli rušené žiakmi základnej ško-
ly, ktorí sa chodia do tejto budovy stravovať. V 
neposlednom rade je dôležité rozšíriť priestory 
kuchyne. Pôvodná kuchyňa mala variť pre 60 
stravníkov, v súčasnosti sa tu pripravuje strava 
pre približne 200 stravníkov.

V predchádzajúcich dňoch sme uskutočnili 
opravu výtlkov na obecných cestách. V prí-
pade, že máte vedomosť o nedostatkoch na po-
vrchu vozoviek, ktoré sú vo vlastníctve obce, 
privítame takúto informáciu na adrese obec-
nyurad@novesady.sk. Obecné cesty sa dajú 
zjednodušene identifikovať ako tie, po ktorých 
nepremáva autobus. Výtlky  na cestách vo 
vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja 
opravíme pred číslami domov 295 a 263 na-
koľko predpokladáme, že pri oprave výtlkov 
pred číslami domov 145 a 147 zostane materi-
ál, ktorý bude nutné použiť.  

Nasledujúce obdobie bude náročné z pohľa-
du množstva aktivít, ktoré chceme realizovať. 
Verím, že to spoločne zvládneme a ak budete 
mať rôzne podnety ako zlepšiť našu obec, mô-
žete nám poskytnúť informácie prostredníc-
tvom emailu na adrese obecnyurad@novesady.
sk, prípadne pri osobnej návšteve na obecnom 
úrade.

Silvia Halovníková
starostka

MUDr. Eva Grafenau, Rastislavova 250, 954 41  Lužianky, 
telefónne číslo: 037/ 741 04 37

ORDinačné hODiny: 
Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok (v Lužiankach)
07:00 - 08: 00 odbery, injekcie
08:00 - 13:00 ambulantná činnosť
Streda (v Šuriankach)
07:00 - 08: 00 odbery, injekcie
08:00 - 13:00 ambulantná činnosť

Ambulancia všeobecnej lekárky MUDr. Grafenau 
čERpá DOvOLEnkU v časE: OD 14.08.2017 – 19.08.2017. 
Zastupuje ambulancia MUDr. Uherovej v Nitre, na Štúrovej ulici č. 38, 
1. poschodie, vstup cez Lekáreň. 

Zdravotná dokumentácia všetkých pacientov bola automaticky pre-
vedená do ambulancie MUDr. Grafenau v Lužiankach. 

Odbery a injekcie pre ležiacich pacientov je možné zabezpečiť pro-
stredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 
na základe výmenného lístku od všeobecného lekára MUDr. Grafe-
nau. Je potrebné preveriť, či má poskytovateľ uzatvorenú zmluvu so 
zdravotnými poisťovňami, nakoľko všetky služby poskytnuté na zák-
lade výmenného lístka ošetrujúceho všeobecného lekára sú bezplatné. 
Spoločnosti ADOS poskytujú služby na základe zmluvy s klientom.  
V prípade, že sa ležiaci klient rozhodne využiť služby domovov sociál-
nych služieb, musí byť zmluva so spoločnosťou ADOS ukončená. Na 
ošetrenie ležiaceho pacienta v domácnosti je potrebné využiť lekár-
sku službu prvej pomoci v čase od 15:30 – 07:00 na telefónnom čísle  
037/ 654 51 11, prípadne lekársku záchrannú službu. 

redakcia

Každoročné stretnutie polície a starostov
Stretnutie zástupcov policaj-

ného zboru a predstaviteľov obcí 
sa každoročne tematicky venuje 
zvýšeniu informovanosti, orien-
tácie, poučení, ale i odovzdaním 
najnovších a najakútnejších po-
znatkov. 

Tento rok sa v polovici febru-
ára  stretli v Múzeu Nové Sady 
zástupcovia obvodného oddele-
nia Policajného zboru Lužianky 
 a starostovia okolitých obcí.

Príslušníci obvodného oddele-
nia policajného zboru Lužianky 
predložili štatistiku riešených 
priestupkov a ďalej sa venovali 
najproblematickejším oblastiam 
priestupkovej činnosti, medzi 
ktoré patria nepovolený pohyb 
psov a  neoprávnené naklada-
nie s odpadmi. Na jednej strane 
sú občania, ktorí sa necítia byť  

v bezpečí pri voľnom pohybe psa 
a už vôbec nehovoríme o zne-
čistení trávnatých plôch psími 
exkrementami. Je tak ohrozené 
zdravie detí aj osôb, ktorí sa sna-
žia trávnaté obecné plochy udr-
žiavať v náležitom poriadku. Na 
druhej strane každý majiteľ psa je 
povinný zabrániť voľnému pohy-
bu psa. Myslí sa tým najmä za-
bránenie úniku psa z pozemku, čo 
sa pri poškodených plotoch stáva 
pomerne často. Pri neoprávne-
nom nakladaní s odpadmi ide 
najmä o vytváranie čiernych sklá-
dok. Príslušný zákon zakazuje 
ponechať odpad na inom mieste, 
ako na mieste na to určenom. Zá-
kon určuje povinnosť pôvodcom 
odpadov a drobných stavebných 
odpadov ukladať komunálne od-
pady na miesta určené obcami  

a do zberných nádob, zodpoveda-
júcich systému zberu komunál-
nych odpadov v obci. Starosto-
via obcí sa častokrát stretávajú s 
oznámeniami od občanov ohľad-
ne odpadov, ktoré tam nemajú, 
čo robiť. A obce, na ktorých úze-
miach boli umiestnené odpady v 
rozpore so zákonom, ich na vlast-
né náklady odstraňujú. 

Do obcí sa presúva problém, 
ktorý bol doteraz problémom iba 
miest, a to parkovanie vozidiel 
bez štátnych poznávacích zna-
čiek. Takéto parkovanie na verej-
ných priestranstvách je zakázané, 
rovnako aj parkovanie vozidiel 
určených na podnikanie. Daná 
firma to musí mať vyriešené v 
rámci vlastných priestorov alebo 
priestorov v nájme.

V súvislosti s prílevom pracov-

ných síl z iných krajín pribúda 
trestná činnosť poškodzovania 
motorových vozidiel z dôvodu 
krádeže autorádií alebo batožiny 
uloženej na sedadlách.

V zimných mesiacoch sa po-
darilo na základe domových 
prehliadok usvedčiť z krádeží 
skupiny pôsobiace v okolitých 
obciach. Starostovia dotknutých 
obcí ocenili tento komplexný 
zásah v rovnakom čase vo via-
cerých obciach, avšak upozor-
nili, že jeho načasovanie pred 
vianočnými sviatkami mohlo 
pomôcť zaistiť viac ukradnutých 
predmetov. Zástupcovia obvod-
ného oddelenia vysvetlili, že bolo 
potrebné dodržanie všetkých ad-
ministratívnych postupov, čo si 
vyžadovalo svoj čas.

Anna Margetínová 
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Naša knižnica je od apríla tohto roka zatvorená kvôli pripravovanej 
rekonštrukcii obecného úradu. Koncom minulého roku bola vykonaná 
riadna revízia knižničného fondu. Posledná revízia knižničného fondu 
bola v roku 2013. 

Každý revidovaný dokument bol porovnaný so záznamom v prírast-
kovom zozname. Neprítomnosť dokumentu sa overovala v evidencii 
výpožičiek a v zozname úbytkov, t. j. každá kniha z regálu sa ove-
rovala v štyroch prírastkových zoznamoch a kniha, ktorá chýbala, sa 
zasa overovala v úbytkovom zozname a vo výpožičných preukazoch 
čitateľov. Zrevidovalo sa vyše 10 800 knižničných jednotiek. 
Aj v prvom polroku sme nakúpili nové knihy pre našich čitateľov  
medzi ktorými boli aj pokračovania diel obľúbených autorov.

ZOZnaM nOvých kníh:    Február – marec 2017

Frank Otto – Pressler Mirjam   Denník Anny Frankovej 12. jún 
    1942 – 1. august 1944
Reynald Sylvain    Gabrielov Raj
Trubíni Jozef   História požitavských mlynov 
Probstová Jennifer   Hľadanie prísľubu večnosti
Galbraith Robert   Hodvábnik
Gaelen Foley   Hriešna túžba
Široká Zuzana   Jabloňové lásky
Pronská Jana   Kliatba
Lewkowicz-Mosiejová Teresa Krása z prírody
Fischerová V. Stern-Homolová-Tóthová V.  Mengeleho dievča
King Stephen   Pištoľník
Christie Agatha   Po pohrebe
Dán Dominik   Smrť na druhom brehu
Coelho Paulo   Špiónka
Schneider L. - Wenzel-Burger E. Terka ide do škôlky
Schneider L. - Wenzel-Burger E. Terka u zubára
Galbraith Robert   V službách zla
Baloghová Mary   Vášeň ako liek
Galbraith Robert   Volanie kukučky
Gaelen Foley   Zvodcove tajomstvá
Warennová Tracy Anne  Zvodný gróf

Anna Margetínová 

Obecná knižnica je po revízii 
knižničného fondu

Knihy v obecnej 
knižnici sú 
v novom šate

Keď sa seniori z Jednoty 
dôchodcov Nové Sady ponúkli, že 
pomôžu obaľovať knihy, nečakali 
sme, že prídu v tak hojnom počte 
a v tak dobrej nálade. Celkovo 
deväť dôchodkýň sa dostavilo 15. 
marca do knižnice, kde minuli 
vyše 3 metre priesvitnej fólie.

Obaľovacie práce im boli 
známe už z minulých rokov, ale 

predsa, jednotlivé úkony si veľmi 
dobre rozdelili. Jedny nastrihávali 
fóliu už s konkrétnou knihou, 
iné zastrihávali fóliu pri zahnutí 
a ďalšie strihali lepiacu pásku  
a práca im veru šla ako po masle. 
Celé popoludnie sa nieslo v duchu 
veselých rozhovorov a žartov, 
pri ktorých sa človek nemohol 
prestať smiať a usmievať. 

Ďakujeme našim seniorom, 
tešíme sa, že vďaka nim budú 
knihy pre čitateľov v regáloch 
ešte nejaký ten čas súce  
k používaniu. 

Anna Margetínová

ReKlaMačný PORiadOK

pre výmenu zberných   nádob na komunálne odpady, vydaný 
Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber

Občan má nárok na reklamáciu nádoby a následnú výmenu ak:
1. nádoba pred poškodením nemala váhu vyššiu ako 60 kg
2. nádoba nie je staršia ako dva roky
3. nádoba bola zakúpená na obecnom úrade a existuje od nej platný 

doklad
4. v nádobe nebol horúci popol, nebezpečné  odpady a stavebné 

odpady

vysvetlivky k bodom:
K bodu jedna – nádoba nemôže byť preťažená stavebným odpadom
K bodu dva – nádoba podlieha vonkajším vplyvom počasia (koró-

zia, plast sa zoslabuje)
K bodu tri – vývozca odpadu ručí za nádoby, ktoré sú dodávané 

výhradne obcou, pretože pri týchto nádobách vieme garantovať 
kvalitu nádoby. Vývozca odpadu neručí za nádoby kúpené pôvod-
com odpadu u iných dodávateľov.

ako reklamovať poškodenú nádobu?

1. Občan nahlasuje reklamáciu na Obecnom úrade.
2. Obec nahlasuje reklamáciu mailom na vyvoz@pzo.sk
3. Do správy je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu majiteľa a 

fotografiu poškodenej nádoby.
4. Reklamáciu je potrebné nahlásiť najneskôr do 3 pracovných dní 

od posledného vývozu.

Zdroj: ponitrianske združenie obcí 

ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
NOVOSADSKÉ 
ČRIEPKY HISTÓRIE 
OD ROKU 1936

Už za predošlého p. notára Ba-
lažovicha ukazovala sa potreba 
stoj čo stoj postaviť nový nota-
riát, keďže stará a vlhká budova 
nijako nevyhovovala svojmu 
účelu. Ale p. notár Balažovich sa 
k činu akosi nemal. Až keď do-
šiel nový p. notár Belo Kneppo, 
začal sa realizovať jeho pričine-
ním plán stavby nového notari-
átu.

Postaviť nový notariát defini-
tívne sa usnieslo obecné zastu-
piteľstvo dňa 14. júla 1935. A 
súťaž bola vypísaná dňa 16. ja-
nuára 1936. Najlacnejšiu ofertu 
ponúkala firma Bocian z Nitry, 
ktorá sa podoberala na stava-
nie budovy za 263.278ˈ62 Kč, s 
nadprácami za 272.490ˈ46 Kč. A 
stavanie jej bolo aj sverené. Sta-
vať sa počalo dňa 1. marca 1936 
a dokončilo sa so stavbou dňa 1. 
septembra a notársky úrad hneď 
sa aj presťahoval do novej bu-
dovy. Stavebný dozorca bol Ľu-
dovít Starzl, technický úradník v 
Nitre, a občasný dozor mali čle-
novia obecnej rady pridružených 
obcí. Miesto, kde teraz stojí im-
pozantná budovy notariátu, prvej 
malo hrozne nepríjemný vzhľad, 

pásavaly sa tam ošípané a burina 
rástla navôkol. Teraz však z to-
hoto miesta, močaristého a ozaj 
príšerne zanedbaného, stalo sa 
najkrajšie a najmilšie zátišie na-
šej dediny. Úhľadný notariát pô-
sobí na návštevníkov obce priam 
začarovane – ako hrad, ako milý 
hrad, vystavaný v strede obce. A 
preto je našou vzácnou ozdobou.

R. 1936 sa zriadila Civilná 
protiletecká obrana (CPO), kto-
rá má verejnú a svojpomocnú 
službu. Verejná služba pozostáva 
z dobrovoľného hasičského sbo-
ru, z poplachovej, poriadkovej, 
asanačnej a samaritskej služby. 
Svojpomocná služba má tie isté 
složky, lenže je v nej menej čle-
nov. Veliteľom CPO je František 
Lübke, správca rím. kat. ľudo-
vej školy. CPO, prizvukovaná a 
potrebná tak veľmi v dnešných 
neistých časoch, teda aj u nás v 
našej obci plní svoje poslanie, 
občania sú teoreticky a prakticky 
zaúčaní ako sa chrániť v prípade 
leteckých náletov alebo vôbec v 
búrlivých chvíľach vojny.

Tohto roku zriadil sa tiež obec-
ný park – trochu povyše nového 
notariátu. To bolo tiež močaristé 
miesto, po našsky rečeno: „na 
špatu“. Teraz však aj toto miesto 
má svoju krásu, jeho pôvab spes-
trujú vysadené lipy a smútočné 
vŕby. Tu tiež má byť postavený 

pomník padlým a zahajovacie 
práce preň sa tohoto roku aj za-
počaly. Zásluhu o tento pekný a 
šľachetný čin má miestna Osve-
tová komisia, ktorej predsedom 
je Ladislav Záthurecký, ev. a. v. 
dekan. farár.

Osvetový život tohto roku bol 
dosť čulý. Občianstvo, najmä 
mládež, sa čo raz viacej intere-
suje o veci ducha, vzdeláva sa 
oveľa viacej ako prvej, najmä v 
zimnom čase poriadajú sa často 
ľudovýchovné divadlá.

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

HISTÓRIA OBCE 
SILA OD ROKU 1930

Zriadenie ii. doč. triedy pri 
tunajšej št. ľud. škole. V škol-
skom roku 1935/36 je tunajšia 
škola rozšírená o jednu učebnú 
triedu, keďže počet školopo-
vinných detí prestúpil zákonom 
stanovenú medzu, t.j. 50 žiakov. 
Rozšírenie toto stalo sa pričine-
ním tunajšieho učiteľa – správcu 
Augusta Zvalu, ktorý tu však mi-
nulého roku ešte na jednotriedke 

účinkoval. Obec na návrh ním 
učinený pristúpila, vzala na seba 
ťarchu celý vecný náklad sama 
niesť a učiteľovi za prepožičia-
vanie jednej miestnosti za dočas-
nú triedu platiť ročné nájomné 
Kč 500.- Na túto novopovolenú 
dočasnú triedu bola ustanovená 
učiteľka Ernestína Kovačiková z 
Trnavy.

Osvetová činnosť. V mesiaci 
februári nacvičené bolo s miest-
nou mládežou divadelné pred-
stavenie od T. Vansovej „Sve-
domie“, ktoré bolo s veľkým 
úspechoch zahrané v Ašakerti u 
obchodníka Pavla Zedníka.

požiar. Dňa 24. júna postihol 
obec Silu zase požiar. Požiar 
vznikol v stodole Bošanského a 
rozšíril sa aj na dve súsedné sto-
doly Štefana Pinkavu a Štefana 
Fačkovca. 

Dr. A. Zvalo. Koncom júna 
bol tunajší správca – učiteľ pro-
movaný na doktora všetkých 
práv v Bratislave. 

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

PREKážKOVÉ PRETEKY 
Aj V NOVýCH SADOCH? WAU!

Beh s prekonávaním prekážok sa teší momentálne veľkej po-
pularite. Určite ste už aj vy počuli názvy pretekov ako Spartan 
race, Tvrďák a mnohé ďalšie. A predstavte si, aj v Nových Sa-
doch sa uskutočnia podobné preteky pre deti 16. septembra po-
čas akcie novosadská brázda.  Bude ich organizovať nitrianska 
tréningová skupina OCR Nitra. Naberiete odvahu s vašimi deťmi 
a prídete si zmerať sily, šikovnosť a kondíciu? Ktovie, možno aj 
niečo vyhráte. 

Martina Strihová 

Stavanie mája
Vedeli ste, že stavanie májov patrí 

medzi najromantickejšie tradície? 
Mládenci sa vybrali do lesa, aby si 
tam každý pre to svoje dievča vyťal 
ten najkrajší strom. Postavil ho 
potajomky v noci, či už dievčine, aby 
potvrdil ich vzťah, alebo dievčine, o 
ktorú sa uchádzal. Teraz to väčšinou 
býva cez deň, za zvuku muziky a v 
centre obce, aby sme si pripomenuli 
zvyky našich predkov. A u nás sa tak 
stalo v nedeľu 30. apríla podvečer, 
kedy sa obyvatelia Cerovín, 
Kotrbála, Nových Sadov a Sily zišli 
a postavili si svoj máj. Aby nám pri 
stavaní mája bolo veselšie, potešili 
nás deti z Detského folklórneho 
súboru Pelikánik. Pod májom sa 
ozýval krik hrajúcich sa detí, ktorý 
sa prelínal pomedzi rozhovory a 
spev zúčastnených do neskorých 
večerných hodín. Poniektorí sa 
rozhodli ako vždy ochrániť máj pred 
spílením a zostali až do svitu. 

Dúfame, že budúci rok sa k tejto 
príjemnej atmosfére pridajú aj 
ostatní obyvatelia. 

na záver pár májových pranostík: 
Ak na prvého mája večer prší, bude 

celý rok pekne. 
V máji chladno - bude vína na dno.

Májové mrazy a zimy pochovajú 
sejby. 

Suchý máj - skúpy rok. 
Májové blato - pre hospodára zlato. 

Májová kvapka za dukát stojí.
Májový dážď padá - zlato padá.

Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.
Ak sú v máji hríby červivé, bude 

suché leto.
Chladno a večerné hmly v máji, 

ovocie a sena dajú.
Chladný máj – pre ovocie raj.

Keď sa v máji blýska, to si sedliak 
výska!

Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz 
sena stojí.

Ak je máj záhradníkom, nie je pre 
stodoly milovníkom.

redakcia 
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100. výročie narodenia rímskokatolíckeho farára Alexeja Piovarčiho
(*06.06.1917 
†17.05.1985) 
Tohto roku sme si 
pripomenuli 100. 
výročie narodenia 
jedného z kňazov, 
pôsobiacich v našej 

farnosti. Ako správca tunajšej 
farnosti pôsobil v rokoch 1946 
– 1984. Miesto jeho posledného 
odpočinku je rímskokatolícky 
cintorín v Čabe, pri svojej matke 
a hneď vedľa neho je pochovaný 
prvý organista Peter Solčanský. 
Ak sme chceli priniesť informácie o 
tomto bývalom miestnom farárovi, 
nestačil na to internet.  Ak sme sa 
chceli dozvedieť viac, vytiahli sme 
kroniky a hľadali sme. 
Dozvedeli sme sa rok, kedy začal 
pôsobiť ako rímskokatolícky 
farár, kedy už túto funkciu prestal 
vykonávať, presný deň oslavy jeho 
vysviacky, jeho zúčastnenie sa na 
besede Matice Slovenskej, kde sa 
stretol s básnikom Jankom Silanom 
a aj o jeho autohavárii.
Alexej Piovarči sa narodil 6. júna 
1917 v obci Varín, okres Žilina, 
ako syn krajčírskeho pomocníka 
Alexeja Piovarčiho a matky 
Karolíny Bielikovej, dcéry horára 
– hájnika. Otec však pre slabý 
zrak remeslo nechal a živili sa 
obrábaním prenajatej pôdy. Potom 
sa narodil druhý brat Anton, ktorý 
neskôr ale zomrel. Keď mal 7 
rokov, rodičia sa rozviedli. Súd 
prisúdil deti matke, otec nemal stále 
zamestnanie.  Mama sa sama starala 
o živobytie a výchovu detí. V roku 
1924 sa odsťahovala ku svojím 

rodičom, ktorí po I. svetovej vojne 
odišli bývať do obce Štefánikovo 
pri Galante (asi v roku 1921), kde 
neskôr žil matkin brat.
Vo Varíne začal chodiť do 
ľudovej školy a potom chodil na 
gymnázium v Trnave do roku 
1937. Teológiu študoval na fakulte 
v Bratislave, kde bol 7. júna 1942 
vysvätený za kňaza a od 1. júla 
1942 bol menovaný za kaplána 
v Dolnej Strede. Od 1.septembra 
1942 bol preložený za kaplána do 
Topoľčianok a odtiaľ 1.apríla 1946 
bol preložený do Nových Sadov, 
kde vykonával funkciu zástupcu 
farára a následne poverený správou 
fary v Nových Sadoch. 
Pamätná kniha Obce Sila v roku 
1946 uvádza:
„Koncom apríla odchádza rím. kat. 
duchovný – farár Rudolf Brunclík 
a na jeho miesto prichádza Alexej 
Piovarčí, ktorý predtým pôsobil 
v Topoľčiankach. Pričinením a 
jeho agilnosťou bol spravený rím. 
kat. kostol, ktorý leží v Silskom 
chotári.“
O dvadsaťjeden rokov  
(v roku 1967) sa z kroniky Obce 
nové sady, v náboženských 
udalostiach, dozvedáme:
„Rím- katolícki veriaci mali 
dňa 7. júna 1967 veľké oslavy. 
Tunajší pán farár Alexej Piovarčí 
mal 25. výročie svojej kňažskej 
vysviacky a zároveň aj 50 rokov 
– teda narodeniny. Na oslavu sa 
zišiel veľký počet duchovenstva, 
na čele s p. biskupom Abrózom 
Lazíkom. Veriaci sa tiež zúčastnili 
na slávnostných bohoslužbách, 
ktoré sa konali v odpoludňajších 

hodinách. Veriaci prišli aj z okolia a 
bolo ich vyše 800 prítomných. Pán 
Farár Piovarčí pôsobí už v Nových 
Sadoch vyše 20 rokov.“
v roku 1968 sa na besede Matice 
Slovenskej stretáva s básnikom 
Jankom silanom:
„Vzhľadom na to, že sa obnovili 
práva Slovenského ľudu, oživla 
i potláčaná Matica slovenská v 
Martine. Chce získať nových 
členov. Aj u nás prebiehal nábor 
do Matice Slovenskej. Prípravný 
výbor na čele so s. Čukanom a Škol. 
a kultúrnu komisiou usporiadal 10. 
novembra, v nedeľu o 15. hod. 
besedu s občanmi v kinosále. Na 
besedu prišiel aj milý hosť, básnik 
Janko Silan. Silan je rím. kat. kňaz 
vo Važci, pod Tatrami. Je rodák 
zo susednej obce Sila, vlastným 
menom Ján Ďurka. Bol tu práve 
na návšteve u svojho staručkého 
otca, ktorý hoci vyše 80 ročný, ešte 
je kostolníkom v rím. kat. kostole. 
Bolo to veľmi pekné posedenie, 
plná sála ľudí a za predsedníckym 
stolom: s. Čukan, básnik Silan a 
obidvaja duchovní z našej obce: 
katolícky p. farár Alexej Piovarči a 
evanjel. Andrej Kvas.“ 
v roku 1970 mal haváriu:
„11. febr. v stredu, a to „Popolnú“ 
ráno, po 8. hod. šiel rím. kat. pán 
farár A. Piovarčí na svojom aute, 
zn. Trabant do Nitry. Cesta bola 
šmykľavá, primŕznutá a tak za 
zátačkou, smerom k JRD a domku 
cestára, dostal šmyk a prevrátil sa 
s autom na roľu Štefana Stančíka, 
pri Pudelkovi. Družstevníci idúci 
z maštale, mu auto obrátili a p. 
Farárovi pomohli výjsť. Nestalo 

sa mu nič, len vzadu, na aute, bola 
odtrhnutá strecha.“
Rok 1984 je rokom v živote tohto 
kňaza prelomový:
„V mesiaci júli prišiel do našej obce 
nový rím. kat. kňaz Švec. Prišiel 
od Nových Zámkov aj s rodičmi. 
Nasťahoval sa do starej fary, 
ktorú cez leto prerábali za pomoci 
občanov – stavby kúpeľne, montáž 
ústredného kúrenia, maľovanie. 
Bývalý rím. kat. farár Alexej 
Piovarči pre zdravotný stav a vek 67 
rokov prestal funkciu vykonávať.“ 
V spomienkach našich občanov 
zostáva ako usmiaty farár, ktorý 
chodil na bicykli z Čabu do Sily (do 
škôlky v Sile), kde učil náboženstvo 
a deti mu chodili oproti. Tešili sa na 
neho, na jeho hodiny náboženstva. 
Jeho záľubou bolo fotenie, spoločne 
učil deti vyvolávať fotografie a rád 
robil fotky na občianske preukazy. 
Už v roku 1948 urobil farebnú 
fotografiu miestnych žien pri 
kostole. Na svojom trabante brával 
deti na výlety a na kúpanie do 
Piešťan. Nemôžeme nespomenúť 
jeho prínos nielen v rozvoji farnosti, 
ale hlavne v rozvoji duchovna 
tunajších farníkov. 
Ďakujeme farárovi Chrenščovi, 
ktorý nám ochotne poskytol 
pamätnú cirkevnú knihu a hlavne 
ďakujeme pani starostke za tip 
na spracovanie článku o tomto 
významnom farárovi, aby sa na 
neho nezabudlo.

Anna Margetínová
Text citovaný z kroník neprešiel 

jazykovou úpravou, zámerne sme 
ho ponechali v pôvodnej verzii.

Prázdniny miništrantov s p. farárom 
Piovarčim v Radošine v roku 1954

Rok 1948 - pán farár rád fotografoval

Rok 1953 - Vyučovanie v škole v Čabe

Rok 1960 - Prvé sväté prijímanie
v Nových Sadoch

Keď sme dostali do redakcie 
pozvanie na Ples dôchodcov v 
Nových Sadoch, mysleli sme, 
že sa tam zdržíme maximálne 
hodinku, ale opak bol pravdou. 
Dobrá nálada, zabávajúci sa dô-
chodcovia na tanečnom parkete, 
debatujúci za stolmi a výborná 
hudba od harmonikára Rasťa 
Slivku a DJ Dodo nám nedovo-
lili odísť skôr. Kto sa plesu ne-
zúčastnil, môže ľutovať. 

V sobotu 11. februára sme sa 
v podvečer blížili k obecnému 
úradu, kde sa ples konal, a už z 
diaľky sme videli farebné svetlá 
a počuli muziku. 

Práve sa končilo predstavenie 
cigánky a jej pomocníčky.

„Celkovo sme mali na plese 
prihlásených 60 dôchodcov, nie-
ktorí však náhle ochoreli“ uvá-
dza Tatiana Balúchová.

V menšej miestnosti DJ Dodo 
hral rezké, moderné aj ľudové 
pesničky a vo väčšej miestnos-
ti boli pekne prestreté stoly, pri 
ktorých sa rozprávalo a  spomí-
nalo.

Na plese boli prítomné aj dva 
jubilujúce manželské páry, kto-

ré oslavovali „zlatú“ svadbu. 
Polstoročie spoločného života 
oslávili manželia Náhlikoví a 
Tomkoví.  

Nenechali sme si ujsť ani bo-
hatú tombolu. A neboli to hoci-
jaké ceny. Kto by nechcel vyhrať 
napríklad zajaca, Tatru hnoja, 
bravčovú masť, balík pletiva, 
alebo vrecko fazule prípadne 
veľkú krabicu chrumiek? Boli tu 
aj ceny ako torty, ručný elektric-
ký mixér, lístky do divadla, ven-
tilátor, čínska ruža a iné. 

Ku koncu plesu predsedníčka 
Jednoty dôchodcov v Nových 
Sadoch Tatiana Balúchová po-
zvala všetkých prítomných na 
stretnutie pri príležitosti stava-
nia mája, aby mladým ľudom 
ukázali, ako sa stavajú máje a 
tiež na držkovú polievku, ktorú 
budú variť na septembrovej No-
vosadskej brázde. 

Prajeme novosadským dô-
chodcom ešte veľa nielen vy-
darených ročníkov plesu, ale aj 
iných podujatí, pri ktorých sa 
stretávajú a organizátorom ďa-
kujeme za výbornú atmosféru.

redakcia

Novosadskí dôchodcovia 
sa vedia zabaviť

Zraz veteránov aj v Nových Sadoch 

Druhý júlový deň našu obec 
navštívili veteráni, ktorí mali svoj 
„VIII. Zraz historických vozidiel“. 
Túto akciu organizuje občianske 
združenie Veteran Car Club 
Appony Oponice. Celá ich cesta sa 
začala ráno o 08.00 hodine v obci 
Súlovce, kde prebehla registrácia. 
Po registrácii sa všetky vozidlá 
presunuli cez Oponice, Kovarce, 
Ludanice, Horné Obdokovce, Veľké 
a Malé Ripňany, Biskupovú a Malé 
Zálužie rovno k nám do Nových 
Sadov. Veteránov sme očakávali 
od 10.00 hodiny, presne podľa 

plánu. Takže o tejto hodine bol už 
park plný zvedavcov a nadšencov 
historických vozidiel. Jediné čo 
nám chýbalo, boli autá. Všetci 
vykúkali do zákruty, či sa náhodou 
už nejaké neobjaví. A dočkali sme 
sa, síce so zdržaním, ale o to väčším 
prekvapením sme privítali vyše 
120 historických vozidiel. Už len 
parkovanie v okolí nášho obecného 
úradu bolo zážitkom. Starostka 
obce privítala zúčastnených a 
prevzala si od predstaviteľov 
občianskeho združenia drevenú 
plaketu „VIII. Zrazu historických 
vozidiel“. Majiteľov týchto 
krásnych a hlavne starých tátošov 
sme sprevádzali aj v našom 
kaštieli, čo bolo pre nich takým 
veľkým zážitkom, ako ich jazda 
pre nás. Spoločne sa vydali ďalej 
smerom na Oponice, kde ich čakalo 
vyhodnotenie a odovzdávanie cien. 
Dúfame, že naša obec bude ich 
pravidelnou zastávkou a opäť sa na 
nich môžeme tešiť aj budúci rok

redakcia



da Augustín Margetín. Ešte v roku 
1980 sa uskutočnila rekonštrukcia 
zdravotného strediska, vybudo-
valo sa ústredne kúrenie a detské 
zdravotné stredisko.
S pani manželkou Margitou sa 
zoznámili, keď ona ako devät-
násť ročná pôsobila v dedinke 
Riečnica ako učiteľka a v prvých 
septembrových dňoch prišiel le-
kár očkovať deti práve spolu s 
pánom Prievozníkom.  Randili 
spolu tri roky, z toho dva roky si 
vykali. Zobrali sa v deň promócii 
MUDr.  Ladislava Prievozníka v 
Košiciach. 

Čítanie anglickej a francúzskej 
odbornej literatúry a beletrie, 
počúvanie najmä vážnej hudby a 
cestovanie boli jeho najväčšími 
koníčkami. Z francúzštiny ma-
turoval a anglicky sa naučil, keď 

mal 40 rokov. Vedel čítať, pre-
kladať, len už hovorenie v týchto 
dvoch jazykoch išlo ťažšie. 

S pani manželkou si opery vy-
chutnávali v Taliansku, Rakúsku, 
Prahe, Drážďanoch, Berlíne, 
Brne, Bratislave a tak ďalej. Spo-
mínal na St. Margarethen, starý 
rímsky kameňolom, ktoré je naj-
väčšie prírodné javisko v Európe  
s kapacitou 4700 miest a je vďaka 
výbornej akustike a neopakova-
teľným prostredím nezabudnuteľ-
ným zážitkom. Precestovali spolu 
takmer celú Európu.

Život, ktorý bol prežitý plodne, v 
neúnavnej práci pre svojich blíz-
kych i pre celú spoločnosť, nebol 
zbytočný. A práve to môžeme s 
istotou povedať o našom MUDr. 
Ladislavovi Prievozníkovi.  Svoj 

život prežil plnohodnotne a zmys-
luplne. Pomocou iným, pomocou 
blízkym, pomocou tým, ktorí to 
veľmi potrebovali. Každý, kto 
ho poznal, bude naňho spomí-
nať vždy s úctou ako na človeka, 
ktorý vedel, prečo žije, ktorý si 
vzorne plnil svoje povinnosti a 
bol oporou pre svojich blízkych a 
priateľov.

Lekár Ladislav Prievozník bol 
veľký bojovník a veľký človek. 
Boj so smrťou ale nedokáže vy-
hrať nikto z nás.

Anna Margetínová 

Citované časti z kronike obce 
neprešli jazykovou úpravou.  

Text sme ponechali  
v pôvodnom znení. 
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SPOLOČENSKá 
KRONIKA

(od posledného vydania)

Blahoželáme 
mladomanželom

Ioan-Serban David – Michaela Šturmová
Zdenko Cok – Nadežda Ďurišová
Martin Pleško – Milena Alexová

Peter Michalec – Patrícia Kardošová
František Bilenný – Sabína Novotná

Daniel Bacigál – Mgr. Martina Mažárová
Mgr. Patrik Mareček - Mgr. Daniela Čisárová

Ivan Blaško - Barbora Ocelková

Prišli na svet

Sebastián Daliman
Jakub Husák

Zara Ešše
Tamara Sipinová

Filip Farkaš
Timea Tomšová

Michal Ďurka
Gregor Novotný

Naši noví obyvatelia

Ing. Róbert Šudy
Bc. Lenka Hrašková

Ema Krahulcová
Michaela Krahulcová

Jana Krčmárová
Patrícia Michalcová

Miloš Manduch
Kristína Manduchová

Júlia Saková

Navždy nás opustili

Katarína Andacká – 69 rokov
Mária Bosáková – 83 rokov

Oto Zelenák – 58 rokov
František Černický – 85 rokov

Jozef Daniš – 75 rokov
Mária Ondrášková – 90 rokov
Miroslav Krčmár – 67 rokov
Jaroslav Mareček – 56 rokov

Milan Plesník – 87 rokov
Emil Bosák – 89 rokov

Matilda Hotová – 72 rokov
MUDr. Ladislav Prievozník – 78 rokov

Katarína Chovancová – 69 rokov
Emília Zemanová – 86 rokov 

Nie je to tak dávno, čo sa v našej obci 
pripravoval komorný koncert ako poďa-
kovanie, prejav úcty a rešpektu bývalému 
lekárovi pre dospelých MUDr. Ladisla-
vovi Prievozníkovi a zdravotnej sestre 
Matilde Hotovej. Minimum, ktoré sme 
mohli ich celoživotnej práci venovať. Iba 
smietok piesku na pláži. A dnes? O tom, 
že je cesta životom nepredvídateľná a ne-
úprosná sa mohol presvedčiť už každý. A 
presvedčili sme sa aj tento rok. Vo febru-
ári sme odprevadili do večnosti Matildu 
Hotovú a v máji MUDr. Ladislava Prie-
vozníka.  Predtým sme však mali záujem 
spracovať článok a rozhovor s lekárom, z 
ktorého Vám aspoň v krátkosti vyberáme 
cestu jeho životom.

Náš MUDr. Ladislav Prievozník

vyše pol storočia zotrval v tej istej pro-
fesii, na tom istom mieste, v tej istej 
obci a s rovnakou spolupracovníčkou. 
Už skoro ráno sme ich videli prichá-
dzať do zamestnania, neskoro večer 
sme ho mohli kedykoľvek v prípade 
núdze vyrušiť, ak sa v jeho dome svie-
tilo a bol tu pre nás aj v sobotu, aj v ne-
deľu a o poobedných návštevách, ktoré 
absolvoval v rámci svojho povolania v 
priebehu týždňa, ani nehovoríme. 

MUDr. Ladislav Prievozník sa narodil 14. 
decembra 1938 v kysuckej Starej Bystrici 
ako prvorodený syn rodičov Jozefíny a 
Alojza. Počas šestnástich rokoch postup-
ne pribudlo ďalších päť súrodencov, naj-
prv brat, potom dve dievčatá dvojčatá a 
ešte dvaja chlapci. 

Mama pracovala v domácnosti a otec bol 
vedúci ťažobného obvodu lesov. Vo voj-
novom detstve nemal veľa hračiek, ale na 
svoju prvú hračku si dobre pamätal. Bola 
to trojkolka, čo sa našla na povale a rád 
hrával na husle. Požičiaval si gitaru, man-
dolínu, od strýka, ktorý u nich býval. 

Už ako dvanásť ročný prichádzal do kon-
taktu s medicínou a to bolo zrejme rozho-
dujúce pri neskoršom výbere jeho povo-
lania. MUDr. Stercula zo Starej Bystrice, 
praktický lekár pre dospelých, ktorý mal 
vo svojom obvode vyše 11 tisíc ľudí, v 
noci brával malého Lacka Prievozníka na 
návštevy za pacientmi. „Lacko zober lo-
patu, ideme odhrabávať sneh“ takto si na 
MUDr. Stercula spomína. 

Keď sa rozhodoval na akú strednú školu 
pôjde, pomýšľal na priemyslovku, preto-
že tam bol hokejový klub, ale posledný 

deň prázdnin si to rozmyslel a išiel na 
gymnázium. Piati z jeho ročníka išli štu-
dovať medicínu. 

„páčilo sa mi povolanie praktického 
lekára na dedine, ktoré malo svoju ro-
mantiku.“

V roku 1956 začína študovať Všeobecné 
lekárstvo na Univerzite Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach a v 1962 toto štúdium 
úspešne končí Hippokratovou prísahou. 
V roku 1967 dostal atestáciu z internej 
medicíny. V roku 1974 urobil skúšky, 
ktoré ho oprávňovali pracovať na obvode 
- atestáciu I. stupňa zo všeobecného le-
kárstva. V roku 1978 mu uznali atestáciu 
prvého stupňa zo všeobecného lekárstva, 
na základe skúšky z roku 1967 a v roku 
1981 získal atestáciu zo všeobecného le-
kárstva II. stupňa.

Vo svojom profesijnom životopise mal 
ako prvé pracovné miesto uvedené lekár 
na chirurgickom oddelení v Novej Bani, 
ako druhé pracovné miesto  závodný 
lekár v Pohronských strojárňach vo Vy-
hniach. Predposledné pracovné miesto 
bolo prerušované, nakoľko pracoval aj 
ako závodný lekár a vykonával aj stáž na 
internom oddelení v Žiari nad Hronom.

Do Nových Sadov ho zlákal MUDr. Da-
niška, riaditeľ Okresného ústavu národ-
ného zdravia, ktorý si spomenul, že jedna 
ordinácia aj s bytom je voľná, a bolo to 
práve v Nových Sadoch.
Svoje pôsobenie v Nových Sadoch za-
čal v roku 1966, kde ako zdravotná 
sestra už dva týždne pracovala Matilda 
Hotová zo Sily. Z kroniky Obce Nové 
Sady citujeme: „Od 1. augusta 1966 
je v obci opäť nový lekár: dr. Ladislav 
Prievozník. Bývalý lekár, dr. Kaščák, 
sa žiadal preložiť do Golianova. Zdra-
votná sestra u lekára je s. Matilda Ho-
tová, tunajšia rodáčka a absolventka  
4. roč. Zdravotnej školy v Nitre. Lekár 
je veľmi zaťažený veľkým obvodom a 
množstvom pacientov.“

„Zosúladení v práci, ľudské povzbude-
nie, včasná diagnostika, presná anam-
néza to bolo to, čo sme v ambulancii 
týchto dvoch výborných zdravotníkov 
mohli nájsť.“

Rád spomínal na upratovačku Aranku, 
ktorá skoro ráno vstávala, aby mohla za-
kúriť v zdravotnom stredisku a na dob-
re fungujúcu skupinu Červeného kríža v 
Nových Sadoch. Viedol ju vtedy predse-

Spomienka na nášho lekára

Vo Vyhniach 
v roku 1963 
s prístojom 
EKG, ktorý 
vážil 25 kg

MUDr. Prievozník (druhý sprava)  
v nemocnici v Novej Bani v roku 1962  
s prezidenom L. Svobodom (prvý zľava)

So súrodencami a rodičmi (druhý sprava). 
Jeden súrodenec na fotografii chýba

MUDr. Prievozník

Na schôdzi Červeného kríža v Nových 
Sadoch v roku 1967

S predsedom Červeného kríža pánom 
A. Margetínom (prvý sprava) 
v Nových Sadoch v roku 1967

S rodičmi, keď mal 4 roky V Nových Sadoch v roku 1967 s členmi 
a dobrovoľníkmi Červeného kríža

S manželkou Margitou v Benátkach 
v roku 2007

Starostka S. Halvoníková odovzdáva 
ďakovnú plaketu

MUDr. Prievozník s účinkujúcimi komorného 
koncertu a so starostkou S. Halvoníkovou
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Indiánska cesta odvahy
Kde bolo, tam bolo, náčelník Zelený šíp 

usporiadal neľahkú úlohu na preukázanie svojej 
odvahy. Pri príležitosti osláv dňa detí sa na 
futbalovom ihrisku v Nových Sadoch 3. júna 
uskutočnila Indiánska cesta odvahy. Prvá ťažká 
úloha prišla už pár dní vopred. Bola to úloha 
pripraviť sa na tento deň, pretože deti, ktoré 
si na tento sviatok pripravili niečo indiánske 
na seba, boli odmenené tombolovým lístkom 
navyše. A veru bolo vidieť, že sa veľa malých 
novosadských „indiánov“ dobre pripravilo. 

Od samého rána sa všetci organizátori stretli, 
aby sa na príchod detí riadne pripravili. Najprv 
však bolo potrebné zatancovať si tradičný tanec 
na odohnanie dažďa, čo sa nám podarilo, pretože 
celý deň sme mali nádherné, aj keď trochu 
horúce slniečko, ktoré k nám pritiahlo veľa detí. 
Tak ako sa tradovalo, aj tento rok si deti zbierali 
za súťažné disciplíny bodíky. Za tieto si mohli 
v bufetoch kúpiť, čo sa im zapáčilo. Ale nebolo 
to jednoduché. Náčelník Modrý šíp doteraz 
spomína, ako v tento deň vo svojom vigvame 
trápil hádankami deti, ktoré mu ale dokázali, 
že nie sú žiadne „Béčka“ a všetko nakoniec 
uhádli. Ribana v kuchyni sa taktiež tešila, lebo 
deti jej pomohli na lyžičkách preniesť veľa 
vajíčok do tradičnej indiánskej omelety. Pri 
náčelníkovi Bystré oko to bolo divoké ako na 

západe, pretože pri tejto disciplíne sa strieľalo 
zo vzduchovky a kto sa vzduchovky bál, mohol 
si zahádzať šípky na bizónov, alebo hľadať 
stratený indiánsky poklad, či hádzať loptičky do 
plechoviek. Precvičili sme si pamäť pri skladaní 
obrázkov, vyskúšali sme si skladanie komínov 
s náčelníkom Slepé oko a ponaťahovali kosti 
v skoku vo vreci, hokeji, alebo na prekážkovej 
dráhe. A aby to nebolo také jednoduché, tak 
podobne ako indiánske dymové odkazy stúpajú 
na oblohu, tak sme sa my k oblohe približovali 
skokom na trampolíne, alebo vylezením na 
obrovskú šmýkalu, z ktorej sa nám šmýkalo, až 
iskry lietali. Niektorí sa nám dokonca na chvíľu 
stratili v nafukovacom bludisku, ale všetci 
nakoniec našli tú správnu cestu von, či už k 
bojovnému indiánskemu miestu, kde si indiáni 
mohli zmerať sily v zhadzovaní súperov alebo 
k indiánskej krave, ktorú si mohli deti vyskúšať 
podojiť. Ale to nebolo všetko, pretože pozorné 
deti hneď našli tabuľku so šípkou k maľovaniu 
na tvár od šikovnej indiánky. A keď toto všetko 
prebehli, indiánky v bufetoch plných hračiek 
a sladkostí mali čo robiť, aby stíhali rátať 
zarobené bodíky. Keď sa bufety už vypredali 
nasledovala ďalšia spoločná úloha a tombola. 
Oddýchnuté deti sa zapojili do indiánskej 
rozprávky, kde museli pozorne počúvať kedy 
zaznie práve to ich slovíčko, aby nezabudli 
kričať, skákať a točiť sa, pretože ich z pódia 
sledoval indián, ktorý mal za úlohu rozdať 

jeden tombolový lístok každému, kto sa do 
hrania rozprávky zapojí. A potom už len čakali 
na to, kedy zaznie číslo, ktoré držali v rukách. 
Tombola sa vyžrebovala, deti sa zabavili a 
pomaličky sa začali vracať domov, alebo zostali 
povzbudzovať kamarátov, ktorí mali na ihrisku 
futbalový zápas. 

A keď som sa s náčelníkom rozprávala, že 
ako deti zvládli indiánsku cestu odvahy bol 
nadšený. Ešte dlho mi rozprával zážitky z 
tohto krásneho dňa a dúfam, že tieto zážitky si 
zapamätáte aj vy. 

redakcia 

Ďakujeme sponzorom indiánskej cesty 
odvahy pri príležitosti osláv Dňa detí 
a Nitrianskemu samosprávnemu kraju 
za finančnú podporu

adverti, Mgr. patrik Mareček
Denný bar u „kamzíka“, Marián pristaš 
kaderníctvo, vilma Tomková
klampiarstvo, karol černický
kvetinárstvo, Lenka staňová
Lekáreň aLFa - OMEGa, Mgr. Renáta Široká
M-Homza, Miroslav Homza
ps comp, patrik Matušík
pD DEviO , nové sady
Doctors Pub, Mário Petrík 
RETic, nové sady
RUBikOn sLOvakia, Michal homa
sTavivO, nové sady

Tohtoročná obecná zabíjačka 

V našej obci sme poslednú feb-
ruárovú sobotu zorganizovali už 
šiesty ročník fašiangovej zabíjač-
ky, ktorá pôvodne mala vyzerať 
úplne ináč ako po minulé roky. 
Objednali sme si na to dokonca 
kvalifikovaný personál - mäsia-
ra Andreja Bučka, jeho pomoc-
níkov, medzi ktorými mal byť 
aj avizovaný kuchár Vilo Habo, 
známy z relácie Moja mama varí 
lepšie ako tvoja. Jednoducho, za-
bíjačka mala byť v ich réžii. Naše 
plány však prekazila jediná sprá-
va od mäsiara, ktorý nám päť dní 
pred konaním zabíjačky oznámil, 
že je po operácii a zabíjačku ruší. 
Neostávalo nám nič iné, len sa 
obrátiť na poslancov a členov kul-
túrnej komisie. Bez zbytočných 
otázok sa chytili svojich úloh. 

Prípravy na zabíjačku nie sú 
jednoduché. S prípravami sme 
začali už v piatok po obede a po-
kračovali sme v sobotu v skorých 

ranných hodinách.  
Šíriaca sa vôňa lákala všetkých 

prítomných ochutnať zabíjačkové 
špeciality. V kultúrnom programe 
sme si vypočuli skvelú skupinu 
Podzoborskí heligonkári, kto-
rá nás všetkých navodila na tú 
správnu fašiangovú atmosféru.

Z kulinárskych znalostí tohto-
ročných zabíjačkových výrobkov 
vyberáme: kapustnica bude chut-
nejšia, ak do nej pred dovarením 
pridáme mäsové guľky zo surové-
ho mäsa. Základom vynikajúcich 
jaterníc je pomalé topenie „okrž-
lia“ s cibuľou, ktoré sa pripravuje 
deň predtým. 

Ďakujeme poslancom, členom 
kultúrnej komisie, pracovníkom 
obecného úradu a ostatným ľu-
ďom ochotným pomôcť a Poľno-
hospodárskemu družstvu DEVIO, 
ktoré toto podujatie sponzorsky 
podporilo.

Anna Margetínová

Andrej na majstrovstvách v tanečnom športe

V Mestskej hale v Nitre sa ne-
dávno konali Majstrovstvá Sloven-
ska v tanečnom športe. Významné 
úspechy dosiahli aj nitrianske páry 
z Akadémie tanca. Pod Zoborom 
sa súťažilo v kombinácii desia-
tich tancov. Súťažiaci predviedli 
noblesné štandardné aj dynamické 
latinsko-americké tance.

Majstrovská súťaž je vrchol-
ným podujatím v tanečnom športe. 
Zúčastňujú sa ho najlepšie páry z 

celej krajiny. Víťazi reprezentujú 
krajinu na majstrovstvách sveta a 
Európy či na svetovom pohári.

Medzi najlepšie finálové páry 
sa v silnej konkurencii pretan-
covali Andrej Balko zo Sily a 
jeho tanečná partnerka Liana  
Makkošová. V kategórii do 21 ro-
kov sa umiestnili  na štvrtom mies-
te. Týmto výsledkom sa dostali 
medzi najlepšie páry krajiny. Za 
úspechom je skrytá tvrdá práca ta-
nečníkov a trénerov, hlavne Juraja 
Ilečka a Tomáša Surovca, ktorí ich 
vedú od prvých tanečných krokov.

Láska k tancu a pohybu sa za-
čala u Andreja ešte v Detskom 
folklórnom súbore Pelikánik pod 
vedením Veroniky Ešše, rodenej 
Pleškovej, ktorej patrí veľká vďa-
ka. Tam sa naučil vystupovať pred 
obecenstvom v sprievode krásnej 
hudby a spevu. Za jeho úspechom 
sú ukryté hodiny tréningov a prá-
ce, ako aj podpora rodiny, či už 
morálna alebo finančná. 

Jana Balková

Čo nové v Pelikániku?
čo nové v pelikániku?
Ako každý rok mali 

členovia nášho detského 
folklórneho súboru 
prestávku, ale tento bola 
prestávka omnoho dlhšia. 
Vedúca Veronika Ešše 
koncom februára totiž 
priviedla na svet svoje druhé 
dieťatko – malú folkloristku 
Zaru. Gratulujeme celej 
rodinke, nech sú zdraví, 
šťastní, usmievaví a plní 
trpezlivosti.  Tešíme sa, kedy 
sa bude vykrúcať s ostatnými 
deťmi v súbore.

Veľkonočné vystúpenia, 
ktoré tohto roku pripadli na 
polovicu apríla, sa v kos-
toloch, napriek usilovným 
nácvikom, neuskutočnili pre 
rozšírené kiahne medzi škôl-

karmi a školákmi. A tak to 
súbor riadne roztočil pri sta-
vaní mája nielen v Nových 
Sadoch, ale aj v častiach 
Ceroviny, Kotrbál a Sila. 
Veríme, že krátkymi vystú-
peniami potešili všetkých 
zúčastnených a prispeli tak 
k udržiavaniu našich tradícií.

V prvú júnovú sobotu sa  
v susednej obci Šurianky 
konala ľudová zábava Ľudový 
juniáles. Všetci účastníci 
tak vymenili obleky a róby 
za ľudové oblečenie v kroji 
a celá sála bola odrazu iná, 
nezvyčajná, ale určite krásna. 
Ďakujeme organizátorovi 
Športový klub Línia za túto 
myšlienku a pozvanie súboru  
k účinkovaniu.

Anna Margetínová 

Ekumenická pobožnosť
V Rímskokatolíckom kostole Sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch sa 

v nedeľu 22. januára uskutočnila tohtoročná Ekumenická pobožnosť, 
ktorú viedli farár Rímskokatolíckej cirkvi Ján Chrenšč a zborová 
farárka Evanjelickej cirkvi a. v. Jana Juššíková. 

Zaznelo nielen privítanie všetkých prítomných veriacich, ale odzneli 
čítania zo Svätého písma, modlitby a ekumenické prosby veriacich.

Na konci slávnosti všetkým prítomným a ich rodinám udelili 
požehnanie.

farníčka

Stretnutie evanjelických kňazov 
v kaštieli Nové Sady

Dňa 9. februára sa v Nových 
Sadoch uskutočnilo stretnutie 
evanjelických kňazov Dunajsko-
-nitrianskeho seniorátu. Tieto 
stretnutia v našom spoločenstve 
bývajú pravidelnosťou každý 
mesiac, kedy navštevujeme cir-
kevné zbory nášho seniorátu.  
Februárový termín padol práve 
na náš cirkevný zbor v Nových 
Sadoch, a nám bolo veľkou cťou 
prijať zasadanie konferencie. 
Preto sme sa rozhodli zasadanie 
privítať v novosadskom kaštie-
li.  Na každom zasadaní býva 
pravidelnosťou prednášajúci 
hosť. Na naše zasadnutie prijala 
pozvanie Sidó nia Horňanová, 
prednášajúca na Evanjelickej 

Bohosloveckej Fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave a 
zároveň seniorka Bratislavského 
seniorátu. Ako výborná odborníč-
ka na Starú Zmluvu sa vo svojej 
prednáške zamerala na proroka 
Eliáša a jeho praktickú aplikáciu 
do kázní v pôstnom období.  Po 
obede sa niekoľko kňazov roz-
hodlo zúčastniť sa na prehliadke 
expozície nášho kaštieľa, ktorou 
nás previedla riaditeľka múzea.  
I takouto cestou sa chcem po-
ďakovať všetkým zúčastneným, 
ktorí svojimi rukami a dobrými 
úmyslami podporili naše zasada-
nie. 

 Jana Juššíková
evanjelická farárka Nové Sady

Úspešné projekty inšpirujú
Agroinštitút Nitra spolu s Europe 

Direct – Nitra a Európskou Úniou zor-
ganizovali 30. marca bezplatnú exkur-
ziu s názvom „Úspešné projekty inšpi-
rujú“ na vybrané objekty podporené z 
európskych fondov v rokoch 2007 
– 2013, ktorá bola určená pre obce, 
farmy a podniky nitrianskeho kraja. 
Prihlásilo sa celkovo 50 účastníkov.

Išlo o prehliadky týchto objektov: 
trvalková škôlka Viktória spolu s 
Martinou Šášikovou v Obci Čab, náš 
Kaštieľ rodiny Ghýczyovcov a Pivni-
ca Radošina, kde ich s prezentáciou 
sprevádzala konateľka spoločnosti 
Zuzana Mrázová.

Ako sme už spomenuli, druhú zá-
stavku mali účastníci v našom Múzeu 
Nové Sady, kde absolvovali prehliad-

ku s názvom „Spomienky na Zambiu“ 
– súkromnú zbierku Milana Jeřábka. 

Následne sa prítomným prihovoril 
Peter Paulovič, predstaviteľ Infor-
mačno-poradenského centra pre Eu-
rópske štrukturálne informačné fondy 
pri Nitrianskom samosprávnom kraji. 
Rozprával o možnostiach čerpania fi-
nančných prostriedkov z Operačného 
programu IROP, o kvalite životného 
prostredia a podal informácie o aktu-
álnych výzvach na rok 2017.

Veríme, že účastníkom imponoval 
náš zrekonštruovaný kaštieľ, nabrali 
inšpirácie na zrealizovanie vlastných 
prospešných projektov a získali na-
smerovanie na využívanie eurofon-
dov.

Anna Margetínová 
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Päť rokov od otvorenia kaštieľa
V auguste ubehne päť rokov, kedy sa po celkovej rekonštrukcii 

slávnostne otvorili pre širokú verejnosť brány Kaštieľa Ghýczyovcov 
-  Múzea Nové Sady. O prehliadku kaštieľa a prezentáciu múzea mali 

záujem nielen naši občania, ale aj rodáci a obyvatelia z okolitých obcí. 
Celkový počet návštevníkov sa v tento deň odhadoval na 1200 osôb. 
Odvtedy sme v budove kaštieľa mohli vidieť viaceré expozície:

Termín výstavy  Názov výstavy     Vlastník zbierky
júl 2012 – júl 2013  Život zobrazujúci šľachtu    Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre
júl 2013- júl 2014  Sakrálna tématika a poľnohospodárska tématika  Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre
marec 2014 – júl 2015 Pastieri oviec na Slovensku    Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku
júl 2015 – apríl 2016 Rozprávkový kaštieľ a tri bábkové divadelné predstavenia  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
september 2017 – máj 2018 Spomienky na Zambiu    Súkromný zberateľ MVDr. Milan Jeřábek

Anna Margetínová

Doputuje k nám kúsok Afriky

Na jeseň bude Múzeum Nové 
Sady dočasným domovom pre 
putovnú výstavu dokumentár-
nych fotografií Martina Baláža 
s názvom „Tvoj mobil v Afri-
ke“. Martin Baláž patrí k pred-
staviteľom súčasnej sloven-
skej fotografickej tvorby. Ako 
uvádza kurátor výstavy Martin 
Kratochvil fotografie, ktoré au-

tor nafotil môžeme pokladať 
za distribúciu reprezentácie 
globálnych sociálnych javov. 
Umožňujú divákom uvažovať a 
vnímať príčinné vnímanie sku-
točností, ktorých sme súčasťou. 
Výstava sa uskutoční od 18. do 
27. októbra tohto roku v kaštieli 
v Nových Sadoch. 

redakcia

V našom kaštieli pribudli ďal-
šie tri informačné tabule, ktoré sú 
umiestnené na prízemí. Na jednej 
tabuli je zobrazený „Erb rodu 
GICI (Ghyczy, Hyczy, Ghycy)“. 
Druhá predstavuje obec na mape 
v r. 1859, kaštieľ  a majer (s opev-
nením). Tretia tabuľa vykresľuje 
„Nové Sady (Assakurt) na mape 
nitrianskeho kraja v 18. storočí“.

Na prízemí kaštieľa je situova-
ná aj vitrína, venovaná propagácii 
Občianskeho združenia Radošin-
ka, ktorú jeho zástupca na začiat-
ku roka zaktualizoval. Doplnil ju 
novými produktami regionálnej 
značky Ponitrie a to včelím me-
dom a peľom, tekutým výťažkom 
z chilli, vínom, semiačkami a po-
dobne, ale aj propagačnými pred-
metmi združenia (brožúry, mapy, 
ceruzky, perá, magnetky a iné). 

Anna Margetínová 

Novinky v múzeu

Po krásnej výstave „Spomienky na Zambiu“ nám dovoľte 
pozvať Vás na prehliadku novej expozície, ktorú nám zapo-
žičalo Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Expozícia je 
rozdelená na etnografickú a historickú časť. Etnografická časť 
obsahuje najmä bábiky zo šúpolia, výrobky zo šúpolia, prútené 
koše, ale aj nevestu z oblasti Požitavia. V historickej časti si 
zase návštevníci môžu pozrieť výstavu odevov najmä z prvej 
polovice 20. storočia. Výkresmi na tému „Kaštieľ očami detí“ 
nám výstavu obohatili žiaci našej základnej školy. Môžete si 
ju prezrieť počas letnej slávnosti 5.augusta od 14.00 do 16.30 
hodiny, alebo hocikedy po vzájomnej dohode. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

redakcia

Simsalala a Planetárium

Vo februári našu materskú školu 
navštívila Simsalala. Deti naučila 
rôzne pesničky, požičala im 
hudobné nástroje a spoločne na ne 
hrali. S deťmi si aj zatancovala a na 
pamiatku od nej dostali maľovanku, 
ktorú si mohli vyfarbiť. 

O mesiac po návšteve Simsalali  
naša materská škola privítala 
mobilné planetárium. Deti sa 
najskôr zahrali na planéty, a potom 

sa z nich stali kozmonauti. Vstúpili 
sme do rakety, kde sme si ľahli 
a pozreli sme si príbeh o tom, 
ako Mesiac putoval za Slnkom. 
Počas svojej cesty stretával rôzne 
súhvezdia, ktoré mali podobu 
zvierat alebo iných tvorov a vecí. 
Opäť dostali deti na pamiatku 
maľovanku so znameniami 
zverokruhu. 

Martina Brestovská

MúZEUM  nOvé  saDy

Výstava v kaštieli
Návšteva historickej  knižnice 
v kaštieli v Oponiciach

V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno-vzdelávacej 
činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám 
ako takým. Nielen v marci, ktorý je mesiacom knihy si deti nosili svoje 
obľúbené knihy, z ktorých im pani učiteľky čítali. V tomto školskom roku 
sme navštívili  zrekonštruovaný kaštieľ  zo 17. storočia v Oponiciach. 
Pýchou kaštieľa je historická Apponyiho  knižnica  so vzácnymi 
publikáciami. Táto návšteva priniesla deťom poznanie histórie s každým 
listom vzácnych spisov. Veríme, že i týmto spôsobom si deti vytvoria 
pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

iveta klenová

Rozvíjanie čitateľských návykov v našej knižnici
Niekoľkokrát počas tohto roka 

obsadila skupinka druhákov škol-
skú knižnicu. Prišli sa pocvičiť v 
čitateľskej gramotnosti. V pra-
covných listoch plnili úlohy, ktoré 
vyplývali z úvodného literárne-
ho textu. Úvodný text si najskôr 
spoločne prečítali, potom si ho 
vlastnými slovami zreprodukovali 
a následne sa  pustili do vypraco-
vávania spomínaných úloh. Takto 

sa v knižnici prestriedalo niekoľ-
ko skupín druhákov a pracovali 
na viacerých pracovných listoch. 
Nakoľko naša školská knižnica 
je výborne vybavená a plánujeme 
jej knižný fond naďalej rozvíjať, 
budeme sa v nej postupne stretá-
vať i s ďalšími skupinami malých 
čitateľov, ktorým svet kníh učaro-
val.I.        

Mário Ručkay

Výstup na Oponický hrad
Opäť  nám v kalendári zasvietil 

dátum 1. jún a s ním prišiel i 
sviatok všetkých detí známy ako 
MDD. Verní tradíciám vybrali 
sme sa na ďalšiu turistiku 
po blízkom okolí. Cieľom 
tohtoročnej turistiky sa stala 
zrúcanina hradu, ktorú môžete 
vidieť voľným okom na východ 
od našich domovov. Ráno nás 
už čakal autobus do Oponíc. 
Odtiaľ sme už po vlastných 
začali stúpať  k nášmu cieľu. 
Túra nebola namáhavá, skôr 
taká príjemná prechádzka 
zalesnenou krajinou. Kto mal 
oči otvorené, mohol si všimnúť  
informačné tabule a na nich 
texty s množstvom zaujímavých 
informácií o faune a flóre týchto 
končín. Po nenáročnom výstupe 
sme sa dostali k zrúcanine 
hradu a pozdravili sme sa s 
robotníkmi, podieľajúcimi sa na 

jeho obnove. Aj sme sa ponúkli, 
že pomôžeme, no bolo nám 
vysvetlené, že z bezpečnostného 
hľadiska to nie je možné. Tak 
sme teda zamierili k ohniskám, z 
ktorých už stúpal dym a hladoši 
pomaličky pripravovali dobroty 
na opekačku. S plnými bruškami 
sme si potom prezreli hrad i z 
vnútornej strany. Preskúmali sme 
všetky tajné zákutia a nafotili 
super snímky. Pred opustením 
priestoru sme vyzbierali 
odpadky, ktoré sa nám, nevieme 
ako, povytriasali z batohov, 
a vracali sme sa naspäť k 
autobusu. Náš turistický pochod 
sme zakončili v neďalekých 
Výčapoch – Opatovciach na 
super zmrzline a šťastlivo sme 
sa vrátili všetci domov. V novom 
školskom roku je našim cieľom 
neďaleký hrad Gýmeš.

Mário RučkayŠportové hry seniorov a ich postup
V stredu 24.mája sa konali špor-

tové hry seniorov v malebnej de-
dine Ivanke pri Nitre. Za Jednotu 
dôchodcov Nové Sady sa hier zú-
častnili  Mária Černická, Karol Čer-
nický, Marta Šunderlíková a Alojz 
Šunderlík. Vedúcou nášho družstva 
bola Tatiana Balúchová. Každý z 
účastníkov hier súťažil v dvoch 
disciplínach podľa svojich možnos-
tí a schopností. Športové hry zahr-
ňovali disciplíny v behu, hode gra-
nátom, hode guľou ale aj váľkom, 

streľbou a kopaním jedenástiek. 
Na hrách seniorov sa stretlo v prí-
jemnom areáli 170 pretekajúcich z 
rôznych klubov jednoty dôchodcov 
okolitých dedín okresu Nitra. Po-
rotu a usporiadateľov tvoril tím 30 
členov. Naši zástupcovia sa umiest-
nili aj na víťazných stupienkoch. 

V hode guľou získala I. miesto 
Mária Černická . Na I. mieste v 
disciplíne hod váľkom sa umiest-
nila Marta Šunderlíková, ktorá ob-
sadila aj III. miesto v hode guľou. 

Alojz Šunderlík získal II. miesto 
svojím hodom granátom. Tieto 
výsledky im priniesli aj postup na 
krajské športové hry, kde 130 zo-
radených „športovcov“ seniorov z 
rôznych okresov okolia Nitry, ale aj 
s medzinárodnou účasťou seniorov 
z Maďarska jednohlasne zvolalo 
„ZDAR“. Týmto pozdravom boli 
slávnostne zahájené krajské špor-
tové hry seniorov, ktoré sa konali v 
areáli Gymnázia na Párovskej ulici 
v Nitre. Súťažilo sa v behu, stolnom 

tenise, streľbe, hode váľkom a gu-
ľou. Muži , futbalisti strieľali cez 
prekážku jedenástky. Za Jednotu 
dôchodcov Nové Sady sa hier zú-
častnila Mária Černická, ktorá stála 
na treťom stupni víťazov v disciplí-
ne hod guľou a  Marta Šunderlíková 
taktiež obsadila tretie miesto, ale v 
hode granátom na cieľ. V celkovom 
hodnotení nitriansky okres obsadil 
prvenstvo a prevzal si putovný po-
hár. 

Ich krásne umiestnenia nie sú 
jedinou pridanou hodnotou tohto 
podujatia. Nie je dôležité zvíťaziť, 
ale zúčastniť sa, spoznať nových 
ľudí, nadviazať priateľstvá, oprášiť 
staré známosti, porozprávať sa, po-
spomínať na staré dobré časy. Veď v 
každej etape života človeka je niečo 
krásne, za čo sa oplatí žiť. 

Športu zdar
Marta solčanská

Jednota dôchodcov Nové Sady 
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Bella a Sebastián
Povinné čítanie kníh je dnes už v 

mnohých školách minulosťou. Pri-
tom knihy sú studnicou múdrosti, 
prameňom poznatkov a samotné 
čítanie je v mnohých oblastiach 
ľudského života veľmi nápomoc-
né. Rozvíja predstavivosť, fantá-
ziu, podporuje rast kvality vyjadro-
vacích schopností  a v neposlednej 
miere pomáha aj pri písaní neob-
ľúbených diktátov. Naši siedmaci 
mali za úlohu prečítať si pútavú 
knižku o priateľstve človeka a 
zvieraťa. Dej príbehu sa odohrával 

vo vysokohorskom prostredí v ob-
dobí krutostí druhej svetovej vojny. 
Ako následne počas besedy o pre-
čítanej knihe žiaci prezradili, kniha 
a čítanie ich zo začiatku nebavili. 
Postupne, tak ako sa pred nimi 
otváral svet Sebastiána a nenávide-
nej Šelmy, ich príbeh takmer všet-
kých pohltil a pomerne hrubú kni-
hu prečítali až do konca. Príbeh sa 
im páčil a mnohí tvrdili, že kniha je 
lepšia ako jej  filmová verzia. Bella 
a Sebastián už čakajú na ďalších 
čitateľov. Ak po tejto knihe siahne-
te, určite nebudete ľutovať.  

Mário Ručkay

Do Prahy chodievame radi...

V základnej škole sa už z 
toho stáva tradícia, že deviataci 
pred odchodom na stredné školy 
objavujú spolu nielen tajomstvá  
českej metropoly, ale aj hĺbku 
vzájomných pút v triednom 
kolektíve. A rozchádzajú sa s 
pocitmi, že sa chcú opäť stretnúť, 
a najradšej na Václavskom 
námestí. Komu raz Praha otvorí 
svoju náruč, neodolateľne ho bude 
navždy lákať späť.

 Majú tam svoje hniezdočko, 
útulný hotel Theatrino, kde 
odkladajú  únavu a overujú 
odolnosť učiteliek, ktoré robia 
dozor nad  ich nekonečnou 
slobodou a nezávislosťou. Tie 
majú pre nich pripravené  zážitky, 
ktoré im nielen berú dych, ale 
odkrývajú krásy i tragédie vyryté 
do prívetivej  tváre stovežatej 
krásavice, či  skrývajúce sa  v jej 
blízkom okolí.

Na mieste dedinky hneď 
za Prahou, kde sa začiatkom 
júna 1942 ich rovesníci spolu 
so svojimi rodinami  tešili na 
prázdniny, ktorých sa však 
nikto z nich nedožil, dnes 
ticho smúti vzorne udržiavaný 
trávnik. Srdcervúce výpovede na 
kamenných tvárach lidických detí, 
ktorým k pamätníku nosia hračky, 
cukríky i kvety, nenechajú žiadne 
srdce bez odozvy. Aj rozšantení 
deviataci tu mimovoľne spomalia 
a vrava stíchne, i keď rozum 
odmieta uveriť, že toto spáchali 
ľudia ako my.

Nostalgickú náladu vystrieda 
úžas v rozsvietených pražských  
uliciach, oči sa rozžiaria pod 
orlojom či na prechádzke 
Václavákom. Pražský hrad i 
Vyšehrad, Karlov most a neďaleký 
Múr Johna Lennona, či celá Kampa 
so svojimi tajomnými zákutiami,  
pražská zoologická záhrada, to 
všetko je občerstvenie pre dušu 
i všetky zmysly a u deviatakov 
jasne bodujú. Vyhráva však 
panoramatický pohľad na rozožaté 

mesto z vyhliadkovej veže na 
Žižkove uprostred teplej júnovej 
noci. K tej sa viaže i prekvapenie, 
že doma už ich dedinky spia, kým 
v Prahe sú preplnené električky a 
život tu pulzuje naplno.

Pražská Noc kostolov im 
náhodne prihrá neplánovaný 
zážitok. Ocitnú sa v krypte kostola 
sv.Cyrila a Metoda, kde pred 
sedemdesiatimi piatimi rokmi 
statočne odolávali obrovskej 
presile Nemcov aktéri atentátu na  
najkrutejšieho ríšského protektora 
Reinharda Heydricha. Slovák 
Jozef Gabčík spolu s Čechom 
Janom Kubišom a ďalšími piatimi 
mladými parašutistami tu  obetovali 
životy za to, aby sa Česi a Slováci 
vrátili po vojne do spoločného 
štátu a zaradili k víťazom nad 
nenávideným fašizmom. Obetovali 
sa aj za nevinné Lidice, ktoré 
Nemcom poslúžili ako odplata 
za ich čin a mali byť vymazané 
z mapy sveta. Pocity na oboch 
pietnych, rovnakou tragédiou  
prepojených miestach, sa slovami 
nedajú vystihnúť. Pokora , úžas, 
úcta  na to nestačia.

Objavom bola aj cesta vlakom 
na Karlštejn, samotný legendárny 
hrad a v chotári pod ním azúrovo 
modrá voda v kaňone Veľká 
Amerika, ktorý príroda stvorila z 
bývalého kameňolomu a pridala 
aj Malú Ameriku a Mexiko, kde 
v päťdesiatych rokoch minulého 
storočia komunistický režim 
zneužíval politických väzňov na 
ťažbu v neľudských podmienkach. 
V úžase nad prírodným divadlom, 
ktoré sa im naskytlo, zabudli 
deviataci aj na boľavé nohy.

Z Prahy sa domov vždy 
odchádza ťažko. A tie štyri 
zážitkami nabité dni neuveriteľne 
preletia. V spomienkach, v srdci a 
na fotkách však budú natrvalo. A 
vtedy to celé má zmysel a poslanie. 
Vracať sa tam, kde im bolo dobre a 
kde nechali kúsok svojho srdiečka.

Edita Tisovská

Dejiny starovekých ríš nás 
zaujali natoľko, že sme sa chceli 
do jednej najznámejšej ríše 
aspoň na chvíľu preniesť. Keďže 
do Egypta je ďaleko a v čase 
školského roka si nemôžeme 
do tejto pútavej a na históriu 
bohatej krajiny odskočiť, vytvorili 

sme si kus egyptskej krajiny u 
nás, priamo v triede. Piesok, 
papier, nožnice, trocha fantázie 
a najnavštevovanejšie miesto 
v Egypte vyrástlo na malom 
mobilnom stolíku. Pyramídy v 
Gíze, jeden zo siedmich divov 
starovekého sveta, tak doteraz 
skrášľujú našu triedu.

Mário Ručkay

Egypt v našej triede

V rámci roka čitateľskej gra-
motnosti, ktorý vyhlásil minister 
školstva, sa žiaci prvého stupňa 
mohli dobrovoľne zapojiť do 
školskej čitateľskej aktivity Je-
den týždeň – jeden spisovateľ. 
Na nástenke pri vchode do ško-
ly sme postupne predstavovali 
žiakom jedného spisovateľa pre 
deti a mládež. Každému spiso-
vateľovi bol venovaný jeden celý 
týždeň. Ten, kto sa chcel zapojiť 
do čitateľskej aktivity, musel pre-
čítať jedno konkrétne dielo od 

uvedeného autora a zodpovedať 
na odpoveďovom hárku niekoľko 
otázok. Otázky boli jednoduché a 
každý, kto si pozorne knižku pre-
čítal, vedel veľmi rýchlo nájsť 
správnu odpoveď. Súčasťou tejto 
čitateľskej aktivity boli i rozpráv-
kové hádanky. Na základe moti-
vačných obrázkov a veršovačiek 
mali žiaci  uhádnuť, o akú roz-
právku ide. Najlepších čitateľov 
– pátračov čakajú na konci roka 
sladké odmeny. 

Mário Ručkay 

Jeden týždeň – jeden spisovateľ

Bábkové divadlo v škôlke
V máji navštívilo našu mater-

skú školu bábkové divadlo Sl-
niečko s predstavením ,,Smeti 
patria do koša.“ Prostredníctvom 
piesní sa deti naučili ako triediť 

odpad. Všetky teoretické poznat-
ky si mohli aj prakticky vyskúšať. 
Predstavenie bolo veľmi podnetné 
a náučné. Deťom sa veľmi páčilo. 

Ivana Dolinská

Dorastenci Nových Sadov kráľmi oblasti

Do histórie novosadského futbalu sa zapíše ďalší významný úspech. Mužstvo dorastencov pod 
vedením trénera Mária Šmitalu a vedúceho mužstva Štefana Juriku vyhralo B – skupinu dorastenec-
kých majstrovstiev oblasti Nitra – Šaľa a tak si zaistili miesto v barážovom stretnutí s víťazom sku-
piny A – Sľažanmi. V sobotu 17. júna na neutrálnom ihrisku v Mojmírovciach zdolali svojho súpera 
presvedčivo 4:1 a tak právom zdvihli nad hlavy nielen pohár za víťazstvo v skupine B, ale aj pohár 
majstra oblasti Nitra – Šaľa. Týmto si zároveň zabezpečili postup do V. ligy dorastu. 

K víťazstvu im samozrejme blahoželáme a do novej súťaže im prajeme, aby úspešne reprezento-
vali klub a zároveň aj obec.              P.N.

Futbalový turnaj 
v našej obci
 Dňa 24.júna 2017 sa na 
futbalovom štadióne v Nových 
Sadoch uskutočnil turnaj v 
malom futbale „SADY CUP 
2017“. Turnaja sa zúčastnilo 10 
mužstiev, ktoré boli rozdelené do 
dvoch skupín. Boli to mužstvá 
Geis, Salamandra, Retic, PPC, 
Kamzík, Lolo team, Lutiva, 
ŠKPH, MiniligaTeam a Stavivo. 
Po súbojoch v skupinách 
nasledovali vyraďovacie zápasy a 
na ich konci sa tešilo z víťazstva 
mužstvo Retic pred Kamzíkom a 
ŠKPH. 

P.N.

SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ
Rok s rokom sa opäť stretol a Sú-
kromná základná umelecká škola 
Evy Pacovskej zorganizovala už 
tretí ročník súťažnej speváckej  

prehliadky  v speve ľudových pies-
ní  spiEvaJŽE si, spiEvaJ. 
Súťaž sa konala 1. júna v Kaštieli 
v Nových Sadoch a uskutočnila sa 

s podporou Nit-
rianskeho samo-
správneho kraja a 
Obce  Nové Sady, 
za čo všetkým 
srdečne ďakuje-
me. Do súťaže 
sa prihlásilo 32 
súťažiacich a nás 
veľmi potešilo, 
že sa prihlási-
li aj speváci zo 
ZŠ Piaristická 

a Škultétyho z Nitry, žiaci z MŠ a 
ZŠ Nové Sady, Lužianky, Čaka-
jovce a samozrejme z našej SZUŠ.  
Speváci boli rozdelení podľa veku 
do 3 kategórií, podľa veku a nad 
ich výkonmi bdela odborná porota 
v zložení Lenka Barilíková, členka 
činoherného súboru DAB v Nitre, 
Jarmila Hittnerová – Frličková, he-
rečka a speváčka, ktorú máte mož-
nosť poznať z TV JOJ a Markíza 
a pani učiteľka Soňa Cabáneková, 
ktorá vyučuje tanec na našej škole. 
Úlohu korepetítorky – hudobného 
doprovodu prijala Milena Majero-
vá, tiež učiteľka našej školy. Všetci 
speváci súťažili s plným nasade-
ním, spievali s radosťou a nadšením 
a odborná porota nešetrila chválou 
nad ich výkonmi.  A my sa už teraz 

tešíme na ďalší ročník speváckej 
súťaže spiEvaJŽE si, spiEvaJ.
kategória A 
1. miesto : Nella Kubíková
2. miesto : Natália Sipinová

kategória B
1. miesto : Lukáš Sveteník
2. miesto : Natália Danišová
3. miesto : Nina Jobeková

kategória c 
1. miesto : Marianna Cingelová 
2. miesto : Yvonne Luková
3. miesto : Sophia Miškóciová
Všetkým oceneným v mene SZUŠ 
Evy Pacovskej ešte raz blahoželám 
a prajem krásne prázdniny. 

  Eva Pacovská 
  riaditeľka 

V Sile máme pekné jazero
Možno by ste sa čudo-

vali, koľko ľudí ani ne-
vie, že v Sile je nejaké 
jazero alebo možno sa 
práve vy čudujete, že tam 
nejaké jazero je. Nevadí, 
vybehnite sa pozrieť, na-
príklad na bicykli, je to 
veľmi pekné prostredie. 

 Teda, keby to niekedy 
skôr nepripomínalo sme-
tisko. Preto sme sa spolu 
s ľuďmi, ktorí chodia na 
tréningy v Nových Sa-

doch rozhodli, že si neu-
robíme tradičné cvičenie, 
ale náš tréning bude o 
niečom inom. Hneď prvý 
aprílový deň sme teda v 
Sile zorganizovali čiste-
nie a úpravu okolia. 

Vďaka asi pätnástim 
ľuďom, ktorí prišli cvičiť 
trochu inak, ale hlavne 
pomôcť, sa nám podarilo 
vyzbierať veľa odpadu. 
Ďakujeme Vám. 

  Martina Strihová 

VII. A skupina – muži 

Klub Z V R P Skóre  Body
.TJ Družst. Rišňovce 26 21 3 2 83:29 66
2.FK Veča 26 18 5 3 86:30 59
3.OFK Čakajovce 26 16 5 5 64:37 53
4.OFK Žihárec 26 13 4 9 62:41 43
5.TJ - Termál - Diakovce 26 13 1 12 55:50 40
6.ŠK Hájske26 12 3  11 50:46 39
7.FK Mojmírovce 26 11 2 13 51:51 35
8.TJ Družst. Svätoplukovo 26 10 5 11 58:61 35
9.TJ Nové Sady 26 9 8 9 57:66 35
10.FK FC 31 Jarok 26 10 4 12 50:73 34
11.ŠK Magnus (futbal) 26 9 4 13 46:60 31
12.FC Cabaj-Čápor 26 7 3 16 36:55 24
13.TJ Družst. Šurianky 26 3 5 18 36:82 14
14.TJ Družs. H. Lefantovce 26 3 2 21 15:68 11

 
Dorast - skupina B

Klub Z V R P Skóre Body
1.TJ Nové Sady 22 18 2 2 112:15 56 
 2.ŠK Tešedíkovo 22 17 3 2 135:29 54 
 3.FC Vinodol 22 15 3 4 103:26 48 
 4.FC Neded 22 14 2 6 124:54 44 
 5.FC Cabaj-Čápor 22 13 2 7 95:47 41 
 6.FK Vlčany 22 12 1 9 65:73 37 
 7.TJ Družst. Rišňovce 22 10 4 8 70:56 34 
 8.FK KFC TIBI H. Kráľová 22 7 2 13 60:79 23 
 9.TJ Štart N. Hrnčiarovce 22 5 2 15 54:132 17 
 10.FK Mojmírovce 22 5 1 16 52:103 16 
 11.OFK Branč 22 4 0 18 40:146 12 
 12.FK DYNAMO Trnovec  n.V. 22 0 2 20 9:159 2 

Žiaci - skupina B

Klub Z V R P Skóre  Body
1.Združenie FC Výč.-Opatovce 20 18 0 2 124:16 54
2.Čermáňsky FK Nitra B 20 17 2 1 148:5 53
3.TJ Slovan Nitra-Chrenová 20 16 3 1 106:15 51
4.TJ Družstevník Rišňovce 20 10 1 9 80:61 31
5.ŠK Nitra-Dolné Krškany 20 9 2 9 60:56 29
6.ŠK Magnus (futbal) 20 7 4 9 39:55 25
7.FK Janíkovce 20 8 1 11 44:46 25
8.ŠK Veľké Zálužie 20 6 4 10 45:79 22
9.TJ Slovan Zbehy 20 4 3 13 51:77 15
10.TJ Nové Sady 20 3 1 16 16:109 10
11.TJ Štart Nr. Hrnčiarovce 20 1 1 18 11:205 4
 

FUTB. TaBUľky




