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Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 
v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. 
Nie sú dôležité dary, 
ale v novom roku nech sa darí.

TO VÁM ZO SRDCA PRA JE REDAKCIA. 
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Čas neúprosne uteká, ani sa 
nenazdáme, a už sú tu najkrajšie 
sviatky roka Vianoce.  Čo sú to 
vlastne Vianoce? Sú to sviatky 
pokoja a lásky. Hovorí sa, že Via-
noce patria k najkrajším sviatkom 
v roku. Myslím si, že je to nao-
zaj tak. Na svete je mnoho ľudí, 
ktorí sú mrzutí a uponáhľaní z 
každodenného kolotoča. Naopak 
na Vianoce, akoby sa ten každo-
denný kolotoč zrazu spomalil. 
Mrzuté tváre ľudí sa začnú vyjas-
nievať a uponáhľanosť sa zmení 
na radosť. V mestách býva veľký 
zhon, ale každý to teraz vníma 
tak trocha inak, veď je to pred-
vianočný zhon. Na chmúrnych 
tvárach sa blysne úsmev, oči 
ľudí žiaria šťastím. Na vianočné 
sviatky sa určite tešíme všetci. 
Zaspomíname si, aké  krásne boli 
naše Vianoce, keď sme boli ešte 
malými deťmi. Verili sme, že dar-
čeky nosí Ježiško. Rodičia vedeli 
navodiť takú nádhernú tajomnú 
atmosféru, ktorá zostala v nás až 
doteraz. Až po čase sme si začali 
uvedomovať, že to tak nie je, ale 
tá atmosféra vianočných sviatkov 
vplýva na nás až doteraz. Prí-
tomnosť Vianoc v nás vyvoláva 
radosť, šťastie a spokojnosť nie 
kvôli darčekom, ale preto, že na 
tieto sviatky je naša rodina vždy 

spolu.
Naozajstný pokoj Vianoc 

pre mnohých začína zdobením 
stromčeka, keď polia, lúky a 
strechy domov pokrýva ligota-
vá snehová perinka. Za oknami 
poletujú snehové vločky, akoby 
poletovalo páperie, mráz maľuje 
na sklá okien. Mamka s ockom 
už chystajú dobroty na štedrú ve-
čeru. Každý sa snaží byť dobrý a 
milý. Každý je plný očakávania z 
príchodu malého Ježiška.  

Milí čitatelia,

nech nielen v čase vianočnom  
prevláda láska človeka k človeku 
a všade zavládne mier a pokoj. 
Vianoce sú krásne sviatky poko-
ja a mieru, lásky a spolupatrič-
nosti. Využime tento sviatok na 
darovanie krásnych duchovných 
darov všetkým ľuďom okolo 
nás, známym aj neznámym, 
aby láska zvíťazila nad všetkým 
zlom. Každému z Vás  želáme, 
aby ste mali srdia vždy otvorené 
a v tomto nádhernom čase via-
nočnom vnímali to tiché šepta-
nie radosti. 

Veselé Vianoce a úspešný nový 
rok 2013 Vám želá redakcia. 

Šťastné a veselé,
vinšujeme Vám...
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Milí občania,
Vianoce sa nám pripomínajú 

zväčša z obchodných výkladov, 
reklám a bilbordov, čo sa nám 
niekedy zdá byť prehnané. Na-
priek tomu ich všetci s radosťou 
očakávame. Darčeky si vraj zaslú-
žime podľa toho, ako dobre sme 
sa správali. Tak si poďme pripo-
menúť, ako to s nami bolo v uply-
nulom období.

Na území našej obce pôsobí 
niekoľko občianskych združení, 
ktorých prácu veľmi oceňujem, 
pretože ich činnosť prispieva k 
skvalitneniu spoločenského živo-
ta. V rozpočtových rokoch 2011 
a 2012 som príspevky pre tieto 
organizácie udržiavala na úrov-
ni roku 2010, pretože nás čakalo 
spolufi nancovanie rekonštrukcie 
kaštieľa a chodníkov. Keďže je 

predpoklad, že rozpočtový rok 
2014 bude z pohľadu Obce Nové 
Sady ešte náročnejší, rozhodla 
som sa predložiť obecnému za-
stupiteľstvu návrh rozpočtu na 
rok 2013, v ktorom bola fi nanč-
ná podpora pre Detský folklórny 
súbor Pelikánik, Telovýchovnú 
jednotu Nové Sady, Miestny spo-
lok Slovenského Červeného kríža 
a Jednotu dôchodcov Slovenska  
navýšená. Budeme sa usilovať, 
aby sme výšku týchto príspevkov 
udržali na vyššej  úrovni v porov-
naní s predchádzajúcim obdobím 
aj v budúcich rozpočtových ro-
koch. Všetko však bude záležať 
od úrovne príjmov obce. Obciam 
však výdavky vzrástli aj v sú-
vislosti so zmenou odvodového 
systému pri práci vykonávanej na 
dohodu, ktorou zabezpečujeme 
údržbu a prevádzku obecného ma-
jetku. V jednoduchosti povedané, 

hoci sa ľuďom vykonávajúcim pre 
obec takúto prácu príjem nezvýši, 
obci  náklady vzrastú z dôvodu 
vyšších odvodov.

Stretávala som sa s podnetmi, 
že v obci máme nielen seniorov 
aktívne pôsobiacich v Jednote 
dôchodcov, ale aj takých, kto-
rým v činnosti v tejto organizácii 
bráni ich zdravotný stav a patrilo 
by sa občas si na nich spomenúť. 
Preto  sme sa rozhodli potešiť ich 
kalendármi, ktoré priniesli radosť 
nielen im, ale aj ľuďom zamest-
naným v chránenej dielni, teda 
na pracovisku pre ľudí s handi-
capom. Kalendáre od takéhoto 
dodávateľa boli cenovo najvýhod-
nejšie a naša objednávka prispela 
k udržaniu takto zriadených pra-
covných miest. Seniorom by som 
rada dala do pozornosti výzvu 
polície, ktorú sme odvysielali v 
miestnom rozhlase v mesiaci no-

vember. Sychravé počasie a skoré 
stmievanie sa predstavuje väčšie 
riziko dopravných nehôd, ktorými 
sú ohrození najmä chodci a cyk-
listi nevyužívajúci refl exné prvky. 
Drobnosťami, akými sú refl exné 
pásky alebo prívesky, môžeme 
predísť nepríjemným stretom au-
tomobilov a slabších účastníkov 
cestnej premávky.

Naša Obec Nové Sady bola za 
efektivitu odpadového hospodár-
stva v oblasti separovaného zberu 
za rok 2011 nominovaná na hlav-
né ocenenie oprávnenou organizá-
ciou ENVI-PAK. Je to organizá-
cia s celoeurópskou pôsobnosťou, 
ktorej logo, tzv. Zelený bod môže-
te vidieť na obaloch mnohých vý-
robkov. Nakoniec nás predstihlo 
mesto Nemšová. Už skutočnosť, 
že patríme medzi troch najlepších 
v rámci Slovenska v pôsobnosti 
tejto oprávnenej organizácie, je 
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inšpirujúca.
Obvodný úrad Odbor civilnej 

ochrany a krízového riadenia v 
Nitre sa rozhodol našu obec ,,od-
meniť“ zaradením medzi približ-
ne 13 obcí zo Slovenska, ktoré 
sa zúčastnili cvičenia „Havran 
2012“. Cvičenie sa  konalo 17. a 
18. októbra 2012. V prípade našej 
obce išlo o previerku schopností 
krízového štábu obce prijať po-
kyny od Ústredného krízového 
štábu a v súlade s nimi reagovať 
na mimoriadnu udalosť, ktorou 
bolo v tomto prípade simulova-
né ohrozenie núdzovým stavom 
v jadrovej elektrárni Jaslovské 
Bohunice. Poďakovanie za dobrú 
organizáciu patrí Emílii Krčmáro-
vej, krízovému štábu obce a Zák-
ladnej škole s Materskou školou v 
Nových Sadoch.

Prínosom v našom regióne bolo 
zrekonštruovanie asfaltového 
povrchu hlavnej cesty. Napriek 
tomu, že táto komunikácia prechá-
dza našou obcou, nespadajú aké-
koľvek úpravy súvisiace s týmto 
projektom, ako aj inštalovanie 
zariadení, napríklad na meranie 
rýchlosti, do kompetencií obce. 
Komunikácia nie je vlastníctvom 
obce. Projekt bol realizovaný Nit-
rianskym samosprávnym krajom.

Odmenou pre náš región je aj 
zrekonštruovanie kaštieľa. Pod-
robnosti o možnostiach vstupu do 
kaštieľa sú zverejnené na interne-
tovej stránke obce. Slávnostné-
mu otvoreniu kaštieľa sa detailne 
venujú iné články. Ja by som sa 
rada poďakovala celému organi-
začnému tímu, ktorého zloženie je 
zverejnené v tomto vydaní našich 
novín, za pomoc. Aj vďaka ochote 
a dobrovoľnej práci nevyčerpáme 
fi nančné prostriedky na kultúru za 
platené služby a môžeme Vám tak 

ponúknuť viac podujatí. Na sláv-
nostnú recepciu poskytla fi nančný 
dar fi rma AB-STAV, o hudobnú 
produkciu sa sponzorsky postaral 
Miroslav Homza, ktorému patrí 
poďakovanie aj za zrekonštruova-
nie sochy Ježiša Krista.

Výjazdové rokovanie vlády 
SR v Nových Sadoch bolo uda-
losťou, ktorá krátko po otvorení 
kaštieľa opäť zviditeľnila našu 
obec. Poďakovanie za zvládnu-
tie organizačného zabezpečenia 
rokovania patrí zamestnancom 
obce,  kuchárkam z  Poľnohospo-
dárskeho družstva DEVIO Nové 
Sady a Zuzane Pristašovej. Na 
toto podujatie sponzorsky prispeli 
Poľnohospodárske družstvo DE-
VIO Nové Sady, fi rma RETIC, 
Poľnohospodárske družstvo Moj-
mírovce, Poľnohospodárske druž-
stvo Horné Obdokovce, Poľno-
hospodársky podnik „Radošinka“ 
Veľké Ripňany, fi rma REFKA  s. 
r. o. Nitra a Ing. Viliam Kompas 
SHR  Nitra. Zvlášť by som sa rada 
poďakovala Ing. Oravcovi.

Z Úradu vlády SR sme dosta-
li dotáciu, ktorú sme použili na 
výmenu okien a dverí na budove 
materskej školy. Poďakovanie 
patrí zamestnancom materskej 
školy a školskej jedálne za to, že 
dokázali túto výmenu organizačne 
zvládnuť bez prerušenia prevádz-
ky  materskej školy a školskej je-
dálne.

Obec Nové Sady bola úspešná 
pri podaní projektu prostredníc-
tvom Programu obnovy dediny. Z 
poskytnutej dotácie boli do obce 
zakúpené dva kontajnery, ktoré sú 
umiestnené pri futbalovom ihris-
ku. Spôsob a účel presného pou-
žitia kontajnerov je zverejnený na 
oznamovacích tabuliach obce, ako 
aj na samotných kontajneroch.

Na základe Vašich negatívnych 
skúseností so stomatologickým 
ošetrením, poskytovaným v dáv-
nejších mesiacoch, prebehla ko-
munikácia medzi obcou a  MUDr. 
Vondrákom, ako majiteľom am-
bulancie. Došlo k zmene v perso-
nálnom obsadení stomatologickej 
ambulancie. Predchádzajúce ne-
gatívne skúsenosti spôsobili úby-
tok pacientov. Z tohto dôvodu mu-
sel  MUDr. Vondrák urobiť zmenu 
v prevádzke ambulancie a okrem 
pondelka, kedy sa neordinovalo 
už dávnejšie, zrušiť ambulantné 
hodiny aj v piatok. Tým pacien-
tom, ktorí uvažujú o tom, do kto-
rej stomatologickej ambulancie sa 
zaregistrujú, prípadne tým, ktorí 
sú evidovaní v stomatologickej 
ambulancii v našej obci a uvedenú 
zmenu v personálnom obsadení 
ambulancie nezaregistrovali, dá-
vam do pozornosti zmenu ambu-
lantných hodín, ako aj skutočnosť, 
že v súčasnosti sa stretávam len s 
pozitívnymi reakciami na kvalitu 
poskytovaného ošetrenia. Dosta-
tok zaregistrovaných pacientov v 
stomatologickej ambulancii v No-
vých Sadoch je predpokladom jej 
udržania v našej obci.

Pri prechádzkach našou obcou 
si môžete všimnúť, že mnohí ob-
čania majú záujem o dopĺňanie 
výsadby v obci. Som vďačná za 
takýto prístup k obnove zelene. 
Dovolím si však upozorniť, že 
pri výsadbe treba uvažovať aj nad 
rozmerom, do akých sa zeleň roz-
vinie, pretože niekedy je potom 
prekážkou bezproblémového fun-
govania obecného rozhlasu, prí-
padne verejného osvetlenia. Tiež 
si dovolím pripomenúť, že hoci 
výsadba nie je jednoznačne regu-
lovaná, výrub je regulovaný prí-
slušnými ustanoveniami zákona. 

Neplatí teda právo toho, kto zeleň 
vysadil a pri jej výsadbe sa nemu-
sel nikoho pýtať, že tomu tak bude 
aj pri vypilovaní. Výsadbu strom-
čekov a kríkov neodporúčam naj-
mä na cintorínoch, pretože opadá-
vajúce časti znečisťujú pomníky. 
Regulácii zákonnými ustano-
veniami podlieha aj vypúšťanie 
odpadových vôd. V súčasnosti 
je moderné používanie rôznych 
prípravkov do septikov obsahujú-
cich baktérie. Certifi kát výrobcu, 
dokladujúci úpravu odpadových 
vôd na neškodné odpadové vody,  
nedáva automatické právo ich vy-
púšťať na pozemok, aj keď vlast-
ný. Relevantným dokladom je len 
rozhodnutie Obvodného úradu 
Odboru životného prostredia o 
vypúšťaní do podzemných vôd.

Rada by som sa ospravedlnila 
občanom, ktorí sú vnímaví voči 
údržbe obecných plôch, že ich 
podnet nie je  vybavený okamžite. 
V tejto sezóne sme mali poruchu 
na vozíku, na odstránenie ktorej 
sme potrebovali určitý čas. K svoj-
pomocnej oprave vozíka nám po-
mohli poslanci Oto Zelenák, Peter 
Fačkovec a zamestnanci dielní 
PD DEVIO. Ďakujeme za pomoc. 
Podobná situácia je aj s opravami 
na verejnom osvetlení a obecnom 
rozhlase. Nie všetky podnety vy-
bavujeme okamžite. Keď dôjde k 
poruche tesne po predchádzajúcej 
oprave, musíme strpieť nefunkčné 
svetlo do najbližšej opravy.

Ako ste si mohli všimnúť, je 
komu ďakovať za pomoc v obci. 
Verím teda, že Vianoce v Nových 
Sadoch budú radostné a požehna-
né.

Silvia Halvoníková
starostka obce

Janko Silan, vlastným menom 
Ján Ďurka, básnik, rímskoka-
tolícky kňaz, patril do skupiny 
básnikov zvaných „katolícka 
moderna“. Vo Važci pôsobil od 
roku 1949 až do svojej smrti v 
roku 1984. Na važeckej fare sa 
stretával so spisovateľmi, ktorí 
za ním chodili z Bratislavy, aj taj-
ne. Bol veľmi skromný, ani jeho 
fara nebola bohatá, mal len to 
najpotrebnejšie k životu, ale mal 
dosť voľného času na písanie. Pri 
stretnutí s ním mal človek upo-
kojujúci pocit. Rozumel svojim 
cirkevníkom. Keďže veľa sedá-
val nad knihami, odniesli to jeho 
oči, nosil veľmi silné dioptric-

ké okuliare. Jedno stretnutie 
– zvláštne – sme zažili s mojim 
manželom aj my vtedy, keď bola 
vydaná monografi a o Važci. Zo-
stavovateľom tejto publikácie je 
môj manžel JUDr. M. Hyben a 
v časti „duchovná kultúra obce“ 
pri Silanovom mene uviedol aj 
anekdotu:

- Pani hrobárka, koľko beriete 
za vykopanie jamy?

- Od niekoho 300,  od niekoho 
500 Sk.

- Ja som chudobný farár, odo 
mňa by ste koľko chceli?

- Pán farár, vám zadarmo, aj 
jutro (zajtra).

Pán farár sa preto nahneval, že 

sme ju uverejnili, a keď sme pri-
šli na faru ukázať mu novú knihu, 
zakričal: - Hybenovci? Von! Tak 
sme sa pobrali von. Pravda, hneď  
nás vrátil naspäť a ospravedlnil 
sa nám, lebo bol nahnevaný. Ten-
to žart si totiž nechával do svo-
jej novej knihy. Nakoniec sme si 
priateľsky posedeli. 

Veľmi sa kamarátil s evanjelic-
kým farárom Pavlom Valachom. 
Keď tento zomrel, bol mu na 
pohrebe a tak si povzdychol:  - 
Palo, Palko, nechal si ma tu, kedy 
prídeš po mňa?

Niekedy nám povedal, že sa z 
Važca pýtal preložiť niekde, kde 
je viacej „cirkevníkov“, ale jeho 
žiadosť nikto nepodporil. Často 
sa stretával aj so spisovateľom 
Štefanom Rysuľom. Spolu be-
sedovali o všeličom a sedávali v 

záhrade u Rysuľu. Takáto nefor-
málna fotografi a je v spomína-
nej monografi i. Miestny odbor 
Matice Slovenskej vo Važci sa 
postaral o pamätnú tabuľu, ktorú 
sme upevnili na rímskokatolíckej 
fare s textom: „V tomto dome žil 
a tvoril v rokoch 1949 – 1984 
básnik a kňaz Janko Silan“. Pri 
nedožitom 90. výročí narodenia 
v roku 2004 sme usporiadali li-
terárne stretnutie za účasti hostí 
a kultúrnym programom sme si 
uctili tohto básnika. 

Myslím, že je potrebné pozná-
vať našu históriu, aby mladá ge-
nerácia poznala korene a mala na 
čo nadväzovať. Len to môže mať 
človek rád, čo dobre pozná. 

Margita Hybenová, 
Važec, mučiteľka, 

predsedníčka MO MS

Spomienka z Važca
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Poskytnutie 
dotácie 
z rozpočtovej 
rezervy predsedu 
vlády Slovenskej 
republiky

Kotrbál spojil svoje sily

Obec Nové Sady v tomto roku 
získala dotáciu z rozpočtovej re-
zervy predsedu vlády Slovenskej 
republiky v sume 8 000 eur na 
bežné výdavky s účelovým urče-
ním na výmenu okien a dverí na 
budove materskej školy a škol-
skej jedálne. Poskytnutá dotácia 
je účelovo viazaná. Tento projekt 
sa realizoval vďaka fi nančnej 
podpore predsedu vlády SR. Na 
výmenu okien a dverí prispela aj 
obec vo výške 2 271,09 €. 

Budova materskej školy tak 
získa energetické úspory a výraz-
ne sa zvýši ekonomická efektív-
nosť. 

Neraz sa prichytíme  pri myšlienke, aké bolo všetko kedysi iné. 
Možno ani nie tak dávno. Aký bol čistý potok, ako sme sa chodili kú-
pať, ako aj u nás žili raky, ako sa na Silskom žliabku celú zimu kor-
čuľovalo. Ako často sme si na Kotrbáli v poslednom čase vraveli, aké 
úžasné bolo hrávať na našom ihrisku futbal a stretávať sa. Myšlienka 
je silná vec, no efektívna až keď ju premeníme na reálne činy. Tak 
sme na Kotrbáli zvolali „bojovú“ poradu, zapojili všetkých mladých 
aj starších, ochotných pomôcť a s dovolením kompetentných vyhrnuli 
rukávy. Kde je chuť, tam je aj cesta. A tak sa po mnohých rokoch opäť 
môžeme pýšiť pekným futbalovým ihriskom. Pripravujeme volejba-
lové ihrisko, a časom možno oveľa viac. Za organizátorskú pomoc 
patrí vďaka poslancovi Dušanovi Drietomskému ml. a pánovi Emilovi 
Horákovi. Rovnako ďakujeme aj Vám ostatným, za Váš čas, náradie, 
materiál, prácu aj cenné myšlienky. Nech nám ihrisko čo najlepšie slú-
ži. Ďakujeme.

Mgr. Zuzana Jančovičová

Novosadská vianočná kvapka krvi
Po úspešnom nultom ročníku 

predvianočného podujatia, na 
ktoré prišlo celkom 34 dobro-
voľných darcov krvi, sme zor-
ganizovali ofi ciálny prvý ročník 
tejto predvianočnej akcie. Už 
v spomínanom minuloročnom 
podujatí sme sa do vedomia pra-
covníčok Národnej transfúznej 
stanice v Nitre zapísali v dobrom 

svetle. Keďže sme o svoje dobré 
meno nechceli prísť, organizo-
vanie sme v tomto roku začali 
podstatne skôr. Dňa 10. decem-
bra 2012 sme už mohli s poko-
jom v duši privítať výjazdovú 
skupinu z NTS v Nitre. Rovnako 
sme medzi sebou radi privítali aj 
dobrovoľných darcov krvi, kto-
rí v tento deň medzi nás prišli a 

podporili spoločnú akciu základ-
nej školy a miestnych spolkov 
Slovenského Červeného kríža. 
Celkovo sa na odbere zúčastnilo 
28 dobrovoľných darcov, kto-
rým patrí naše úprimné a srdečné 
ĎAKUJEME. 

Budúcoročná kvapka krvi sa 
uskutoční 9. decembra 2013.

Mgr. Mário Ručkay

K zmenám sadzieb v roku 2013 
zatiaľ nedochádza. Daň z nehnu-
teľností a poplatok za odvoz ko-
munálneho odpadu ostávajú ne-
zmenené. 

Od roku 2013 sa mení spôsob 
podávania daňového priznania. 
Nové daňové priznanie podávajú 
tí občania, ktorí v priebehu roka 
2012 nadobudli do vlastníctva v 
našej obci nehnuteľný majetok a 
to dedičstvom, darovaním, kúpou, 
a pod. V prípade, že takíto občania 
už nejaký majetok v obci vlastni-

li,  podávajú len dodatočné daňo-
vé priznanie. Daňové priznanie 
a dodatočné daňové priznanie sa 
podáva do 31. 1. 2013 so stavom 
k 1. 1. 2013.  

Nanovo však podávajú daňové 
priznanie všetci majitelia psov. Tí 
občania, ktorí vlastnia aj nehnu-
teľný majetok,  podajú len doda-
točné daňové priznanie za psa. Tí, 
ktorí nemajú nehnuteľný majetok 
(napr. obyvatelia obecných ná-
jomných bytov), musia podať da-
ňové priznanie a to do 31. 1. 2013.

Daň z nehnuteľností a daň za 
psa sa platí po vydaní rozhodnu-
tia. Jedným rozhodnutím bude vy-
rubená daň z nehnuteľností spolu 
s daňou  za psa, ktorá je splatná do 
15 dní odo dňa prevzatia rozhod-
nutia. To znamená, že daň za psa 
sa nebude platiť do konca januára,  
ale až v priebehu mesiacov apríl 
– máj.

Do 31. 1. 2013 je povinnosť 
zakúpiť si lístky alebo nálepku na 
odvoz komunálneho odpadu.

M. Šlosárová 

Dane a poplatky v roku 2013

Kontajner na drobný staveb-
ný odpad  (DSO) je umiest-
nený pri futbalovom ihrisku 
v Nových Sadoch.

Drobný stavebný odpad môžete 
do kontajnera priniesť vždy prvý 
pondelok v mesiaci, v čase od 
15.00 do 16.30 hod., a to pri splne-
ní nasledovných podmienok:

1. DSO je odpad z bežných udr-
žiavacích prác, zabezpečovaných 

fyzickou osobou v rozsahu do 1m³ 
ročne od jednej fyzickej osoby.

2. Každý držiteľ DSO pred jeho 
odovzdaním musí na obecnom 
úrade zaplatiť poplatok za DSO, 
ktorý je stanovený VZN č. 2/2011 
- 2,4 € za 100 kg odpadu.  Potvr-
dením o zaplatení poplatku sa pre-
ukáže pracovníkovi, ktorý odpad 
bude od občanov vždy  prvý pon-
delok v mesiaci  v  uvedenom čase 

do kontajnera preberať. 
3. Kontajner je uzamykateľný. 

Mimo uvedenej doby nie je možné 
do neho dávať odpad.

4. Zakazuje sa akékoľvek  odkla-
danie odpadu v okolí kontajnera.

5. Do kontajnera môže ísť DSO 
ako napr.: odpady pri prestavbe kú-
peľne, kuchyne a pod. To znamená 
obkladačky, dlaždice, staré okná 
bez skla, dvere bez skla, umývadlá, 

toalety, polystyrén, omietky, kúsky 
tehál, škridiel, kameňov, kvádrov 
a pod.

6. Do drobného stavebného 
odpadu nemôže ísť azbest a vý-
robky z neho. Jedná  sa o nebez-
pečný odpad, likvidáciu ktorého 
si musí každý držiteľ takého od-
padu zabezpečiť sám a na vlast-
né náklady.

M. Šlosárová

Podmienky zberu drobného stavebného odpadu
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Prevádzkový poriadok posil-
ňovne 

Prevádzkový poriadok stanovu-
je pravidlá využívania posilňovne, 
(používanie strojov a nástrojov po-
silňovne), dostupných vo vyhrade-
ných priestoroch budovy na adrese 
Sila 112. 

Právo na vstup

Posilňovňa je k dispozícii všet-
kým obyvateľom obce Nové Sady, 
ktorí sú zaregistrovaní na Obecnom 
úrade v Nových Sadoch. Účelom 
posilňovne je umožniť obyvateľom 
obce možnosť pravidelného a ak-
tívneho cvičenia a posilňovania.

Registrácia a evidencia 
používateľa

Prvotná registrácia záujemcu sa 
realizuje na Obecnom úrade Nové 
Sady, kde bude záujemcovi každý 
mesiac potvrdené zaplatenie me-
sačného členského poplatku, ktorý 
činí 2 €, do vydanej členskej kar-
ty. Pri návšteve posilňovne je zá-
ujemca povinný potvrdiť svojim 
podpisom v knihe návštev, ktorá je 
uložená a vedená u správcu posil-
ňovne, že sa oboznámil s prevádz-
kovým poriadkom posilňovne a 
súhlasí so spracovaním jeho osob-
ných údajov. V knihe návštev ďalej 
uvedie meno a priezvisko. Užívateľ 
je povinný na požiadanie správcu 
budovy preukázať svoju totožnosť. 
Po ukončení cvičenia je užívateľ 
povinný náčinie a náradie uložiť 

na miesto vyčlenené pre daný typ 
posilňovacieho zariadenia.

Režim používania posilňovne

1. Posilňovňa je návštevní-
kom k dispozícii denne v čase od 
9:00 do 20:00 hod.

2. Návštevník je oprávnený 
navštevovať posilňovňu v jej otvá-
racích hodinách. Čas na cvičenie je 
stanovený na 90 minút. Tento čas 
zahŕňa aj prevzatie a odovzdanie 
kľúčov. Po dohode so správcom 
posilňovne je možné predĺženie 
cvičenia. Kľúče od posilňovne si 
návštevník vyzdvihuje u správcu 
posilňovne.

3. V posilňovni je dovolené kon-
zumovať len nealkoholické nápoje. 

4. Pre jeden vstup do posilňovne 
je prípustných maximálne 6 osôb, 
ďalší záujemcovia počkajú kým sa 
uvoľní cvičebné miesto.

5. Starostka obce, starostkou po-
verené osoby a správca posilňovne, 
si vyhradzujú právo kontroly dodr-
žiavania prevádzkového poriadku a 
údajov uvádzaných návštevníkom 
v knihe návštev.

Povinnosti

1. V posilňovni je potrebné dodr-
žiavať poriadok a čistotu, po ukon-
čení cvičenia odložiť po sebe náči-
nie a náradie a pred odchodom dať 
posilňovňu do pôvodného stavu.

2. S náradím a náčiním posilňov-
ne sú návštevníci povinní zaobchá-
dzať zodpovedne, šetrne, spôso-
bom k tomu určeným a chovať sa 

pri tom tak, aby nedochádzalo k 
jeho poškodeniu, ani k ohrozeniu 
zdravia vlastného alebo zdravia 
ostatných.

3. Pri zistení akýchkoľvek po-
rúch či poškodeniach je návštevník 
povinný  nahlásiť ich správcovi po-
silňovne alebo na Obecný úrad na 
tel. číslo 037/7894165. 

4. V prípade, že je posilňovňa 
otvorená a kľúče sú zapožičané 
inému užívateľovi, je potrebné sa 
nahlásiť u správcu posilňovne a 
svoj pobyt potvrdiť podpisom v 
Knihe návštev.

5. Za prípadné zranenie si je zod-
povedný každý návštevník sám.

6. Za stratu osobných vecí náv-
števníkov prevádzkovateľ nenesie 
žiadnu zodpovednosť.

7. Všetci návštevníci sú povinní 
dodržiavať bezpečnostné a požiar-
ne predpisy.

8. Obec nezodpovedá za cvičeb-
né zariadenia umiestnené v posil-
ňovni v súkromnom vlastníctve.

Obmedzenia

1. V posilňovni je zakázané jesť, 
fajčiť a konzumovať alkoholické 
nápoje.

2. S náradím posilňovne je zaká-
zané opúšťať miestnosť posilňov-
ne, ako aj realizovať posilňovacie 
cvičenia mimo miestností na to 
určených.

3. Zákaz pohybovania sa náv-
števníkov posilňovne do priestorov 
určených na stolný tenis.

4. Do posilňovne je zakázaný 

vstup osobám:
• so zdravotným stavom, ktorý 

vylučuje bezpečne prevádzkovať 
športovú alebo fyzicky namáhavú 
činnosť,

• v podnapitom stave alebo pod 
vplyvom akýchkoľvek omamných, 
alebo psychotropných látok,

• v špinavom oblečení alebo 
zjavne nevhodnom oblečení vzbu-
dzujúcom verejné pohoršenie,

• osobám, ktorým prevádzkova-
teľ udelil zákaz vstupu.

5. Zákaz vodiť do posilňovne 
akékoľvek zvieratá.

Sankcie za porušenie

1. V prípade akéhokoľvek poru-
šenia tohto prevádzkového poriad-
ku možno návštevníkovi odoprieť 
prístup do posilňovne bez nároku 
na vrátenie členského poplatku.

2. Návštevník je povinný nákla-
dy na odstránenie spôsobenej ško-
dy uhradiť v plnej výške.

Technické zabezpečenia 
v posilňovni

V posilňovni musí byť viditeľne 
umiestnený prevádzkový poriadok 
zariadenia. Pre činnosť prevádzky 
okrem vlastného prevádzkového 
poriadku platia všetky všeobecne 
platné a záväzné nariadenia a nor-
my a na nich nadväzujúce vnútorné 
predpisy a nariadenia.

Tento prevádzkový poriadok na-
dobúda účinnosť dňom 9. 10. 2012 
na základe schválenia Obecným 
zastupiteľstvom dňa 8. 10. 2012 
uznesením 24/2012.

Miestna akčná skupina Ob-
čianskeho združenia Mikroregión 
RADOŠINKA svojimi aktivitami 
neustále prispieva k zviditeľňova-
niu svojich členov, t.j. našich obcí, 
podnikateľov, miestnych spolkov 
a združení, remeselníkov, ako aj 
aktívnych jednotlivcov ochotných 
podeliť sa o svoje skúsenosti a pri-
spieť tak spoločne k dosiahnutiu 
cieľov defi novaných v našej roz-
vojovej stratégii.   

Podobne ako v predošlých ro-
koch, ani v auguste 2012 sme 
nechýbali na výstave Agrokom-
plex, kde ste nás mali možnosť 
zhliadnuť v spoločnej expozícii 
Národnej siete rozvoja vidieka SR 
(NSRV SR) v pavilóne M1. Počas 
štyroch dní výstavy sa návštevní-
kom nášho stánku naskytla príle-
žitosť oboznámiť sa s aktivitami, 
zrealizovanými a práve prebieha-

júcimi projektmi a úlohami, kto-
rými sa momentálne zaoberáme 
v kancelárii MAS. Priaznivcov 
tradícií isto potešila príležitosť 
nazrieť do tajov rezbár-
skeho remesla a zdobe-
nia kraslíc, degustovať 
pravé ovocné destilá-
ty, okúsiť produkty zo 
syra a včelieho medu. 
K umocneniu zážitku 
návštevy „RADOŠIN-
KY“ prispeli lahodné 
piesne v podaní spevác-
kych skupín Zbežanka, 
Matičiari, Pelikánik, 
Šuriančanka a Zbežan-
ček. Na druhom ročníku 
Módnej prehliadky ľu-
dových krojov boli pre-
zentované pestré a bohato vyšíva-
né kroje z obcí Lukáčovce, Nové 
Sady, Zbehy, Čakajovce, Malé Zá-

lužie a Čab. Počas vidieckeho ve-
čera organizovaného NSRV SR sa 
konalo slávnostné odovzdávanie 
cien 2. ročníka súťaže „Najkrajšia 
fotografi a z územia MAS“, ktorej 
absolútnym víťazom sa stala foto-
grafi a z našej Miestnej akčnej sku-

piny. Autorke fotografi e A. Slivko-
vej aj touto cestou gratulujeme k 
úspechu a prajeme množstvo rov-

nako úspešných záberov. 
18. august 2012 sa stal význam-

ným dňom pre obec Nové Sady. Po 
takmer dvojročnej rekonštrukcii 
bol pre verejnosť slávnostne otvo-
rený zrekonštruovaný renesančný 
kaštieľ rodiny Ghyczy. MAS OZ 

Mikroregión RADOŠIN-
KA pri tejto príležitosti 
usporiadala remeselníc-
ky jarmok potenciálnych 
uchádzačov o značku 
Regionálny produkt 
PONITRIE. Pre našich 
najmenších tu boli tvo-
rivé dielne s ukážkami 
papierového pletenia a 
keramikárskeho remesla. 
Slávnostné popoludnie 
„RADOŠINKY“ v No-
vých Sadoch korunoval 
krst publikácie „Ľudové 
kroje v Miestnej akčnej 

skupine OZ Mikroregión RADO-
ŠINKA (Kultúrne dedičstvo a re-
gionálna identita).V súvislosti s 

Prevádzkový poriadok posilňovne 

Aktivity MAS
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V čase adventu sú nositeľmi 
detskej radosti a očakávaní sv. 
Mikuláš a jeho pomocníci, kto-
rí poslušným deťom rozdávajú 
sladké odmeny. Pretože v No-
vých Sadoch máme dobré a ši-
kovné deti, Mikuláš ani tento rok 
našu dedinu neobišiel. Jeho ces-
ta k nám bola tento rok celkom 
ľahká, veď mu pod sane „Perin-
babka“ nasypala snehu. Deti si 
pre Mikuláša pripravili ešte viac 

nových básničiek a pesničiek ako 
predošlý rok a tak aj napriek mra-
zu bolo všetkým veselo. Na svoje 
si prišli nakoniec aj čerti, pretože 
sa našlo zopár malých  výmysel-
níkov.  Potrestali  ich  vyváľaním  
v  snehu,  aby  si druhý krát pa-
mätali, že s čertmi nie sú žiadne 
žarty. Aké bude stretnutie s Miku-
lášom o rok, to nevie nik, no teší-
me sa už teraz, to nepoprie nik.

Mgr. Zuzana Jančovičová 

Mikulášska nádielka 

Tradičná súťaž o najkrajšie 
jablko školy začala v tomto škol-
skom roku písať už svoju tretiu 
stranu. Tretí ročník sa niesol v 
znamení dominancie súťažiacich 
žiakov z prvého stupňa, ktorí sa 
do tejto súťaže aktívne zapojili 
vo veľkom počte. Našli sa i jabĺč-
ka žiakov z  druhého stupňa, no 
očakával sa vyšší záujem. Česť 
druhému stupňu zachraňovali 
piataci a tí žiaci, ktorí sa zapojili 
do obrázkovej výzdoby súvisia-
cej so súťažou. Našu chodbu tak 
ozdobili variácie jabĺčok rôznych 
farieb, veľkostí a aj vtipné sloga-
ny, v ktorých dominoval fakt, že 
jabĺčko, ako ovocie plné vitamí-
nov, by malo byť súčasťou našej 
stravy a zdravej výživy. Do súťa-
že sa prihlásilo viac ako štyrid-

sať súťažiacich. Porota zložená 
z vyučujúcich a dvoch žiakov z 
každej triedy rozhodovala o ví-
ťazoch. Výsledky tejto súťaže a 
odovzdávanie cien sa uskutočnilo 
20. novembra. 

Najkrajšie jabĺčko – Nižňanská 
Petra  II. roč. 
Najfarebnejšie jabĺčko – Zitová 
Liana V. roč.
Najväčšie jabĺčko – Michna Sa-
muel IV. A 
Najmenšie jabĺčko – Žitnay An-
drej IV. B    

Do vyhodnotenia súťaže by 
nám jabĺčka nevydržali, tak sme 
si na nich v rámci podpory zdra-
vej stravy  pochutnali. 

Mgr. Mário Ručkay

Najkrajšie jabĺčko 
V našej farnosti je už dlhoroč-

ná tradícia prejaviť vďačnosť 
Pánu Bohu za úrodu, ktorú sme si 
mohli pozbierať zo svojich záhrad 
a uskladniť na zimné obdobie. 
Pri príprave poďakovania v tento 
suchý rok, ktorý neprial poľno-
hospodárom a záhradkárom, sa 
ozývali aj hlasy, že nie je za čo 
ďakovať. A predsa, na naše milé 
prekvapenie, plodov na výzdobu 
kostola na túto udalosť bolo nad 
naše očakávanie. Od pondelka 
sa v kostole zhromažďovali rôz-
ne poľnohospodárske plody od 
vďačných farníkov i nášho Poľ-
nohospodárskeho družstva DE-
VIO. Patrí im vďaka za to, že aj 
týmto spôsobom dokázali prejaviť 
svoju vďačnosť Nebeskému Otco-
vi. 

V sobotu popoludní naše ochot-
né mladé dievčatá i žiaci v  spolu-

práci s dospelými, začali vytvárať 
obrazce a postupne  dopĺňať vý-
zdobu. Po štvorhodinovej mrav-
čej práci bol kostol pripravený na 
nedeľnú slávnosť. V nedeľu pred 
ďakovnou svätou omšou sme ešte 
pripravili obetné dary, ktoré niesli 
naši najmenší členovia farskej 
rady i zástupca nášho poľnohos-
podárskeho družstva. Po ďakov-
nej omši sa konalo krátke agapé, 
na ktorom sme sa navzájom po-
vzbudili a popriali všetko dobré 
do ďalších dní. Plody zozbierané 
na poďakovanie sa po týždňovej 
výzdobe rozobrali a odovzdali 
Dcéram sv. Vincenta na Šindolke 
v Nitre, čo je tiež jedna z foriem 
vďačnosti – podeliť sa s iným.

Nezabúdajme na vďačnosť 
nielen voči Pánu Bohu, ale aj 
navzájom, jeden voči  druhému, 
počas celého roka. Určite budeme 
radostnejší a šťastnejší, pretože 
vďačnosť a radosť rozdávaním 
len narastá.

Mgr. Anna Šmitalová

Dary zeme

našimi remeselníkmi dávame do 
pozornosti reportáž „Krížom-krá-
žom po vidieku – nitriansky kraj“, 
ktorú si môžete pozrieť na we-
bovej stránke Národnej 
siete rozvoja vidieka SR 
www.nsrv.sk.  

Rozlúčka s letom, 22. 
september 2012. Druhý 
ročník nášho putovného 
podujatia sa tentokrát 
konal v obci Malé Zálu-
žie. Na podujatí s hojnou 
návštevnosťou vystúpilo 
všetkých deväť spevác-
kych súborov z našich 
obcí. V dopoludňajších 
hodinách si vo futbalo-
vom turnaji „O pohár OZ Mikro-
región RADOŠINKA“ zmeralo 
svoje sily sedem tímov z obcí Šu-
rianky, Zbehy, Čakajovce, Malé 
Zálužie, Hruboňovo, Jelšovce a 

Alekšince. 
V októbri 2012 sme sa zúčast-

nili konferencie „LEADER v Nit-
rianskom kraji ako nositeľ rozvoja 

vidieka,“ ktorú zorganizoval Nit-
riansky samosprávny kraj v spo-
lupráci s Národnou sieťou rozvoja 
vidieka SR. Odborný program 
pozostával z konferencie, na kto-

rej vystúpili zástupca Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR, manažér Národnej siete 
rozvoja vidieka SR, riaditeľka Ná-

rodnej siete slovenských 
MAS, predstavitelia Nit-
rianskeho samosprávneho 
kraja a manažéri miestnych 
akčných skupín. Sprie-
vodný program bol veno-
vaný remeselným trhom 
a ukážkam regionálnych 
produktov z územia  miest-
nych akčných skupín nit-
rianskeho regiónu, medzi 
ktorými nesmeli chýbať 
zástupcovia našej MAS. 
Podrobnejšie informácie o 

konferencii sú dostupné na webo-
vej stránke www.leadernsk.sk.

9. novembra 2012 sa konalo 
zasadnutie Výberovej komisie 
pre hodnotenie prijatých ŽoNFP 

(projektov) vo Výzve 13/PRV/
MAS 09, 14/PRV/MAS 09 a 1/
NSK/2012. 

Výberová komisia MAS OZ 
Mikroregión RADOŠINKA 
schvaľuje/odporúča a predkladá 
na fi nancovanie z PRV 7 ŽoNFP 
(projektov), ktoré boli prijaté v 
rámci Výzvy č. 13/PRV/MAS 09 
pre opatrenie 1.1.1 Základné služ-
by pre hospodárstvo a obyvateľov 
vidieka a 4 ŽoNFP (projekty), kto-
ré boli prijaté v rámci Výzvy č. 14/
PRV/MAS 09 pre opatrenie 1.2.1 
Obnova a rozvoj obcí. Výberová 
komisia zároveň schvaľuje/odpo-
rúča a predkladá na fi nancovanie z 
NSK pre rok 2012 2 ŽoNFP (pro-
jekty) prijaté v rámci Výzvy č. 1/
NSK/2012.

 Kancelária MAS 
OZ Mikroregión RADOŠINKA

P 
OZ Mikroregión RADO
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SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA

 
(od 16. júla 2012)

Blahoželáme 
mladomanželom

Ľuboš Machalka – Mgr. Nikoleta Karková

Ing. Rastislav Duračinský – Ing .Monika 

Gabalcová

Jozef Zeleňák – Zuzana Hrašková

Martin Balko – Ivana Kováčiková

Peter Čulík – Hana Csáderová

Peter Zelenák – Ing. Lenka Tomanová

Prišli na svet

Kristína Jančová

Lea Petríková

Tomáš Kollár

Sebastián Martíny

Natália Sipinová

Naši noví obyvatelia

Vladimír Draškovič

Martina Sveteníková

Lukáš Sveteník

Mgr. Dominika Strihová

Jozef Rizek

Milan Stanek

Mária Coková

Ivan Zmeko

Vladimír Martíny

Navždy nás opustili

Irena Rácová

Štefan Kukliš

Vladimír Kulich

Milan Varga

Emil Kulíšek

Anna Bošanská

E. Pavlovičová
1. septembra 2012 začala písať 

prvý rok svojej histórie  Súkrom-
ná základná umelecká škola Evy 
Pacovskej so sídlom v Nových 
Sadoch. Škola pod vedením Evy 
Pacovskej otvorila svoje poboč-
ky v Nitre a v Topoľčiankach a 
taktiež  nadviazala spoluprácu s 
Materskými školami  v Nových 
Sadoch, Čabe a Topoľčiankach.  
V prvom školskom roku sa stalo 
žiakmi školy spolu 166 žiakov, 
ktorí navštevujú odbor hudobný, 
literárno-dramatický a tanečný. 
Tak vysoký počet prihlásených 
detí je obrovským povzbudením 
do našej budúcej práce. Našou 
ambíciou je rozvíjať umelec-
ké schopnosti detí, podporiť ich 
záujem o hudbu, spev, pohyb, 
divadelné umenie. Najvyššou 

prioritou a cieľom je vypestovať 
u detí vzťah a lásku k umeniu, 
chápať ho ako prirodzenú súčasť 
a zároveň obohatenie života.  Deti 
pracujú s obrovským zanietením 
a zápalom, odomykajú notovú 
osnovu husľovým kľúčom, učia 
sa prvé noty, prvé piesne, chore-
ografi e, nacvičujú prvé scénky, 
improvizačné cvičenia a dialógy. 
Deti v škôlkach usilovne roz-
víjajú svoje rytmické, rečové a 
hudobné schopnosti. Žiaci školy 
už majú za sebou aj prvé vystú-
penia, za ktoré im patrí obrovská 
pochvala. Spevácky zbor sa pred-
stavil v rímskokatolíckom kosto-
le v Nových Sadoch na hodovej 
slávnosti. Žiaci 1. a 2. ročníka 
účinkovali na tradičných prvác-
kych imatrikuláciách v základnej 

škole. Aj napriek tomu, že sa deti  
umeleckým činnostiam venujú 
len od septembra, tieto vystúpe-
nia dopadli výborne a stretli sme 
sa s veľmi pozitívnym ohlasom, 
čo je pre nás motiváciou  do našej 
ďalšej práce. K ďalším aktivitám 
školy patrí nadviazanie spoluprá-
ce so Spojenou školou internát-
nou v Nitre, ktorú navštevujú deti 
zo zdravotným znevýhodnením. 
V rámci školskej integrácie sa 
žiaci Súkromnej základnej ume-
leckej školy zapojili do  projektu, 
ktorý vyústil do spoločného vy-
stúpenia  na Prehliadke tvorivosti 
v Nitre dňa 18. 12. 2012. Pripra-
vili sme aj vianočne vystúpenie 
žiakov školy, ktoré sa konalo 16. 
12. 2012 v kaštieli v Nových Sa-
doch. 

Eva Pacovská
riaditeľka školy

Vianočný koncert

V jedno krásne októbrové od-
poludnie sa stretli novosadskí 
dôchodcovia, združení v Miest-
nom spolku Jednoty dôchodcov 
Slovenska, na spoločnom pose-
dení v zasadačke obecného úradu. 
Potešil ich zaujímavý a hodnotný 
kultúrny program. Talentovaná 
Miška im zahrala na fl aute, veselé 
a milé deti zo súboru Pelikánik im 
zaspievali i zatancovali a spevác-
ka skupina Čabanka z Čabu ich 
rozospievala a v závere aj roztan-
covala.

Vo výbornej atmosfére, pri 

chutnom občerstvení, sa cítili na-
ozaj príjemne. Túto slávnostnú  a 
príjemnú chvíľu stretnutia umoc-
nila svojim príhovorom aj Mgr. 
Zlatica Slížiková, členka Jednoty 
dôchodcov, a tiež predsedníčka 
Dozorného výboru COOP Jed-
noty v Nových Sadoch. V mene 
predstavenstva Jednoty SD Nit-
ra a miestnej organizácie COOP 
Jednoty poďakovala a zároveň 
odovzdala darček pánovi Jarosla-
vovi Čukanovi, dlhoročnému čle-
novi oboch organizácií, za vyvíja-
né aktivity a za nedávne vydanie 

jeho knihy spomienok.
Bol to okamih veľmi milý pre 

všetkých prítomných, a samozrej-
me dojímavý a prekvapivý pre 
pána Čukana. Milo dojatý sa prí-
tomným prihovoril so srdečným 
poďakovaním. 

Hudba, spev a tanec sprevádza-
li celé dôchodcovské podujatie. 
Na záver si vzájomne popriali 
pevné zdravie, šťastie, spokoj-
nosť a ešte veľa síl do ďalších 
pekných, slnečných dní života.

                                                                      
Elena Pavleová

Dôchodcovia slávili

Posledný júnový piatok bol 
pre súbor Pelikánik skutočne ne-
zvyčajný. Nielenže sa všetci mali 
stretnúť na nezvyčajnom mieste, 
ale mali aj nacvičovať nezvyčaj-
ným spôsobom. Išlo totiž o kon-
coročnú „akciu“ pre všetkých čle-
nov Pelikánika, ktorá sa konala na 
lúke. Dobrou zábavou sa rozlúčili 
s ďalším úspešným školským ro-
kom. Na lúke sa deti nielen po-
vozili na koňovi Lady, ale zahrali 
sa aj ďalšie športové súťaže ako 
skákanie vo vreci, nosenie gulič-
ky na lyžičke, preteky s fúrikom 
pomedzi prekážky a iné. Vrcho-
lom bolo preťahovanie lanom. 
Na jednej strane deti s Veronikou 

Pleškovou a na druhej strane rodi-
čia. Hádajte, kto vyhral? Nechý-
bal tradičný detský guľáš, stôl s 
dobrotami, ale aj dlho očakávaná 
tombola pre deti.

Celý júl deti z Pelikánika od-
dychovali, aby v auguste opäť 
potešili svojím tancom a piesňa-
mi. Hneď prvú augustovú nedeľu 
mal Pelikánik rezervovaný pre 
Furmanské preteky v Goliano-
ve. Spanilá jazda po Golianove 
na koči so zapriahnutými koňmi 
bola určite zážitkom, na ktorý sa 
tak ľahko nezabúda. Nemôžeme 
obísť ani udalosť, ktorá sa zapíše 
do histórie Pelikánika, a to tá, že 
prvýkrát vystúpili aj bývalí väčší 

členovia vo veku od 9 – 12 rokov. 
Môžete vidieť, že sa odlišujú od 
menších členov nielen výškou a 
zložitejšou choreografi ou, ale aj 
novo ušitými bielymi krojmi.

Ani ku koncu leta Pelikánik 
nezaháľal. Spríjemnil slávnostné 
otvorenie kaštieľa v Nových sa-
doch, privítal členov vlády na ich 
výjazdovom rokovaní pred Obec-
ným úradom v Nových Sadoch, 
prijal pozvanie zúčastniť sa na 
poľnohospodárskej a potravinár-
skej výstave na Agrokomplexe v 
Nitre. Posledné augustové vystú-
penie patrilo Nitre, kde ste nás 
mohli vidieť na ihrisku Kynek.

Mgr. Anna Margetínová

Leto s Pelikánikom

 Rok na dedine
Kultúrno-spoločenskú akciu, 

ktorú obec Lužianky usporiadala 
vo svojom kultúrnom dome na 
konci októbra, mala názov Rok 
na dedine. Pozvali aj náš súbor 
Pelikánik, ktorý mal v ňom pri-
blížiť letné hry detí. Celý kultúr-
ny dom hýril výšivkami, krojmi 
iných účinkujúcich, a už podľa 
uvádzajúcich slov Pelikánika na 
pódium bolo cítiť, že pôjde o prí-
jemné podujatie ľudí, milujúcich 
folklór.

Mgr. Anna Margetínová
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Keď na jeseň vetrík veje, det-
ské srdce radosťou sa smeje. A 
prvý októbrový víkend potešil 
nielen detské srdcia a duše orga-
nizátorov obľúbenej „šarkaniá-
dy“, ale aj všetky mamičky, otec-
kov, starých rodičov a kamarátov, 
ktorý nelenili a prišli sa vyšantiť 
k poľovníckej chate. „Môj letí 
najvyššie!“ „Môj je najkrajší!“ 
„Môj najväčší!“ „Môj zase fareb-
nejší!“  pokrikovali deti. Tento 
rok nad Novými Sadmi vzlietli 
šarkany všetkých tvarov a veľ-
kostí. A nielen tie. Niektorí nám 
predviedli aj svoje pilotské ume-
nie a modely lietadielok.

Tým sa náš deň zďaleka ne-
skončil. Nasledovalo opekanie 
pri ohníku, hry, rozprávanie pá-
nov poľovníkov a prechádzka 
lesom aj so psími kamarátmi. V 
príjemnom, teplom prostredí cha-
ty sme si zase kreslili, modelovali 
a tvorili z gaštanov. 

Viete, prečo pri prechádzke 
lesom nesmieme vybrať z vody 
prichystanej pre lesnú zver pa-
ličku? Že nie? Tak príďte budúci 
rok medzi nás, múdry ujo poľov-
ník naučí niečo o našej prírode aj 
Vás. Tešíme sa o rok.

Mgr. Zuzana Jančovičová 

Šarkany nad dedinou

Možno z Vás nikto ani len 
netuší, odkiaľ pochádzajú Vaši 
predkovia a do akej historickej 
línie siahajú. 

V našej obci sa vyskytuje 
rôzna spleť priezvísk, z ktorých 
niektoré sú tu už od nepamäti. 
Najstaršie priezviská v našej obci 
siahajú až do stredoveku a verte-
-neverte, sú potomkami veľmo-
žov a vôbec, prvej aristokracie 
na území dnešného Slovenska. 
Medzi najstaršie šľachtické rody 
patrí rod HONT – POZNANOV-
COV. POZNAN (ide o archaic-
kú skrátenú podobu prídavného 
mena poznaný, veľmi známy, 
slávny). Z vetvy Poznanovcov, 
ktorí mimochodom mali majetky 
a dŕžavy i v okolí Nových Sadov 
a Ardanoviec, sa objavuje meno 
FARKAŠ (vlk), ktoré sa spája 
s predkami FORGÁČOVCOV, 
šľachticov z Nových Sadov. Z 
línie HONT ( kus dreva, výho-
nok) poznáme meno LAMPERT. 
Jeden z nich bol v roku 1135 
zakladateľom kláštora a veľmož 

bzovického benediktínskeho 
opátstva. Iný bol pisárom. Do-
konca kráľ Ladislav I. dal Lam-
pertovi II.  z rodu Hontovcov za 
manželku svoju sestru. On i jeho 
syn Mikuláš v tej dobe doplati-
li na podporu, ktorú vyslovili v 
prospech kandidatúry neuznané-
ho syna kráľa Kolomana Borisa. 
Naproti tomu, ďalší z Lamper-
tovcov Hypolit, podporoval kan-
didatúru oslepeného Almošovho 
syna Bela II. Pri konfrontáciách  
oboch táborov boli zabití Miku-
láš i jeho otec. Ďalšie z význam-
nejších mien môžem spomenúť 
napríklad baróna Révayho, ktorý 
bol načas strážcom uhorskej ko-
runy, alebo rod Lányových, ktorí 
patrili k hornouhorským rodi-
nám.  

A čo Vy? Nepochádzate tiež 
z nejakého aristokratického, či 
kniežacieho rodu? Porozprávajte 
sa o tom doma s najstaršími člen-
mi Vašej rodiny a možno prídete 
na zaujímavé odhalenia. 

Peter Matulník

Šľachta medzi nami

Navštívte naše múzeum
Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku expozície múzea v 

kaštieli rodiny Ghyczyovcov v Nových Sadoch. V budove kaštieľa 
je nainštalovaná výstava výtvarnej a literárnej tvorby pána Róberta 
Žilíka z Mojmíroviec. Expozície v ďalších miestnostiach kaštieľa 
dokumentujú duchovný život šľachty a meštianstva, spoločenský 
život pánov, ich záľuby a kratochvíle, predmety používané v do-
mácom i spoločenskom živote. Sprístupnená expozícia v podkro-
ví kaštieľa je venovaná životu slovenského roľníka a práci, ktorú 
vykonával.  Oko vidieckeho návštevníka určite potešia nástroje, 
aké používali jeho dedovia a pradedovia pri dorábaní svojho kaž-
dodenného chleba. Nájdete tu nástroje používané pri práci na poli 
a v domácnosti.

Prehliadku si môžete objednať na telefónnom čísle 037/7894863 
počas stránkových hodín obecného úradu.

Vstupné pre deti do 15 rokov 0,50 €
Pre mládež a dospelých 1,00 € 

Pri menšom počte ako 10 osôb je vstup na prehliadku za jednot-
ný poplatok 10 €.

V prípade záujmu je prehliadka kaštieľa a expozície múzea  do-
plnená zaujímavým výkladom  sprievodcov bez navýšenia ceny 
vstupného.

Privítame tiež záujem fi riem o organizovanie rôznych seminá-
rov,  prípadne výročných stretnutí v najreprezentatívnejšej a naj-
väčšej miestnosti kaštieľa.

Cena za prenájom priestorov kaštieľa na 1 – 4 hodiny 100,00 €
Za každú začatú hodinu  20,00 €
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NOVOSADSKÉ 
ČRIEPKY 
HISTÓRIE 
DO ROKU 1930

Rechtori evanjelícki. Vavrinec 
Pelargus, Ondrej Nikolay, Juraj 
Stefanides (neskôr farár v Šágu), 
Venceslaus Vavrik, Štefan Mi-
kušič, Jur Fidicinius, Ján Lub-
licenus, Michal Kyselý, Ondrej 
Pohánka, Michal Anguš, Jozef 
Zbaviteľ, Ján Páleš, Karol Páleš, 
Adamčík, Štefan Krajčovič (chýr-
ny človek, národovec, založil v 
mieste Maticu slovenskú, Soko-
la, telocvičnú jednotu, horlil už v 
svojej dobe za globálnu metodu, 
bol prenasledovaný), Viliam Šim-
ko, Adalbert Bogyay.

Rechtori katolícki. Georgius 
Szivány, Georgius Gyuricsek, 
Jakub Blanárik, Galus Berkovič, 
Anton Vanič (rodom Čech), Bališ, 
N. Ledéczy, N. Strelka, N. Grú-
bik, Štefan Čepan, Ján Gazdag, 
Gabriš Izakovič, Augustín Figu-
ra, Jozef Ujhely, Anton Matulay, 
Anton Šticay, František Mojto 
(všeobecne obľúbený človek, 
linquista a literát, odišiel do Nit-
ry), František Lübke.

Cintoríny. Svoj cintorín mali aj 
katolíci aj evanjelíci. Evanjelícky 
je však mladšieho dáta, lebo ešte 
v roku 1755 pochovávali aj evan-
jelíkov vedľa katolíckeho cinto-
rína. Cintoríny boly tiež v zlom 
poriadku. Boly pri kostoloch. 

Sochy a kríže. Socha Panny 
Marie, ktorá bola postavená po-
vyše kostola r.1812, obnovená r. 
1912, stojí doteraz. Aj na cinto-
ríne socha sv. Jána podnes stojí. 

Na cintoríne bol vystavaný blízo 
starého kostola kamenný kríž r. 
1778. Drevený kríž vedľa cesty 
do Carovín sa zachoval dodnes. 

Babtisti. Po prevrate niekto-
rí prívrženci evanjelíckej cirkvi 
sa pridali k náboženskej sekte 
babtistov. Babtisti majú svoje 
stedisko na Kotrbáli, kde u súk-
romníka Plešku majú svoju mod-
litebňu. Prívrženci tejto sekty sa 
vyznačujú prísnym ukázneným 
životom. Krstia sa, až keď sú do-
spelí. A to pohrúžením v potoku. 

Židia. Ešte sa treba zmieniť o 
jednej náboženskej spoločnos-
ti – o židoch. Prvé zprávy o nich 
máme v Kanonickej visitáciii z r. 
1780. Podľa nej židia majú svoju 
synagogu aj cintorín. Cintorín je 
ohradený múrom. O ich historii 
sa nepodarilo zistiť nič. Niet pra-
meňov. Je isté, že v dedine tvorili 
vždy akúsi kastu, či už ako statká-
ri alebo ako miestni obchodníci.   

Povaha. A teraz načim pre-
hovoriť, akej boli povahy naši 
predkovia, ako medzi sebou spo-
lunažívali, aký bol pomer medzi 
katolíkmi a evanjelíkmi. Stačí 
nám znova pripomenúť, že boli 
Slováci – a už vieme, akí boli. 
Nuž, holubičej povahy. Speva-
ví, zbožní, vrchnosti svetskej a 
duchovnej poddaní a poslušní. 
Tiež je hodno zaznamenať, že už 
v starších časoch bola pestova-
ná vzájomnosť československá. 
Napríklad Ondrej Pecník, rodom 
z Moravy, bol tu evanjelíckym 
pastorom, Anton Vanič, rodom z 
Čiech, bol zas rechtorom na kato-
líckej škole. Bol muž šľachetný, 
poslušný a vzorný učiteľ. Obča-
nia ho mali radi. 

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

HISTÓRIA 
OBCE SILA 
DO ROKU 1930

Svetová vojna. Písal sa rok 
1914. Dňa 1. augusta o 2. hodi-
ne v noci bolo vybubnované, aby 
každý odobraný vojak do 36. roku 
nastúpil behom 24 hodín miesto u 
svojho regimentu. Strach z neistej 
budúcnosti opanoval všetkých. 
Málo bolo tých, ktorý zo zveda-
vosti s dobrodružnosťou ducha 
opúšťali našu malú dedinku. Cieľ 
za čo vlastne idú prelievať svoju 
mladú krv, bol im neznámy. Vlasť 
uhorská, jej záujmy boly im ďa-
leké. Z našej malej dedinky pri 
prvej mobilizácii odišlo 20 voja-
kov. 7. decembra bola druhá mo-
bilizácia vojakov od 36 do 40 ro-
kov a asentírka 20 – 36 ročných, 
ktorí dosiaľ neboli odobraní. Ne-
isté chýry boly potvrdené prvými 
ranenými, čo prišli zotaviť sa do 
rodnej dedinky. Prvý očitý svedok 
veľkej vojny bol Štefan Fuska. A 
ďalej prichádzali vojaci a zase 
odchádzali do neistej budúcnosti. 
Domov opušťali v biede a nedo-
statku. Drahota bola zvlášť o cu-
kor, petrolej, soľ a tabák. Ženičky 
odchádzali do Nitry, aby si tam 
za vajcia a múku nakúpili cukru 
a petroleja. Obilie vo vreciach 

stálo, mlynári nechceli mleť len 
za veľké poplatky. V r. 1916 a 
1917 rekvirovali zbožie a lichvu. 
Poslední čo rukovali, rukovali 25. 
mája 1918. Boli to: Florian Paučír 
a Ján Mihaček. I zvony kerťanské 
slúžily ako nástroj vojny. Z troch 
zvonov dva veľké vzali iba jeden 
malý nechali. Sám farár L. Ballay 
zvonil pol hodinu na nich, než ich 
na kusy poroztĺkané poshadzovali 
dolu. V r. 1915 i mosadzné píšťale 
z organu pobrali. 

Ruskí zajatci. V Sile boli traja 
ruskí zajatci ako poľnohospodár-
ski pracovníci. 

Invalidi svetovej vojny. Inva-
lidmi svetovej vojny boli: Štefan 
Fačkovec, Dominik Machalka, 
Kornel Gabalec, Ján Osuský, Ján 
Kukučka a Ján Vašek.

Padlí. I padlých obetí z našej 
dedinky bolo dosť, keďže dosiaľ 
niet u nás meno ich vryté v kameň 
pomníka padlých, nech aspoň tu 
ich mená sú zaznačené a hovoria 
budúcim o zabudnutých nezná-
mych hrdinoch. Boli to: Ľudo-
vít Fačkovec, Vendel Bošanský, 
Štefan Fuska, František Šulte, 
Vendel Kukučka, Vít Andacký, 
Vít Fačkovec, Ján Molnár, Vít 
Toman, Michal Gavorník, Florian 
Pinkava, Františ Drgoň, August 
Butke, Michal Drgoň a Ján Štefo. 

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

ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE

Hádam každého z nás, čo 
máme radi prírodu a chodíme 
s otvorenými očami, zaujal let 
dravca, ktorý sa ľahučko vzná-
šal v povetrí a pozorným okom 
hľadal svoju korisť. Niektorí by 
aj vedeli určiť, čo za dravca sa 
vznáša nad ich hlavami.  Naprí-
klad, ako väčšina z nás vie,  taký 
letiaci sokol má konce krídel 
v tvare trojuholníka. A čo taká 

sova? Vedeli ste, že môže otočiť 
hlavu o 270 stupňov? Že nie? Tak 
naši prvostupniari majú takéto 
základné informácie o našich 
dravcoch už v malíčku. Nedávno 
totiž do našej školy zavítala sku-
pina mladých ľudí, ktorí sa drav-
com intenzívne venujú a svojou 
záslužnou činnosťou podávajú 
svedectvo aj o časoch minulých, 
keď skoro každý šľachtic mal na 

svojom panstve človeka, ktorí mu 
pre účely poľovníctva cvičil drav-
ce, najmä sokoly. Mladí sokoliari 
našim žiakom predviedli výcvik 
svojich zverencov a poskytli 
o každom predvádzanom drav-
covi veľa dôležitých informácií. 
Žiaci si mohli niektoré dravce po-
hladiť a tiež sa s nimi vyfotogra-
fovať. Azda najväčším zážitkom 
pre žiakov bolo to, že im dravce 
prelietali tesne nad hlavami. Výr 
Hubert ukázal, čo je to dravčia ná-
tura a neposlušnosť. Odmietal sa 

totiž vznášať pod stropom našej 
školskej chodby, no len dovtedy, 
kým mu jeho cvičiteľ neukázal  
odmenu v podobe malého kúska 
mäsa. Jeden z cvičiteľov žiakom 
prezradil, že takáto forma nepo-
slušnosti a odmietanie návratu 
k cvičiteľovi môže trvať i niekoľ-
ko hodín.

 Návšteva sokoliarov zane-
chala u žiakov príjemné dojmy a 
určite na zážitky s dravcami len 
tak ľahko nezabudnú.   

Mgr. Mário Ručkay

Dravce nad hlavami
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Kaštieľ v Nových Sadoch bol 
Pamiatkovým úradom Slovenskej 
republiky zapísaný do Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu a 
vyhlásený za kultúrnu pamiatku 
dňa 2. 10. 1963.

Úspešný projekt  pod názvom 
„Múzeum združenia Radošinka“ 
zachránil zdevastovanú budovu 
kaštieľa, a tým aj posilnil kultúrny 
potenciál regiónu. 

Dňa 18. 8. 2012 sa v našej obci 
uskutočnilo slávnostné otvorenie 
kaštieľa po celkovej rekonštruk-
cii. Budova kaštieľa bola v dezo-
látnom stave, hrozila devastácia 
budovy, ale v poslednej chvíli sa 
ju podarilo zachrániť. Napriek 
prebiehajúcej rekonštrukcii počas 
celého roka, sa mesiac august nie-
sol v duchu príprav na slávnostné 
otvorenie. Dátum 18. 8. 2012 sa 

zapíše do histórie obecnej kroni-
ky, nakoľko v tento deň sa otvorili 
brány kaštieľa pre širokú verej-
nosť. Davy prichádzajúcich ľudí 
už od rána naznačovali, že nielen 
občania z tunajšej obce, ale aj ro-
dáci a občania z okolitých obcí, 
majú záujem o prehliadku kaštie-
ľa  a prezentácie múzea. V budo-
ve kaštieľa mohli vidieť výstavu 
výtvarnej a literárnej tvorby pána 
Žilíka z Mojmíroviec a expozíciu  
Slovenského poľnohospodárske-
ho múzea v Nitre. Počas celého 
dňa bola prehliadka exponátov 
doplnená zaujímavým výkladom  
sprievodcov.  

Slávnostný akt otvorenia 
kaštieľa sa začal v popoludňajších 
hodinách slávnostným príhovo-
rom starostky obce. Po príhovo-
roch pozvaných hostí pokračoval 

kultúrnym programom. Príjem-
ným spestrením programu bolo 
vystúpenie  historických skupín, 
odovzdanie ocenenia vedúcej fol-
klórneho súboru Pelikánik Vero-
nike Pleškovej za obetavú prácu 
na zachovávaní a rozvíjaní fol-
klórneho dedičstva a koncert Evy 
Pacovskej. 

Občianske združenie Mikro-
región Radošinka pri tejto príle-
žitosti usporiadalo remeselnícky 
jarmok a tvorivé dielne pre deti. 
Kultúrny program pokračoval v 
parku pri obecnom úrade, kde fol-
klórny súbor Pelikánik, manželia 
Olejároví, skupina heligonkárov 
a DJ M-Homza zabávali prítom-
ných do neskorých večerných 
hodín.  

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k zdarnému priebehu pod-
ujatia, poslancom obecného zastu-
piteľstva, pracovníkom obecného 
úradu a celému organizačnému 
tímu, ktorý tvorili: Michalíková 
Ľubomíra, Balúchová Tatiana, 
Hurtová Lýdia, Pristašová Zuza-
na, Jančovičová Zuzana, Hubáček 
Martin, Krčmár Jozef ml., Kop-
čeková Michala, Daniš Stanislav,  
Ábelová Katarína, Kulíšková 
Mária, Ingeli Rastislav, Rizeková 
Alžbeta, Náhliková Božena, Ruč-
kayová Gabriela, Búcorová Joze-
fína, Michnová Emília, Hlaváč-
ková Mária, Kukučková Tatiana, 
Štefanková Mariana, Kostelecová 
Nina, Fábry Mário, Tisovská Edi-
ta, Ručkay Mário, Pacovská Eva, 
Kopáčik Juraj, Krčmárová Zuza-
na, Štefánik Milan.  

redakcia

 Slávnostné otvorenie kaštieľa

Zrekonštruovaná budova 
kaštieľa v Nových Sadoch už pri-
lákala viac ako jednu tisícku náv-
števníkov. Tajomstvá, ktoré ukrý-
vajú vnútorné priestory, zlákali aj 
nás a 26. septembra sa žiaci našej 
školy postupne vystriedali na pre-
hliadke kaštieľa a vystavených 
exponátov múzea. Žiakov spre-
vádzali vyučujúci dejepisu Tisov-
ská a Ručkay. Prehliadka začínala 
trochu netradične. Žiaci najskôr 
vyšli do priestorov podkrovia, kde 
si vďaka pútavej prezentácii   uči-
teľky Slobodovej pripomenuli dva 

náročné roky, kedy ťažké mecha-
nizmy a pracovný ruch často rušili 
priebeh vyučovania. Prezentácia 
približovala postupnosť rekon-
štrukčných prác na historickej bu-
dove a žiaci si mohli zaspomínať, 
ako vyzerala budova kaštieľa pred 
rekonštrukciou a porovnať ju s 
dnešnou podobou. Po prezentácii 
si žiaci prezreli výstavu exponá-
tov Poľnohospodárskeho múzea v 
Nitre, ktoré sú zapožičané na ob-
dobie jedného kalendárneho roka. 
Exponáty predstavujú predmety  
súvisiace s bežným životom člo-

veka v minulých storočiach. Od 
poľnohospodárskeho náradia cez 
rôzne pomôcky v domácnosti až 
po umelecky vyrezávané úle. Po 
prehliadke exponátov v podkrov-
ných častiach kaštieľa smerovali 
kroky návštevníkov do priesto-
rov na prvom poschodí, kde si 
vypočuli prednášku o majiteľoch 
kaštieľa od čias šľachticov z rodu 
Assa až po posledných vlastníkov 
z rodu Ghýczy. Potom nasledo-
vala prehliadka exponátov, ktoré 
približujú život privilegovaných 
vrstiev spoločnosti v minulosti.  
Prehliadka pokračovala v prízem-
ných častiach kaštieľa, v ktorých 
sa nachádzajú exponáty s veľmi 

bohatou výpovednou hodnotou. 
Zariadenie salónika, ktoré pochá-
dza z 19. Storočia , malo pouká-
zať na nákladný a pohodlný život 
šľachty v minulosti.  Prehliadka 
sa končila pod balkónom, kde 
sprevádzajúci učitelia vysvetlili a 
ukázali žiakom niektoré architek-
tonické prvky na budove kaštieľa. 

Isté je, že viaceré triedy sa do 
priestorov kaštieľa ešte niekoľko-
krát vrátia. Stane sa tak najmä v 
rámci vyučovania dejín a aktivít 
Mladých historikov. Už dnes sa 
tešíme na vyučovanie v priesto-
roch budovy, ktorá dýcha storo-
čiami.      

Exkurzia v kaštieli 

Mgr. Mário Ručkay
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Písal sa 23. október 2012. Bolo 
krátko po siedmej hodine rannej a 
v škole sa už pomaličky sústreďo-
vali členovia vedeckej expedície, 
ktorí mali za úlohu odhaliť jedno 
z najskrytejších tajomstiev egypt-
skej múmie. Z rannej hmly sa po-
stupne ako prízraky vynárali ďalší 
a ďalší dobrodruhovia. V dohod-
nutý čas, presný ako švajčiarske 
hodinky, sa objavil i náš pán šofér 
s autobusom, s ktorým sme sa na 
vedeckú cestu plnú dobrodružstva 
a zážitkov rozhodli vybrať. Cesta 
bola namáhavá, plná prekážok a 
najmä hmly, ktorú pravdepodobne 
zoslala na nás egyptská múmia, 
aby si svoje tajomstvo uchránila 
pred dotieravými vedátormi. Do 
hustých osídiel hmly občas zasvie-
tilo slniečko, akoby nás navigovalo 
k cieľu našej cesty. Vtedy nám na 
tváre vystúpil úsmev. Vedeli sme, 
že najvyšší z egyptských bohov 
RE je nám priaznivo naklonení, a 
aj on si želá, aby sme tajomstvo 
odhalili a múmiu poslali na več-
nosť. Múmia našla svoje útočisko 
v centre vied a vedeckých pokusov 
v ATLANTIS CENTER v Levi-
ciach. Po príchode na miesto urče-
nia, náš vedecký tím rýchlo zma-
poval situáciu. Vďaka obetavej 
pracovníčke centra sme o múmii 

zistili podrobné informácie, vypra-
covali plán a nemilosrdne zasiah-
li. Na základe našich vedomostí 
o Starovekom Egypte sa nám po-
darilo odhaliť tajomstvo múmie a 
starými rituálmi sme jej pomohli 
na onen svet. Keď nebezpečenstvo 
pominulo, ochotné pracovníčky 
vedeckého centra nás previedli po 
svojom panstve a my sme si mohli 
otestovať svoje poznatky aj z ďal-
ších vyučovacích predmetov, než 
len z dejepisu. Magnetizmus, gra-
vitácia, optické klamy, zrkadlové 
písanie, bublinový výťah, vodný 
vír, guľa, ktorá sa kotúľa do kopca, 
Leonardov latkový most, optika a 
akustika, akustické delo, domáca 
elektrárnička a veľké množstvo 
ďalších zaujímavostí preverilo 
naše zručnosti, vedomosti, schop-
nosti a logické myslenie. Následné 
posedenie v ATLANTIS bufete a 
doplnenie energie nám pripadalo 
ako vykúpenie zo sveta vedeckých 
poznatkov. Dobre naladení víťaz-
stvom nad múmiou a plní nových 
poznatkov odskúšaných v praxi 
sme sa vracali domov. 

Pre tých, ktorí tam ešte neboli. 
Budúci rok ideme opäť. Prihláste 
sa a zažite to, čo sme zažili my.  

Mgr. Mário Ručkay

Tajomstvo múmie 

JA PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM,
ŽE NA HODINÁCH POZOR DÁM.

PRIPRAVÍM SA RIADNE,
DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE.

PÍSMENKÁ  A  ČÍSLA  ÚHĽADNE NAPÍŠEM PEROM
A  NAKLONÍM ICH VŽDY SPRÁVNYM  SMEROM.

PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA
DODRŽÍM  VŽDY A RÁD,

AK  CHCEM BYŤ S TRIEDOU KAMARÁT.
USILOVAŤ SA BUDEM ZVLÁDNUŤ TO SÁM,
TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ PRISAHÁM!

Veľká vďaka patrí aj šikovným a ochotným žiakom deviateho roční-
ka, ktorí sa aktívne podieľali na samotnej slávnosti prvákov a prispeli 
tak k jej úspešnému priebehu.  

Mgr. Eva Mažárová

Imatrikulácie prvákov

„Vďaka Ti Bože, nebeský Otče,
za krásu sveta, za každý plod.
Za plné klasy, za poľné kvety,
za dary zeme, lesov a vôd.“

Týmito slovami vstupovali deti z Pelikánika  predposlednú 
septembrovú nedeľu do katolíckeho kostola v Nových Sadoch, 
aby sa aj oni poďakovali za úrodu. V rukách niesli košíky plné 
toho, čo si spolu s rodičmi a starými rodičmi vypestovali vo svo-
jich záhradách, a tak aj oni mohli prispieť ku krásnej atmosfére 
v chráme.

O týždeň nato sa evanjelickým kostolom ozývali skutočne 
krásne žalmy, ktoré deti z Pelikánika dôstojne odprezentovali.  
Tu je jeden z nich:

„Vráť sa späť, oj, vráť sa, dieťa moje,
Otec ťa vyzerá dávno už.

Všetko ti odpustil, miluje ťa,
obeť dal za teba, jemu slúž!“

..
Mgr. Anna Margetínová

Vďaka Ti  Bože

29. október 2012 bol slávnost-
ným dňom v našej základnej ško-
le. Prváci ho začali „Zlatou brá-
nou“, ktorú im pripravili deviataci 
z velikánskych papierových paste-
liek. Slávnosť imatrikulácie bola 
umocnená prítomnosťou kama-
rátov z materskej školy, starších 
žiakov a ich rodičov. Prváci sa 
predstavili krátkym programom, 
v ktorom dokázali, že za pár týž-
dňov sa v škole naučili počítať, 
spoznávať prvé písmená, recito-
vať.  Svoje vedomosti  preukázali 

aj z anglického jazyka zaspieva-
ním viacerých piesní. Pod vede-
ním učiteľky Pacovskej,  prváči-
kovia predviedli ako vedia krásne 
spievať a dramatizovať „Bambuľ-
ku“ a „Malých muzikantov“. Spl-
nili viacero náročných úloh, ktoré 
boli pre nich pripravené, aby sa 
dostali k najdôležitejšiemu bodu 
ich veľkého dňa. Tým bodom 
bolo slávnostné zloženie sľubu 
prváka a následné pasovanie a 
odovzdávanie pamätného domov-
ského listu a šerpy. 
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Slovensko je krajina s bohatou 
históriou. Jej hmotné svedectvá sú 
významnou súčasťou európske-
ho kultúrneho dedičstva a našim 
národným pokladom, ktorý nám 
môžu závidieť mnohé krajiny. 
Dňa 19. septembra sme sa vybrali 
pozrieť na dve  významné miesta 
našej histórie.  

Už tradičná septembrová exkur-
zia nás tento školský rok dovied-
la do nádherne zreštaurovaného 
kaštieľa v neďalekých Oponiciach. 
Centrom našej pozornosti bola 
miestna historická knižnica. Tá 
vo svojich najkrajších obdobiach 
obsahovala viac ako 34 tisíc kníh. 
Tá dnešná ich má síce len niečo 
cez 17 tisíc, no preputovali by 
sme vďaka nim celý svet. Dotý-
kať sa starých kníh je zakázané. 
Slovenské ani české knihy tu ne-
nájdeme. Apponyiovci čítali fran-
cúzske, talianske, nemecké, an-
glické, maďarské, latinské, grécke 
a hebrejské diela. Pán Peter Králik 
zhromaždil o  Apponyiovcoch ne-
uveriteľné množstvo informácií a 
materiálov. V knižnici sú okrem 
kníh aj staré listy, fotografi e, do-
bová tlač, v ktorej sa významná 
uhorská rodina spomína. Dodnes 
je napríklad v kontakte so synom 
a vnukom Geraldiny Apponyiovej, 
ktorá sa v roku 1938 vydala za al-
bánskeho kráľa. Možno sa onedl-
ho ukážu v Oponiciach.  

Po návšteve v Apponyiho kniž-
nici naša cesta smerovala do obce 
Bojná a jej najbližšieho okolia. 
Bojná bola dávnym centrom vý-
chodnej časti Inoveckého pohoria, 
ktoré sa stalo známym až v posled-
ných rokoch, zásluhou šťastných 
objavov a obetavosti viacerých 
ľudí, ktorým záleží na odkrývaní, 
poznávaní a propagovaní sloven-
skej histórie. Jej široké okolie bolo 
osídlené už v paleolite a postup-
ne sa na ňom vystriedalo viacero 
kultúr a národov,  ako boli Kelti a 
Kvádi.

Po odchode Germánov a rôz-
nych nomádskych skupín, ktoré 
počas sťahovania národov po ur-
čitý čas žili i v tomto priestore, sa 
tu v priebehu 6. storočia usídlilo 
slovanské obyvateľstvo. A práve 
Slovania a slovanské osídlenie nás 
najviac zaujímalo. Najskôr sme 
si so zatajeným dychom vypoču-
li prednášku pani sprievodkyne 
a prezreli exponáty v miestnom 
múzeu. Pred nami v presklených 
vitrínach ležala časť najstaršej 
histórie nášho národa. Šperky, 
remeselnícke výrobky, predmety 
dennej potreby, zbrane, odev, ná-
stroje roľníkov a remeselníkov. 
To všetko na nás dýchalo dávnou 

minulosťou, to všetko ležalo dlhé 
storočia v zemi a čakalo na obja-
venie. Čakalo na to,  aby podalo 
svedectvo o vyspelosti našich 
predkov, o šikovných rukách zruč-
ných remeselníkov i o chvíľach, 
kedy bolo nutné siahnuť po zbrani 
a brániť svoje životy, majetok a 
domovinu. 

Z budovy obecného úradu, v 
ktorom sa múzeum nachádza,  
sme smerovali do terénu, priamo 
do lokality Bojná (Valy), kde už 
niekoľko rokov prebieha archeo-
logický výskum.

Zhruba po šiestich kilometroch 
cesty autobusom sme vystúpili 
na lesnej cestičke a v príjemnom 
šere lesa sme ďalšie dva kilometre 
museli zvládnuť už po vlastných. 
Na hranici medzi pokojnou pre-
chádzkou a prudkým  stúpaním do 
kopca nás privítal a energiu dodal 
zurčiaci potôčik, ktorý sme všet-
ci šťastne prekonali vďaka malej 
lávke. Po strmom stúpaní sme sa 
čoraz viac ponárali do okolitých 
lesov. Niektorým dochádzal dych, 
ale ak sme nechceli byť na po-
smech miestnemu sprievodcovi, 
ktorý mal na svojom chrbte pod-
statne viac rokov ako my a únavu 
na sebe nedal znať, museli sme,  so 
zaťatými zubami, pekne kráčať až 
do cieľa. 

Cieľom našej túry boli pozostat-
ky rozsiahleho hradiska, ktoré bolo 
v čase našej návštevy  obsadené 
pracovníkmi – dobrovoľníkmi. Tí 
pracovali na rekonštrukcii valu pri 
východnej bráne. V hradisku sme 
si prezreli zariadenie slovanského 
príbytku – polozemnice  a vyskú-
šali sme si tento príbytok i jedno-
duchým kľúčom zamknúť. Spo-
čiatku to nebolo také jednoduché, 
no neskôr, poctivým skúšaním sa 
nám to podarilo. Náš sprievodca, 
ktorý bol i šťastným nálezcom 
cenných predmetov, nám poroz-
prával veľa zaujímavosti, ktoré 
archeologický výskum priniesol. 
Ukázal nám  miesta, kde našiel 
veľmi cenné predmety a čosi pre-
zradil aj o svojich pocitoch, keď v 
rukách zvieral predmety nesmier-
nej historickej hodnoty. 

Po namáhavej túre sa osaden-
stvo nášho autobusu tešilo na chví-
le oddychu na Ranči pod Babicou. 
Prezreli sme si miestnu mini ZOO 
a naši rybári – amatéri si aj nejaký 
úlovok niesli so sebou domov. Na 
spiatočnej ceste sa k nám už prida-
la i zväčšujúca sa oblačnosť, ako-
by čakala len na to, kedy sa naša 
tohtoročná jesenná púť za histó-
riou skončí.

  
Mgr. Mário Ručkay

Jesenné  putovanie za históriou 

Štvrtok 18. októbra 2012 sa 
skupine našich žiakov trvalo 
zapíše do pamäti. Stali sa totiž 
účastníkmi veľkého cvičenia 
civilnej ochrany obyvateľstva 
na ohrozenom území jadrovým 
zariadením „Havran 2012“. V 
tomto cvičení išlo o simulova-
nú  haváriu v jadrovej elektrárni 
Jaslovské Bohunice, následky 
ktorej zasiahli jej široké okolie. 
Do záchranných prác boli začle-
nené všetky bezpečnostné a zá-
chranné zložky štátu. 

Našej škole sa dostalo tej poc-
ty, že sa na tomto cvičení mohla 
zúčastniť. 44 „statočných“ po vy-
hlásení evakuácie obyvateľstva 
organizovane opustilo priestory 
školy a nastúpilo do pripravené-
ho autobusu, ktorý ich odviezol 
do kontrolného a roztrieďova-
cieho stanovišťa v Nitre. Tu bola 
vykonaná dozimetrická kontrola 
evakuantov pracovníkmi Kon-
trolného chemického laborató-
ria civilnej ochrany v Nitre na 
prítomnosť radiačných látok. 
Cesta z Nových Sadov do Nitry 
nám trvala „rekordných“ cca 10 
minút. Takto rýchlo sa nikto zo 
zúčastnených do Nitry ešte ne-
dostal. Bolo to vďaka policajnej 
eskorte, ktorá im zabezpečila 
prejazdy križovatiek a rýchly a 
plynulý presun na miesto urče-
nia. Samozrejme, že tento záži-

tok si žiaci aj príkladne užívali 
a policajti mali ich  sympatie. Po 
príchode na stanovište podstúpi-
li viaceré merania, prešli stanmi 
chemickej očisty, kde dostali zák-
ladné informácie o tom, čo by sa 
v nich s nimi dialo, keby sme boli 
zasiahnutí rádioaktivitou. Niek-
torí podali informácie pre médiá 
a na chvíľu sa stali hviezdami 
televíznych obrazoviek a rozhla-
sového éteru. Po chemickej očis-
te  autobus s policajnou eskortou 
previezol žiakov a pedagógov do 
Jelenca, obce, kde bolo vytvore-
né núdzové ubytovanie pre ľudí  
radiáciou zasiahnutých oblastí. 
Žiakom bol predstavený scenár 
ďalších krokov pri ochrane ich 
životov. Na spestrenie popo-
ludnia im členovia Špeciálnej 
kynologickej záchrannej služby 
Slovakia predstavili výsledky 
svojej namáhavej a mnohokrát 
nedocenenej práce. Predviedli 
tiež  výcvik svojich štvornohých 
pomocníkov. Po ukončení pre-
zentácie a vykonaní evidencie 
evakuovaných v stanici nástupu 
v Jelenci, boli evakuovaní žiaci 
prevezení späť domov. 

Deň preplnený zážitkami  bol 
úspešne za nimi. Žiaci získali 
nové poznatky a skúsenosti, ktoré 
budú môcť využiť na školských 
branných cvičeniach i v prípade 
ozajstného ohrozenia životov. 

Mgr. Mário Ručkay

„Havran 2012“
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III. A trieda – muži

Klub Z V R P Skóre  Body
1.Nové Sady 13 9 1 3 38:18 28 
2.Lužianky 13 9 0 4 31:20 27 
3.Selice 13 8 2 3 38:17 26 
4.Rumanová 13 7 3 3 29:17 24 
5.Hájske 13 7 0 6 27:23 21 
6.Cabaj-Čápor 13 6 3 4 24:20 21 
7.Rišňovce 13 6 3 4 25:25 21 
8.Mojmírovce 13 5 3 5 33:31 18 
9.Svätoplukovo 13 5 2 6 26:32 17 
10.Výč. Opatovce 13 5 1 7 21:22 16 
11.Trnovec n/Vh 13 3 4 6 23:30 13 
12.Diakovce 13 3 2 8 18:32 11 
13.Čakajovce 13 3 2 8 15:36 11 
14.Jarok 13 1 2 10 18:43 5

Dorast – skupina B 

Klub Z V R P Skóre Body
1.Nitr. Hrnčiarovce 11 8 3 0 43:13 27 
2.Vinodol 11 7 2 2 55:12 23 
3.Nové Sady 11 7 1 3 50:22 22 
4.Cabaj–Čápor 11 6 2 3 32:14 20 
5.Trnovec n/Vh 11 6 1 4 26:19 19 
6.Horná Kráľová 11 5 2 4 36:23 17 
7.Výč. Opatovce 11 5 1 5 47:28 16 
8.Rumanová 11 5 1 5 29:36 16 
9.Kráľová n/Vh 11 5 0 6 26:28 15 
10.Jarok 11 2 1 8 10:39 7 
11.Mojmírovce 11 1 1 9 13:39 4 
12.Selice 11 1 1 9 10:104 4 

 Žiaci – skupina C 

Klub Z V R P Skóre  Body
1.Alekšince 9 7 1 1 61:16 22 
2.Veľké Zálužie 9 6 3 0 49:11 21 
3.Výč-Opatovce 9 5 2 2 44:4 17 
4.Zbehy 9 5 2 2 44:18 17 
5.Lukáčovce 9 5 1 3 51:31 16 
6.Jarok 9 4 0 5 19:32 12 
7.Lehota 9 3 2 4 21:38 11 
8.Nové Sady 9 2 1 6 16:38 7 
9.Lužianky 9 1 0 8 11:96 3 
10.Báb 9 0 2 7 6:38 2 

FUTB. TABUĽKY

Po skončení futbalového roč-
níka 2011 – 2012, ktorý sa skon-
čil pre našu telovýchovnú jedno-
tu úspešne a mužstvo dospelých 
postúpilo do vyššej súťaže, sa 
naše mužstvá začali pripravovať 
na nový súťažný ročník. Cez let-
nú prestávku však prišlo aj k nie-
ktorým zmenám na trénerských 
postoch. Mužstvo žiakov po Bo-
hušovi Toráčovi prevzali Štefan 
Jurika a Dominik Halvoník, kto-
rí spolu s Martinou Mažárovou 
vedú aj mužstvo prípravky. V 
dorasteneckej kategórii zostala 
pri vedení osvedčená dvojica Jo-

zef Mako a Oto Zelenák, ku kto-
rým pribudol Peter Novotný. Pri 
mužstve dospelých prišlo taktiež 
k zmene. Romana Hruboňa , 
ktorý s mužstvom postúpil do 2. 
A triedy a z rodinných dôvodov 
odstúpil z pozície trénera, nahra-
dil hrajúci tréner Marián Molnár. 
Tím pod jeho vedením dokazuje 
svoje kvality aj vo vyššej súťaži, 
čoho výsledkom je po jesennej 
časti pre nováčika možno ne-
čakané, ale určite zaslúžené 1. 
miesto v 2. A triede.

Počas letnej prestávky a je-
sennej časti futbalovej súťaže sa 

členovia TJ rozhodli zvýšiť kva-
litu nášho trávnika niekoľkými 
brigádami. Na týchto brigádach 
bol osadený nový závlahový 
systém a taktiež upravené nie-
ktoré terénne nerovnosti na hra-
cej ploche.

Aj touto cestou by vedenie 
TJ chcelo poďakovať všetkým 
tým, ktorí priložili ruku k die-
lu a zúčastnili sa brigád, ale aj 
sponzorom, ktorí svojou materi-
álnou alebo fi nančnou pomocou 
prispeli k úspešnému futbalové-
mu roku 2012. 

P. N. 

Činnosť futbalového klubu

V sobotu 20. októbra 2012 sme 
na multifunkčnom ihrisku zorga-
nizovali „miniturnaj“ futbalovej 
prípravky Telovýchovnej jednoty  
Nové Sady. Napriek chladnej-
šiemu počasiu sme mali slušnú 
účasť, a to i v podobe povzbudzu-
júcich rodičov.

 
Deti boli rozlosované do troch 

tímov. Každý tím si zvolil pre ten-
to turnaj svoj názov:

REAL : Filip Klampár, Marek 
Plesník, Dianka Matušíková, Lu-
káš Sýkora, Samuel Chreno

SLOVENSKO: Patrik Matušík, 
Simon Jurika, Natália Plesníková, 
Matúš Sýkora, Michael Lahučký 

BARCELONA: Samuel Mich-

na, Juraj Striha, Jakub Jurika, 
Matej Cingel, Simon Pinkava

Tímy odohrali systémom každý 
s každým  spolu 3 zápasy. Hralo 
sa 2 x 10 min s 5 min prestávkou. 

Výsledky jednotlivých zápasov 
spolu s menami strelcov:

SLOVENSKO – BARCELONA
0:6  góly: 2x Juraj Striha, Samuel 
Michna, Jakub Jurika, Matej Cin-
gel, Simon Pinkava
BARCELONA – REAL
4:1 góly: 4x Juraj Striha – Marek 
Plesník
REAL – SLOVENSKO
4:0 góly: 2x Filip Klampár, 2x 
Marek Plesník

Výsledná tabuľka určila umiest-
nenie tímov:

1. BARCELONA 2 2  0  0      10:1 6
2. REAL 2 1 0 1        5:4 3
3. SLOVENSKO 2 0 0 2      0:10 0

Tabuľka najlepších strelcov:

1.Juraj Striha 6 gólov
2.Marek Plesník 2
3.Filip Klampár  2
4.Samuel Michna  1
5.Jakub Jurika 1
6.Matej Cingel 1
7.Simon Pinkava  1

Dominik Halvoník

Miniturnaj futbalovej prípravky 

www.novesady.sk

Navštívte nás aj na
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PLASTY

1x mesačne v pondelok
7. 1., 4. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 
1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 
12.
 
Ako ich separujeme?

Pet fľaše od minerálnych vôd, ma-
linoviek a pod.   najlepšie stlačené, 
čisté  obalové  fólie, čisté kelimky 
od jogurtov a pod., plastové  fľaše 
od čistiacich prostriedkov – jari, 
aviváže, šampónov, sprchových 
mydiel a pod. Plasty dávame  do 
jedného vreca (na farbe nezáleží). 
Vrece nechávame  otvorené. Ne-
poškodené vrecia smetiari vrátia, 
poškodené a uviazané  nevrátia. V 
deň vývozu vyložíme vrece ráno 
o 6.00 hod. 

Do plastového odpadu nedávame:

Poškodené hračky, fľaše od jedlé-
ho oleja, použité znečistené oba-
lové fólie,  mikroténové vrecká a 
igelitové tašky. Toto všetko dáva-
me do smetnej nádoby. 

Pokazený záhradný nábytok a iný 
plastový veľkorozmerný odpad 
(napr. roztrhanú  a znečistenú fó-
liu z fóliovníka)  odovzdáme pri 
zbere  veľkorozmerného odpadu.
Polystyrén a polystyrénové obaly 
dávame do smetnej nádoby.

SKLO

Každý druhý mesiac v  utorok
5.2.,  4. 4. (štvrtok), 4. 6., 6. 8., 2. 
10. (streda), 3. 12.

Ako ich separujeme?

Farebné a biele sklo: fľaše od ná-
pojov bez uzáverov a zátok, po-
háre od zaváranín, sklené črepy, 
tabuľové sklo. Všetko musí byť 
vypláchnuté a nezamastené.
Sklo dávame do bielych vriec. 
Môže sa použiť aj vrece inej far-
by. Vrece nechávame otvorené. 

Do zberového skla  nedávame:
 
Nevypláchnuté a zamastené sklo, 
porcelán, drôtené sklo, zrkadlo-
vé črepy, plechové a hliníkové 

uzávery a iné odpady dávame do 
smetnej nádoby.

PAPIER A TETRAPAKY

Každý druhý mesiac v stredu
6. 2., 5. 4. (piatok), 5. 6., 7. 8., 3. 
10. (štvrtok), 4. 12.

Ako ich separujeme?

PAPIER

Noviny, časopisy, brožúry, kata-
lógy, cenníky, letáky, prospekty, 
knihy bez dosiek, neznečistené 
papierové obaly od potravín, kar-
tóny. Papier dávame do červených 
vriec. Môže sa použiť aj vrece inej 
farby. Vrece nechávame otvorené.

Medzi zberový papier nepatrí:

Kopírovací a prieklepový papier, 
asfaltový a dechtový papier, pa-
pier s textilnou alebo kovovou 
fóliou, lakovaný, voskový a mast-
ný papier. Toto všetko dávame do 
smetnej nádoby.

TETRAPAKY

Obaly z mlieka, džúsov, smotany. 
Obaly musia byť vypláchnuté. Na 
farbe vreca nezáleží. Vrece nechá-
vame otvorené. 

TEXTIL 

Textil sa  zvlášť  nezbiera. Dáva-
me ho do smetnej nádoby alebo 
ho môžete odovzdať pri zbere 
pre Diakóniu Broumov, ktorý sa 
robí 2x ročne – na jar a na jeseň. 
Termín zberu sa  oznamuje cestou 
miestneho rozhlasu a na stránke 
www.novesady.sk.

KOMUNÁLNY ODPAD

Vývoz komunálneho odpadu v 
roku 2013 sa bude konať každý 
nepárny týždeň v piatok. V prí-
pade zmeny z dôvodu sviatkov, 
pripadajúcich na piatok, bude  
náhradný termín oznámený miest-
nym rozhlasom.

M. Šlosárová

Zber separovaného a komunálneho odpadu v roku 2013

Vyhlásenie miestnym rozhlasom:
Miestni občania 0,66 €
Cudzí občania 1,66 €
Za miesto pri predaji poľnohospodárskych 
produktov (VZN č. 3/2000 
Trhový poriadok) 2,00 €
Za každú začatú hodinu za miesto pri 
predaji ostatného povoleného sortimentu 
(VZN č. 3/2000) 3,50 €

Za vývoz smetí:
Za jeden smetný lístok – Nové Sady 
a Sila 1,90 €
Za jeden smetný lístok – Ceroviny  1,60 €
Za 1100 litrový kontajner   18,50 € 
Bytovky č. 398 a 399 – na jednu 
osobu 8,50 €
Jedno vrece na plasty a odpad 0,20 €
Balík vriec na separovaný zber (4 ks) 0,66 €

Pokuta za nedovolený vývoz smetí
Poplatok za nedovolený vývoz smetí         
16,60 €
V prípade zistenia občana, ktorý priestupok 
za nedovolený vývoz smetí spáchal sa bude 
postupovať v zmysle Zákona č. 223/2001 
o odpadoch. Podrobná úprava VZN č. 19.

Nájomné  z nebytových priestorov
Podnikateľské subjekty za m² na rok 9,96 €
Zdravotníctvo a zubná ambulancia v novo-
stavbe obecného úradu za m² na rok 6,64 €
V ostatných prenajatých priestoroch 

novostavby obecného úradu za m² na rok 
18,26 €

Nájomné za využívanie 
obecných pozemkov
Za pozemky využívané na podnikateľské 
účely za m² na rok 0,17 €
Za pozemky, ktoré sú užívané občanmi ako 
záhradky za m² na rok 0,0066 €

Činnosť komisie pre verejný poriadok 
a výstavbu
Za podanie sťažnosti 3,32 €

Rozmnožovanie písomností
Za jeden list 0,07 €

Zasielanie faxu 
Za jednu stranu 0,33 €

Poplatok za zápisné v obecnej knižnici
Deti a študenti  na rok 0,50 €
Dospelí na rok 1,00 €

Poplatok za upomienky 
v obecnej knižnici
Za 1. upomienku 0,50 €
Za 2. upomienku 1,00 €
Za 3. upomienku 1,50 €

Za použitie zasadačky 
obecného úradu
Rodinné oslavy – obidve miestnosti – 

letné obdobie 40,00 €
Rodinné oslavy – obidve miestnosti – 
zimné obdobie 50,00 €
Svadba – obidve miestnosti – letné 
obdobie 50,00 €
Svadba – obidve miestnosti – zimné 
obdobie 60,00 €
Rodinná oslava – malá zasadačka – letné 
obdobie 20,00 €
Rodinná oslava – malá zasadačka – zimné 
obdobie 24,00 €
Rodinná oslava – veľká zasadačka – letné 
obdobie 27,00 €
Rodinná oslava – veľká zasadačka – zimné 
obdobie 30,00 €
Zasadačku a všetky ostatné priestory (ku-
chyňu, WC, chodbu, vestibul) je potrebné 
na druhý deň po ukončení akcie odovzdať 
upratané. Ak je akcia v sobotu alebo v 
nedeľu, zasadačku je potrebné  odovzdať v 
pondelok do 12.00 hod.
Kar 8,30 €
Zasadačku a všetky ostatné priestory je 
potrebné odovzdať upratané.

Zárobková činnosť
Akcie spojené s predajom tovaru, 
s predvádzaním výrobkov, a pod. za hodinu 
 7,00 € 
Spoločenské organizácie v obci môžu 
zasadačku použiť na schôdzovú činnosť 
bezplatne.   

Zapožičanie riadu
Pre 25 osôb 3,50 €   
Pre 50 osôb 7,00 € 
Pre 75 osôb 10,50 €
Pre 100 osôb 14,00 €
Zapožičanie riadu na kar 2,00 €

Zapožičanie obrusov
Za jeden kus 0,80 €

Zapožičanie stolov a stoličiek 
do domácností
Za jeden stôl 0,70 €
Za jednu stoličku 0,20 €
Za jeden pivný set (2 lavice a 1 stôl) 1,00 €
Za jeden stôl pivného setu 0,40 €
Za jednu lavicu pivného setu  0,30 €

Cintorínske  poplatky
Za jedno hrobové miesto na obdobie 10 
rokov 6,64 €
Za rezervované miesta žijúcich občanov:
Za jedno hrobové miesto na jeden rok – 
občania nad 70 rokov 3,32 € 
Za jedno hrobové miesto na jeden rok – 
občania do 70 rokov 6,64 €
Za použitie katafalku 4,00 €
Za použitie mraziaceho zariadenia 2,00 €
Za použitie formy na vybudovanie základov 
pomníka 2,00 €

Tento cenník je platný od 1. 1. 2013

Sadzobník cien od roku 2013

 



Kalendár  Vývozu  odpadu  2013Kalendár  Vývozu  odpadu  2013

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD 

pristavenie kontajnera (30m³) vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnera v pondelok )

PAPIER A TETRAPAKY

papier -  sem patria noviny, časopisy, kartóny, kancelársky 

a iný papier, nepatrí sem mastný papier 

SKLO

PET fľaše 

patrí do smetných vriec: čisté PET fľaše, minimalizujte 

obsah stlačením, ušetríme všetci! 

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD  

nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný 

odpad, nebezpečný odpad biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!! 




