
Častokrát sa občan pýta, prečo 
sa nerobí u nás kanalizácia, alebo 
voda, ale sa rekonštruujú kultúr-
ne pamiatky?

Odpoveď je jednoznačná. Asi 
pred 5-6 rokmi v prístupových 
rokovaniach s komisiami Európ-
skej únie sa dohodli podmienky 
čerpania eurofondov a to pred-
vstupových a vstupových (PHA-
RE, ROP). Nie je možné žiadať  
o nenávratné finančné prostried-
ky z EÚ na niečo iné, len na to, čo 
obsahuje výzva. Ak je vyhlásená 
výzva na rekonštrukciu kultúr-
nych pamiatok, a obec chce 
získať finančné prostriedky,  tak 
na to sa vypracuje žiadosť. Ak 
je žiadosť komisiou podporená,  
môžu sa čerpať na uvedený účel 
finančné prostriedky.

Najviac nás trápi otázka ka-
nalizácie Obce Nové Sady 
a ukončenie vodovodu Nové Sa-
dy-Ceroviny, zároveň aj dobudo-
vanie plynofikácie časti Cerovi-
ny. Podľa výnosu a pravidiel pre 
čerpanie eurofondov, môže obec 
čerpať tieto finančné prostriedky 

až od roku 2015. Do tohto roku 
môžu čerpať iba obce s počtom 
obyvateľov nad 2000. Menšie 
obce môžu čerpať finančné 
prostriedky iba zo štátnych  
fondov  (envirofond), a to len 
v malom množstve (ročne okolo 
60-70 000 €).

Celkový rozpočet kanalizácie 
Obce Nové Sady činí cca 3,3 mil. 
€. Za takýchto podmienok by sa 
kanalizácia budovala veľmi dl-
ho. V budúcnosti bude potrebné 
hľadať riešenie, ktoré by túto 
medzeru nahradilo a vyriešilo by 
otázku kanalizácie obce.

Dobudovanie plynu v časti 
Ceroviny je síce reálne, ale len 
v líniovej výstavbe vodovodu, 
na ktorú obec dostane finančné 
zdroje z envirofondov. Ak by sa 
budoval  plyn v Cerovinách sa-
mostatne, na to obec nemá dosta-
tok finančných prostriedkov. 
Veľmi závažným ukazovateľom 
pre realizáciu vybudovania plynu 
je jeho ekonomická návratnosť 
pre prevádzkovateľa, t.j. koľko 
prípojok bude na danej trase 

vybudovaných. Pokiaľ ich bude 
malé množstvo,  nedôjde k od-
kúpeniu plynovodu plynárňami, 
a ďalšie budovanie plynofikácie 
nebude  možné, pretože obec 
nemá na to finančné prostriedky. 
Dostatok finančných prostri-
edkov je podmienený výškou 
podielových daní, ktoré plynú 

do obecného rozpočtu iba na 
občanov s trvalým pobytom v 
obci.

 V roku 2010 Obec Nové 
Sady akceptovala dve výzvy 
z čerpania eurofondov:

- „Regenerácia sídiel“ v cel-
kovom investičnom náklade 
398 327 €. Jedná sa o vybudova-
nie a rekonštrukciu chodníkov,  
miestnych komunikácii, autobu-

sovej zastávky  a miestnej zelene. 
Čaká sa na podpis tejto zmluvy.

- „Rekonštrukcia kultúr-
nych pamiatok.“ Jedná sa 
o rekonštrukciu kaštieľa v hod-
note 1,3 mil. €. Bude tu zriadené 
Múzeum združenia Radošinka, 
Galéria a centrum  vzdelávania. 
Zmluva je už podpísaná. 

Samozrejme,  aj časť týchto 
projektov je závislá na 5% spo-
lufinancovaní a teda je potreb-
né počítať aj s touto čiastkou 
z rozpočtu obce. Súčasná si-
tuácia  vo výške podielových 
daní za polrok 2010 pre Obec 
Nové Sady nie je príliš licho-
tivá, pretože obec  dostala  
o 25 % menej podielových daní 
ako bolo naplánované. Táto ne-
jasná situácia do značnej miery 
ovplyvní aj chod Základnej 
školy a to hlavne jej originálne 
kompetencie, pretože tieto finan-
cie sú závislé od množstva podi-
elových daní. Už teraz je jasné, 
že sa budeme musieť uskromniť 
a v maximálnej miere šetriť tak, 
aby sme túto veľmi náročnú 
úlohu zvládli.

starosta obce
Ing. M. Sako

Čerpanie eurofondov
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Plasty v pondelok: 
19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11., 
20.12.

Ako ich separujeme?
Pet f¾aše od minerálnych vôd, 

malinoviek a pod. najlepšie stlaèené 
– dávame samostatne do vreca. Na 
farbe nezáleží. Vrece otvorené v 
deò vývozu vyložíme ráno o 6:00 
hod. vrece s f¾ašami. Nepoškodené 
vrecia smetiari vrátia, poškodené 
a uviazané  nevrátia.

Do plastového odpadu nedávame: 
- poškodené hraèky, f¾aše od 

jedlého oleja, obaly od aviváže a 
èistiacich prostriedkov, kelimky 
od jogurtov, malé obalové fólie. To 
všetko dávame do smetnej nádoby. 

- pokazený záhradný nábytok, 
ve¾ké obalové fólie aj použité 
(napr. z fóliovníka) a iný plastový 
ve¾korozmerný odpad odovzdávame 
pri zbere ve¾korozmerného odpadu, 
ktorý sa uskutoèní 9. októbra 2010.

- polystyrén a polystyrénové obaly 
dávame do smetnej nádoby.

Papier, sklo, tetrapaky vo štvrtok: 
5.8., 14.10.,  2.12.

Papier do èervených vriec (môže sa 
použiś aj vrece inej farby) - otvorené:

noviny, èasopisy, brožúry, ka-
talógy, cenníky, letáky, prospekty, 
knihy bez dosiek, nezneèistené pa-
pierové obaly od potravín, kartóny.
Medzi zberový papier nepatrí:

kopírovací a prieklepový papier, 

asfaltový a dechtový papier, papier 
s textilnou alebo kovovou fóliou, la-
kovaný, voskový a mastný papier.

Toto všetko dávame do smetnej 
nádoby!

Sklo   do bielych vriec (môže sa 
použiś aj vrece inej farby) - otvorené:

farebné a biele sklo: f¾aše od 
nápojov bez uzáverov a zátok, 
poháre od zaváranín, sklené èrepy, 
tabu¾ové sklo (všetko vypláchnuté 
a nezamastené)
Medzi zberové sklo nepatrí:

nevypláchnuté a zamastené sklo, 
porcelán, drôtenné sklo, zrkadlové 
èrepy, plechové a hliníkové uzávery 
a iné odpady – dávame do smetnej 
nádoby.

Textil    sa  zvlášś  nezbiera ! ! !  - 
dávame do smetnej nádoby.

Komunálny odpad sa vyváža pravi-
delne každý druhý týždeò (v roku 
2010 to je nepárny týždeò) v piatok.

V prípade nevyhnutnej zmeny 
(napr. pokazenie auta, v zime zá-
veje alebo po¾adovica, a pod.) je 
náhradný termín vždy vyhlásený 
miestnym rozhlasom. Harmo-
nogram vývozu komunálneho aj 
separovaného odpadu je uverej-
nený aj na internetovej stránke 
www.novesady.sk hlavné menu – 
oznamy, a tiež pravidelne informu-
jeme: hlavné menu – správy miest-
neho rozhlasu.

M. Šlosárová

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU V II. POLROKU 2010
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V dňoch 22. a 23. mája 2010 
navštívili naši obyvatelia obec 
Važec, s ktorou nás spája naša 
najvýznamnejšia osobnosť - Ján 
Ďurka-Silan. Spolu s nimi som 
mal i ja možnosť zdieľať zážitky 
a dojmy z výletu. Počas dvoch dní 
sme navštívili rezerváciu ľudovej 
architektúry vo Vlkolínci, jaskyňu 
a múzeá vo Važci, Štrbské pleso 
a uctili sme si pietne miesta spo-
jené s osobnosťou nášho rodáka 
- jedného z najvýznamnejších 
básnikov a prozaikov katolíckej 
moderny. Spájala nás príje-
mná družná atmosféra. Slnečné 
počasie sa nám po predchádzajú-
cich upršaných dňoch zdalo byť 
takmer neuveriteľným, akoby nás 

Važec vítal a za návštevu sa i takto 
odvďačoval.  

S myšlienkou zorganizovať vý-
let do Važca sme sa na kultúrnej 
komisii pohrávali už v roku 2008. 
Nakoniec sa nám náš zámer poda-
rilo zrealizovať až v tomto roku. 

Spolu 42 účastníkov smerovalo 
v sobotu 22.05.2010 autobusom 
do Važca. Niekoľkohodinovú 
cestu autobusom sme sa snažili 
spestriť návštevou turistických 
atrakcií. Po krátkej zástavke na 

salaši za Banskou Bystricou sme 
sa vydali smerom na Ružomberok. 
Pred centrom dolného Liptova 
nás čakala ďalšia zástavka vo 
Vlkolínci – rezervácii ľudovej 
architektúry, ktorá je pozoru-
hodná tým, že tu dodnes žijú pôv-
odní obyvatelia. Dedina, ktorú 
tvorí len zopár ulíc a niekoľko 
desiatok domov, vďačí za svoju 
neporušenosť odľahlej polohe, 
ktorá jej umožnila pretrvať do 
dnešných čias. Z pamiatkovo 
chránených objektov zapísaných 
v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO zaujali okrem 
dreveníc i zvonica, kostol a fara. 
Mnohí z našich občanov sa mali 
možnosť porozprávať s domá-
cimi obyvateľmi o živote v tejto 
archaickej dedinke. Naplnený 
dojmami z krásneho prírodného 
prostredia sme sa pobrali do cieľa 
našej cesty – Važca. Po príchode 
smerovali naše prvé kroky do 
Važeckej jaskyne. Sprievodkyňa 
nás informovala o tom, ako bola 
jaskyňa objavená a postupne 
sprístupnená. Zaujímavosťou 
jaskyne sú nálezy kostí jaskyn-
ných medveďov. Postupne 
sme prešli tesnými chodbami 
celým sprístupneným okruhom, 
súčasťou ktorého bolo i niekoľko 
nádherných siení s kvapľovou 
výzdobou. V jednej z nich sme 
mali možnosť po zhasnutí svetiel 
započúvať sa do zvuku padajúcich 
kvapiek vody. 

Naše ďalšie kroky smerovali 
na cintorín k hrobu Janka Ďurku-
Silana. Jeho pamiatku sme si 
uctili položením venca, zapálením 
sviece, modlitbou a dušu pohlád-
zajúcimi veršami z pera nášho 
veľkého básnika, ktoré nám reci-
tovala p. Rebrová. Ubytovať sme 
sa mali v penzióne o 17:00 hod., 
tak nám ešte zostal čas, ktorý 
sme vyplnili azda najlepšie ako 
sme mohli. Navštívili sme mú-

zeá, ktorých vo Važci majú viac 
ako v menšom meste – expozíciu 
ľudového bývania, múzeum Jána 
Hálu a obecné literárne múzeum. 
V dvoch posledných nám preh-
liadku spríjemnila rozhľadená a 
priateľská pani kronikárka. Púta-
vo nám rozprávala o živote Jána 
Hálu, o veľkom požiari vo Važci a 
o dianí v obci. 

Ubytovali sme sa v penzió-
noch vo Važci a v Štrbe. Druhý 
deň väčšina z nás využila na 
doobedňajšiu pobožnosť v rím-
sko-katolíckom, či evanjelickom 
chráme Božom vo Važci. Niektorí 
z nás strávili dopoludnie prechádz-

kou po obci a jej okolí. Po duchov-
nom osviežení sme si znovu uc-
tili pamiatku Janka Ďurku-Silana 
položením venca pod pamätnú 
tabulu na fare, kde pôsobil. 

Rozlúčili sme sa s Važcom a za-
mierili k Štrbskému plesu. Počasie 
nám prialo a tak sme prítomnosť 
na tomto krásnom mieste využili 
na prechádzky, či posedenie na 
káve. Niektorí z nás sa vydali na 
kratšiu túru, iní sa vyviezli lanov-

kou na Solisko. Opäť sa ukázalo, 
ako je všetko podozrivo dobre 
načasované a len čo sme opus-
tili najnavštevovanejšie tatranské 
centrum, spustil sa lejak s krupo-
bitím. Zástavku pri kolibe pred 
Ružomberkom sme ešte využili 
na kúpu ovčieho syra, korbáčikov, 
či iných tradičných liptovských 
syrových dobrôt. Našu posled-
nú zastávku na motoreste pod 
Ružomberkom v smere na Dono-
valy sme využili na občerstvenie. 
Potom sme už smerovali domov, 
do Nových Sadov, naplnení doj-
mami, ktoré sme načerpali počas 
dvoch krásnych májových dní. 

Ako člena kultúrnej komisie 
a zároveň aj ako občana našej 
obce, ma príjemne potešil záu-
jem a účasť v takmer do posled-
ného miesta naplnenom auto-
buse. Takúto účasť sa nám pri 
organizovaní kultúrnych akcií 
i napriek našej snahe nie vždy darí  
napĺňať. Potešujúce boli i dojmy 
účastníkov, ktorý náš zájazd hod-
notili len pozitívnymi slovami.     

Mgr. Peter Michalík 

Výlet občanov do Važca 
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Deviataci sa rozlúčili so školou
Rozlúčková bola senzačná - to 

je slabý výraz, bola priam božská, 
ba i viac ako to! Ešte predtým, 
ako vypukla celá táto sláva, sme 
sa lúčili po triedach. Spievali 
sme piesne, hádzali cukríky. S 

piesňami to bolo krajšie, ako len 
vojsť do triedy  a bombardovať deti 
cukríkmi, ako to bývalo zvykom 
na mojej predošlej škole. Som ra-
da, že som svoju rozlúčkovú zažila 
už v Nových Sadoch!

O druhej popoludní sa to všetko 
začalo. Bolo to pre nás síce prisko-
ro, ale museli sme brať ohľad na 
triednu a niektoré učiteľky. Na dru-
hej strane - mohli sme tak dlhšie 
sláviť. Prišli všetci pozvaní hostia, 
ba aj nepozvaní, ktorí sa nám len 
mlčky prizerali a tešili sa spolu s 
nami. Bolo nám to fuk, kto na nás 
zízal. Užívali sme si každú sekun-
du piatkového poobedia pri fajno-

vej muzike, ktorú nám zabezpečil 
šuriansky „dídžej“.

Aby nám obecenstvo, v ktorom 
nechýbala ani bývalá pani 
riaditeľka a zástupkyňa,  tlieskalo, 
začali sme prvým bodom pro-

gramu, spoločnou piesňou, počas 
ktorej sme mali zahrať našu triedu, 
čo nebol veľký problém. Po piesni, 
ktorou sme sa dostali  z obdobia 
spred 30 rokov späť do súčasnosti, 
nasledoval príhovor, ktorí čítali 
dvaja naši triedni mafiáni. Potom 
nasledoval tanec Waka - waka. 
Neskôr nastúpili futbalisti, a po 
ich predvádzaní sa s loptou bol 
dievčenský tanec. Posledným 
bodom programu bola školská 
hymna. 

Tanečný parket na dolnej chodbe 
školy, ktorú skrášľovala prekrásna 
výzdoba, sme otvorili učiteľským 
tancom. Rozlúčkovú sme si 

naplno užívali a odviazali sa. Ve-
selo a s plným nasadením sme sa 
vykrúcali i naďalej, aj napriek 
doliehajúcej vyčerpanosti.

Boli sme super kolektív a nor-
málne sa mi za ním bude cnieť. 

Snáď sa ešte niekedy stretneme 
všetci pokope, pretože ešte nikdy 
som sa nestretla s takouto triedou 
a bola by to obrovská škoda, keby 
sme sa spolu už nestretli tak, ako 
v toto  piatkové popoludnie...

Nina Kostelecová

... boli ste fajn a dúfam, že sa 
nezmeníte!  Za všetkých, ktorí 
zostávajú v našej škole aj v budú-
com roku, vám všetkým prajeme 
úspešný štart do novej životnej 
etapy. A zopakujem po Nine - 
snáď sa ešte stretneme. Veľa 
šťastia!!!  

J.S.

Slávnosť našich najmenších
Veľkonočné obdobie, ktoré 

sme prežívali takmer celú jar, 
nám ponúka veľa krásnych sviat-
kov a slávností.  V „mariánskom“ 
mesiaci – máj, sme sa s našimi 
tretiakmi stretávali častejšie. Po 
takmer ročnej príprave sa blížil 
16. máj – deň Prvého svätého 
prijímania. Deti sa tešili, rodičia 
si robili starosti, aby bolo všetko 
pripravené na tento veľký deň 
ich detí. Aj keď nám počasie ne-
prialo a bolo chladno, detské 
srdiečka boli nedočkavé, plné 
lásky a očakávania, čo rozohrie-
valo srdcia nielen ich blízkych, ale 
všetkých, ktorí sa na tejto slávnos-
ti zúčastnili. Dôkazom toho bolo 
aj poďakovanie prvoprijímajúcich 

detí nielen pánovi farárovi, ale aj 
svojím rodičom. Slzili oči nielen 
tých, ktorým bolo adresované. 
Po milej slávnosti si  deti prev-
zali malý darček na pamiatku, 
spoločne sa odfotili  a s radost-
ným srdiečkom plným krásneho 
zážitku sa vrátili domov.

Nasledujúcu nedeľu po svä-
tom prijímaní sme slávili sviatok 
Zoslania Ducha svätého, čo je tretí 
najväčší sviatok v cirkevnom roku. 
Po slávnosti Najsvätejšej Trojice 
sme vo štvrtok 3. júna pri večernej 
svätej omši slávili spoločne celá 
farnosť sviatok Božieho tela a 
krvi Kristovej. Tejto slávnosti 
predchádzala príprava štyroch 
oltárikov, ktoré s láskou pripra-

vovali farníci z Nových Sadov, 
Sily a Čabu. Na záver večernej 
svätej omše sa konala spomí-
naná procesia s Najsvätejšou  
Sviatosťou oltárnou k oltárikom, 
postaveným na štyroch sve-
tových stranách, aby sa aj takýmto 
spôsobom požehnávala naša de-
dina i farnosť. 

Každé slávenie či sviatok nás má 
nabádať zamyslieť sa nad ľudským 
životom a jeho smerovaním. 
Nezostávajme ľahostajní a 
nevšímaví aj k týmto napomenu-
tiam a vnášajme do spoločného 
života viac lásky, porozumenia 
a ochoty prijímať blížneho a tak 
robiť život krajším.

Mgr. A. Šmitalová

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA 

/od posledného vydania 
obecných novín/

Opustili nás

Jolana Kukučková
Patrik Pinkava

František Močkovský
Eduard Pónya

Emil Fabo
Viliam Osuský
Viliam Záhora

Alojz  Lodňánek
Júlia Andacká

Prišli na svet

Viktor Ulianko
Alžbeta Ballová
Natália Danišová
Darina Balková

Lucia Kukučková

Blahoželáme
mladomanželom

Jozef Krajčovič - Veronika Maková

Prihlásení 
na trvalý pobyt

Marcel Sako, Gabriel Laco
Patrik Billa,Beáta Billová

Beáta Billová, Peter Pastierik
Adriana Pastieriková

Denis Pastierik, 
Veronika Kucharová
Miroslava Ščípová

Ladislav Frťala
Andrea Frťalová
Simona Frťalová
Dáša Matušíková
Diana Matušíková

Patrik Matušík
Juraj Patyla, Pavel Lauko

Daniela Balogová
Marek Turza, Patrik Lauko

Jaroslav Skovajsa
Ingrid Skovajsová

E. Pavlovičová

Kliknite si na:
www.novesady.sk
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Zimu predstavuje slamená 
figurína oblečená do ženských šiat 
nazývaná Morena. Morena bola 
staroslovenská bohyňa zimy a smr-
ti. Preto,  ak ľudia chceli, aby prišla 
jar,  museli ju utopiť v potoku alebo 
upáliť. V našej obci prišiel s nápa-
dom oživiť starý pohanský zvyk 
folklórny súbor Pelikánik. A tak 
28. marca 2010 deti pod vedením 
Veroniky Pleškovej a hudobného 
doprovodu Rastislava Slivku 
spevom odprevadili Morenu 
z našej obce. Samozrejme, deti sa 

na symbolickú rozlúčku so zimou i 
riadne pripravili. Naučili sa piesne, 
ktoré sa pri vynášaní Moreny spie-
vali. Symbol smrti, chorôb a zimy, 
skončil zapálený a hodený do poto-
ka Radošinka z mosta v centre našej 
obce. A potom, ako sa rozlúčili s 
Morenou, plávajúcou dolu poto-
kom,  zaznela pieseň,  ktorou deti 
privolávali slniečko a teplú jar:

„Slnko, slnko, poď na naše líčka, 
dáme ti vajíčka, otvoríme vráta, 
dáme ti kus zlata.“

            Bc. Adriana Slivková

Vynášanie Moreny 

Výdatné dažde v mesiaci  máj 
2010 prispeli k výraznému zvýšeniu 
hladiny vody na riekach a potokoch 
takmer po celom Slovensku.  Nevy-
hla sa tomu ani naša obec. V utorok 
1. júna  bola  Obvodným úradom v 
Nitre vyhlásená mimoriadna situá-
cia aj na území Nitrianskeho kraja. 
Kritickú situáciu a stúpajúcu ten-
denciu vody sme zaznamenali aj na 
miestnom potoku Radošinka. Ani 
na tretí deň  nedošlo k zásadnému 
zlepšeniu. Ešte v piatok do večera  

výdatne pršalo. Záchrana v posled-
nej chvíli prišla v podobe ustávania 
zrážok  a vykúkajúceho slniečka. 
Vodná hladina sa ustálila a v nas-
ledujúcich dňoch začala pomaly 
klesať. Naši občania si vydýchli. 
Väčšie škody na súkromnom 
majetku sme nezaznamenali, boli 
poškodené záhrady, zničená úroda, 
mnohým sa dostala spodná voda 
do pivničných priestorov.

E. Krčmárová

Prívalové dažde potrápili aj nás

Zaliata cesta, smerom na Kotrbál na konci Nových SadovZaliata cesta, smerom na Kotrbál na konci Nových Sadov

Máj, máj, máj zelený ...

Ako sa vraví, rok sa s rokom stre-
tol a po prvých jarných týždňoch 
dozrel čas na stavanie májov. 
Každým rokom si v týchto riad-
koch približujeme, ako v daný rok 
stavanie májov u nás prebiehalo. 
Chcela by som tento rok  obrátiť 
pozornosť trochu iným smerom. 
Chcem vyzdvihnúť skutočnosť, 
že sa vôbec táto krásna tradícia 
v našej obci dodržiava. V našej obci 
stále žije dosť mladších aj starších, 
ktorí majú zmysel pre krásno zvy-
kov. Z osobnej skúsenosti musím 
povedať, že ma hreje na duši, keď 
môžem so zápalom opisovať mo-

jim priateľom, či už zo Slovenska, 
alebo zo zahraničia, ako staviame 
u nás máje. Veľmi radi by podobnú 
udalosť zažili. A tak sa vraciam 
k myšlienke: „Staviame my má-
je, čo nám dáte za ne?“. Úžasný 
pocit spolupatričnosti, domácej 
atmosféry, akú vo väčších sídlach 
nezažijete a samozrejme veselosti. 
A aby som nezabudla, hrdosť na to, 
akých máme v našej obci švárnych 
šuhajov, ktorí nám s láskou každý 
rok vyberú a postavia ten najvyšší a 
najrovnejší máj.  Ako vždy nechýbal 
ohník, jedlo, pitie ani živá hudba. 

Bc. Zuzka Jančovičová

Exkurzia v Hlohovci
15. apríla naši piataci navštívili 

Hlohovec. Vo hvezdárni si zasadli 
do pohodlných sedadiel a vďaka 
skvelej videoprojekcii sa vybrali 
na dobrodružnú cestu vesmírom až 
na okraj galaxie. Navštívili každú 
z planét našej slnečnej sústavy, 
spoznali aj ich mesiace a dozvedeli 
sa veľké množstvo zaujímavostí o 
hviezdach a súhvezdiach na nočnej 
oblohe. Potom ich kroky smerovali 

do vlastivedného múzea, v ktorom 
sa dozvedeli množstvo zaujímavých 
faktov o kultúre, spôsobe života ľudí 
z oblasti Hlohovca a jeho blízkeho 
okolia.  V prírodovednom oddelení 
spoznali základných predstaviteľov 
živočíšnej ríše vyskytujúcich sa 
v tejto oblasti. Práve spomínané 
prírodovedné oddelenie asi najviac 
zaujalo našich výletníkov.         

Mgr. M. Ručkay

Stavanie mája v SileStavanie mája v Sile

Stavanie mája v časti KotrbálStavanie mája v časti KotrbálStavanie mája v Nových SadochStavanie mája v Nových Sadoch



V dňoch 21. – 23. mája 2010 
sa 25 členov evanjelického 
cirkevného zboru v Nových Sa-
doch zúčastnilo na zájazde do ru-
munského Nadlaku. Pre väčšinu 
z nich to nebola cesta do neznáma. 
Medzi obyvateľmi Nových Sadov 
a Nadlaku sú už niekoľko rokov 
vytvorené priateľské vzťahy, vďaka 
vzájomným návštevám.

Cestou do Nadlaku sme navštívili 
maďarské mesto Békešská Čaba, 
kde žije slovenská komunita. Tu sme 
obdivovali staviteľské úsilie slo-
venských predkov,  ktorí si tu vybu-
dovali pred vyše 200 rokmi niekoľko 
kostolov. Prezreli sme si aj najväčší 
luteránsky kostol v strednej Európe, 
do ktorého sa zmestí asi 8000 ľudí.

V Nadlaku nás privítali a do 

rodín porozdeľovali obetaví cir-
kevníci. Na spoločnom posedení v 
diakonii sme sa po chutnom guláši  
zabávali pri gitare a mandolíne. 
Nadlackí dôchodcovia sa spolu 
stretávajú a spoločensky žijú, o čom 
nás presvedčili v prezentovanom 
programe. 

V sobotu v sprievode prof. 
Elenky Kmeťovej sme si prez-
reli nadlacké múzeum, pristavili 
sme sa pred budovou Gymnázia J. 
G. Tajovského. Sprievodcom do 
okresného mesta Arad nám bol 
senior evanjelickej cirkvi Ju-
raj Bálint, ktorý nás oboznámil 
s jeho históriou a pamiatkami. 
V podvečer sme si pozreli pred-
premiéru divadelnej hry Junáčisko 
z Perneku.

Do Nadlaku sme nešli s prázdny-
mi rukami. Zo zbierky účastníkov a 
sponzorského daru sme obdarovali 
spolok dôchodcov, deti z obidvoch 

slovenských materských škôl i 
evanjelický cirkevný zbor.

Nedeľu sme venovali návšteve 
služieb Božích. Tu vystúpil aj náš 
spevokol, zástupkyne cirkevného 

zboru p. Rybová a p. Držiková 
pozdravili Nadlačanov. Kázňou 
Božieho slova poslúžila pani farárka 
Jančušová.

Po obede v nadlackých rodinách 
a srdečnom  rozlúčení sme sa 
šťastlivo vrátili domov obohatení o 
nové zážitky.

Peter Molnár
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Priateľstvo pokračuje 
zájazd do Nadlaku - Rumunsko

”Komukoľvek môžeš pomôcť, 
pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, 
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti 
vznešených ľudí.”

J. A. Komenský

28. marec sa u nás pokladá za 
sviatok všetkých pedagogických 
pracovníkov. Je spätý s menom 
učiteľa národov - Jána Amosa Ko-
menského. Tento veľký pedagóg 
sa svojou pedagogickou činnosťou 
i náhľadmi  zaradil medzi význam-
né osobnosti v dejinách myslenia. 
Bol jedným z prvých bojovníkov 
za poskytnutie vzdelania ľuďom 
bez rozdielu pohlavia, rasy a so-
ciálneho postavenia. Prebojúval 
ideu názorného vyučovania, 
žiadal psychologickejší prístup k 
vyučovaniu i k samému žiakovi. 
Okrem potreby všeobecnej 
školskej dochádzky, vyučovania 
v materinskom jazyku, vyslovil aj 
požiadavku prirodzenej výchovy, 
pedagogického realizmu, ako aj 
ďalšie pozoruhodné myšlienky 

o škole a učiteľovi. Bol hlboko 
presvedčený o tom, že dobrá škola 
robí človeka lepším.

V jeho ideách, humanizácii a 
demokratizácii školy pokračujú 
učitelia i dnes. I napriek tomu, že 
prežívajú dobu, ktorá školstvu 
príliš nepraje, záleží im na tom, 
aby pripravili do života vzdelaných 
schopných mladých ľudí. 

Uznanie a poďakovanie si 
zaslúžia všetci učitelia a pedago-
gickí pracovníci. Mnohí z nich 
odpracovali dlhé roky práce s 
deťmi a teraz už prežívajú obdobie 
zaslúženého odpočinku v dôchod-
ku. Napriek tomu na nich ich žiaci 
ani kolegovia nezabudli. Každý 
rok sa spolu stretnú pri príležitosti 
Dňa učiteľov. Zaspomínajú si 
na krásne i ťažké chvíle aktívnej 
práce v škole. Posedia s bývalými 
kolegami, zoznámia sa s mladými 
učiteľmi, sledujú, ako sa škola roz-
víja, mení... Im všetkým patrí naša 
vďaka!

J. Slobodová

Oslavovali sme deň učiteľov

Prvomájové stretnutie veteránov
Už raz sme mali možnosť 

zúčastniť sa prehliadky historick-
ých vozidiel.  Potešilo nás, že trasa 
tohtoročného, už 19. Nitrianskeho 
zrazu historických vozidiel viedla 
opäť cez našu obec. Zišli sa na ňom 
účastníci z rôznych kútov Sloven-
ska. Mali sme možnosť obdivovať 
zhruba 80 veteránov – automobi-
lov a motocyklov. Pozornosť prí-

tomných pútal aj motocykel M 72, 
zaujímavý tým, že mal ľahký 
guľomet, samozrejme, v nefunkčnom 
stave. Takýto typ motocykla nie je je-
diný na Slovensku, hoci ich veľa na 
zrazoch nevidieť. „Bol vyrobený po 
vojne, používali ho v ruskej armáde a 
u nás ľudové milície,“ prezradil nám 
majiteľ.     

E. Krčmárová

Rekonštrukcia chodníka v Sile k lávke do Čabu,  Rekonštrukcia chodníka v Sile k lávke do Čabu,  
aj s ľuďmi, ktorí sa o to zaslúžili.aj s ľuďmi, ktorí sa o to zaslúžili.
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Mesiacom kníh je už tradične 
mesiac marec. Menej známy je 
fakt, že týždeň od 22. do 27. mar-
ca 2010 je Týždňom slovenských 
knižníc. Obecná knižnica v Čabe 
i Nových Sadoch je pre mnohých 

žiakov dôverne známym miestom, 
kde si chodia požičiavať knihy 
podľa svojich záujmov. Do knižnice 
v Nových Sadoch chodia pravidelne 
i v rámci hodín SJ a literatúry a tieto 
návštevy bývajú spojené s besedou 

o spisovateľoch a prezentáciou 
kníh. Menej známou pre žiakov je 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v 
Nitre.

18. marca navštívilo  48 žiakov  
Krajskú knižnicu v Nitre. V rámci 
poznávania našej minulosti sa 
najprv prešli po Pribinovom námes-
tí. Pri soche Pribinu a Konštantína a 
Metoda si pripomenuli ich význam 
pre naše dejiny, pozreli si Diecézny 
dom, mórový stĺp a nádvorie hradu. 
Nezabudli ani na sochu známeho 
Corgoňa. Všetci žiaci už tieto miesta 
poznajú, ale - až na niekoľko výni-
miek - v krajskej knižnici boli prvýk-
rát. Tu sa zoznámili s hudobným 
oddelením a v detskom oddelení im 
pracovníčka knižnice vysvetlila prá-
cu a význam knižníc. Pripomenula 
rôzne akcie, ktoré pripravujú pre 
deti. Sprevádzajúce učiteľky mohli 
byť na svojich zverencov právom 
hrdé, pretože napriek vysokému 

počtu,  ich pracovníčky oboch odde-
lení pochválili za vzorné správanie a 
aktívnu spoluprácu.

Pre siedmakov sa akcia 
neskončila návratom do Nových 
Sadov. Program pokračoval 
spoločným obedom a športovým 
popoludním. Deti sa najviac tešili 
na večerný program, ktorý  mal 
názov „Noc s rozprávkou“. Pripra-
vili si dramatizáciu rozprávok podľa 
vlastného výberu. Neskôr si spolu 
čítali rozprávky a rozprávali sa o 
ich autoroch. Program skončil tom-
bolou, v ktorej každý získal malý 
darček ako spomienku na spoločne 
prežitý večer. Hoci sa spalo na 
žinenkách, nikto si na nepohodlie 
nesťažoval. Rozchádzali sa v sobotu 
po spoločných raňajkách s náde-
jou, že táto akcia nebola poslednou 
akciou tohto druhu.  

J. Slobodová

Noc s rozprávkou

Praha je jedno z najkrajších 
veľkomiest sveta. Za  štyri dni 
strávené v ňom sme zistili, že Praha 
je typické veľkomesto - poznáte 
to... veľa ľudí, veľa jazykov, veľa 
náboženstiev a mnoho rôznych 
národností.

Prechádzka nočnými ulicami bo-
la prekrásna! Milióny svetiel a sve-
tielok či už blikotajúcich alebo nie. 
Svetlá a svetielka pôsobili tak, ako-
by tmavú  zemeguľu osvetľovala 
iba jedna žiarivo-jagavá bodka. 

Majestátna Žižkovská 
rozhľadňa je ďalším miestom, 
ktoré nás upútalo svojou 
architektúrou. Po vysokej 
konštrukcii sa šplhajú „malé bá-
bätká“. Nemám ani zdania, čo sym-
bolizujú - snáď to, že aj malé deti 
sa môžu svojimi malými rúčkami 
načiahnuť až k nebu.  Výhľad 
z rozhľadne na celú Prahu bol pri-
am úchvatný...
Ďalšími zaujímavými miestami 

bolo Vojenské múzeum, Žižkova 
socha. Prešli sme sa po Karlovom 
moste. Zaujal nás  nielen starými 
sochami a Vltavou pod nami, ale aj 
množstvom atrakcií, ktoré ponúkali 
rôzni umelci. Orloj - hodiny, na 
ktoré sa chodia pozerať tisícky ľudí 
z celého sveta. Pri odbíjaní celej ho-
diny sa v okienkach objavia apoštoli 
a zároveň sa hýbu aj postavičky po 
okraji hodín. Túto prehliadku ukončí 
trubač z veže.  Orloj je klenotom 
Staromestského námestia, ktoré 
je známe svojou históriou - napr. 
udalosťami z 21.6.1621. (Poprava 
27. vodcov Českého stavovského 
povstania). Prechádzka nočným 
Václavským námestím bola priam 
úchvatná! Socha Václava na koni 
bola v nočnej tme, osvetlená len 
svetlami námestia, priam obrov-

ská. Hradčany a Chrám sv. Víta 
sú skutočnými skvostami Prahy. 
Vyšehrad nás privítal veselými 
piesňami japonskej skupiny, ktorá tu 
mala vystúpenie. So záujmom sme 
si pozreli aj starý cintorín, kde sú 
pochované slávne osobnosti českého 
kultúrneho i politického života. 

Zoologická záhrada nám 
ponúkla trošku iné zážitky. Je to tá 
najkrajšia ZOO, akú som kedy vi-

dela. Množstvo domácich i divých 
živočíchov síce žije za ohradami, 
ale v senzačnom prostredí, ktoré 
im pripomína ich domov a je o ne 
dobre postarané. 

Celodenný výlet do Terezína 
nám dal možnosť zamyslieť sa nad 
krutosťou, ktorá tu bola páchaná. 
Za jeho hradbami sa odohrávalo 
niečo príšerné - človek zabíjal a 
mučil človeka a to len preto, lebo sa 
narodil ako Žid, bez ohľadu na to, 
či bol dobrý alebo zlý.

Jedinečným zážitkom bolo aj 
nočné posedenie pri Vltave na 

tzv. Kampe. Prostredie i počasie 
bolo  nádherné, že nás priam nútilo 
zaspievať si slovenské piesne.

Na tak malom priestore nie je 
možné opísať všetko, čo sme v 
Prahe videli - Múzeum voskových 
figurín, fontánu cikajúcich chlap-
cov, úzke staré uličky i široké ulice, 
nezabudnuteľnú prvú jazdu met-
rom či električkou.

Praha, skvost strednej Európy 

- miesto, kde sme prežili štyri nád-
herné dni a kde by sme sa chceli 
znova vrátiť!

Nina Kostelecová                                   

Žiaci deviatej triedy - účastníci 
výletu v Prahe - svoje zážitky 
zvečnili na množstve fotografií, 
z ktorých vybrali tie najkrajšie 
a vytvorili z nich prezentáciu. Zábe-
ry Prahy podfarbili vhodnou hud-
bou. Aby svoje zážitky sprístupnili 
aj spolužiakom z iných ročníkov, 
prezentáciu fotografií spojili s be-
sedou. 

Žiaci navštívili „Stovežatú“ Prahu Úspech v STV

25. marca sa hviezdny výber 
našich mladších futbalistov vybral 
na výlet do Bratislavy. Cieľom ich 
cesty bola Slovenská televízia, kde 
naši chlapci súťažili v náročných 
športových disciplínach s tímom 
futbalistov z Kozároviec. Súpere-
nie malo dramatický priebeh a naši 
chlapci aj vďaka silnej podpore 
publika nakoniec dokázali zvíťaziť 
v pomere 16:15.               

Mgr. M. Ručkay

Gardénia 2010
Ako po iné roky i tento rok sme 

sa vybrali na Gardéniu obdivovať 
krásu a vôňu kvetov, šikovnosť 
ľudských rúk a vynaliezavosť 
ľudského ducha. Náš obdiv si 
získala najmä trpezlivá práca 
pestovateľov bonsaiov a kaktusov. 
Mnohí z nás si domov odnášali 
okrem krásnych vôní, nápadov aj 
malé pamiatky v podobe kvietkov 
či okrasných drevín.            

Mgr. M. Ručkay
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Lignano je jedno z najkrajších 
letovísk Benátskeho zálivu. Skladá 
sa z troch častí - turistickej časti 
Sabbiadoro s dlhou promenádou, 
zelenej časti Pineta, pokrytej pínio-
vými hájmi, a časti Riviera, ukrytej 
v zeleni stromov. 

V čase od 16.  do 23. mája sa o 
kráse časti Sabbiadoro presvedčili 
i žiaci našej školy, ktorí tu strávili 
nezabudnuteľný týždeň relaxačno - 
ozdravovacieho pobytu. Pre väčšinu 
detí to bolo prvé stretnutie s morom 
a s rozľahlými piesčitými plážami. 

Po celonočnom cestovaní sme 
všetci ocenili príjemné ubyto-
vanie v dvojposchodovej vilke. 
Niekoľkominútová cesta po pro-
menáde nás priviedla na pláž a 
konečne sme sa  mohli poprechádzať 

po rozohriatom piesku. Teplý piesok 
a slnko nad hlavou bolo veľmi prí-
jemnou zmenou oproti počasiu pri 
našom odchode zo Slovenska.

Po šantení a hrách vo vode sme 

sa rýchle prezliekli do suchého 
oblečenia a pokračovali sme v 
plážovom futbale a volejbale. Bolo 
to niečo úplne iné ako hrať na tvrdom 
betóne či multifunkčnom ihrisku. 

Beh v piesku bol síce dosť náročný, 
ale stálo to za ten zážitok. Večery 
sme trávili príjemnými prechádzka-
mi po promenáde a spoločenskými 
hrami. Nezabudnuteľným zážitkom 
pre všetkých bola cesta loďou 
na Mušličkový ostrov, ktorý je 
hniezdiskom čajok. Pre nás bol 
zaujímavejší množstvom mušličiek 
rôznych farieb a veľkostí, ktorých  
sme si mohli nazbierať bez 
obmedzenia. Pamiatkou pre nás 
budú aj fotografie s kapitánom lode.

Týždeň v Lignane ubehol veľmi 
rýchlo. Domov sme sa vrátili v 
skorých ranných hodinách plní spo-
mienok, ale aj radosti zo stretnutia 
s rodičmi.      

J. Slobodová   

RELAXAČNO – OZDRAVOVACÍ POBYT V TALIANSKU LIGNANO

Zapojili sme 
sa do súťaže

Naša škola sa zapojila do súťaže 
s Domestosom a Cifom. Podmien-
kou zapojenia sa do tejto súťaže 
je nakupovať ľubovoľné výrobky 
Domestos a Cif. Za každé jedno 
euro získa naša škola sto bo-
dov. Pre prvých desať škôl, ktoré 
získajú najviac bodov je pripra-
vených 15000 eur na nákup 
školských pomôcok. Chceli by sme 
aj touto cestou poprosiť rodičov, 
aby nám pomohli a nakupovali uve-
dené čistiace prostriedky, a bloky 
o ich zakúpení odovzdali v škole. 
Súťaž trvá do 31. októbra 2010.

Ing. Mária Štefániková

TAK – TIK
V termíne od 31. mája  do 4. 

júna 2010 sa žiaci našej školy 
zúčastnili elektronického kvízu 
pod názvom : TAK –TIK VÝZVA 
2010, ktorý riešili na počítačoch.  
Jedná sa o medzinárodnú súťaž, 
ktorá prebieha v  SR, ČR, SRN. 
Do súťaže sa zapojili žiaci 6., 7., 
a 8., ročníka. Celkovo súťažilo 57 
žiakov našej školy.  Žiaci súťažili 
vo viacerých kategóriach. V tejto 
súťaži identifikovali fotky sve-
tových miest, označovali známe 
osobnosti, odhadovali letopočty, 
ukázali aké majú  všeobecné 
vedomosti, ako poznajú Zem a 
históriu. Za účasť v súťaži získa 
každý súťažiaci diplom a vecnú 
cenu. Pre víťazov sú pripravené 
odmeny: mp3 prehrávače iPod  od 
firmy Apple a jeden účastník vyhrá 
skvelý notebook. Ceny do súťaže 
venoval jej organizátor: Taktik 
vydavateľstvo s.r.o. Košice. 

Ing. Mária Štefániková

Keďže sme v roku 2009 neprispeli 
do novosadského občasníka žiadnou 
informáciou o činnosti našej orga-
nizácie, stručne zhodnotím minulý 
a oboznámim vás s našim  pro-
gramom na tento rok. V roku 2009 
sme mali 70 platiacich členov, čo je 
nárast o dvadsať členov od založenia 
našej organizácie v roku 2000, 
kedy sme začínali s päťdesiatimi 
zakladajúcimi členmi. V priebehu  
desiatich rokov mávala členská 
základňa do deväťdesiat členov,  
ktorí nás však  postupne opúšťali z 
dôvodu  vyššieho veku a niektorí aj 
navždy. Výbor základnej organizá-
cie má stále deväť členov, ako pri 
zakladajúcom zhromaždení a schád-
zame sa podľa aktuálnych potrieb 
organizácie. 

V letných mesiacoch v roku 2009 
sme uskutočnili dva zájazdy na ter-
málne kúpaliská. V mesiaci júl na 
kúpalisko Štúrovo v počte 43 osôb 
a v auguste na kúpalisko Veľký 
Meder v počte 34 osôb. Zájazdu 
sa zúčastnili aj rodinní príslušníci.  
Jednota COOP,  spotrebné družstvo 

v Nových Sadoch, preplatila vstupné 
na kúpalisko všetkým našim členom, 
ktorý sú zároveň aj jej  členmi. 

Slávnostné stretnutie  seniorov pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším 
sme usporiadali dňa 15. októbra za 
prítomnosti 35 členov. O kultúrny 
program a dobrú náladu sa postaral 
folklórny súbor Čabanka z Čabu, s 
ktorým sme sa výborne zabávali. Pri 
tejto príležitosti  sme obdarili pät-
nástich našich  jubilantov vo veku 
od šesťdesiat do osemdesiat rokov 
malou kytičkou. 

Pre našich členov sme dňa 7. de-
cembra pripravili Mikulášske po-
sedenie s občerstvením, na ktorom 
každý člen obdržal malý darček. 
Stretnutia sa  zúčastnilo 35 členov. 
Tým, ktorí sa z nejakého dôvodu 
stretnutia nezúčastnili, sme darčeky 
odoslali domov. V marci tohto roku 
sme uskutočnili výročnú členskú 
schôdzu za prítomnosti 47 členov. 
Ako delegát Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) 
v Nitre sa zúčastnil pán docent Ing. 
Jozef Turček, CSc, predseda  JDS 

vo Veľkom Lapáši, a starosta obce 
Nové Sady, Ing. Miroslav Sako. 
O kultúrny program sa postarali 
deti folklórneho súboru Pelikánik. 
Zhodnotili sme desaťročnú činnosť 
našej základnej organizácie  a stano-
vili sme úlohy na tento rok.

V klube dôchodcov sme v ja-
nuári uskutočnili prezentáciu firmy, 
ktorá ponúkala rôzne zdravotné 
pomôcky. Akcie sa zúčastnilo desať 
dôchodcov. V spolupráci s Obecným 
úradom sme usporiadali fašiangové 
posedenie a pochovávanie basy. 
Ochotné a obetavé členky našej 
organizácie  napiekli pre prítomných 
chutné fašiangové pečivo. 

V máji sa niekoľkí naši členovia 
zúčastnili divadelného predstavenia 
Višňový sad v Divadle Andreja Ba-
gara v Nitre. Ďalej plánujeme v tom-
to roku  usporiadať ešte dva zájazdy 
na termálne kúpaliská, slávnostné 
stretnutie pri príležitosti Mesiaca úc-
ty k starším a Mikulášsky večierok.

predsedníčka ZO JDS
Alžbeta Rizeková 

Pôsobenie Jednoty dôchodcov Slovenska

Deň polície v škôlke
Ako pracuje polícia? Prečo majú 

policajti psov? Nosia policajti zbra-
ne?  Na tieto otázky odpovedali poli-
cajti, ktorí prišli do Čabu, aby deťom 
predviedli svoju prácu. Vysvetlili im, 
ako sa cvičí pes, čo všetko dokáže, 
aký vie byť poslušný a keď treba vie 
stopovať. Za odmenu  deti povozili 
v policajnom aute a odviezli nás do 
materskej školy.

Zást. pre MŠ Mária Kulíšková
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Plavecký výcvik
Naša škola každoročne organizuje 

pre žiakov piateho ročníka plavecký 
výcvik. Cieľom  je žiakov naučiť 
základné spôsoby plávania, prípadne 
zdokonaliť jeho techniku. Aj tento 
rok sa pätnásť našich piatakov pa-
sovalo s vodou v plavárni v Nitre. 
Pod odborným vedením plaveckých 
inštruktorov zvládli štyri náročné 
dni, ktoré boli ukončené záverečnými 
skúškami. Za úspešné zvládnutie 
záverečných skúšok získali žiaci - 
plavci pamätné diplomy a k tomu 
i sladkú odmenu. Po skončení pla-
veckého výcviku žiaci skonštatovali, 
že podobnú akciu  by si ešte radi zo-
pakovali.

Mgr. M. Ručkay

Evička nám 
ochorela

Poskytovanie prvej pomoci si naše 
deti tento rok vyskúšali v Materskej 
škole v Zbehoch.  Našu MŠ zastupo-
vali deti Kristínka Slivková, Simon-
ka Štefániková a Marcelko Takáč. 
A veru hanbiť sme sa za nich nemu-
seli. Vedeli ošetriť zranené kolienko, 
úpal aj nepríjemné poštípanie včelou. 
Dúfam, že svoje skúsenosti a odvahu 
si ponesú aj do budúcnosti. A v tom 
im držím palce.

Zást. pre MŠ Mária Kulíšková

Nové Sady v jednu februárovú 
nedeľu ožili typickou fašiangovou 
náladou. Sviatočnú atmosféru 
navodili folklórne súbory Peliká-
nik z Nových Sadov a  Tradícia 
z Dražoviec pochodom masiek 
centrom obce. Na čele sprievodu 
fašiangových masiek kráčal bubeník 
a harmonikár, ktorí dávali najavo, 
že fašiangy vrcholia. Vo folklórnom 
pásme za pomoci divadelného, spe-
váckeho a jednoduchého tanečného 
stvárnenia ponúkli ľahký humor a 
pohľad do zákulisia týchto starých 
slovenských zvykov. Rozospie-
vali fašiangové pódium a program 
ukončili obradom pochovávania 
basy. Nechýbalo ani chutné  tradičné 
fašiangové pečivo, ktoré nám  na-
piekli ochotné členky miestnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Sloven-
ska, za čo im ďakujem.

E. Krčmárová

Novosadské fašiangy priniesli dobrú náladu

Pre niekoho sa zdá, že výlet do 
blízkeho mesta Nitra nie je až taký 
zaujímavý. Pre naše  deti to bol 
ale výlet po prvý krát bez rodičov. 
Trochu s obavou, ale plní odhodlania 

sme sa  rozhodli, že to zvládneme. 
Prvá úloha, ktorú sa nám podarilo 
hravo zdolať, bol výstup na hrad. 
Vyšli sme až k hradnej studni, zistili 
sme, že je riadne hlboká, prezreli sme 

si katedrálu a Morový stĺp. Druhou 
našou úlohou bolo nájsť Corgoňa. 
Keďže sme ho našli a „pošteklili“, 
odmenou bola zmrzlina. Nakoniec 
sme prešli do parku na Sihoti, kde 
sme si oddýchli a vyskúšali  nové 
preliezky. Výlet sa nám vydaril, vrá-
tili sme sa plní pekných zážitkov.

V tomto školskom roku sme 
absolvovali aj ďalší zaujímavý výlet 
v júni  do Bojnej na Ranč pod Babi-
cou. Počasie nám prialo, slniečko po 
dlhom čase znovu vykuklo a my sme 
sa s plnými ruksakmi a dobrou nála-
dou vydali na cestu.  Na ranči nás 
už čakali rôzne zvieratká, ale deti 
najviac zaujal kráľ zvierat – lev. Po 
prehliadke všetkých zvierat  povozil 
deti koník Kubo. Pohrali sme sa na 
zaujímavých preliezkach a keď sa 
nám dobroty z ruksakov minuli, una-
vení ale šťastní sme sa vrátili späť do 
materskej školy,  kde nás čakal už 
chutný obed. 

Zást. pre MŠ 
Mária Kulíšková

Boli sme na výlete

Po prvýkrát a úspech
Krajské osvetové stredisko 

v Nitre vyhlásilo  VI. ročník 
Literárno-výtvarnej súťaže 
Zlaty Dônčovej. Táto súťaž vz-
nikla v roku 2005 pri príležitosti 
100. výročia narodenia a 
20. výročia úmrtia spisovateľky.

Cieľom bolo  motivovať deti a 
mládež k tvorivosti, podporovať 
u nich schopnosť vnímať hod-
noty prostredníctvom vlastnej 
literárnej tvorby, ale zároveň 
podporovať i výtvarné nadanie, 
cítenie a schopnosti na vyjadrenie 
svojich vlastných citov, postojov.

Z našej školy sa do krajského 
kola zapojili žiačky šiesteho a 
ôsmeho ročníka svojimi lite-
rárnymi prácami. Inšpirovali 
ich príbehy z ríše zvierat alebo 
súčasná románová tvorba. Ich 
práce súťažili po prvýkrát. Z viac 
ako 1000 prác sa odbornej porote 
zapáčila tvorba žiačky VI. ročníka 
M. Žemberovej.  Miškin  List 
zvierat ľuďom získal ČESTNÉ 
UZNANIE. Okrem diplomu si 
Miška prevzala aj vecnú cenu. 
Blahoželáme ....

Mgr. J. Gaťárová  
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Na návšteve u 
Pata a Mata

Aj tento rok sme oslávili 
Medzinárodný deň detí v našej 
materskej škole karnevalom. Pani 
učiteľky boli oblečené v montér-
kach, no nie preto, že by sa chystali 
urobiť rekonštrukciu budovy, ktorú 
by mimochodom potrebovala, iba 
predstavovali dvojicu kutilov Pata a 
Mata. Deti v ničom za svojimi pani 
učiteľkami nezaostávali.  Zamasko-
vali sa za princezné, bojovníkov,  
mravčeka, ducha, mimozemšťana, 
robota a mnohé iné originálne 
postavičky. Deň sme si spestrili  
súťažami a diskotékou. Deťom sa v 
tento deň zaspávalo mimoriadne do-
bre. V ich sníčkoch sa určite rozpráv-
kové postavičky zabávali ďalej. 

Rada by som sa poďakovala pani 
Gubáňovej, ktorá priebeh nášho kar-
nevalu odfotila a natočila. Prostred-
níctvom DVD si ho môžu pozrieť aj 
ostatní rodičia. 

p. uč. S. Halvoníková

Hviezdoslavov 
Kubín 

Dlhoročnú tradíciu v našej 
škole má literárna súťaž v pred-
nese poézie a prózy „Hviezdosla-
vov Kubín“. V tomto roku sa ho 
opäť zúčastnilo veľa súťažiacich, 
z ktorých porota musela vybrať 
tých najlepších. V silnej konku-
rencii sa porota rozhodla udeliť 
niekoľko druhých a tretích miest. 
Umiestnenie súťažiacich bolo 
nasledovné: 

 5. – 6. ročník,  próza: 
1. miesto      Michaela Žemberová
 5. – 6. ročník, poézia:
1. miesto: Marianna Krajčovičová
2. miesto: Natália Lukáčiková, Ja-
kub Závodný
3. miesto: Mária Plaštiaková, Mar-
tin Kukučka

7. – 8. ročník, próza:
1. miesto: Tomáš Hečko
2. miesto: Michaela Ondrášková, 
Erik Báleš 
3. miesto: Tatiana Kukučková

         Mgr. M. Ručkay

Deň detí sme oslávili na netradičnom mieste
Je to neuveriteľné, ale už po 

pätnásty krát Obecný úrad v 
Nových Sadoch v spolupráci s 
ochotnými ľuďmi z našej obce 
zorganizoval pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí popo-
ludnie venované našim najmilším 
obyvateľom obce – deťom. Prvý 
krát však na netradičnom mies-
te – v areáli Základnej školy z 
dôvodu premočeného terénu na 
futbalovom ihrisku. Areál Základ-
nej školy sa ukázal ako dobrý ná-
pad, súťažné disciplíny boli bližšie 
pri sebe a umožnili deťom súťažiť 
a zabávať sa dosýta. Počasie nám 
tiež prialo, takže nič nebránilo 
tomu, aby sme opäť prežili hry, 
víťazstvá, napätie, prekvapenia, 
odmeny i zábavu.

Za otvorenie nášho milého 
podujatia ďakujeme členom 
detského folklórneho súboru Pe-
likánik pod vedením Veroniky 
Pleškovej a Rastislava Slivku a 
tiež tanečnej skupine z ARS Studia 
pod vedením Veroniky Kubíkovej. 
Opäť ste nás potešili svojim ve-
selým vystúpením a my vám znovu 
a znovu radi zatlieskame za vaše 
pohybové a spevácke výkony.

Organizátorov potešila  vysoká 

účasť rodičov, ktorí sprevád-
zali svoje deti a pomáhali im zo 
všetkých síl  zarobiť si v súťažných 
disciplínach. Menšie deti nakupo-

vali za vysúťažené „slonady“ v 
„Bufete u malej blšky“ a staršie 
v „Bufete u čarodejnice“ sladké 

odmeny, hračky a iné veselé 
veci, ktoré potešia každú detskú 
dušičku. Tak ako minulý rok, deti 
mali možnosť vyniknúť nielen v 
individuálnych disciplínach, ale 
tiež v tímových hrách ako je fut-
bal, vybíjaná a petang.  Vo futbale 
i s prekvapivým výsledkom výhry 
mladších chlapcov nad staršími. 

No, aké futbalové talenty sú medzi 
nami! Po súťažných výkonoch do-
bre padlo  malé občerstvenie. Ale 
tu sa nám prekvapenia neskončili! 

Vtedy už na scénu vystúpili herci 
z divadelného súboru Materinky 
zo Šale, ktorí po veľkom úspechu 

z minulého roka, prišli znovu 
zabaviť naše deti novými detskými 
divadelnými predstaveniami.  Prvá 
hodinka patrila zábavnému pásmu 
„Materinky bavia deti“,  kde sa stali 
naše deti súčasťou divadelného ja-
viska. V druhej hodine už scéna pa-
trila predstaveniu „Cirkus Šupitó 
pod Šapitó“. Naživo spievané 
piesne a herecké výkony prispeli 
k výbornej atmosfére popoludnia. 
Mama Klaunová začarovaná na 
žabu, zúfalý tato Klaun, ich klau-
novské deti či zlý krotiteľ Hugo 
de Plesko Drezúresko nám poot-
vorili dvere do zákulisia cirkusu 
a v napínavom príbehu zvíťazilo 
opäť dobro nad zlom, ako v každej 
správnej rozprávke. Touto divadel-
nou bodkou bol dopísaný príbeh 
tohtoročného podujatia pre deti. 
Sme radi, že sa ho zúčastnilo toľko 
detí i dospelých. Prežili sme ho v 
zdraví a s úsmevom na tvári. 

Poďakovanie za pomoc patrí 
sponzorom a tiež dvom desiatkam 
ochotných spoluorganizátorov, 
ktorí venovali svoj čas a energiu 
na vytvorenie výbornej atmos-
féry.  Tešíme sa na vás všetkých na 
budúci rok!

Mgr. Michala Kopčeková
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Niekedy mám pocit, že kríza za-
siahla aj také oblasti, o ktorých by 
sme si to vôbec nepomysleli. Kon-
krétne mám na mysli prírodovedné 
súťaže a olympiády. Nechcem byť 
neskromná, ale v minulosti som 
mohla chváliť viac ako dnes.

V súťaži Pytagoriáda nás „zach-
ránili“ žiačky z I. stupňa Eliška 
Pristašová a Miška Eliášová, ktoré 
reprezentovali našu školu v obvod-
nom kole. Miške Eliášovej sa darilo 
a stala sa aj úspešnou riešiteľkou 
obvodného kola.

V Matematickej olympiáde boli 
opäť úspešní mladší žiaci: Mar-
tin Kukučka a Jakub Závodný 
z piateho ročníka a Dominika 
Ďurišková zo šiesteho ročníka, 

ktorí boli úspešnými riešiteľmi 
školského kola a postúpili do ob-
vodného kola. Veľký úspech do-
siahol Martin Kukučka, ktorý sa 
v obvodnom kole umiestnil na 2.-3. 
mieste, za čo mu patrí náš obdiv a 
veľké poďakovanie.

U žiakov veľmi populárna 
súťaž Matematický klokan  taktiež 
stagnovala. Každoročne sa chvá-
lime pekným celoslovenským 
umiestnením školy a množstvom 
úspešných riešiteľov. Tentoraz nás 
„podržali“ starší žiaci. Úspešnými 

riešiteľmi sa stali Erik Báleš zo 
7. ročníka, Peter Časnocha a 
Tomáš Hečko z 8. ročníka a Juraj 
Rác z 9. ročníka.

Súťaž EXPERT nie je iba príro-
dovedná, sú v nej aj kategórie 
Dejiny a Anglický jazyk. V tomto 
školskom roku organizátori znížili 
vekovú hranicu a súťažiť mohli 
žiaci už od 6. ročníka. Peter Fixel 
je, okrem iného,  aj expert na Bity a 
bajty, Jakub Slivka Top expert na 
Dejiny a Tajomstvá prírody – obaja 
sú žiakmi 6.  triedy. Peter Nagy  (7. 
A) bol úspešný v kategórii Ang-
lický jazyk a Erik Báleš (7. B)  je 
expertom v oblasti Dejiny. Martin 
Kulíšek z 9. triedy bol tiež úspešný 
v kategórii Anglický jazyk.

Vyvrcholením celého súťažného 
diania bolo odmeňovanie 

najúspešnejších žiakov. Uskutočnilo 
sa v Krajskom osvetovom stredisku 
v Nitre za účasti predsedov obvod-
ných komisií predmetových súťaží 
a pedagógov, ktorí žiakov na súťaže 
pripravovali. Z našej školy bol poz-
vaný Martin Kukučka za svoje vý-
borné umiestnenie v Matematickej 
olympiáde.

Všetkým súťažiacim ďakujeme 
za ich snahu a za dobrú reprezentá-
ciu našej školy.

Emília Kulíšková, vedúca PK 
prírodovedných predmetov 

Spievame si ľudové pesničky
14. apríla prebiehala v našej 

materskej škole prehliadka spevu 
ľudových piesní „Spievanky“. 
Zúčastnili sa ich deti z piatich oko-
litých materských škôl. Všetkých 
prítomných privítala zástupkyňa 
pre MŠ p. uč. M. Kulíšková. 

Spievanky otvoril spevácky sú-
bor Čabanka pásmom ľudových 
piesní. Malých divákov a spevákov 
očaril aj ich prekrásny ľudový kroj. 
Slovenskú ľudovú žartovnú pieseň 
zaspievali naši kamaráti Kristínka 
Slivková a Simonko Pinkava, 
ktorú doplnili improvizovaným 

pohybom s veselými prvkami. 
Všetkých spevákov sme odmenili 
potleskom, darčekom, diplomom 
a pozvali sme ich na pohostenie, 
ktoré pripravili mamičky Veronika 
Petríková a Dáška Matušíková. 
Ľudové piesne v podaní detských 
interpretov svojou gradáciou a 
tónovým zafarbením vytvorili v 
našej materskej škole príjemné 
spoločné chvíle pre všetkých 
účinkujúcich i poslucháčov. Už 
dnes sa tešíme na spievanky v 
budúcom roku.

 p. uč.  Z. Brezniaková.

Voľby do Národnej rady  Slovenskej 
republiky  konané dňa 12. júna 2010

Volebný okrsok č. 1 Nové Sady

Počet voličov zapísaných v zozname 
voličov vo velebnom okrsku  836
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní  514
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  513
Počet platných odovzdaných hlasov 504

Poèet platných hlasov odovzdaných 
pre každú politickú stranu, politické 
hnutie alebo koalíciu:

Európska demokratická strana                0
Únia – Strana pre Slovensko   2
Strana rómskej koalície – SRK   0
Paliho Kapurková, veselá politická strana  3
Sloboda a Solidarita  40
Strana demokratickej ľavice 11
Strana maďarskej koalície   1
Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko   30
Komunistická strana Slovenska   2
Slovenská národná strana 27
Nová demokracia    2
Združenie robotníkov Slovenska   1
Kresťanskodemokratické hnutie 27
Ľudová strana Naše Slovensko   9
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana  44
AZEN – Aliancia za Európu národov   0
SMER – sociálna demokracia                303 
MOST – HÍD     2

Volebný okrsok č. 2 Nové Sady – Sila 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 
vo velebnom okrsku  268
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní  174
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 174
Počet platných odovzdaných hlasov 173

Poèet platných hlasov odovzdaných 
pre každú politickú stranu, politické 
hnutie alebo koalíciu:

Európska demokratická strana   2
Únia – Strana pre Slovensko   2

Strana rómskej koalície – SRK   0
Paliho Kapurková, veselá politická strana  4
Sloboda a Solidarita  12
Strana demokratickej ľavice   4
Strana maďarskej koalície   0
Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko   11
Komunistická strana Slovenska   3
Slovenská národná strana   6
Nová demokracia    1
Združenie robotníkov Slovenska   0
Kresťanskodemokratické hnutie 27
Ľudová strana Naše Slovensko   1
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana  15
AZEN – Aliancia za Európu národov   0
SMER – sociálna demokracia 85 
MOST – HÍD    0

Talenty a kríza



Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania pokračuje v 
školskom roku 2009 / 2010 v celo-
slovenskom testovaní žiakov de-
viatych ročníkov. 

Základná škola s materskou 
školou v  Nových Sadoch umožnila 
žiakom deviatej triedy vyskúšať 
si testovanie pomocou Kompara 
– skúšobného testovania žiakov 
9. ročníka, ktoré bolo dobrovoľné. 
Žiaci si preverili svoje vedomosti 
v dostatočnom predstihu a otesto-
vali sa v matematike, slovenskom 
jazyku a literatúre. V obidvoch 
predmetoch dosiahli celoslo-
venský priemer.

10. marca 2010 žiaci absolvo-
vali Testovanie 9 – 2010 v plnom 
počte - 27 žiakov. Písali v troch 
triedach, nakoľko museli sedieť po 
jednom v lavici. Dozor vykonávali 
učitelia, ktorí nevyučujú testovaný 
predmet. Ako nezúčastnení pozo-
rovatelia boli na testoch prítomní 
učitelia z nitrianskych škôl, ktorí 
dozerali na jeho priebeh. Zásielka 

s testami bola otvorená v prítom-
nosti vedenia školy, koordinátora, 
administrátorov, pozorovateľov a 
zástupcu rodičov o 7:45 hod. 

V čase od 8:15 do 9:30 hod. 
žiaci písali test z matematiky. Na 
vypracovanie príkladov a prepí-
sanie odpovedí do odpoveďových 
hárkov mali 60 minút čistého času. 
Test pozostával z 20 otázok, roz-
delených do 2 častí. Prvých desať 
príkladov bolo zameraných na nu-
merické výpočty a v druhej časti 
si po vypočítaní príkladu vybe-
rali z možností A, B, C, D.  Mohli 
používať kalkulačku a rysovacie 
pomôcky.

Test zo slovenského jazyka trval 
50 minút čistého času a žiaci celé 
testovanie ukončili o 10:55 hod.  
Pri odpovediach zo SJL volili zo 
štyroch možností. Väčšia časť 
testu vychádzala z „čitateľskej 
gramotnosti“, t.j. zo schopnosti 
porozumieť čítaný text a pracovať 
s ním. Ostatné otázky boli zame-
rané na vedomosti zo SJL.

Výsledky Testovania-9 sú pre 
žiakov veľmi dôležité, nakoľko 
sú súčasťou hodnotenia pri prijí-
maní na stredné a učňovské školy. 
Každý žiak dostal individuálne vy-
hodnotenie testov.

Hodnotení boli aj ako celok. 
V tomto školskom roku môžu 
byť so svojimi výsledkami veľmi 
spokojní! V hodnotení 20 škôl 
Nitrianskeho okresu sa umiest-
nili na 9. mieste z matematiky a na 
2. mieste zo slovenského jazyka a 
literatúry.  Gratulujeme!

Najlepšie testy z matematiky 
napísali:  95% - Martin Kulíšek,  
90% - Dominika Bálešová, 
Juraj Rác, 85% - Michaela 
Mikulová, Ivana Brestovská, 
Stela Sucháňová. Zo SJL:  95% - 
Michaela Ďurišková, Nina Koste-
lecová,  85% - Dominika Bálešová, 
Ivana Brestovská, Mária Černická, 
Mário Fábry, Jana Gogová, Martin 
Kulíšek, Stela Sucháňová a Patrik 
Takáč.

Priemerná percentuálna 
úspešnosť školy bola v matema-
tike 60,7% (úspešnosť v rámci SR 
- 60,1%)  a v SJL 77,2% (v rámci 

SR- 67,6%).
Výsledky testovania vo veľkej 

miere ovplyvnili umiestnenie 
žiakov na stredné a učňovské 
školy. Žiaci sa môžu hlásiť na 
dve školy. Kritériá pre prijatie si 
vytvára každá škola sama. Časť 
žiakov bola prijatá na stredné a 
učňovské školy bez prijímacích 
pohovorov. Ostatní absolvovali 
prijímacie pohovory, ktoré spolu s 
výsledkami Testovania rozhodli o 
ich prijatí či neprijatí. 

V tomto školskom roku sa naši 
žiaci umiestnili veľmi dobre. 
Desať žiakov bolo prijatých na 
gymnáziá, nakoniec sa traja z nich 
rozhodli pre štúdium na obchodnej 
akadémii. Všetci žiaci sa dostali 
na stredné školy už v prvom kole: 
stredná škola – potravinárska - 
4 žiaci, elektrotechnická - 3 žiaci, 
stavebná - 2 žiaci, polytechnická - 
3 žiaci a umelecká - 1 žiačka.

Všetkým našim žiakom pra-
jeme veľa úspechov na zvolených 
stredných školách!  
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Testovanie 9 – 2010

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V NOVÝCH SADOCH
Č. I Úvodné ustanovenia

1. Multifunkčné ihrisko (ďalej: MI) 
sa nachádza na parcele č. 329/4 v ka-
tastrálnom území obce Nové Sady. 
Ide o viacúčelové ihrisko s umelou 
trávou, oplotením, mantinelmi pre 
loptové hry. Slúži na prevádzkovanie 
aktivít obyvateľov či návštevníkov 
obce. Rozmery MI sú 33 x 18 m.
2. Vlastníkom MI je Obec Nové Sa-
dy . Prevádzkovateľom MI je  Obec 
Nové Sady.
3. Prevádzkovateľ poverí správcovs-
tvom zodpovedné osoby, ktoré budú 
zabezpečovať prevádzku MI.
4. Priestorom MI sa rozumie oplo-
tený a uzamknutý areál MI spolu s 
hracou plochou vybavenou umelou 
trávou, športovými a pomocnými 
zariadeniami (mantinely, bránky, 
stožiare, osvetlenie, lavičky, oplote-
nie), spevnené a trávnaté plochy.
5. Užívateľom sa rozumie osoba, 
ktorá sa nachádza v priestore MI za 
účelom vykonávania športových 
aktivít (ďalej: užívateľ).

Č. II Všeobecné ustanovenia

1. Každý užívateľ je povinný 
oboznámiť sa s týmto prevádz-
kovým poriadkom a bez výnimky ho 
dodržiavať.
2. Na MI je dovolené vykonávať 
výhradne tie aktivity, na ktoré je 
ihrisko prispôsobené.
3. MI poskytuje široké možnosti pre 
rôzne športové aktivity a to najmä: 
malý futbal, nohejbal, tenis, volejbal 
a basketbal.

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej 
na MI je spontánne osvojovanie si 
základov loptových hier, vykoná-
vanie viacerých druhov športu, 
založených na princípe súťaživosti 
(súťažné zápasy, turnaje občanov, 
návštevníkov a zamestnancov v 
rámci športových dní, branno-
športových aktivít, prípadne indivi-
duálne športové aktivity jednotliv-
cov a kolektívov a pod.).

Č. III Organizačné ustanovenia

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo 
inú povolenú činnosť môže na MI 
vykonávať každý užívateľ výhradne 
na vlastné riziko. Týmto ustano-
vením sa neobmedzuje povinnosť 
dodržiavať platný prevádzkový 
poriadok. Na MI je dovolené 
vykonávať výhradne tie aktivity, na 
ktoré je ihrisko prispôsobené. Deti 
do 15 rokov sa môžu v priestore MI 
pohybovať len v sprievode dospelej 
osoby.

Užívateľ je povinný:
- dodržiavať prevádzkový poriadok 
ihriska,
- oboznámiť sa s prevádzkovým po-
riadkom MI ešte pred vstupom do 
priestoru MI,
- riadiť sa pokynmi správcu, po neu-
poslúchnutí jeho pokynov môže byť 
osoba z priestoru MI s okamžitou 
platnosťou vykázaná,
- správať sa tak, aby jeho konaním 
alebo nekonaním nedošlo k zra-
neniu,  alebo poškodeniu majetku 
obce, užívateľ je plne zodpovedný za 

škody, ktoré vznikli jeho pričinením, 
za maloletú osobu zodpovedá jej 
zákonný zástupca
- bezodkladne nahlásiť správcovi 
prípadné škody na zariadení v celom 
priestore MI
- vstupovať (vystupovať) na plochu 
(z plochy) MI výhradne cez koridory 

na to určené, nachádzajúce sa v ro-
hoch hracej plochy ihriska
- pri vstupe na plochu MI používať 
vhodnú športovú obuv. 
- v priestore MI a v jeho okolí 
udržiavať čistotu a poriadok,
- bezodkladne odstrániť prípadné 
znečistenie priestoru a plochy MI,
- dodržiavať zásady slušného sprá-
vania a zamedziť neprimeranému 
hluku.

Je prísne zakázané:
- vodiť psov a iné zvieratá do 
priestoru MI,
- pohybovať sa a jazdiť na bicykloch 

a kolieskových korčuliach v celom 
priestore MI,
- v celom priestore MI fajčiť a 
požívať alkoholické nápoje vrátane 
toxických, omamných a psychotrop-
ných látok,
- vstupovať na plochu MI so zmrzli-
nou, nápojmi či potravinami,

- použitie sklenených fliaš a nádob v 
priestore MI,
- prinášať do priestoru MI zábavnú 
pyrotechniku, zbrane, strelivo, 
horľavé látky a chemikálie, 
- preliezať a preskakovať mantinely 
MI.

Č. IV Prevádzkové ustanovenia

1. Prevádzkové hodiny využívania 
MI pre jednotlivé kategórie sú obsa-
hom prílohy č. 1  tohto prevádzko-
vého poriadku.
2. Prednostné užívanie – poradie pri 
tvorbe harmonogramu využitia MI:

Pondelok - Piatok 
(mimo prázdnin a sviatkov):  
08:00 hod. - 15:00 hod. ZŠ s MŠ 
15:00 hod. - 21:00 hod. mládež od 15 
rokov, dospelí, rezervácie  
Pondelok - Piatok 
(poèas prázdnin a sviatkov) 
09:00 hod. - 21:00 hod. ddeti a mládež 
do 18 rokov, dospelí, rezervácie
Sobota - Nede¾a  
09:00 hod. - 21:00 hod. deti a mládež 
do 18 rokov, dospelí, rezervácie

Užívanie MI je spoplatnené 
nasledovne:  

bezplatne: deti a mládež do 15 ro-
kov v èase pre nich vyhradenom, 
športové kluby sídliace na území ob-
ce s písomným povolením starostu 
obce  

2 €/hod. tenis a nohejbal  
10 €/hod. kolektívne športy  
2 €/hod. príplatok za osvetlenie ihriska 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V NOVÝCH SADOCH



1/201012 www.novesady.sk

Na streleckej súťaži v Poľsku bola zastúpená aj naša obec 
V marci tohto roku sme sa opäť 

stretli na kvalifikačnej súťaži v 
športovej streľbe telesne postihnutých 
športovcov v poľskom meste Štetin. 
Strieľalo sa len zo vzduchových zbraní 
– polohy lež, stoj a boli sme prihlásení 
aj na novú disciplínu, ktorá sa strieľa 
na tzv. sklopný terč (pri zásahu sa 
sklopí). Spolu ich je päť. Najväčší terč 
má otvor približne 8 mm, najmenší 
má otvor 4,5 mm, čo je veľkosť bro-
ku. Podstata tejto streľby je zostreliť 
dvakrát po päť terčov desiatimi ra-
nami v čase 10 min. Strieľa sa v po-
lohe stoj. V tejto disciplíne súťažilo 
15 strelcov v troch  zmenách. Víťaz 
každej zmeny postupuje do finále au-
tomaticky. V prípade zhodnosti bodov 
majú rozstrel na tretí terč, kto prvý 
zostrelí postupuje ako druhý finalista. 

Strieľalo sa aj semifinále, kde postú-
pili: Breirem Berit (NOR), Muller 
Werner (AUT) a Veronika Vadovičová 
(SVK). Semifinále vyhrala Veronika 
Vadovičová a tak sa dostala do finále. 
Finalistov bolo päť: Lillehagen Mo-
nica (NOR), Buckuliaková Monika 
(SVK), Vadovičová Veronika (SVK) a 
Milan Balúch (SVK). Na prvom mies-
te skončila nórka Lillehagen Monica, 
druhé miesto obsadil Milan Balúch a 
na treťom mieste sa umiestnila Vero-
nika Vadovičová. Súťažilo sa ešte v 
disciplíne vzduchovka lež, kde som si 
zopakoval výsledok z minulého roku 
589 bodov. Chýbal mi jeden bod na 
splnenie limitu na olympiádu. Na tejto 
medzinárodnej súťaži sa zúčastnilo 
celkovo 10 štátov.

Milan Balúch

Detská športová olympiáda materských škôl
Dňa 9. júna sa konala Dets-

ká športová olympiáda mater-
ských škôl v telocvični Zák-
ladnej školy Lužianky. Olym-
piádu otvorila zástupkyňa 
pre materskú školu p. uč. M. 
Čurgaliová . Nechýbala  olym-
pijská vlajka, olympijský oheň 
ani  štátna  hymna SR . Na 
olympiáde sa zúčastnili deti z 
ôsmych materských škôl  oko-
litých obcí  a súťažili v troch 
atletických disciplínach: v be-
hu, v skoku do diaľky z miesta 
a v hode kriketovou loptičkou 
do diaľky.

Za MŠ Nové Sady súťažili :  
Majko Blaho  (beh)
Igorko Ivan   (hod)
Andrejko  Ondrášek (skok) 
sa umiestnil na 1. mieste  a  získal                                                                                                         
olympijskú medailu.

V počte získaných bodov 
sa naša MŠ umiestnila na 
3. mieste. Aj v tomto  školskom  
roku  putovný pohár získalo  
družstvo z MŠ Lužianky.

Všetci zúčastnení pred-
školáci prejavili radosť z po-
hybu, súťaživosť a  nadšenie z 
víťazstva. Porota každého od-
menila hodnotnými cenami.

p. uč. Z. Brezniaková
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- aktivity ZŠ s MŠ (počas školského 
vyučovania),
- dlhodobé prenájmy (spravidla na 
obdobie školského roka),
- krátkodobé rezervácie,
- záujemcovia bez rezervácie  
3. Počas dní pracovného voľna 
a pracovného pokoja je ihrisko 
k dispozícii na základe priebežných 
požiadaviek zo strany občanov. Tieto 
požiadavky sa uplatňujú objednáv-
kou u prevádzkovateľa – OÚ alebo 
povereného správcu ihriska.
4. Prevádzkovateľ má vyhradené 
právo operatívne upraviť prevádzko-
vé hodiny podľa záujmu užívateľov. 
Úpravu prevádzkových hodín musí 
oznámiť starostovi obce.
5. V prípade nevyužitia MI 
užívateľmi, stanovenými týmto pre-
vádzkovým poriadkom, môžu so 
súhlasom správcu MI využívať aj 

záujemcovia z inej kategórie.
6. Bezplatné užívanie MI môže 
povoliť starosta obce športovým 
klubom sídliacim na území obce, 
výlučne písomnou formou. Písomné 
povolenie na bezplatné užívanie MI 
uschováva prevádzkovateľ /správca 
spolu s prevádzkovým denníkom.
7. Základná škola, Materská škola, 
športové kluby a spoločenské orga-
nizácie po vlastnom použití ihriska 
zabezpečia jeho upratanie. 
8. Rezerváciu MI je potrebné dopre-
du dohodnúť s prevádzkovateľom /
správcom MI.
9. Platbu za prenájom MI je potreb-
né uhradiť na mieste správcovi. 
Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú 
nájomnú zmluvu. Správca MI vedie 
evidenciu o používaní MI a platbách 
za prenájom, ktoré odovzdá do pok-
ladne obce spolu s kópiou príslušnej 

časti prevádzkového denníka. Penia-
ze za prenájom použije obec výlučne 
na údržbu, opravy a iné náklady pria-
mo súvisiace s prevádzkou MI.

Č. V Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 tiesňové volanie
- 150 hasičská a záchranná služba
- 155 záchranná zdravotnícka služba
- 158 polícia

Č. VI Záverečné ustanovenia

Kontrolu nad dodržiavaním ustano-
vení tohto nariadenia vykonáva:
1. prevádzkovateľ MI alebo ním 
poverený zamestnanec a správca
2. starosta obce alebo poverený 
zamestnanec obecného úradu

FUTB. TABUĽKY
 Klub Z V R P Skóre      Body

III. A trieda - muži

 1.Ve¾ké Zálužie 26 23 1 2 104:19 70 
2.Drážovce 26 22 0 4 118:43 66 
3.Žihárec 26 19 5 2 119:22 62 
4.Nové Sady 26 15 2 9 82:51 47 
5.Šurianky 26 13 1 12 69:79 40 
6.Štefanovièová 26 11 3 12 61:63 36 
7.Diakovce 26 10 4 12 61:71 34 
8.Dolné Lefantovce 26 11 1 14 63:89 34 
9.Lukáèovce 26 9 5 12 72:59 32 
10.Ve¾ká Dolina 26 9 4 13 39:78 31 
11.Hruboòovo 26 9 3 14 51:56 30 
12.Dlhá nad Váhom 26 7 1 18 38:100 22 
13.Báb 26 4 2 20 39:99 14 
14.Podhorany 26 3 2 21 36:123 11 

Dorast -  skupina B 

1.Moèenok 18 14 3 1 53:14 45 
2.Neded 18 13 2 3 75:22 41 
3.Jarok 18 10 1 7 45:32 31 
4.Selice 18 9 2 7 29:36 29 
5.Nové Sady 18 8 2 8 58:49 26 
6.Trnovec nad Váhom 18 8 1 9 33:48 25 
7.Ve¾ké Zálužie 18 7 1 10 39:55 22 
8.Drážovce 18 6 1 11 44:54 19 
9.Mojmírovce 18 4 1 13 40:73 13 
10.Cabaj-Èápor 18 4 0 14 32:65 12 

Žiaci -  skupina C

1.Zbehy 14 12 0 2 145:18 36 
2.Cabaj-Èápor 14 9 2 3 79:18 29 
3.Lukáèovce 14 9 0 5 66:38 27 
4.Mojmírovce 14 8 1 5 51:37 25 
5.Ve¾ké Zálužie 14 8 0 6 39:38 24 
6.Nové Sady 14 5 1 8 31:50 16 
7.Jarok 14 2 0 12 17:116 6 

www.novesady.sk
Aktuálne číslo novín nájdete aj na:


