
Azda by sa nenašiel človek, ktorý by sa v
dnešnej dobe nestretol s pojmom životné
prostredie. Poznáme ho všetci. Stretávame sa
s ním v médiách. Je to vlastne všetko, čo nás
obklopuje a ovplyvňuje. Ešte nedávno bolo ži-
votné prostredie niečo, čo slúžilo človeku. Dnes
nás takýto prístup priviedol k ohrozeniu existen-
cie. Preto z ochrany životného prostredia sa stal
celosvetový záujem.

Aj u nás je ochrana životného prostredia jed-
ným z prvoradých verejných záujmov. Ochrana
životného prostredia je deklarovaná v Ústave
SR právom na ochranu životného prostredia a
kultúrneho dedičstva. Zároveň je povinnosť
každého z nás chrániť a zvelaďovať životné
prostredie.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi,
aby som sa zamyslel práve nad touto
témou. Naša spoločnosť a s ňou
samospráva sú v podstate na za-
čiatku demokracie. Aj keď si chceme
akokoľvek nahovárať niečo iné, pre-
tože niektorí jednotlivci si vysvetľujú
demokraciu ako právo na všetko.
Mnohé naše zákony na ochranu ži-
votného prostredia sú nové, živé a
ešte stále nemajú okresané hrany, a
tak aj právny výklad nieje postačujúci. Tieto
zákony sa musia ustáliť a zaviesť do praxe.

Na naplnenie túžob ideálnej ochrany život-
ného prostredia sú však potrebné aj finančné
zdroje, ktoré momentálne samosprávy nemajú
alebo len v obmedzenej miere.

Aj v našej obci je ochrana životného prostre-
dia otázkou nás všetkých. Prvoradou úlohou je
dôsledné zabezpečovanie všeobecno
záväzných nariadení o odvoze a likvidácií
odpadov tak, aby nedochádzalo k tvorbe
divokých skládok, a tak k znečisťovaniu život-
ného prostredia v našej obci.

Likvidácie komunálneho odpadu zabezpeču-
je obec odvozom prostredníctvom firmy
Lamesch Kalná nad Hronom. Je teda len na
nás, aby sme túto otázku plne akceptovali.
Obecné zastupiteľstvo v snahe zabezpečiť
likvidáciu komunálneho odpadu aj napriek
zvyšujúcim sa nákladom na likvidáciu,
nepristúpilo k zvyšovaniu poplatkov od oby-
vateľov, za jeho likvidáciu.

Občania nesmieme zabudnúť, že tvorba
divokých skládok odpadu na obecných

pozemkoch a pozemkoch PD
Nové Sady prispieva k znečisťo-
vaniu životného prostredia a tak
aj k zvyšovaniu finančných nák-
ladov na likvidáciu z obecných
zdrojov a tak aj z Vašich.

Kovový odpad obec
zabezpečuje pomocou kon-
tajnerov na kov, umiestnených na
Kotrbále, Sile a v Nových
Sadoch. Aj tu Vás žiadam o
pozornosť a pomoc. Existujú
"nespratníci", ktorí dávajú do kon-
tajnerov na kovový šrot rôzny iný
odpad a tak obsah kontajnera
znehodnocujú a zvyšujú náklady na jeho odvoz

a likvidáciu.
Sklo a jeho likvidácia v obci sa uskutočňuje

cestou napĺňania kontajnerov na sklo. Tu by
som Vás žiadal, aby sme do kontajnerov nedá-
vali porcelán a sklo so zbytkami kovov a iný
odpad.
Ďaľšou zložkou separácie odpadu je papier,

ktorý sa zberá do kontajnera umiestneného v
areáli ZŠ za budovou školy.

Od 1.3.03 sme začali uplatňovať separáciu
odpadu prostredníctvom firmy Lamesch do
farebných PE vriec. Tieto vrecia si môže občan
zakúpiť na Obecnom úrade v Nových Sadoch.
Do týchto vriec sa separuje papier, PE fľaše a
obaly, textil a sklo. Je na nás, aby sme aj otázku
separácie pochopili, lebo aj toto je jedna z ciest
ochrany našeho životného prostredia.

Obec Nové Sady nemá zatiaľ vybudovanú
kanalizačnú sieť. Z hľadiska rozpočtu kanalizá-
cie celej obce je investícia cca. 30 mil. Sk. S
uskutočnením tohto diela je možné počítať, iba
po získaní dotácie zo zdrojov EÚ. Aj tu je na nás
občanoch, aby sme zatiaľ zabezpečovali
likvidáciu tohto druhu odpadov tak, že ne-

budeme svojim spoluobčanom kaziť a znehod-
nocovať životné prostredie a konať pro-
tizákonne. V tejto oblasti sa mnoho
občanov dopúšťa protizákonných chýb
tým, že zriaďujú vývody zo žúmp do
iných častí verejného priestranstva
(kanálov, rigolov, potoka).

Likvidácia stavebného odpadu pre
občanov obce Nové Sady, je tiež
zabezpečovaná firmou Lamesch. Po
dohode s firmou a zaplatení kontajnera
mu bude tento pristavený pre naplnenie

odpadom,po ktorom nasleduje odvoz na po-
volenú skládku.

Veľkorozmerový odpad, nebezpečný odpad
sa z obce vyváža dvakrát do roka. Termíny
odvozu sú vyhlasované obecným rozhlasom.

Podľa zákona o odpadoch a jeho likvidácií č.
221/2001 Z. z. sa zakazuje spaľovanie
komunálneho odpadu v kovových nádobách.
Likvidácia organického sa dá zabezpečiť
pomocou rôznych kompostovísk a nie vývo-
zom na verejné priestranstvá!

Životné prostredie každej obce, aj našej, je
maličkým prvkom celosvetového systému.
Avšak, ovplyvňuje v prvom rade život jej
obyvateľov a naopak, spôsob života oby-
vateľov ovplyvňuje kvalitu životného
prostredia. Preto som presvedčený, že
práve občan a samospráva by mali
rozhodovať o veciach, ktoré ovplyvňujú
ochranu životného prostredia.

Ing. Miroslav Sako
starosta

Životné prostredie
a jeho ochrana v

našej obci!
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Vďaka zachovaným
dobovým prameňom a

cenným informáciám od našich
starších spoluobčanov sa v mno-
hých prípadoch darí zachovávať
svedectvá o tradičnej ľudovej
kultúre. Tieto poznatky sú v súčas-
nosti najmä pre nás mladých o to
cennejšie, že dnes sa už s prvka-
mi tradičného zvykoslovia v každo-
dennom živote stretávame v oveľa
menšej miere ako tomu bolo pred
sto rokmi. V dobe, keď sa náš
mladý štát začleňuje do európ-
skych štruktúr, by sme si mali
tieto hodnoty chrániť.
Každý členský štát EU sa o
to usiluje, uvedomujúc si,
že je to jedna z mála vecí
svedčiacich o jeho svojbyt-
nosti, ktoré mu v multina-
cionálnom spoločenstve
zostanú.

Jedným z mála ľudových
zvykov, ktoré v našej obci pretrvali
do súčasnosti, je "stavanie májov"
na "prvého mája". Tento sviatok je
po veľkonočnom období ďalším
pokračovaním jarného
zvykoslovného cyklu. Úlohou
jarných sviatkov zvykoslovného
cyklu bolo hlavne urýchliť zmeny v
prírode, rozlúčiť sa so zimou a priv-
olať jar. Tradičný sviatok prvého
mája bol spätý hlavne s mládežou
a erotickou mágiou. 

Do rána mal každý mládenec
zasadiť pred dom svojho dievčaťa

vysoký strom - "máj", "mája",
ktorého kmeň bol olúpaný od kôry
a len na vrchu zostala koruna,
zdobená pestrými stuhami.

Prípravy na stavanie mája sa
uskutočňovali dlhšiu dobu pred
jeho postavením. Bolo potrebné
vyhliadnuť čo najrovnejší a
vzhľadom aj na možnosti
staviteľov, najvyšší strom. V tomto
prostredí listnatých hájov to  však
nebola vždy ľahká úloha. V
prostredí urbárskych hájov boli
mládenci nútení drevo na máje

kradnúť. V predvečer prvého mája
si mládenci pýtali od dievčat
stužky, ktorými máj vyzdobili.
Dievčence zväčša pozerali, kto im
stavia máj a mládencov pri stavaní
počastovali fľašou pálenky. Do
roka sa mali dievčence za
staviteľov ich májov vydať.

Dievčatám, ktoré boli pyšné,
uplietli mládenci zo slamy "pandr-
láka" a dali ho do komína domu,
kde dotyčná bývala. V niektorých
prípadoch zvykli vyniesť na
strechu aj voz alebo "pílaceho
koňa".

Máj, taký aký ho poznáme dnes
v našej obci, sa nestaval na celom
Slovensku. Niekde napr.v sev-
ernejších častiach Slovenska mlá-
denci upevnili na štít domu, kde
mali dievča na vydaj, stromec so
stuhami.

Máje sa okrem priedomí slobod-
ných dievčat stavali aj na obec-
ných priestranstvách v rôznych
častiach obce. Snahou bolo mať
čo najvyšší a najrovnejší máj, aby
im ich mládenci zo susedných
dedín závideli. V niektorých obci-

ach stavali máje  pred obecným
úradom poslanci na čele so staros-
tom a hrala im pritom dychovka.

Máje sú symbolmi lásky a sym-
patie a mládenci ich často museli
strážiť, aby im ich konkurenčná
skupina nespílila.  Po obede na
prvého mája sa mládenci v niek-
torých obciach zišli a s muzikou a
spevom chodili po domoch.
Spievali a tancovali s domácimi,
ktorí ich za máje pohostili.

Takto postavený máj pretrval
počas celého mesiaca, pokiaľ si ho
však mládenci ustrážili a nik im ho

nespílil. V posledný májový deň za
účasti celej dediny a v sprievode
muziky sa máj "trhal".

V tomto období sa konali aj
tradičné zábavy - "majálesy".
Konávali sa tam, kde bolo dostatok
priestoru pre takúto príležitosť -
uprostred dediny alebo pri škole na
dvore. S obľubou ich navštevovala
mládež nielen z našej obce. V
staršom období si na túto príleži-
tosť obliekali mladí tunajší tzv.
trnavský kroj. Ten však z
tradičného odevu pomerne skoro

vymizol a postupne ho
nahrádzali módne kon-
fekčné odevné prvky.

Ak sme hovorili o jarnom
zvykosloví, je potrebné ešte
poznamenať, že každo-
denný život ľudí bol pozna-
menaný ťažkou prácou

hlavne v poľnohospodárstve,
a preto bol každý sviatok akýmsi
uvoľnením od  tejto "lopoty".  Celá
dedina ich vnímala v oveľa väčšej
miere ako dnes a tak isto sa dbalo
viac na ich dodržiavanie.

V budúcnosti bude záležať len
od nás mladých, ako sa k našim
tradičným hodnotám postavíme.

Peter Michalík ml.

Ako sa stavali
“máje”

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho
vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné
prostredie a to :

-prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, garáže, letné 
kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, úschovne bicyklov a det
ských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
-podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
-prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné 
siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Pred zahájením drobnej stavby je stavebník povinný takúto stavbu ohlásiť na Obecnom úrade.

1.V ohlásení drobnej stavby sa uvedie:
-meno, priezvisko, adresa stavebníka
-účel, rozsah, miesto stavby
-druh a parcelné čislo pozemku podľa katastra nehnuteľností
-ak ide o stavby, ukončované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňo
vania stavby
-ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

2.K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:
-doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
-jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrá
tane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
-jednoduchý technický opis stavby,
-rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

So započatím drobnej stavby môže stavebník začať až po písomnom oznámení Obecného úradu, že voči ohlásenej drobnej
stavbe nie sú námietky.

Čo má občan vedieť pri Drobnej stavbe
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Ako si určite každý z
vás všimol aj v

Nových Sadoch sa konečne
začali publikovať obecné
noviny pod názvom Pelikán.
Prvé číslo vyšlo v náklade
550 výtlačkov. Všetky ná-
klady spojené s tvorbou a
tlačou novín boli hradené z
finančných prostriedkov OÚ
Nové Sady, za čo redakčná
rada veľmi pekne ďakuje a
dúfa, že získa finančné
prostriedky aj z iných zdro-
jov. 

Keďže ide o prvé číslo
novosadského občasníka,
redakčná rada sa ho
rozhodla tradične pokrstiť.
Za krstného otca bol
zvolený náš starosta Ing.

Miroslav Sako. 15. januára
2004 o 10. 30 hod. sa začal
krst . Krstný otec otvoril
šampanské, symbolicky
pokropil náš novinársky
debut, zablahoželal a po-
prial redakčnej rade veľa
úspechov pri publikovaní
ďalších čísiel Pelikána. 15.
január sa zapíše do kroniky
ako deň zrodenia novosa-
dských novín - Pelikán.

Veríme, že sme vás naši-
mi novinami potešili a
dúfame, že v budúcnosti
bude Pelikán obľúbený v
každej domácnosti. Preto
vás žiadame milí občania,
aby ste svoje pripomienky,
návrhy, alebo príspevky,
ktoré by ste chceli zverejniť

v našich novinách, nosili na
Obecný úrad v Nových
Sadoch. 

S pozdravom 

Redakcia novín 
Pelikán

Po deviatich mesiacoch inten-
zívnych prác bola ukončená

výstavba novej prevádzkovej jed-
notky COOP Jednota Nitra v
Nových Sadoch. 

Za prítomnosti zástupcov vedenia
Jednoty - obchodno-prevádzko-
vého námestníka Petra Šipčiaka a
technického námestníka Emila
Čentéša, ako aj starostu obce Nové
Sady Miroslava Saka - bola
otvorená 28. apríla 2004. Pásku
slávnostne prestrihol starosta M.
Sako spolu s námestníkom  P.
Šipčiakom ( viď foto). Pri výstavbe
tohto objektu bolo preinvesto-
vaných vyše 10 miliónov korún.
Moderná predajňa má rozlohu 230
m2 a ponúka viac ako 2 400
tovarových položiek. Zákazníkom
bude k dispozícii 6-členný tím jej
pracovníkov. 

Pozitívom je aj skutočnosť, že je
otvorená sedem dní , teda po celý
týždeň. Zákazníci najmä pri väčších
nákupoch ocenia, že s nákupným
vozíkom môžu zájsť až k svojmu
autu. 

Predajňa ponúka široký sortiment

potravín, mäsových výrobkov, čer-
stvú zeleninu a ovocie, ale aj zá-
kladné nepotravinárske tovary den-
nej potreby. 

Pri príležitosti jej otvorenia boli
pripravené rozličné akcie ako
zvýhodnené nákupy, alebo
možnosť vytočiť si na Kolese šťa-
stia zaujímavé ceny. Traja členovia
COOP Jednoty Nitra, ktorí urobili
nákup za najvyššiu cenu, tiež

získali odmenu. A keďže v deň
otvorenia predajne slávili meniny
Jarmily, boli zákazníčky - nositeľky
tohto mena takisto ocenené.

Novosadčanom pribudla v obci
moderná predajňa, ktorá sa iste
stane miestom ich obľúbených
nákupov.

(zdroj Nitrianske noviny)
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Krst novínKrst novín



Okrsná

Opäť sa konala naša
tradičná "školská zába-

va". Tento rok sa niesla v zna-
mení lásky, nakoľko jej deň pri-
padol na sv. Valentína. Tradícia
školských zábav začala v roku
1969.

Akcia zorganizovaná Združe-
ním rodičov a priateľov školy sa
vydarila, veď tanečný parket,
zriadený na dolnej chodbe, bol
stále zaplnený až po poslednú
kocku. Každý, kto prišiel, sa nie-
lenže dobre kultúrne zabavil, ale
svojim počinom podporil školu a
deti v nej aj finančne.

O zábavu sa starala známa
hudobná skupina Akcent. Pod
melódiami ich rezkých piesní
poskočilo nejedno srdiečko
tanečníkov. Hrali sa hádam
všetky známe melódie, od
ľudoviek po pesničky v mo-
derných rytmoch.

Kto sa príjemne spotil, mohol
sa ísť osviežiť do bufetu. Iba ak
bol hladný a nič si so sebou
nepriniesol, musel odskočiť
domov. 

V dobe nočného lámania sa
dní, presne v magickú hodinu

polnoci, začala sa losovať
tombola. Cien bolo mnoho, ale
súťažiacich ešte viac. (A tak kto
nedostal cenu aspoň dostal
úsmev.) Rúčka utešenej
speváčky siahne do klobúka,
vytiahne lístok, prečíta číslo,
chvíľka ticha, chvíľka napätia vo
vzduchu a výkrik "mám to". A už
si ide šťastný výherca po výhru.

Aby sme organizátorov len
nechválili, chceli by sme ich
upozorniť na nedostatok miesta,
pretože dospelí návštevníci
sediaci v školských laviciach
majú určite iné nároky na
miesto ako žiaci.

Veselá tancovačka pokračo-
vala až do skorého rána. Nuž,
musíme len dúfať, že dobrá
tradícia nezanikne a podobných
akcií bude časom pribúdať, aby
sa náš kultúrny život len spe-
stroval.

Redakcia

Školská zábava
2/044

Už po šiestykrát sa podarilo v
nedeľu 9. mája 2004 zorgani-

zovať milú prehliadku ľudových pies-
ní v našej základnej škole. Z úst detí
sa niesli prekrásne melódie pesničiek
zo všetkých kútov Slovenska. Boli to
piesne radostné, vtipné, ale i vážne,
melancholické.

Piesňami pozdravili deti svoje

mamičky, keďže druhá májová
nedeľa patrí práve im - Dňu matiek. V
programe vystúpila aj pani Marta
Solčanská z Čabu s piesňou Sloven-
ská dedina, a vychovávateľka škol-
ského klubu pani Dana Halvoniková
zarecitovala báseň.

Týmto programom sme si
pripomenuli aj
nedožité 90.
výročie nášho
rodáka - básni-
ka Janka
Silana. Pani
E m í l i a
K r č m á r o v á
z a r e c i t o v a l a
jeho báseň
Mame.

Žiakov na túto
prehliadku pies-

ní pripravovala zástupkyňa školy pani
Mária Kopečná, ktorá aj celý program
konferovala. Ľudová hudba Ponitran
pod vedením Ing. Járeka sprevádza-
la deti počas ich vystúpenia.

K realizácií tohto podujatia spon-
zorsky prispeli firmy Retic, Nussi, PD
Devio, a Obecné úrady v Nových
Sadoch, Čabe, a Kapinciach.

B.Mesárošová

Barmani mali čo robiť.

... a je tu tombola (vyhráva číslo...)

Parket sa pomaly zapĺňa...

NOVOSADSKÉ SPIEVANKY
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Dňa 8. mája sme si
pripomenuli Svetový

deň Červeného kríža a
Červeného polmesiaca,
tentoraz to bolo už 176.-te
výroč ie narodenia jeho
zakladateľa Henry Dunan-
ta. Je to vzácna príležitosť
na vyzdvihnutie humán-
nych ideálov Červeného
kríža na celom svete.

Miestny spolok SČK v
Nových Sadoch zahájil
svoju činnosť v roku 2004
zhromaždením č lenov,
ktoré sa konalo
23.02.2004. Po skončení
kultúrneho programu detí
Materskej školy v Nových
Sadoch pod vedením  p.
riaditeľky sme pristúpili k
programu zhromaždenia.
Pri tejto príležitosti sme
uskutočnili stretnutie naj-
starších členov, prostred-
níctvom rodinných prí-
slušníkov. Aj keď im

zdravotný stav nedovoľuje
aktívne pracovať v spolku,
sme radi, že i naďalej
zostávajú v našich radoch.
Medzi najstarších č lenov
nášho spolku patria :  p.
Margetínová, p. Maruni-
aková, p. Líšková, p. Rep-
tová, p. Solgajová, p.
Petrušová, p. Husáková, p.
Ardoňová. Touto cestou
chcem tiež poďakovať za
prácu a dlhoročné členstvo
odchádzajúcim členom p.
Arbetovi, p. Arbetovej, p.
Mikulovej a p. Reptovej.

Odradiť sa nenechaj a
otvorené srdce i pre
druhého ponechaj. Za šľa-
chetnosť s cieľom človek
človeku vždy pomôcť,  -
Vám všetkým patrí vrúcna
vďaka! 

Vrúcna vďaka Vám.

preds. MS SČK

Vdňoch 20. a 21. marca
2004 sa uskutočnila v

zasadačke Obecného úradu
v Nových Sadoch výstava
ručných prác, výšiviek,
háčkovaných prác, ľudových
remesiel, poštových zná-
mok,  veľkonočných vajíčok
a veľkonočných medovní-
kov. 

Na obrázku č.1 sú pletené
košíky, tácky a džbán z rúk
Jána Kulíšku, ktorý veľký
dôraz kladie na hľadanie
kvalitných prútov. Na

obrázku č. 2 sú krásne a
chutné medovníky s
veľkonočným nádychom od
Jany Zemanovej. Nielen
deťom, ale aj dospelým tiekli
slinky pri pohľade na ne. Na
obrázku č. 3 sú nádherné
maľby našej nádejnej vý-
tvarníčky Michaly Maru-
niakovej. Nejeden z nás by
chcel mať také obrazy vo
svojej obývačke. Na posled-
nom obrázku č. 4 je
zachytená precízna robota
šikovného Martina Hubáče-

ka, ktorý svoje krásne,
drôtikmi opletané džbány
robí naozaj dôkladne. Už ich
len naplniť kvalitným produk-
tom, zapečatiť a otvoriť pri
významných príležitostiach. 

Na výstave sa bolo naozaj
na čo pozerať a aj si objed-
nať, alebo kúpiť. Ten kto na
výstave nebol, môže ľutovať,
pretože toľko krásy pokope
je málo kde vidieť.    

Redakcia 1
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zľava doprava : p. Maruniaková, p. Arbet, p. Margetínová

zľava doprava : p. Horváthová, p. Mesárošová, p. Margetínová,
p. Molnárová, p. Krčmárová, p. Mažárová

Sedem základných
princípov Medzinárodného

hnutia Červeného kríža
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť,

dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.



Je nepochybné,
že Milan

Rastislav Štefánik je
pre Slovákov osob-
nosťou priam kul-
tovou. Jeho závratná
vojenská kariéra vo
francúzskej armáde,
zásluhy o vznik
Československej
republiky a napokon

aj záhadná smrť prispeli k tomu, že Štefánik
prerástol vo vedomí Slovákov všetky ostatné
historické osobnosti. Nikto zo Slovákov nemá
takú impozantnú mohylu ako Štefánik na Bra-
dle. Na jednej strane je to dobre, pretože pri roz-
pornosti a často aj kontroverznosti, ktorá vládne
v historickom vedomí Slovákov, je Štefánik
osobnosťou, ktorú uznávajú a rešpektujú všet-
ci. Môže teda hrať úlohu onej hľadanej osob-
nosti, zjednocujúcej národ.

Vyrástol v rodine chudobného, mnohodet-
ného evanjelického farára v Košariskách. Na
košariskej fare vládli prísne mravy, zbožnosť a
slovenské národné povedomie. Všetky tieto
hodnoty do seba vstrebával Štefánik od prvých
rokov života. Veľmi skoro však z rodného hniez-
da vyletel - hnaný túžbou po vzdelaní a po
vedomostiach. A celý ten veľký svet, ktorý pre-
cestoval krížom-krážom ako azda nikto z jeho
súčasníkov, otváral pred ním svoje tajomstvá i
nové pravdy. Nové poznatky zo sveta v ňom na

jednej strane utvrdzovali presvedčenie o bied-
nom postavení Slovákov v Uhorsku a o absurd-
nosti národnostného útlaku, na druhej strane
však vyvolávali aj pochybnosti o nemennosti
všetkých právd, ktoré boli také neotrasiteľné na
košariskej fare. Stretnutia s voľnomyšlienkármi
v Paríži, s moslimskými nomádmi a s rajskou
nevinnosťou a hravosťou obyvateľov
Tichomorských ostrovov, vyvolávali v Šte-
fánikovi nové a nové otázky, ktoré ho v určitom
čase priviedli ku konfliktu s otcom, ktorého si
Štefánik vždy hlboko vážil a konflikt prežíval
veľmi dramaticky.

V Štefánikovi vždy zápasil exaktný vedec s
básnikom. Do Prahy na techniku odišiel štu-
dovať stavebné inžinierstvo. Pre tento odbor
mal nepochybne potrebné nadanie. Veľmi
skoro však, aj proti vôli otca, študijný odbor
zmenil a napokon vyštudoval na univerzite
astronómiu. Odbor exkluzívny, nepraktický,
ktorý však v sebe spájal exaktnosť a obra-
zotvornosť.

Ako uvedomelý Slovák a stúpenec česko-
slovenskej vzájomnosti a súčasne ako
francúzsky občan, nemal od začiatku problém
identifikovať sa s vojnovými cieľmi svojej novej
vlasti - Francúzska. Od začiatku, keď narukoval
k armáde, videl však vo vojne aj druhý cieľ -
oslobodenie Slovákov a Čechov a vytvorenie
spoločného česko-slovenského štátu.

Práve tento cieľ bol métou, za ktorou šiel
Štefánik s neobyčajnou energiou a sebaobeto-

vaním. Bol to cieľ náročný. Nikto na začiatku
vojny nepovažoval rozbitie Rakúsko-Uhorska a
vytvorenie česko-slovenského štátu za reálne.
Štefánik však tomuto cieľu veril a bezo zvyšku
sa pre tento cieľ obetoval. Česko-slovenský
zahraničný odboj bol Štefánikovi blízky aj preto,
že na jeho čele stál Tomáš Garrigue Masaryk,
Štefánikov obľúbený profesor z pražských
štúdií.

Štefánikova vedecká činnosť, jeho cesty po
celom svete pred rokom 1914 - to je zaujímavá
a často i dramatická kapitola jeho života. Avšak
jeho najvýznamnejším životným dielom ostáva
jeho zápas za vytvorenie česko-slovenského
štátu. V tomto zápase našiel Štefánik zmysel
svojho života, tomuto cieľu sa bezvýhradne
obetoval, aj keď často musel siahnuť až na dno
svojich síl. Mimoriadne ťažké bolo pre-
dovšetkým obdobie od jesene 1918 do jari
1919, ktoré strávil spolu so svojím priateľom a
podporovateľom, francúzskym generálom
Mauriceom Janinom v česko-slovenských
légiách na Sibíri. Idea česko-slovenského štátu,
ktorej až do leta 1918 nikto neveril, sa stala
skutkom a Štefánik je popri Masarykovi ne-
sporne jej najvýznamnejším realizátorom. Aj
keď dnes už tento štát zanikol, Štefánikov
zápas, spôsob, ktorým dokázal, napriek pod-
lomenému zdraviu, smerovať k cieľu, zostáva v
našich dejinách ojedinelý.

Redakcia
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Generál M.R.Štefánik - 85. VÝROČIE SMRTI

Naša spoluočanka s úsmevom vhadzuje do urny volebný lístok. Koho volila, vie len ona...

... a tu je volebná komisia v okrsku č.1 - Nové Sady v plnej paráde

Ako sme volili...



BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM

Belková Sidónia, 70 r.
Beňová Ľudmila, 65 r.
Čapkovič Vincent, 85 r.
Černáková Alžbeta, 70 r.
Černický Rudolf, 90 r.

Fabo Emil, 70 r.
Holá Alžbeta, 65 r.

Hubáčiková Júlia, 80 r.
Líšková Emília, 80 r.

Mesároš Jaroslav Ing., 65 r.
Mesároš Štefan, 90 r.

Michalcová Anna, 85 r.
Pinkava Vladimír, 60 r.

Poništ Ján, 80 r.
Poništ Urban, 85 r.

Sliška Jaroslav, 60 r.
Vaváková Anna, 70 r.

OPUSTILI NÁS 

Mária Fusková (26. jan.)
Martin Černický (14.feb.)
Irena Martínyová (23. feb.)
Pavlína Saková (25. feb.)
Mária Čapkovičová (19. máj )
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Spoločenská
kronika

BLAHOŽELÁME 
MLADOMANŽELOM

Lubomír Žiak  
Martina Káziková

14.feb.

Juraj Brezniak 
Silvia Hrašková

24.apr.

Peter Daniš
Katarína Bitnerová

8. máj

Martin Bernadič
Marcela Olexová

8. máj

Nikto z nás by netušil,
že v Sile môžu pre-

mávať rýchliky, lokomotívy,
rušne a množstvo súprav. 

O tejto skutočnosti nás
presvedčil náš spoluobčan
Milan Fačkovec, ktorý si po
dvoch rokoch tvrdej práce
zostrojil svoju takmer
dokonalú imitáciu ozajstnej
železnice ( viď foto). 

Na trať dlhú približne 50
m použil koľajnice typu HO
( širší rozstup koľají ). Ko-
ľajnice, ktoré si kupoval
postupne už dlhšiu dobu,
začal pripevňovať na
drevený rám, na ktorý začal
modelovať rôzne tunely,
kopce, skaly, stanice, či
rodinné domčeky. 

Pán Milan vlastní 6 lo-
komotív a množstvo vlako-
vých súprav. Tomuto ko-

níčku sa venuje už od zá-
kladnej školy. Keďže tento
koníček je finančne
náročný ( jedna lokomotíva
v dnešnej dobe stojí od
3000 Sk), na výrobu
rôznych imitácií kopcov,
skál a trávy využíval dos-
tupný materiál, ako sú  o-
siate piliny, sádra, roz-
močený papier a pod. List-
naté stromy, ktoré na
obrázkoch vyzerajú veľmi
autenticky, vyrábal zo
živých kríkov, na ktoré prile-
poval pomletý molytán,
napustený príslušnou far-
bou. 

Celá železnica, na ktorej
sa nachádza množstvo
výhybiek a semafórov, je
plne automatizovaná. Na jej
ovládanie používa ovládací
panel, ktorý si taktiež vyro-

bil sám. Napájanie žele-
znice je 24 V, čo je z
hľadiska bezpečnosti vyho-
vujúce. 

Pretože železnicu má
pán Milan zabudovanú v
jednej miestnosti ( je zatiaľ
neprenosná ), uvažuje, že
ju rozdelí na časti, aby sa s
ňou mohol ukázať aj v do-
stupných priestoroch pre
našich obyvateľov, mo-
delárov a určite by potešil aj
našich najmenších. 

Všetci sa už tešíme, kedy
začne fungovať železnica
nielen v Sile, ale aj v
Nových Sadoch a prípadne
v iných okolitých dedin-
kách, pretože je to ozaj
krásny zážitok. 

Redakcia

Na veľkonočný pon-
delok, ako je

zvykom, mládenci chodili
polievať a šibať dievčatá. 

Len máloktorý novosad-
ský mládenec sa mohol
pochváliť s vlastnoručne
vyrobeným korbáčom,
ktorý neodmysliteľne patrí
k tejto krásnej tradícii.
Predsa sa v našej obci
našiel niekto, kto si sám
uplietol korbáč a ešte k
tomu gigantických rozme-
rov. Je to mladý pán Martin
Hubáček, ktorý by sa za
svoj korbáč hanbiť veru
nemusel ani v iných ob-
ciach. Dĺžka jeho korbáča
bola 2,83 m ( viď foto). Na
jeho výrobu spotreboval 8
dlhých prútov, ktoré každý
rok nájde na mieste, ktoré

nikomu neprezradí. 
Upletenie tohto mega-

korbáču mu trvalo približne
90 minút. Pretože s
pletením, nielen korbáčov
(na výstave ručných prác
mal krásne opletané
džbány) má veľké
skúsenosti, nemal problém
takýto korbáč upliecť aj
sám. 

Tešíme sa, že aj v našej
obci máme šikovných
mladých ľudí, ktorí ne-
zabúdajú na krásne
veľkonočné tradície.

Veď, ktorý z nás
mladých sa môže
pochváliť, že vie upliecť
pekný korbáč?

Redakcia

V Sile premávajú vlaky...

Najdlhší korbáč

PRIŠLI NA SVET

Sandra Kyštáková (21.jan.)
David Pavčír (25.feb.)
Samuel Chreno (3.apr.)
Matúš Sýkora (10.apr.)
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Jednota dôchodcov na svojej
členskej schôdzi dňa 26.

februára 2004 zhodnotila činnosť
svojej organizácie a uskutočnila
besedu s výrobcom slovenských
pomôcok pre zdravie.

Na schôdzu boli prizvaní aj
starosta obce Ing. Miroslav Sako

a jeho zástupca pán Hurta.
Bohatý program spestrili svojim

vystúpením aj deti z Materskej
školy. Nejednému z nás sa
vytiskla slza od radosti.

Náš člen pán Vladimír Proksa
sa zúčastnil na 4. ročníku
degustácie vín pre malopesto-

vateľov-dôchodcov v Lúčnici nad
Žitavou.

Na záver sme si popriali veľa
zdravia, radosti a spokojnosti.

Alžbeta Rizeková
predsedníčka JD v N.S.

Jednota dôchodcov

Vp o s l e d n ý c h
aprílových dňoch

ste si mohli všimnúť, že
na futbalovom ihrisku v
Nových Sadoch vyrástlo
detské ihrisko. 

Ako už dobre viete,
naša obec sa zapojila do
grantového programu s
projektom “ Voľný čas
detí na vidieku ”. Pomo-

cou tohto projektu sa
vybudovalo kultúrno-
športové centrum v
budove Kultúrneho
domu v Nových
Sadoch.

Vyvrcholením tohto
projektu bolo zriadiť
detské ihrisko v areáli
futbalového ihriska. 

Obec Nové Sady sa

rozhodla dať vyrobiť
drevenú konštrukciu
preliezky a zaobstarala
laminátovú kĺzačku.
Pomocou miestnych
obyvateľov sa zabetó-
novali pätky, do ktorých
prišla firma osadiť
vopred zhotovenú
drevenú konštrukciu.
Už stačilo len pripevniť

kĺzačku a deti sa mohli
veselo kĺzať. Veríme, že
detské ihrisko bude
slúžiť len tým naj-
menším, pre ktorých bolo
zriadené.

Redakcia
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Dňa 23.03.2004 bola obecná
knižnica presťahovaná zo

Sily do nových, väčších
priestorov na  1. poschodie
budovy Obecného úradu v
Nových Sadoch. Z tohto dôvodu
bola pre verejnosť zatvorená. Jej
č innosť sme obnovili dňa
26.04.2004. 

Výpožičná doba je nezmenená.
Knižnica je otvorená pravidelne v
pondelok od 13.30 do 17.00 hod.
a v stredu od 13.30 do 17.30 hod.

Návštevníci obecnej knižnice v
roku 2003 zrealizovali celkom

3867 výpožičiek, čo
je o 1763 výpožičiek
viac ako v r. 2002.
Počet reg-
istrovaných čitateľov
sa zvýšil oproti r.
2002 o 9 čitateľov
na 119. V r. 2004
p r e d p o k l a d á m e
zvýšenie počtu
čitateľov. Knižničný
fond ku koncu r.
2003 obsahoval
9785 knižničných
jednotiek, čo je o 167 knižničných

jednotiek viac ako
v r. 2002. Na
n á k u p
k n i ž n i č n é h o
fondu bol poskyt-
nutý príspevok 28
454,- Sk.

Z celkového
počtu 59 posud-
zovaných knižníc
v okrese Nitra,
sme sa podľa
percenta použí-
vateľov z počtu

obyvateľov obce posunuli z 20.
na 14. miesto. Podľa počtu
výpožičiek na obyvateľa z 20. na
6. miesto a podľa výšky
finančných prostriedkov na nákup
knižničného fondu na obyvateľa
zo 6. na 4. poradie oproti roku
2003.
Ďalšie zlepšenie činnosti obec-

nej knižnice očakávame od
zvýšenej spolupráce so Základ-
nou školou a Materskou školou v
Nových Sadoch, formou exkurzií,
besied, literárnymi krúžkami a
inými aktivitami.

Emília Krčmárová - knihovníčka

KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH

Ako sme stavali máje
Tak ako každý rok, tak

aj tento sa v jed-
notlivých častiach obce
stavali máje. 

Našich občanov neodradi-
lo od tejto dlhoročnej tradície
ani nepriaznivé počasie.
Novosadčania si pre istotu
postavili prístrešok, pod

ktorý by sa v prípade nepria-
znivého počasia schovali.
Na šťastie nebolo treba.
Počasie sa  umúdrilo a tak
sa mohlo spokojne opekať,
popíjať a spievať až do rána. 

Tento rok sa 1. máj zapísal
ako deň vstupu SR do EÚ.
Niektorí slávili aj túto

udalosť, iní dlhoročnú tradí-
ciu. 

Obec  poskytla pre orga-
nizátorov  špekačky, ktoré sa
piekli pre deti, ktoré sú
dlhoročnou súčasťou pri sta-
vaní májov. V skorých
večerných hodinách sa im
zbiehali slinky a netrpezlivo

čakali, kým bude špekačka
dôkladne upečená a skončí
v jeho brušku.

Na obrázkoch dolu sú
máje z jednotlivých častí
obce. Určite si každý z vás
povie: “Ten náš je najkrajší!”

Redakcia

Novosadský... Silský... Kotrbálsky... Carovinský...
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Pred nedávnom som
čítal myšlienky jed-

nej  reho ľnej  sestry,
lekárky nemeckého pôvo-
du,  k torá už n ieko ľko
desaťročí pracuje v chu-
dobnom Pakistane.
Zaviedla tam program
boja prot i  malomocen-
stvu, ktorého je v
tejto krajine stále
dosť .  Myšl ienky
te j to sestry nepôsobia
ni jako "sväto",  je ve ľmi
tr iezva,  oddaná svoje j
práci  a č loveku.  Z je j
myšl ienok ma zauja la
veta,  že úlohou veria-
cich v dnešnej
spoločnost i  je  dosia-
hnuť ,  aby sa elemen-
tárnou potrebou v
dnešnom svete stala
duchaplnosť.

My kresťania použí-
vame spojenie "byť plný

ducha" trochu inak, ako
sa to vníma v bežnom ži-
vote.  No mysl ím si ,  že
slovo duchaplnosť  nás
môže v mnohom obohatiť.
Totiž byť duchaplný zna-
mená správne,
inte l igentne reagovať ,
veď  inteligencia sa pre-

javí aj  v humore, ktorý
v ieme v lož iť  do
odpovede. Byť duchaplný
znamená rozumieť  ve-
c iam, č loveku,  udalos-
t iam, a preto podržať
č loveka,  osvet l iť  veci .
Nájsť  mieru pomoci ,
rozprávania, t icha č i  svo-
jej prítomnosti. Znamená
správne,  nenápadne a
prí jemne odvrát iť  tému
rozhovoru,  keby bola
niekomu nepríjemná. Byť

duchaplný znamená
vid ieť  v  udalost iach ž i -
vota ich h ĺbku, mať chuť
do života, konať  dobro,
mať  humor, intel igenciu.
Duchaplný č lovek je
otvorený,  náchylný na
nové objavy, nové pozná-
vanie...

Dať  n iečomu ducha,
znamená vniesť do vecí
nový rozlet. Pri jať ducha
niekoho,  znamená byť
schopný a pr ipravený
pochopiť iného a ísť ces-
tou jeho uvažovania.

Vniesť nového ducha je
niečo ako "otvorenie
okien", nový, prí jemný a
osviežujúci nadhľad, si la
vniesť  nové možnost i
tam, kde už ten druhý
nestíha a nevie.

Dalo by sa azda
pokračovať. Pre mňa je to
ako veľká výzva a veľká
nádej - veci, o ktoré sa
usi lu jeme vo svojom
uvažovaní  o ž ivote,  o
v iere,  môžu byť  ve ľmi
obohacujúce a potrebné.
Musíme sa ale otvoriť a

neprestajne usilo-
vať  o  vždy
NOVÉHO DUCHA,

nepresta jne sa uč iť ,
neprestajne myslieť... ale
možno práve duchaplnosť
je to, čo potrebujeme my i
svet okolo nás.

Mgr.
Jozef

Krištof

DUCHAPLNOSŤ  -  PLNOSŤ DUCHA

Štvrtá januárová
nedeľa bola pre

veriacich v Nových
Sadoch ekumenickou
nedeľou. V tento deň sa
veriaci oboch cirkevných
zborov - rímsko-katolíc-
keho a evanjelického a. v.
- zhromaždili na spoloč-
ných ekumenických
službách Božích, ktoré sa
konali pri príležitosti
skončenia Týždňa modli-
tieb za jednotu kresťa-
nov. Tento rok sa služby
Božie konali v evanjelic-
kom a. v. chráme Božom.

Prítomných privítal
domáci brat farár Mgr.
Dušan Hano. Eku-
menické služby Božie
otvorila Mahuliena
Sochorová sólospevom
piesne Chvála Tebe,
Bože náš. Počas služieb
Božích sa piesňami pred-
stavili rímsko-katolícka
mládež a evanjelický a. v.

spevokol pod vedením
brata Juraja Štefánika.
Po kázni, ktorou sa k
nám prihovoril rímsko-
katolícky kňaz Mgr. Jozef
Krištof a modlitbe evan-
jelického a. v. farára Mgr.
Dušana Hanu si prítomní
dali znak pokoja a lásky.
Počas služieb Božích sa
k prítomným prihovoril aj
evanjelickeho a. v. zboru
dozorca Ing. Ladislav
Slávik. Potom už nasle-
dovala záverečná liturgia
a ekumenické služby
Božie sa skončili.

Po skončení služieb
Božích sa ešte pred-
stavitelia cirkví a obce
stretli v zborovom dome
na spoločnom posedení,
kde pokračovali v
spoločných rozhovoroch.

Eva Mažárová ml.

Ekumenické služby Božie



Majstrom sveta v hokeji pre
rok 2004 sa stala Kanada.

Reprezentanti krajiny javorových
listov zvíťazili vo finále 68. MS v
Prahe nad Švédskom 5:3 (1:2, 2:1,
2:0) a obhájili titul spred roka z
Helsínk. Švédi rovnako ako vo
vlaňajšom finále neudržali sľubný
dvojgólový náskok z úvodu a v
druhej polovici stretnutia inkaso-
vali štyri góly.

Slovenská hokejová reprezen-
tácia sa z majstrovstiev sveta v
Prahe a Ostrave vracia po
nedeľňajšej prehre v zápase o 3.
miesto s USA 0:1 po samostatných
nájazdoch bez medaily. Aj keď po
poslednom zápase zavládlo v
tábore zverencov Františka Hossu
sklamanie, slovenský hokej môže
byť spokojný. Slováci od roku
2000 len raz nehrali v semifinále,
rovnako sa presadili medzi posled-
ných štyroch aj tento rok. K zlatu,
striebru a bronzu pribudla 4. prieč-
ka.

MS v ladovom hokeji .04
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TA B UĽK Y  S ÚŤA Ž Í  F U T B A L I S T O V

ŽIACIŽIACI
1.Zbehy 19 16 1 2 85:21 49
2.N.Sady-Čab 19 14 3 2 69:22 45
3.Alekšince 19 10 4 5 51:33 34
4.Čakajovce 17 10 0 7 47:27 30
5.Rišňovce 18 9 2 7 35:43 29
6.N.Hrnčiarovce 18 9 1 8 37:32 28
7.V.Zálužie 19 8 4 7 43:43 28
8.V.Opatovce 19 6 2 11 34:35 20
9.Lehota 18 4 4 10 20:37 16
10.Jarok 19 4 4 11 21:43 16
11.Dražovce 19 3 4 12 18:77 13
12.Lukáčovce 18 2 3 13 16:63 9

LIGA INTERNACIONÁLOVLIGA INTERNACIONÁLOV
NitraNitra

1.Ceram Čab 14 10 4 0 51:13 34
2.Mojmírovce 13 10 2 1 48:11 32
3.Dražovce 14 10 1 3 46:18 31
4.Mechenice 14 8 3 3 34:22 27
5.V.Zálužie 13 8 2 3 58:20 26
6.Hosťová 14 8 2 4 38:16 26
7.Cabaj-Čápor 13 8 2 3 36:23 26
8.Klasov 13 7 4 2 38:16 25
9.Vráble 13 7 2 4 39:25 23
10.Mlynárce 14 7 1 6 34:31 22
11.Jarok 14 6 0 8 31:45 18
12.Pohranice 14 4 3 7 36:38 15
13.Jelšovce 13 4 2 7 18:29 14
14.Lužianky 12 3 4 5 16:18 13
15.Lukáčovce 14 3 3 8 12:56 12
16.N.Hrnčiarovce 13 3 1 9 20:49 10
17.Lehota 14 2 2 10 12:50 8
18.Kolíňany 15 1 1 13 20:56 4
19.Pár.Háje 14 0 1 13 17:68 1

DORASTDORAST
I.TRIEDA sk.BI.TRIEDA sk.B

1.Čakajovce 12 10 0 2 56:14 30
2.Trnovec 16 10 0 6 63:23 30
3.Svätoplukovo 14 8 1 5 47:42 25
4.Hájske 13 7 1 5 29:27 22
5.N.Sady-Čab 15 7 1 7 33:35 22
6.Jarok 14 6 2 6 31:48 20
7.V.Zálužie 13 5 1 7 23:21 16
8.Tešedíkovo 13 4 0 9 18:33 12
9.Poľný Kesov 14 2 0 12 10:67 6

MUŽIMUŽI
III.A trIII.A tr.Nitra-Šala.Nitra-Šala

1.Kráľová n/V. 20 18 2 0 86:3 56
2.D.Lefantovce 20 16 2 2 48:21 50
3.Lukáčovce 20 12 2 6 43:29 38
4.H.Lefantovce 20 11 4 5 34:27 37
5.Čakajovce 20 10 3 7 55:34 33
6.N.Sady-Čab 20 10 0 10 45:49 30
7.Dlhá n/V. 21 8 3 10 28:29 27
8.Jelšovce 20 8 1 11 33:52 25
9.Dážovce 20 7 2 11 35:55 23
10.Báb 21 6 4 11 39:35 22
11.Hruboňovo 21 6 3 12 30:50 21
12.Podhorany 20 5 1 14 32:61 16
13.V.Dolina 21 1 1 19 8:71 4

Predstavujeme vám družstvo našich mladých futbalových nádejí

Čítaj zľava doprava.
Horný rad : Ivan Mareček - tréner,  Matúš Sliška, Michal Striha, Matúš
Závodný, Branislav Boór, Peter Babulík, Peter Farkaš, Juraj Závodný -
vedúci mužstva
Dolný rad : Dominik Halvoník, Mário Fábry, Adam Závodný, Ľuboš
Holovič, Marek Stejskal, Matúš Mareček, Martin Peško, Tomáš Ďuriška

Žiaci TTJ FFK NNové SSady - Čab



Vyškrtávanie do tvaru obdĺžnika :

AKČNÝ AKTÉR, BÁJNE BRALO, CTENÝ CIVIL,
DIVNÉ DIELO, HRAVÍ HRÁČI, JARNÁ JUPKA,
KĽAVÝ KOSEC, LETNÁ LÁSKA, MÚDRA MATKA,
NEŽNÁ NÁRUČ, OBITÉ ORECHY, PRAVÝ POSOL,
REZNÁ RANKA, STARÁ SVIŇA, TESNÁ TORBA, 
UDANÝ UNIAT, VÁŽNY VÝZOR, ZBITÁ ZEBRA

Priame vyškrtávanie :

AMARELA, AMERIKA, AMPULA, ASKÉTKA,
ATRAPA, AUTOKAR, AŽURITA, BARMANI,
BAZALKA, BOK PECE, ČIAPKA, DISKONT,
DOPRAVA, DRAČICA, DREVINA, DVORANY,
EDISON, GRANÁT, HAJTMAN, JAPONKA,
KAMARÁT, KAMEŇÁK, KAMENÁR, KANTOR,
KARAJAN, KARAVAN, KARNEOL, KAROTKA,
KLARISA, KMOTRÍK, KOLAČÍN, KONIAR,
KOPAČKY, KOPANCE, KORASAN, KORIDOR,
KUPLIAR, KVETINA, KYVETA, LABAKAN,
LATINKA, LETENKA, LIATINA, LOKÁTOR,
MADAME, MOSKYTY, NÁKAZA, NÁRADIE,
NÁSOBOK, NEBOŽKA, NETERKA, OBRAZEC,
OBUVÁK, OKULÁR, OPATERA, ORTOPÉD,
OSTROHA, OSVETÁR, PAHREBA, PANIKÁR,
PAROBOK, PATÁLIA, PATRIA, PATROLA,
PLAKETA, POLIACI, POSTREK, PREDMET,
PRIEKOR, REAKTOR, SAMOPAL, SEDLIAK,
SEKUNDA, SENZUÁL, SKLADBA, SMOTANA,
TARATOR, TENISKA, TRAFIKA, TRAMBUS,
TRETRA, TRIESLO, TRSTENÁ, UDANIE,
URBÁNEK, VANDALI, VÍŤAZI, VÝDAVOK,
VYSÁVAČ, ZÁTOKA, ZDRAVIE, ZLÝ KEKS.

Občasník - vydáva Obec Nové Sady. Redakčná rada: Ing. Miroslav Sako, Ing. Martin Ingeli, Ing. Miroslav Závodný, Peter Náhlik, Emília Krčmárová,
Elena Pavlovičová, Marta Šlosárová,Eva Marečková, Peter Michalík ml. Adresa redakcie: Nové Sady 177, 951 24, tel.:037/7894165 Registračné
číslo: OÚ/02/04-N Tlač: Kontrast,spol. s r.o., Župná 36, Zlaté Moravce
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PELIKÁN

O s e m s m e r o v k a

Rebel za socializmu: Bol som riaditeľom jedného veľkého koncernového podniku.
Kávu mi varila mladá sekretárka, do práce som jazdil Tatrou 613. Raz za mnou
prišli, aby som zaplatil 5 000,-SK na pohreb člena UV KSČ. Povedal som, že za 5
000,- Sk pochovám celý UV aj sám. Od tej doby som pracoval ako riaditeľ malého
podniku. Kávu mi varila stará sekretárka, do práce som jazdil Tatrou 603. Raz mi
vytkli, že som nebol na poslednej schôdzi KSČ. Povedal som, že keby som vedel,
že je naozaj posledná, prišiel by som aj s transparentom. Od tej doby som robil
majstra. Do práce som jazdil vlastným autom, kávu som si varil sám. Na stene som
mal obraz Husáka a Lollobrigidy. Povedali mi, aby som tú k.... dal dolu. Zložil som
obraz Husáka a od tej doby som pracoval na ulici ako kopáč. Do práce som jazdil
na bicykli a kávu si nosil v termoske. Keď som kopal, prišli za mnou, aby som si
odložil bicykel, lebo pôjde okolo sovietska delegácia. Povedal som, že bicykel
mám zamknutý a poistený. A od tej doby som nezamestnaný.

Stretnú sa tenista a mäsiar.
Tenista hovorí:
"Dnes som porazil Samprasa."
A mäsiar na to: "Ja porážam sám prasa každý deň."

Veľký pes s peňaženkou v papuli príde do mäsiarstva, položí peňaženku na pult a
posadí sa pred výklad s mäsom. 
-"Tak, čo to bude, chlapče?" pýta sa zo žartu mäsiar. 
-"Chcel by si mäsko?" 
-"Hav." štekne pes. 
-"Hm, a čo to bude? Slanina, pečienka, roštenka..." 
-"Hav." preruší ho pes. 
-"Hm, a koľko by si chcel? Pol kila, kilo..." 

-"Hav." oznámi pes. 
Ohromený mäsiar mäso zabalí a z peňaženky si vezme peniaze. Keď pes
odchádza, rozhodne sa ho sledovať. Pes vojde do činžiaku, vyjde na druhé
poschodie a začne škrabať na dvere. Vzápätí sa dvere otvoria a nejaký muž začne
psovi nadávať. 
-"Prečo naňho kričíte?" čuduje sa mäsiar. "Tak bystré zviera som v živote nevidel!" 
-"Bystré??? Tento týždeň si už tretíkrát zabudol kľúče! 

Zbohatlík hovorí lekárovi: "Rozhodol som sa, že vám viac nebudem platiť ho-
noráre. Namiesto toho som vás zahrnul do závetu. Ste spokojný?" 
Lekár: "Samozrejme. Len mi vráťte na chvíľočku recept, aby som v ňom urobil
drobné zmeny."

Slovák sedí na brehu potoka a chytá ryby. Po dosť dlhej dobe konečne jednu chytí
a hneď zlatú.
-"Ak ma pustíš splním ti tri želania!"
Slovák ju teda pustí. Po chvíli sa rybka vynorí a čaká. Slovák sa zamyslí, ale ne-
verí, a tak skusmo:
-"Chcem fľašku borovičky!"
Zahrmia hromy blesky a objaví sa fľaša borovičky.
-"Hmm. Dobrá!", s údivom povie Slovák a zahodí prázdnu fľašu.
-"Chcem aby v tomto potoku tiekla borovička!"
Hromy blesky, ochutná a fakt borovička. Načiera plné hrste a v tom ho rybka pre-
ruší:
-"A tvoje tretie želanie?"
-"Nalej ešte poldeci!" 

* * *    zasmejte sa * * *

V osemsmerovke je doplnenie Platovho výroku : Začiatok ...


