
Vážení spoluobèania,

dovo¾te mi zamyslieƒ sa nad minulosƒou a tiež
súèasnosƒou našej Obce Nové Sady. Žijeme
tu už od nepamäti. Náš národ, naše polia sú
bohaté ako jeho história. Pri poh¾ade do minu-
losti vidíme, že ve¾a pekného a dômyselného
sa znièilo. Napriek tomu mnohé vyrástlo z pra-
chu zeme, aby slúžilo èloveku. V priebehu
existencie a osíd¾ovania územia našej obce sa
udialo ve¾a skutoèností. Vybudovali sa mnohé
kultúrne a historické pamiatky, budovy a za-
riadenia slúžiace našim obèanom.
Musíme úprimne priznaƒ, že v minulosti sa v

našej obci nevenovala ve¾ká pozornosƒ his-
torickým pamiatkam. Tie ostali vo vlastníctve a
správe štátu. Po roku 1989 sa zaèalo obdobie,
kedy tieto náležitosti nadobúdali na vážnosti.
Teraz,  po vstupe  Slovenska do Európskej
únie, sa ve¾a hovorí o obnove a rekonštrukcii
existujúcich kultúrnych pamiatok. Obce môžu
dostaƒ finanèné prostriedky na ich rekonštruk-
ciu. Zo zdrojov Európskej únie v súèasnosti
pribúda len málo finanèných prostriedkov na
tieto úèely. Tieto finanèné prostriedky sú pod-

mienené spolufinancovaním zo strany obce
až do výšky 20% z celkovej investície.
Uvediem príklad. Obec Nové Sady chce
zrekonštruovaƒ kaštie¾ za ZŠ v Nových
Sadoch. Rozsah celkovej investície je cca 40
mil. Sk a 20% spolufinancovania predstavuje
8 mil. Sk. Tieto finanèné prostriedky musí
poskytnúƒ obec zo svojho rozpoètu alebo
zabezpeèiƒ finanèné prostriedky formou úveru.
Ako vidieƒ, všetko závisí od finanèných

možností obce.
Preto sa touto formou obraciam na vás, spo-
luobèanov. Chráòme si aspoò to, èo sa z mi-
nulosti zachovalo a èo nám slúži aj  v súèas-
nosti. Èi sú to kostoly, pamätníky, sochy, zvo-
nice,  budovy a zariadenia slúžiace nám
všetkým. 
Ako som už spomenul, aj keï nedostatoèná

finanèná situácia na slovenskom vidieku
vyvoláva potrebu nieèo robiƒ, musíme si pos-
tupne tieto jednotlivé pamiatky histórie opraviƒ,
rekonštruovaƒ a uchovaƒ pre ïalšie generácie.
Ve¾a pozornosti musíme venovaƒ mladej ge-
nerácii, aby sa súèasnemu mladému èloveku
dostalo do povedomia, že každá historická
pamiatka stála nemálo úsilia, aby mohla exis-
tovaƒ a prezentovaƒ tak ¾udské myslenie. Preto
je potrebné, aby sa  v našej obci tieto pamiatky
zachovali a dopåòali tak estetickú tvár našej
obce. Možno hovoriƒ, že aj v našej obci sa
miešajú prvky  histórie s prvkami modernizá-
cie. 
Snažme sa pouèiƒ zo skúsenosti našej histórie
a ukázaƒ svetu, kde a kým sme boli, a èo je
našim cie¾om. Ve¾a našich predkov tu
zanechalo svoje úsilie a um, snažiac sa
doplniƒ mozaiku bytia a stali sa tak súèasƒou
nás všetkých.
Chráòme si naše pamiatky ! Je to práca
našich predkov, vlastníctvo nás všetkých.
Nedovo¾me vandalom devastovaƒ odkazy
našej minulosti. Je to našou povinnosƒou.

Starosta obce
Ing. Sako M.

Chráòme si odkazy minulosti
a nezabúdajme na súèas-

nosƒ

Základná škola s Mater-
skou školou v Nových

Sadoch je od 1. septembra
2004 spoloèným právnym
subjektom. Zriaïovate¾om
je Obec Nové Sady. Spolu s
obcami Èab, Šurianky, Malé
Zálužie a Kapince vytvorila
spoloèný školský obvod.

ZŠ v Nových Sadoch
navštevuje v tomto škols-
kom roku 251 žiakov. Z toho
120 je z Nových Sadov, 69 z
Èabu, 32 zo Šurianok, 13 z
Kapiniec a 17 z Malého
Zálužia. Žiakom, ktorí
dochádzajú do ZŠ z obcí
školského obvodu a majú v
nich trvalý pobyt, vypláca
škola náhradu cestovných
nákladov.

Žiaci ZŠ sú zaradení do
dvanástich tried. Na I. stup-

ni sú 4 triedy, na II. stupni je
8 tried.

Novinkou v tomto škols-
kom roku je zavedenie
vzdelávacích poukazov.
Každý žiak dostal jeden
vzdelávací poukaz na záuj-
movú èinnosƒ, ktorého hod-
nota je 75 Sk na mesiac.
Mohol ho odovzdaƒ v škole,
alebo v inštitúcii, ktorá orga-
nizuje záujmovú èinnosƒ. V
ZŠ Nové Sady odovzdalo
poukaz 114 žiakov. Pracujú
v siedmych záujmových
krúžkoch: Lego, Šachový,
Taneèný, Domáce práce
(2x), Šikovné ruky, Slovens-
ký jazyk. Okrem toho pôsobí
na škole krúžok Domina -
Šikulko. Žiaci majú možnosƒ
navštevovaƒ v škole hru na
hudobný nástroj. V škole je

novozriadená uèebòa na
prácu s poèítaèom a s inter-
netom. 

Žiakom, ktorých rodièia sú
posudzovaní ako osoby v
hmotnej núdzi, vypláca
škola sociálne štipendium.
Výška štipendia závisí od
priemerného prospechu -
mesaène od 200 do 500 Sk.
Môžu si uplatniƒ aj poskyt-
nutie školských potrieb v
septembri 2004 za 500 Sk a
vo februári 2005 za 500 Sk.
Nákup školských potrieb
zabezpeèuje škola.

Na stravovanie žiakov v
školskej jedálni prispieva
osoba v hmotnej núdzi
sumou 1 Sk. Ostatné nákla-
dy na stravu hradí Odbor
sociálnych vecí.

Veríme, že všetky uve-

dené zmeny pomôžu riešiƒ
sociálnu situáciu v niek-
torých rodinách. V týchto
dòoch bola ustanovená
nová rada školy, ktorá bude
ako orgán školskej samo-
správy vyjadrovaƒ a presad-
zovaƒ verejné záujmy a záu-
jmy žiakov, rodièov a
zamestnancov škôl v oblasti
výchovy a vzdelávania.

V závere mi dovo¾te
úprimne poïakovaƒ všetkým
firmám, jednotlivcom, záuj-
movým združeniam a
spolkom v obci, ktorí
akýmko¾vek spôsobom
pomohli školám v našej
obci.

K. Molnárová
riad. ZŠ

ŠKOLY SA ZLÚÈILI
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Už sme v našich novinách

spomenuli prvú písomnú zmienku
o našej obci z roku 1156. Bolo to
vôbec po prvý raz, kedy bol názov
tejto obce zaznamenaný na
papieri. Písomné dokumenty v
tých èasoch slúžili predovšetkým
ako súpisy cirkevných,
krá¾ovských, èi zemepanských
majetkov, pretože na úradne potvr-
dený majetok si len tak hockto
nárok nemohol robiƒ.  Spôsob
života ¾udí a udalosti po uvedenom
roku sú nám viac-menej známe.
Napriek tomu však zostáva ve¾a
nezodpovedaného. V ove¾a
menšej miere poznáme priebeh
dejín predtým. Je to spôsobené
hlavne nedostatkom až absenciou
písomných prameòov a pamiatok
hmotnej kultúry, ktoré ohlodával
zub èasu.  

Napriek tomu, vieme dnes s
istotou povedaƒ, že èlovek v
priestore Nových Sadov žil i pred
rokom 1156.  Jeho prítomnosƒ
nám dokladajú predovšetkým
doteraz zhromaždené archeolo-
gické nálezy. Dnes môžeme
spo¾ahlivo povedaƒ že sa tu ¾udia
pohybovali už  v staršej dobej
kamennej  (20000 až 30000 r.
pred Kristom). Nemáme to
síce doložené z našej obce
priamo, ale nálezy z
neïalekých obcí Radošiny,
Banky, Moravian nad
Váhom, Nitry èi Alekšiniec
nasvedèujú tomu, že ¾udia
sa v tejto oblasti pohybovali.
Žili v tlupách a živili sa zber-
aèstvom a lovom, èo bolo ve¾mi
nároèné na životný priestor.
Oprávnene preto môžeme pred-
pokladaƒ, že ak žili v Radošine, èi
Alekšinciach, museli zver loviƒ i na
území našej obce.  

Èím viac sa približujeme k
súèasnosti, tým sú stopy po èin-
nosti ¾udí hmatate¾nejšie.  ¼udia sa
postupne nauèili dorábaƒ plodiny a
chovaƒ zver. Dôsledkom týchto,
pre život priaznivých podmienok,
bolo ich premnoženie na vtedaj-
šom priestore. Stopy po ¾uïoch sa
postupne objavujú na území tak-
mer celého Slovenska. V tomto
období, nazývanom aj  mladšia
doba kamenná (6000 - 3300 r.
pred Kristom), je aj priamo na
území našej obce zaznamenané
pomerne husté osídlenie. Konkrét-
nym dôkazom je okrem úlomkov
keramiky objekt  s kruhovým pôdo-
rysom  s priemerom cca 45 m zis-
tený na základe geofyzikálneho
výskumu v polohe Smreèániho
portòa v blízkosti novosadského

hája (Tirpák). Išlo pravdepodobne
o opevnenú osadu so šírkou opev-
nenia až 4,5 m a s dvomi vstupmi. 

Po¾nohospodárstvo, ktoré
vstúpilo vtedy do života ¾udí,
charakterizuje našu obec dodnes.
S po¾nohospodárskou výrobou
súviselo trvalejšie usídlenie,
budovanie stabilnejších obydlí a
výroba predmetov potrebných pre
prácu na poli, èi chov zvierat. V
živote èloveka - zberaèa a lovca to
vyvolalo prevratné zmeny, preto
toto obdobie oznaèujeme  aj ako
"revoluèné".  Na celom území
Slovenska žili poèetné kultúrne
skupiny  líšiace sa navzájom znak-
mi materiálnej kultúry.  Odlišuje ich
predovšetkým  vzh¾ad keramiky

a         spôsob        pochovávania.  
Iný dôkaz prítomnosti ¾udí bol

objavený v roku 1952 v Sile
(domky) pri výkope odpadovej
kanalizácie v håbke 150 cm. Tri
kostry boli uložené v skrèenej polo-
he a pri jednej z nich bola nádobka
s deviatimi kamennými perlami
(Novotný). Ide o ojedinelý nález i v
celoslovenskom meradle. Šperky
boli doménou bohatšej vrstvy,
ktorá sa v tejto dobe v dôsledku
špecializácie práce a následného
vzniku nadproduktu zaèína dife-
rencovaƒ. Lengyelská kultúrna
skupina, ktorej reprezentanti boli v
Sile pochovaný je na konci
mladšej doby kamennej  na území
v okolí Nitry bohato zastúpená. 

Ïalší dôkaz o existencii pohre-
biska a teda aj sídliska je z roku
1964. V objekte dnešného PD
bola pri jeho výstavbe nájdená
nádoba v neporušenom stave
vložená do hrobu skrèenca
(Rajholcová).  Niektorý pamätníci
hovoria aj o viacerých kostrách

skrèencov.  
Z tohoto obdobia máme už aj z

iných obcí v Radošinskej doline
pomerne ve¾a dôkazov o hustom
osídlení. Vládol tu teda pomerne
èulý život poznaèený po¾no-
hospodárskou výrobou. Špecia-
lizácia práce a vznik nadproduktu,
vyvolala potrebu cestovaƒ a
vymieòaƒ dopestované plodiny, èi
remeselné výrobky za iné predme-
ty.  

Podobný kultúrny vývoj s via-
cerými kultúrnymi skupinami tu
pretrvával i v neskorej dobe
kamennej (3300 - 1900 p. Kris-
tom). 

Svedèí o tom napr. keramika
bádenskej kúltúry nájdená na
juhozápadnom svahu ¾avobrežnej
terasy Radošinky v blízkosti
hradskej cesty (Nevizánsky).
Predstavuje nepriamy doklad o
existencii sídliska kultúry ktorá
zasahovala aj na stredné a se-
verné Slovensko .   

Pravdepodobne z rovnakého
obdobia pochádzajú aj dva
sídliskové objekty nájdené v roku
2001 pri håbení ryhy pre optický
kábel južne od obce pri hradskej

ceste (Mitáš). 
Ïalšiu revolúciu v živote èloveka

spôsobilo rozšírenie používania
kovov, spoèiatku bronzu, na
výrobu šperkov a pracovných
nástrojov (1900 pred Kristom).
Bronz - symbol bohatstva zároveò
spôsobil ïalšie výraznejšie pre-
håbenie majetkovej diferenciácie.
Spomedzi kultúrnych skupín bola
na území západného Slovenska
dominantná hlavne maïarovská
kultúra.  

Z mladšej doby bronzovej

pochádzajú èrepy velatickej kultúry

nájdené v roku1984  pri výstavbe
pohostinstva (dnes sídlo firmy
Nussi) (Staššíková, Štukovská).
Zároveò dokladajú dávnoveké
osídlenie dnešného stredu obce. 

Vývoj pokraèoval ïalej a bronz
postupne nahrádzalo pre výrobu
nástrojov výhodnejšie železo.
Môžeme preto hovoriƒ o dobe
železnej, ktorá zaèala na našom
území približne 700 rokov p.
Kristom a v istom zmysle trvá
dodnes.  

Nájdená keramika je svedkom
osídlenia i v tomto období. Územie
našej obce bolo v mladšej fáze
doby železnej súèasƒou oblasti
osídlenej keltským kmeòom
Kotínov. Remeselne zruèný Kelti k
nám priniesli znalosti, ktoré po-
zdvihli úroveò po¾nohospodárskej
výroby i remesla.     

Po prelome letopoètu to na
našom území zaèína vrieƒ. Od
juhovýchodu k nám prenikali
kmene Dákov, od juhozápadu
Germáni a z juhu sa k nám tlaèili
Rimania. Dáci postupne z nášho
územia vytlaèili  Keltov do
horských oblastí severného
Slovenska a kultúrny vývoj sa

èoraz viac orientoval na Rím.
Dokladá to ve¾a importo-
vaných rímskych výrobkov,
napr. tenká rímska kerami-
ka a nálezy mincí.  Tento
proces trvajúci nieko¾ko
storoèí nepochybne vplýval
aj na obyvate¾ov našej
obce. Azda ešte dôraznej-

šie, pretože cez neïaleké
údolie rieky Nitry prechádzala výz-
namná jantárová cesta, ktorou sa
prepravoval tovar od Baltu až po
Orient. 

V 5. storoèí na naše územie pos-
tupne prichádzajú prvý  Slovania.
Medzi prvé územia, kde sa usídlili
patrí Nitriansko. Nitra sa dokonca
neskôr stala jedným z centier poli-
tického útvaru - Ve¾kej Moravy. Jej
význam však nebol len politický,
bola strediskom vzdelanosti, kultúry
a bol tu postavený prvý kresƒanský
chrám (r. 828). Naša obec vtedy
ležala medzi dvomi strediskami
vtedajšej moci - Nitrou a Ducovým
s ve¾možským dvorcom. Ve¾a
okolitých obcí, a azda aj naša, patri-
lo v 9. a 10. stor. zoborskému
biskupstvu.  V 10. storoèí nastáva
rozklad Ve¾kej Moravy.  V 11. storoèí
je Slovensko a s ním aj naša obec
zaèlenené do politicko-správneho
systému Štefana I..  Postupne k
nám preniká uhorská š¾achta, ktorá
asimiluje so slovenskou. 

Mgr. Peter Michalík

Kedy to v Nových
Sadoch zaèalo?
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Po skonèení èinnosti
zubnej ambulancie MUDr.
Moravèíkovej v Èabe sme
pociƒovali potrebu zriadiƒ
novú ambulanciu, ktorú
by navštevovali pacienti
aj z okolitých obcí. Nie-
ktorí obèania, ktorí nutne
potrebovali ošetrenie, sa
prehlásili k iným zubným
lekárom, iní naïalej
navštevujú ambulanciu
MUDr. Moravèíkovej vo
Ve¾kom Záluží. Dochá-
dzka za starostlivosƒou
zubného lekára do Nitry, èi
okolitých obcí, dokonca iných miest

je pre mnohých finanène a èasovo
nároèná. Pre starších ¾udí bez
pomoci blízkych priam nemožná.

Už od odchodu MUDr.
Moravèíkovej sme sa snažili
zriadiƒ zubnú ambulanciu.
Napriek niektorým problémom
sa nám to podarilo a dòa 4.
októbra 2004 bola uvedená do
èinnosti zubná ambulancia
MUDr. Vondráka. Ambulancia
sa nachádza na I. poschodí
budovy Obecného úradu v
Nových Sadoch. 

Ordinaèné hodiny sú v pon-
delok, stredu a vo štvrtok od
7.00 - 15.00 hod. 

p. Krèmárová
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Dôchodková reforma
Analýza súèasného stavu (dôvody reformy)

Súèasný demografický vývoj - znižujúca sa pôrodnosƒ súbežne s predlžu-
júcou sa priemernou dåžkou života - má za následok všeobecné starnutie
obyvate¾stva. Tento jav už dnes vyvoláva alarmujúci pokles pomeru
prispievate¾ov do dôchodkového systému k poètu samotných príjemcov
dôchodkových dávok. Súèasný systém je drahý, nemotivaèný, nie je
spravodlivý a predovšetkým nesolventný. Všeobecne sa vo svete uznáva
pravidlo, že dôchodkový systém sa dostáva do krízy, keï podiel
prispievate¾ov k príjemcom dávok klesne pod 2:1. Na Slovensku klesol
podiel pod uvedenú hranicu už v polovici 90-tych rokov a na základe údajov
ŠÚ SR možno odhadnúƒ, že dnes sa nachádza pod úrovòou 1,5:1 (na 100
zamestnaných pripadá 72 poberate¾ov dôchodkov). Súèasná úroveò
priemerného dôchodku nedosahuje ani 40% priemernej mzdy a dokonca aj
optimistický výh¾ad vlády predpokladá v nasledujúcich desiatich rokoch pok-
les priemerného dôchodku pod úroveò jednej tretiny priemernej mzdy. V
roku 2040 by pri nezmenenom systéme pod¾a týchto prepoètov predstavo-
val dôchodok 18 % priemernej mzdy, èo sa rovná dramatickej chudobe.
Priemerné dôchodky obèanov vo vyspelých krajinách bežne dosahujú okolo
70% príjmu, ktorý dosahovali v aktívnom veku. 
Priebeh reformy:
I. pilier - od 1. 1. 2004 vstúpil do platnosti nový zákon o Sociálnom poistení,
ktorý odštartoval dôchodkovú reformu v SR - priebežný (štátny/prvý) pilier
dôchodkového zabezpeèenia sa zreformoval:

- výpoèet dôchodku je spravodlivejší. Pri odchode do dôchodku vyráta
Sociálna poisƒovòa obèanovi dôchodok pod¾a novej metódy, založenej na
princípe: "Ko¾ko obèan poèas pracovného života do Sociálnej poisƒovne
odviedol, to¾ko z nej poèas dôchodku bude dostávaƒ". Pri výpoète dôchodku
sa berie postupne do úvahy celý pracovný život obèana (a nie len posled-
ných 10 rokov, poèas ktorých mohol maƒ nie vlastným zavinením nižší prí-
jem alebo dokonca prísƒ o prácu) a výška príjmu, z ktorého platil odvody. 
- dôchodkový vek sa postupne zvyšuje rýchlosƒou 9 mesiacov za rok na 62
rokov pre mužov aj ženy. Tento dôchodkový vek však po reforme stráca na
význame, pretože... 
- obèania si môžu po vybraƒ ¾ubovo¾ný vek odchodu do dôchodku. Obèan
môže odísƒ do dôchodku aj ove¾a skôr ako v zákonom stanovenom dôchod-
kovom veku, ak splní 2 podmienky - že minimálne 10 rokov platil odvody na
dôchodok do Sociálnej poisƒovne a že jeho dôchodok bude aspoò vo výške
1,2 násobku životného minima. 
- dôchodky sa budú každoroène zvyšovaƒ automaticky, pod¾a toho, ako
budú rásƒ ceny aj mzdy v predchádzajúcom roku, takže rast životnej úrovne

dôchodcov bude vo väèšej miere ako doteraz kopírovaƒ rast životnej úrovne
pracujúcich obèanov.
- dôchodcovia môžu v novom systéme zároveò poberaƒ dôchodok aj pra-
covaƒ. 
II. pilier - od 1. 1. 2005 (pod¾a návrhu zákona):
- pracujúci dostanú možnosƒ podeliƒ si doterajšie odvody medzi Sociálnu
poisƒovòu (9%) a Dôchodkové správcovské spoloènosti (9%)
- obèan teda nezaplatí viac, bude si ale môcƒ odviesƒ èasƒ odvodov na
dôchodok (doteraz platené štátu) do súkromnej spoloènosti     
- vstup do kapitalizaèného piliera sa odporúèa pracujúcim obèanom, ktorí
majú do dôchodku viac ako 10 rokov
- súkromné spoloènosti budú zhodnocovaƒ prostriedky klientov v 3 typoch
fondov - pod¾a rizika (konzervatívny, rastový, vyvážený), licenciu na spravo-
vanie dôchodkových úètov obèanov dostanú len silné, už fungujúce
spoloènosti s dostatoèným kapitálom.

Tieto prvé dva piliere budú tvoriƒ približne 50 % náhrady priemernej èistej
mzdy.
III. pilier - dobrovo¾ný - tvorí ho kapitálový trh (podielové fondy), komerèné
poisƒovne, doplnkové dôchodkové sporenie. Štát vytvorí funkèný finanèný
priestor a je na každom jednotlivcovi, èi si bude ochotný zabezpeèiƒ svoju
budúcnosƒ. Patrí sem konkrétne:
- produkty kapitálového trhu - podielové fondy spravované
renomovanými správcovskými spoloènosƒami (peòažné, dlhopisové,
akciové, zmiešané, fondy fondov), ktoré postupne nahrádzajú typické
bankové produkty 
- doplnkové dôchodkové poistenie
- kvalitné kapitálové alebo investièné životné poistenie, príp. iné
formy sporenia v komerèných poisƒovniach 

Tento pilier sa bude podie¾aƒ na dôchodku váhou zhruba 50 % náhrady
priemernej èistej mzdy.  Z ve¾kej èasti bude ovplyvòovaƒ životný štandard pri
odchode do dôchodku - bude rozhodovaƒ o tom, èi budúci dôchodcovia
budú môcƒ vypomáhaƒ svojim deƒom a užívaƒ si život ako to je bežné v
západnej Európe. Ve¾mi potrebné je preto správne zorientovanie sa na
finanènom trhu a výber správnej (bezpeènosƒ a kvalita) formy  uloženia a
zhodnotenia peòažných prostriedkov. Nad správnym fungovaním a dodrži-
avaním zákonov bdie Úrad pre finanèný trh (spadá pod Ministerstvo finan-
cií), ktorý taktiež ude¾uje licencie na pôsobenie vo finanènom sektore.

Ing. Jaroslav Klepanec
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Mil í  è i tatel ia ,
opäƒ som dostala príležitosƒ

prihovoriƒ sa Vám cez stránky
nášho obèasníka .  Od môjho
posledného pr íspevku sa ve¾a
skutoènost í  v  MŠ Nové Sady
zmeni lo .  Od septembra 2004
sa MŠ spo lu  zo  zar iadením
školského s t ravovania  (ïa le j
len ZŠS) a ZŠ stala súèasƒou
právneho subjektu.  Pre ž iadny
subjekt ,  è i  už  podnikate¾ský
alebo vere jnú inšt i túc iu ,  n ie  je
dobré ,  ak  v  p r iebehu 4-och
rokov 2-krát  zmení  organizaè-
nú š t ruktúru,  tak ako sa s ta lo
v MŠ,  keï v  roku 2002 preš la
spod  sp rávy  ok resu  pod
správu obce,  a  v  roku 2004
spod vedenia obce pod vede-
n ie  r i ad i t e ¾ s t va  ZŠ .  Každé
veden ie  po t rebu je  èas  na
osvojen ie  s i  návykov r iadenia
a  neskô r  na  up la tòovan ie
v lastného tvor ivého pr ís tupu.
Proces,  k torý  prebehol ,  však
neostáva vn ímaƒ inak ,  než
nevyhnutnú súèasƒ t ransfor -

mác ie  ško ls t va .  Ško ls t vo  j e
však jedným z tých rezor tov,
k torý  tzv.  "  s to j í  na ¾uïoch" .
Sú prav id lá  a  mant ine ly,  k toré
urèu jú  pr iebeh hry  a  nedá sa o
nich diskutovaƒ, no záleží na
et ike hráèov,  è i  proces zmien
p rebehne  v  a tmos fé re  ne -
ocho ty,  nepo rozumen ia  è i
k r i ku ,  a l ebo  v  a tmos fé re
ús t re tovos t i ,  è i  ko rek tne j
spolupráce.

Si tuác i i  materských škô l ,  è i
ZŠS t iež  rozhodne nepomáha-
jú  l imi ty  f inanèných prost r ied-
kov,  k to ré  sú  m in is te rs tvom
prehodnocované  a  bo l i
oznaèené za nízke,  a le  k  ich
navyšovan iu  dochádza  l en
ve¾mi  pomaly.  Na te j to  sku-
toènost i  sa  ve ¾a  ovp lyvn iƒ
nedá .  Môžeme však  ve ¾a
ovplyvniƒ zodpovedným prís-
tupom k dochádzke det í ,  pr í -
padne k  zápisu det í .  

S i tuác ia  v  ško ls tve  n ie  je
¾ahká  na  ded inách  an i  v
mes tách .  Vyšš í  poèe t  oby -

vate¾ov v  mestách poskytu je
deƒom širš ie a prepracovanej-
š ie  možnost i  up la tnenia ta len-
tu  è i  mimoškolských záujmov.
Na druhej  s t rane dedina má
svoju špec i f ickú atmosféru v
tom,  že sa väèš ina obyvate¾ov
ve ¾m i  dob re  pozná .  Tú to
devízu však málo využívame.
Keï už sú pre nás,  obyvate¾ov
ded ín ,  ak t i v i t y  v  mes tách
nedos tupné ,  è i  už  z
f i nanèných  a lebo  èasových
dôvodov,  rozbehnime s i  akt i -
v i t y  v las tné .  Neèaka jme,  že
kul túra pr íde ku nám odnekia¾
z  neznáma.  Ver ím,  že mnohí
rod iè ia  majú dobré nápady a
možnos t i ,  k to rými  by  vede l i
obohat iƒ edukaèný proces.

Keï sa Stvor i te ¾  pr ihovor i l
Adamovi  a  Eve,  nehovor i l  len:
"P loïte sa a množte sa" ,  a le
a j  "Naplòte zem a podmaòte s i
ju" .  

S. Halvoníková
zástupkyòa pre MŠ v ZŠ s MŠ

v Nových Sadoch

Poïakovanie za úrodu

Aktuálne o Materskej škole-Nové Sady

Keï sa pred nieko¾kými rokmi zaèalo vo Farnosti Nové
Sady so zvykom poïakovania za úrodu na svätej omši v
Rímsko-katolíckom kostole, zrejme nikto nepredpokladal,
že sa z tejto udalosti rozvinie pekná tradícia. Za jej udržia-
vanie patrí vïaka všetkým, ktorí jej venovali svoj èas a
námahu, èi plody zo svojich záhrad. Pripravili tým pre nás
ostatných slávnostnejšiu nede¾u než väèšina iných nedie¾.
Plody zeme sa stali darom pre sestrièky Matky Terezy a
naposledy pre rád sestier Vincentiek. Tešíme sa na ïalšie
krásne obrazy vytvorené s láskou a trpezlivosƒou.

S. Halvoníková
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Dozorný výbor Jed-
noty  v Nových

Sadoch pripravil v dòoch
2. a 3. októbra 2004 výs-
tavu ovocia, zeleniny a
kvetov .

Vystavované exponáty
boli dôkazom toho, že
pestovatelia sa venujú
svojej zá¾ube s láskou a
sú ochotní s výsledkom
svojej celoroènej èino-
rodej tvorivej práce
podeliƒ sa s ostatnými.

Okrem plodov zeme
mali návštevníci možnosƒ
zoznámiƒ sa aj so zaují-
mavými výtvarnými práca-
mi žiakov Základnej a
Materskej školy v Nových
Sadoch.

Výstava zaujala, o èom
svedèí aj poèet návš-
tevníkov. Keïže boli v
obci práve hody, videlo ju
okolo 400 návštevníkov.

Mgr. Valéria Fúsková

VVÝSTÝSTAAVVAA OVOCIAOVOCIA, , ZELENINYZELENINY AA KVETKVETOVOV

Zo Sily bolo  zariadenie kaderníctva presƒahované do
budovy Obecného úradu v Nových Sadoch na I.
poschodie. Kaderníèka O. Kukuèková zaèala svoju èin-
nosƒ v nových priestoroch v júli 2004.

Prevádzková doba je nasledovná:

Párny týždeò
Streda, štvrtok, piatok, sobota   od   8.00 do 12.00 hod.

Nepárny týždeò
Streda, štvrtok, piatok, sobota od 14.00 do 18.00 hod.

KADERNÍCTVO V NOVÝCH PRIESTOROCH
Polievky starej mamy

Šƒave¾ (šóška) so stratenými vajcami.

Usmažíme na masti šƒave¾, zaprášime múkou,
posolíme, pridáme cukor a zalejeme smotanou.
Ak by bol hustý, môžeme pridaƒ trocha polievky alebo vody. Keï
sa povarí, vpustíme do šƒave¾a na každú osobu 1-2 vajcia, opa-
trne, aby sa bielok neoddelil od žåtka, a necháme povariƒ, aby sa
vajíèka nerozliali. Kým sa uvaria, šƒave¾ nesmieme pomiešaƒ.

Chlebová polievka

Usmažíme v žltej zásmažke na èerveno jednu menšiu cibu¾ku za
stáleho miešania, aby neprihorela. Osolíme, pridáme trocha
papriky a horúcu zásmažku  zalejeme horúcou vodou. Do misy
prichystáme biely chlieb alebo žem¾u pokrájanú na kúsky,
polievku nalejeme do misy a hneï podávame.

Kyslá polievka zo sušených hríbov

Sušené hríby v horúcej vode umyjeme a
posekané postavíme variƒ s rascou. Polievku
zasmažíme cibu¾ovou zásmažkou a zatrepeme
zátrepkou zo smotany, osolíme, prevaríme a
pridáme octu pod¾a chuti.

Kyslá polievka so sádzanými vajcami

Na každú osobu poèítame štvrƒ litra vody a l vajíèko. Postavíme
vodu variƒ s celým èiernym korením bobkovým listom, so¾ou a
jednou menšou cibu¾ou. Keï vrie, zatrepeme ju zátrepkou zo
smotany, dobre premiešame, pridáme trocha octu a po jednom
vpúšƒame pozorne vajíèka, aby ostali v celku.

Recepty poskytla
p. Mária Krèmárová



Vtejto rubrike Vám chceme daƒ možnosƒ
viesƒ aktívny dialóg s osobnosƒami našej

obce. Otázky pre oslovené osobnosti môžete
vhadzovaƒ do pripravenej schránky umiest-
nenej v hale Obecného úradu v Nových
Sadoch. Okrem otázok privítame aj Vaše typy
na osobnosti, o ktorých by ste sa chceli viac
dozvedieƒ.

V tomto vydaní nášho obèasníka sme si
dovolili osloviƒ za Vás pána starostu obce Nové
Sady, Ing. Miroslava Saku.

Pán starosta, vo funkcii starostu obce ste
už druhé volebné obdobie. Ako porovná-
vate prácu  starostu obce s prácou  v pred-
chádzajúcom zamestnaní? 

Pod¾a môjho názoru je práca starostu obce
ve¾mi nároèná na èas a vzh¾adom na súèasnú
finanènú situáciu aj na financovanie. Z toho
dôvodu si myslím, že nie je možné vyhovieƒ

všetkým požiadavkám našich spoluobèanov.
Vzniká tak ve¾a nedoriešenej práce a s tým ve¾a
problémov. Napr. došlo k prenosu kompetencií
školstva na obce, to je pravda, ale bez dosta-
toèného prísunu potrebných finanèných
prostriedkov. Ïalej, pod¾a nového zákona plat-
ného od 1. októbra 2004 došlo k decentralizácii,
kde objem fin. prostriedkov do obecnej poklad-
nice sa má navýšiƒ cestou zvýšenia daní a
poplatkov. Pod¾a mòa zákon "zabudol" na
finanèné možnosti obèana.

Èo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovaƒ
na starostu obce?

V minulosti  od r. 1974-1981 som pracoval v
obci Nové Sady na po¾nohosp. družstve ako
agronóm. Tu som sa narodil, tu som žil. Tak,
ako každého to ƒahá domov, aj ja som sa po
úvahe rozhodol vrátiƒ do rodnej obce. Keïže sa
javila možnosƒ kandidovaƒ na starostu obce,

rozhodol som sa, že to skúsim.
Musím úprimne priznaƒ, že som si myslel, že

sa dá viac urobiƒ pre ¾udí, s ktorými chcem žiƒ.
Túto prácu mám rád. V budúcnosti by som
chcel v obci Nové Sady za pomoci obecného
zastupite¾stva a Vás obèanov vybudovaƒ takú
infraštruktúru, ktorá by zaradila našu obec na
popredné miesto na Slovensku, èím by sme sa
dostali do povedomia Európy.

Vieme, že práca starostu je ƒažká, zod-
povedná a nároèná, okrem iného aj na èas.
Zaujíma nás, ako využívate svoj vo¾ný èas a
ako najradšej relaxujete? 

Svoj vo¾ný èas? Ak nejaký mám, cestujem
na dovolenku mimo svojho bydliska, alebo ju
zväèšia trávim "po slovensky" - doma na
záhrade. Cez víkend rád podporujem futbal v
Nových Sadoch a ve¾kou mojou zá¾ubou je
po¾ovníctvo.
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OPÝTALI   SME   SA ZA VÁS

Po¾nohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hospodári na výmere 4 527 ha ornej
pôdy. Z celkovej výmery má družstvo 3 414 ha prenajaté od fyzických osôb, 944 ha od
Slovenského pozemkového fondu a 169 ha má po¾nohospodárske družstvo vlastných.
Transformaèný proces má po¾nohospodárske družstvo ukonèený.  

K 30.6.2004 bol stav èlenskej základne 699 èlenov s èlenským vkladom od 75 000 do
1 000 000 Sk na èlena. Družstevné podielnické listy má po¾nohospodárske družstvo
vydané v hodnote 1 550 tis. Sk, èo predstavuje 0,5% z transformovaného majetku.
Všetky uplatnené reštituèné nároky sú vysporiadané. Družstvo pravidelne svojim nájom-
níkom uhrádza nájomné za pôdu. Drvivú väèšinu nájomných zmlúv má uzavretú na dobu
10 rokov. Èlenom družstva a držite¾om Družstevných podielnických listov sa vypláca
podiel z vytvoreného zisku. Trinásƒèlenné predstavenstvo družstva a päƒèlenná kontrolná
komisia majú päƒroèné volebné obdobie.

V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava hlavne na výrobu hustosiatych obilovín,
ktoré tvoria cca 47 % celkovej výmery pôdy, olejniny zaberajú 12 % plôch, kukurica na
zrno 10 % , jednoroèné krmoviny 10 %, viacroèné krmoviny 10 % a cukrová repa 11 % z
celkovej výmery.

V živoèíšnej výrobe sa zameriavame hlavne na chov kráv s produkciou mlieka. Roèný objem výroby je 7 300 000 litrov s úžitkovosƒou 19,66
litra/deò, ïalej je to výkrm ošípaných s roènou produkciou vyše 1 000 ton mäsa a výkrm hovädzieho dobytku s roènou produkciou 515 ton.
Priemerné denné prírastky u ošípaných vo výkrme sú 0,70 kg/ks na deò u výkrmu hovädzieho dobytku 0,97 kg/ks na deò.

Po¾nohospodárske družstvo sústavne modernizuje objekty živoèíšnej výroby tak, aby postupne minimalizovalo namáhavú ruènú prácu. Dojnice
sú sústredené už iba na troch strediskách, prièom na stredisku Èab a Šurianky sú v prevádzke výkonné dojárne, ktoré zároveò spåòajú nároèné
hygienické požiadavky na výrobu kvalitného mlieka.

Postupne modernizuje aj strojový park a družstvo využilo aj predvstupový fond Európskej únie "Sapard" a ïalší projekt predložilo aj do I. kola
štrukturálneho sektorového operaèného programu Európskej únie.

V súèasnosti je v pracovnom pomere 269 pracovníkov, z ktorých 98 zabezpeèuje chod živoèíšnej výroby a 99 pracovníkov zabezpeèuje
rastlinnú výrobu a mechanizáciu prác vrátane opráv strojov. Družstvo má dve stavebné skupiny a zároveò zabezpeèuje aj stolárske a zámoènícke
práce. Kuchyòa na stredisku Su¾any denne navarí stravu pre 120 až 150 pracovníkov, ktorá sa vydáva na štyroch miestach k tomuto úèelu
hygienicky prispôsobených. Družstvo má k dispozícii aj poèetnú nákladnú dopravu a nakladaciu techniku, s ktorou už viac rokov zabezpeèuje
odvoz cukrovej repy do cukrovarov.

Vo výrobnom procese sa sústavne venujeme aj zavádzaniu najnovších poznatkov do praxe nielen organizovaním dní po¾a, ktoré navštevujú
stovky záujemcov, ale aj zakladaním odrodových pokusov, a pokusov rôzneho chemického ošetrenia a alternatívneho hnojenia plodín. V súèas-
nom období prebiehajú prípravné a projekèné práce na dobudovanie po¾ných hnojísk a skladovacíh nádrží na tekuté výkaly, aby sme postupne
napåòali nároèné normy pre ochranu životného prostredia.

V tomto roku nás mimoriadne potešili výsledky dosiahnuté v žatve. Znovu sa potvrdilo, že naše pôdy sú v dobrom produkènom stave a ak
príroda naše dve suché doliny pokropí primeranými zrážkami, dokážeme zberaƒ špièkovú úrodu. Veï pšenica v tomto roku "sypala" vyše 7,5 t/ha
a jarný jaèmeò vyše 6,3 t/ha. Ak však chceme obstáƒ v otvorenej konkurencii európskych farmárov, ktorí v tomto roku dostávajú o 100 % vyššiu
dotaènú podporu ako slovenskí ro¾níci, musíme aj naïalej sústavne zvyšovaƒ produktivitu práce a úžitkovosƒ zvierat. Sú to mimoriadne nároèné
úlohy, ale obstojí iba ten, kto ich dokáže v praxi realizovaƒ.

Zásluhu na výsledkoch družstva máte však aj Vy, vlastníci pôdy a obyvatelia obce, a preto Vám chceme aj touto formou poïakovaƒ, lebo iba
tam, kde vládne porozumenie medzi výrobnými podnikmi a obyvate¾mi obcí, sa dá v k¾ude a systematicky pracovaƒ. 

Sme si vedomí, že naša po¾nohospodárska výroba Vám obèas, najmä v pracovných špièkách znepríjemòuje život zvýšeným hlukom a pohy-
bom na cestách, ale sme presvedèení, že naša dobrá spolupráca medzi vedením družstva a obecným zastupite¾stvom bude aj naïalej obojs-
tranne pospešná.

Ing. Ivan Oravec
predseda PD a predstavenstva

Predstavujeme Po¾nohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady



V ROKU 2004 SA
PRISƒAHOVALI:

Bc. Zuzana Volfová
Ing. Milan Komora

Peadr. Tatiana Komorová
Andrej Komora

Lenka Komorová
Karol Fiam

Anna Fiamová
Karol Fiam

Andrej Fiam
Pavol Streïanský

Ivan Vareèka
Alexej Pinkava
Eva Pinkavová
Eva Pinkavová

Michala Kopèeková
Matúš Kopèek

OPUSTILI NÁS 

Pavlína Saková (26.5.2004)
Mária  Èapkovièová
(19.5.2004)
Anton Ïurka (16.8.2004)
Štefan Mesároš (25.9.2004)
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BLAHOŽELÁME 
MLADOMANŽELOM

Pavel Tomka - Soòa Zimanová
(5.6.2004)

Marek Chmelan-Jana
Rieèièiarová (30.8.2004)

9 novoprijímaných

PRIŠLI NA SVET

Matúš Ábel (4.6.04)
Andrej Ondrášek (9.6.04)
Laura Kováèová (1.7.04)
Simona Štefániková (3.8.04)
Simon Pinkava (14.9.04)
Martina Chmelanová
(16.10.04)

Pre dospelých

Cartlandová,B.  Súboj s osudom
Cartlandová, B. Krutý gróf
Steel, D. Západ slnka v St.Tropez
Patrick, A. Dotyk múzy
Hughes, Ch. Láska na inzerát
Gregory, P. Milenka Henricha VIII.
Keleová-Vasilková,T. Èriepky 
Silva, D. Anglický zabijak
Millerová, L. Strážca zákona
Deaver, J. Kamenná opica

Pre mládež

Cabotová, M. Typické americké dievèa
Colfer, E. Artemis Fowl - III. èasƒ
Creechová, S. Môj sladký domov

Pre deti

Dekelperová, I. Múdre šteniatka a iné rozprávky
Jamborová, E. Škôlkarova abeceda
Disney, W. Princ a bedár
Erben,  K. J. Vták ohnivák a iné rozpr.

Náuèná literatúra

Samelová, G. Sedem tibeƒaniek
Kuèera, M. Novoveké Slovensko
Henshaw, P. Encyklopédia motocyklov

Ve¾ká encykl. záhrady
Moreland, J. Malé záhrady
Thomová, H. Zloèiny v štátnom záujme
Zeman, M. Slovenské futbalové desaƒroèie

KNIŽNÉ NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI V NOVÝCH SADOCH

Spievajte si s nami deti,
nech tá pieseò svetom letí
o tom, že nás Pán Ježiš má
rád!

Slová piesne nám pred-
kladajú radostný duchovný
obzor, ktorý 23. mája 2004
prežívalo 9 prvoprijímajúcich
detí, spolu s vdp. J. Krištofom,
p. katechétkami Zuzkou a
Ankou, triednou pani uèite¾kou
A. Velikovovou a celou farskou
rodinou v katolíckom kostole
sv. Štefana Krá¾a.

Z. Brezniaková

Zlatú svadbu v roku
2004 oslávili

manželia:

Emil a Anna Machalkoví z Nových Sadov
Pavol a Pavlína Líškoví z Nových Sadov
Viliam a Alžbeta Èernákoví zo Sily
Ján a Božena Arbetoví z Nových Sadov
Alexej a Monika Krajèovièoví zo Sily

50. výroèie sobáša oslávili manželia:

Anna a Emil Faboví

55. výroèie sobáša oslávili manželia:

Martin a Emília Zemanoví z Nových Sadov

p. Pavlovièová
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Jednota dôchodcov Slovenska v
Nových Sadoch má v súèasnosti 87

zaregistrovaných èlenov. Na niektoré
akcie pozývame aj ostatných seniorov-
neèlenov. Boli to napríklad zájazdy na ter-
málne kúpaliská v letnom období, a to do
Podhájskej dòa 28. júna 2004, kde sa
zúèastnilo 35 dôchodcov aj s vnúèatami,
a dòa 25. augusta na termálne kúpalisko
Ve¾ký Meder, na ktorom sa zúèastnilo 39
osôb-dôchodcov aj s rodinnými prí-
slušnikmi. Obidve akcie sme zorganizo-
vali v spolupráci s Jednotou - Spotrebné
družstvo Nové Sady, ktorá uhradila vstup-
né na kúpalisko èlenom Jednoty - s.d.. V
Podháskej to bolo 13 a vo Ve¾kom Mederi
14 èlenov. Vo¾né miesta v autobuse sme
ponúkli dôchodcom organizácie JDS v

Èabe. Tým sme sa im revanžovali za
ponuknuté vo¾né miesta na výstavu
"Záhradkár" v Trenèíne v roku 2002. Aj
keï nám poèasie neprialo, príjemné
prostredie a ideálna termálna voda nám
všetko vynahradili. 

V mesiaci jún nám na Obecnom úrade
v Nových Sadoch prezentovala svoje
výrobky spoloènosƒ Top Slovakia. Akcia
prebiehala pod názvom "Tajomstvo
zdravého domova."

Okresná organizácia JDS v Nitre nám
zaslala nieko¾ko poukazov na rekreáciu v
Tatrách a kúpe¾nú lieèbu pre dôchodcov.
V mesiaci marci sa jedna naša èlenka
zúèastnila týždenného pobytu v kúpe¾och
Nimnica. O ostatné ponuky naši èlenovia
neprejavili záujem pre neprijate¾né

finanèné podmienky. Tiež o zájazd na
jubilejný 25. roèník výstavy kvetov a
okrasných rastlín-"FLÓRA" Bratislava,
ktorý sme zorganizovali v mesiaci apríl
2004 bol minimálny záujem a tak sme
zájazd zrušili.

Naši èlenovia prejavili záujem o posky-
tovanie služieb obèanom - pedikúru a
masáže. Spolu so starostom obce
h¾adáme vhodné priestory na poskyto-
vanie týchto služieb.

Do konca roka 2004 plánujeme usku-
toèniƒ zdravotné prednášky a v mesiaci
október slávnostné stretnutie dôchodcov
pri  príležitosti "Mesiaca úcty k starším."

A. Rizeková
Predsedníèka JDS v N.Sadoch

Jednota dôchodcov Slovenska - Nové Sady

V Materskej škole v Nových Sadoch pri Nitre, deti spolu so svojimi rodièmi vyzdobovali jesennými plodmi tekvice. Práce sa vydar-
ili, o èom svedèia aj fotografie.Celú redakciu pozdravujú deti a kolektív materskej školy 18.10.2004 

p. uèite¾ka Mgr. Brezniaková

OOOOcccckkkkoooo    ----    mmmmaaaammmmiiiiŁŁŁŁkkkkaaaa    ----    ddddeeeettttiiiiŁŁŁŁkkkkyyyy    tttteeeekkkkvvvviiiicccceeee    aaaa    tttteeeekkkkvvvviiiiŁŁŁŁkkkkyyyy....    BBBBaaaabbbbkkkkaaaa,,,,    ddddeeeeddddkkkkoooo,,,,
ššppppaaaajjjjddddlllliiiiŁŁŁŁkkkkyyyy    vvvveeeesssseeeellllØØØØ    ssssœœœœ    hhhhllllaaaavvvviiiiŁŁŁŁkkkkyyyy....

Trvale bývajúce obyvate¾stvo spolu:  1320
v tom: muži 628

ženy 692

Ekonomicky aktívne osoby spolu (bez
pracujúcich dôchodcov)      

611
v toho: muži 335

ženy 276

Národnostné zloženie obyvate¾stva

Slovenská 1303, maïarská 1, rómska 0,
èeská 3, rusínska 0, ukrajinská 0, iná 2,
nezistená 11

Náboženské vyznanie obyvate¾stva

Rímskokatolícka cirkev 872
Evanjelická cirkev augs. vyznania 408
Gréckokatolícka cirkev 0
Reformovaná kresƒanská cirkev 0           

Pravoslávna cirkev 1
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia 1
Evanjelická cirkev metodistická 0       
Bratská jednota baptistov 0
iné a nezistené 20
bez vyznania 18

Domový a bytový fond

Domy spolu (aj ubyt. zar. bez bytu): 473      
Trvale obývané domy spolu: 389

ztoho: rodinné domy: 378
neobývané domy: 83

Byty spolu: 501

Trvale obývané byty spolu: 413

z toho: v rodinných domoch: 380

neobývané byty: 87

Štatistické sèítanie obyvate¾ov obce Nové Sady  v r. 2001
Veková štruktúra obyvate¾stva
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"Hody"
Keï sa k Vám, milí

èitatelia, dostanú tieto
riadky, budete spomínaƒ na
naše novosadské "hody",
ktoré boli v tomto roku, už s
viactýždòovým èasovým
odstupom. Však boli tu,
prežili sme ich a prijali tak
ako každý rok v èase
jesene.

¼udový názov "hody" je
nám každému zrete¾ný a
jasný. Myslím, že v živej
pamäti máme ten èas, keï
aj naša obec istým spô-
sobom zvláštne ožije.
Všade cítiƒ, že to nie je
bežný deò, že to nie je len
bežná nede¾a. Na uliciach
vidíme viac zaparkovaných
áut z okolitých i vzdialenej-
ších okresov. Aj prítomnosƒ
zábavných atrakcií, hlasná
hudba, ktorá sa šíri po obci
do neskorých veèerných
hodín, robia tento deò

nieèim výnimoèným. Ve¾a
domácností tieto chvíle
prežívajú v kruhu svojich
najbližších príbuzných,
známych, èi inak spriate-
lených ¾udí pri "hodovom"
bohato a sviatoène prestre-
tom stole. Mnohí pri tom v
spomienkach zaletia do
bližšej èi vzdialenejšiej mi-
nulosti a zaspomínajú aj na
"hody" spred dávnych
desaƒroèí, kedy mali aj
príbuzní k sebe akosi
bližšie. Nehnal ich tak èas,
posedeli si a bolo im v kruhu
rodiny a priate¾ov dobre,
hoci  aj v skromnosti.

Pri predstave vonkajšieho
poh¾adu na tento deò, mali
by sme si však uvedomiƒ
jeho hlavnú podstatu. Tento
deò je vlastne slávnosƒ kos-
tola tej èi onej dedinky,
obce, mesta. Zaènem snáï
tým mestom. ¼udia vidia a

prežívajú mestské jarmoky,
trhoviská. Ve¾a z tých, ktorí
sa na nich zúèastnia, vedia
preèo to vlastne je?

Podobne na dedinkách a
obciach mnohí idú na
"hody", hodovú zábavu. Ale
keby ste sa ich spýtali preèo
a preèo práve teraz,
odpovedali by neurèito a s
rozpakmi.

Áno, je to slávnostný deò
mesta, obce, dedinky na
pamiatku posvätenia chrá-
mu, kedy pamätníci èi his-
torikovia spomínajú na deò
jeho posviacky. Slávnostný
deò, kedy sa pominula všet-
ka námaha, starosƒ, obe-
tavosƒ ¾udí, ktorí stavali to
sväté miesto spoloèných
zhromaždení pri Božom
slove. Tu sa spomína na
množstvo domácich vo viere
i hostí, ktorí prišli k tejto
milej udalosti. Túto udalosƒ

si potom  každoroène
pripomínali a pripomíname
každý tými svojimi "hoda-
mi", ktoré sú nám vždy milé
a sviatoèné. 

Verím, že tie naše "hody"
v Nových Sadoch, Sile a v
Èabe, ostanú vždy svia-
toèným dòom, udalosƒou,
na ktorú nesmú zabudnúƒ
ani naše budúce generácie.
Aj bohato prestretý stôl, aj
príbuzní, aj atrakcie,
zábavy, nech ho vždy
pripomenú.

Ak Pán Boh dá, o rok
príde takáto chví¾a znova.
Bude len potešením mojim, i
môjho brata v Kristu Mgr.
Jozefa Krištofa r. kat. farára,
že "hody" budú opäƒ milým
stretnutím v rodinách, ale i v
našich chrámoch èi
zvonièkách.

Mgr. Dušan Hano
ev.a.v. farár

História obce Sila

Prvá písomná zmienka o Sile je z roku 1292. Po
bitke pri Moháèi v r. 1526 patrila obec pod¾a
majetkových súpisov z roku 1533 nitrianskemu
biskupstvu. V 16. storoèí poèas tureckých nájazdov
bola spustošená.

Kolonizácia Nemcami

V polovici 14. storoèia sa do neïalekých Èermán
prisƒahovali nemecké rodiny, prièom niektoré z nich
sa presídlili do Sily. Z prvých to bola rodina Kem-
lage, dom si postavila na najvyššom mieste
neïaleko cintorína. Okrem toho v Sile žili aj tieto
nemecké rodiny: Greenovci, Groningerovci,

Bignerovci, Puschwirdovci, Busckelang, Butke a
Brunegrafoví, ktorí sa prisƒahovali v rokoch 1859 až
1883. Živili sa po¾nohospodárstvom. Väèšina sa ich
èasom vysƒahovala a tí, èo zostali, prispôsobili sa
domácemu obyvate¾stvu. 

V roku 1914 sa v rodine Jána Ïurku narodil syn
Janko, ktorý sa neskoršie stal významným bás-
nikom katolíckej moderny a katolíckym kòazom. Na
jeho rodnom dome bola pri príležitosti jeho
nedožitých 76. narodenín odhalená dòa 18.novem-
bra 1990 pamätná doska. Pri príležitosti 10. výroèia
úmrtia básnika 16. mája 1994 a 24. novembra toho
istého roku pri príležitosti 80. výroèia narodenia
básnika odchádzali z miestnej pošty všetky zásielky
opeèiatkované príležitostnou peèiatkou s iniciálmi
básnika.

Sila sa samostatne vyvíjala do roku 1961, do jej
zlúèenia s Èabom pod spoloèným názvom Èab -
Sila. V roku 1976 bola prièlenená k Novým Sadom. 

Atribúty obce

Dátum používania prvého peèatidla je z roku
1709. Jeho pole vypåòa kolmo postavené èerieslo,
lemeš a vinohradnícky nôž. Nad náradím je opaène
vyrytý letopoèet 1709. Pod odtlaèkom je text: SILL
BISKUPSKÉ 1732.

Sila už v 17. storoèí používala peèatidlo, ktoré
má rovnaký obsah ako èabské peèatidlo. V peèat-
nom poli je k¾aèiaci svätý Štefan, ktorý obetuje na
poduške položenú krá¾ovskú korunu Madone s
dieƒaƒom. Kruhopis peèatidla znie: SIGILVM
SILIENSE. Jeho odtlaèky sa našli na dokumentoch
z roku 1771 až 1783. Okrem tohto peèatidla Sila
používala v druhej polovici 19. storoèia nápisovú
peèiatku podobnú èabskej. Kruhopis vyrytý v peèat-
nom poli znie: SZILL KOZSÉG, v strede po¾a
pokraèuje slovom: PECSÉTIE. Historici ju našli na

listoch z roku 1893 a 1894. 
Z najstarších zachovaných pamiatok z dôb kedy

siahajú vplivy nitrianského biskupstva na Silu je
zvonica postavená asi naprostred dediny z roku
1790 a kamenný kríž pri cintoríne z toho istého
obdobia.

Èas zanechal stopy aj na tejto historickej pa-
miatke a preto sme v októbri tohoto roku pristúpili k
jej oprave a tiež k úprave okolia. Vysviacka
opravenej zvonice bola 31. októbra 2004 rímsko-
katolíckym kòazom Mgr. Jozefom Krištofom a
evanjelickým a.v. farárom Mgr. Dušanom Hanom.
K prítomným miestnym obèanom, ako i obèanom z
okolitých obcí sa prihovoril aj starosta obce.

Zvonica v novom šate
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Tento básnik, ktorého
literárni teoretici a his-

torici zaèleòujú medzi bás-
nikov katolíckej moderny,
právom dostal prívlastok
"náš." Je náš pre-
dovšetkým preto, že
pochádza zo Sily, kde uzrel
svetlo sveta 24. novembra
1914 ako Ján Ïurka, èo je
jeho vlastné meno. (Janko
Silan, Danko Zimozel,
Šuhaj spoza Nitry, Ladislav
Riasnoviech, Tyflos a Ž. J.
Ž¾ab sú jeho pseudonymy. 

Teológiu vyštudoval v
Spišskej Kapitule. Kaplá-
nom bol v Jurgove, Ždiari,
Liptovskom Hrádku a
Dovalove. Od roku 1949 až
do smrti 16.5.1984 bol
farárom vo Važci, kde je aj
pochovaný. Hoci po-
chádzal z okolia Nitry (na
ktoré v literárnej tvorbe
nezabúdal), stal sa slovom
aj skutkom Tatrancom.
Naše ve¾hory mu jednodu-
cho, tak ako aj mnohým
jeho predchodcom a
súèasníkom, uèarovali.

JankoSilan nemal v ži-
vote ve¾a šƒastia. Od maliè-
ka bol totiž ve¾mi
krátkozraký, èo mu spô-
sobovalo ƒažkosti, okrem
iného aj pri prijímaní na
teologické štúdiá. Ako
budúci umelec, básnik,
ktorý musí ve¾a vidieƒ, žia¾,
videl fyzicky ve¾mi málo.
"svet, v ktorom sa pohybo-
val, bol priúzky," píše
Tomáš Winkler v Sloven-
ských národných novinách
(r. 1994, è. 21) a pokraèuje:
"Jeho vnútorný svet však
bol bohatý."

Poèiatky Silanovej tvorby

boli dané akosi už v spô-
sobe jeho života v chu-
dobnej, poèetnej rodine.
Táto okolnosƒ, jeho bystrá

vnímavosƒ prírody a
okolitého sveta, pevná
viera v Boha,
ktorá sa postup-
ne zväèšovala,
p o d n i e t i l i
håbavého mlá-
denca na literár-
nu tvorbu. Prvá
básn. zbierka
mu vyšla už ako
študentovi gym-
názia v Nitre.
Svoj hlboký a
úprimný vzƒah k
matke a k jej ƒažkému živo-
tu, ktorý videl, vyslovil v
Slovenských poh¾adoch

precítenými slovami:
"...Pán Boh ju osláv

odmenami. Nepoznám
dodnes ženu, ktorá by
to¾ko trpela, nepoznám
ženu, ktorá by pritom tak
nadšene a rada spievala."
Tu vidno jeho presný, citlivý
a analytický poh¾ad. Èasƒ
slovenskej chudoby si aj v
najƒažších èasoch, v snahe
pozabudnúƒ na svoj ƒažký
stav, našla pieseò, ktorá
mu aspoò trocha pomohla
v jeho ƒažkom položení.

Prameò tvorby
Do roku 1948 vyšli bás-

nikovi knihy Kuvici, Rebrík
do neba, Slávme to
spoloène, Kým nebudeme
doma, Piesne z Javoriny,
Piesne zo Ždiaru a Úbohá
duša na Zemi. (môžete ich
nájsƒ aj v Obecnej knižnici

v Nových Sadoch). Potom
politické pomery takmer na
dvadsaƒ rokov odsunuli
uverejòovanie jeho tvorby. 

Druhá èasƒ umeleckej
tvorby

Pri bibli-
o g r a f i c k o m
výskume zi-
stili, že básnik
publikoval v
knihách asi
450 a v perio-
dikách asi 230
básní. Prav-
daže, niektoré
boli uverjnené
viac ráz. Aká

je to publicita? Je to ve¾a, èi
málo? Ko¾ko by ich bolo
spolu s dvadsaƒroèným

núteným prerušením? Aj
keï nejde len o kvantitu,
ale predsa...

V èasoch politického
uvo¾nenia, v 60. rokoch, sa
v tlaèi opäƒ objavili jeho
verše. V roku 1984 vyšla
Jankovi Silanovi v Ríme v

Slovenskom ústave sv.
Cyrila a Metoda kniha Ja
som voda a iné verše. Zati-
a¾ posledná je kniha Dom

opustenosti.
Pri príležitosti jeho

nedožitých 76. naro-
denín (18.11.1990) bola
odhalená pamätná
doska Janka Silana,

ktorá je umiestnená na jeho
rodnom dome. 

10. výroèie úmrtia (máj
1994) a 80. výroèie narode-
nia (24.11.1994) sme si
pripomenuli vydaním
mimoriadnej peèiatky, ktorá
bola k dispozícii na Pošte v
Nových Sadoch vo štvrtok
24.11.1994.

Silanova poézia je ako
"obeta bolesti a krásy".
"Som pieseò," hovorí bás-
nik. V tomto zmysle sa
dáva na paténu (omšovú
misku) sám. Silanova
poézia, h¾adajúca ideál
krásy a dobra, je esteticky
živá a aktuálnejšia práve
dnes, keï si tak nástojèivo
uvedomujeme svoju ¾udskú
a národnú identitu.

Dòa 27. novembra 2004
sa uskutoèní v obci
"Spomienková slávnosƒ" na
Janka Silana, na ktorú Vás
všetkých srdeène pozý-
vame. Bližšie informácie
Vám budú poskytnuté
miestnym rozhlasom.

p. Krèmárová

SILANOVA PIESEÒ
POKOJA

SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 90. VÝROÈIA NARODENIA A 20. VÝROÈIA ÚMRTIA

"Našiel som svoju domovinu,
to v¾údne dúpä, tento laz,
za ktorým zrieƒ len vrchovinu
a štítov nebezpeèný zráz...

Rodný dom Janka Silana
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TA B U ¼ K Y S Ú ƒ A Ž Í  F U T B A L I S T O V

ŽIACIŽIACI
1.Zbehy 19 10 0 1 54:12 30
2.N.Sady-Èab 19 8 0 3 37:17 24
3.Alekšince 19 7 2 2 29:15 23
4.Èakajovce 17 5 4 2 29:17 19
5.Rišòovce 18 5 2 4 27:17 17
6.N.Hrnèiarovce 18 5 2 4 22:27 17
7.V.Zálužie 19 5 0 6 21:23 15
8.V.Opatovce 19 3 1 7 15:22 10
9.Lehota 18 2 3 6 9:40 9
10.Jarok 19 2 2 7 9:19 8
11.Dražovce 19 2 2 7 9:26 8
12.Lukáèovce 18 2 2 7 10:36 8

LIGALIGA INTERNACIONÁLOVINTERNACIONÁLOV
NitraNitra

1.Mojmírovce 9 8 1 0 36:8 25
2.Ceram Èab 10 7 3 0 40:7 24
3.Klasov 9 6 3 0 34:7 21
4.Cabaj-Èápor 9 6 2 1 25:12 20
5.Dražovce 9 6 1 2 36:16 19
6.V.Zálužie 8 5 2 1 38:9 17
7.Hosƒová 8 5 2 1 28:8 17
8.Vráble 8 5 2 1 29:16 17
9.Mechenice 9 5 2 2 23:13 17
10.Lužianky 9 3 4 2 13:12 13
11.Jelšovce 9 3 2 4 13:18 11
12.Jarok 8 3 0 5 19:31 9
13.Lukáèovce 10 2 3 5 11:44 9
14.Pohranice 10 2 2 6 24:30 8
15.Mlynárce 8 1 1 6 8:18 4
16.Kolíòany 10 1 1 8 17:38 4
17.N.Hrnèiarovce 9 1 0 8 7:40 3
18.Lehota 10 0 2 8 3:37 2
19.Pár.Háje 10 0 1 9 11:51 1

DORASTDORAST
I.TRIEDAI.TRIEDA sk.Bsk.B

1.Èakajovce 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-Èab 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.Po¾ný Kesov 14 2 0 12 10:67 6

MUŽIMUŽI
III.AIII.A trtr.Nitra-Šala.Nitra-Šala

1.Krá¾ová n/V. 20 18 2 0 86:3 56
2.D.Lefantovce 20 16 2 2 48:21 50
3.Lukáèovce 20 12 2 6 43:29 38
4.H.Lefantovce 20 11 4 5 34:27 37
5.Èakajovce 20 10 3 7 55:34 33
6.N.Sady-Èab 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.Hruboòovo 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

Po ukonèení sezóny 2003-2004
nastala letná prestávka a tú obyèajne

vypåòali turnaje a prípravné zápasy. Ani
tento rok to nebolo inak. Najatraktívnejšou
akciou bol turnaj " O pohár starostu obce",
ktorého sa zúèastnili mužstvá Èabu,
Nových Sadov, Sily a internacionálov
CERAM Èab.

Po urputných bojoch a napínavom finále,
napokon zvíƒazilo mužstvo Nových Sadov,
po penaltovom rozstrele, pred mužstvom
Èabu, internacionálov CERAM Èab a
Silou.

Vnovej sezóne 2004-2005 sa darí našim
mužstvám striedavo úspešne. Najviac

potešenia nám robí mužstvo žiakov, ktorý po let-
ných prestupoch napokon postúpili do krajskej
súƒaže. Tam sa im ako nováèikovi darí nad oèaká-
vanie dobre, keï po jesennej èasti súƒaže figurujú
na ve¾mi peknom 2. mieste za vedúcim mužstvom
z Hornej Krá¾ovej.
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Veselé družstvo víƒazov posledného dedinského turnaja
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* * *    zasmejte sa * * * T a j n i è k a

A-Vypúšƒala výkaly (det) B- Oblamuj C- Otoman D- Bôžik
lásky E- Fàkaní F- Sídlo v USA - Chaplinov film - Dánska
jednotka dåžky G- Zabáva sa (expr.) - Starorímsky peniaz 
H- Znova si sa stala živou - Ekon. oddelenie - konèatina 
I- Malá Vinetua - útlak, zotroèenie J- Èiernomorské kúpele -
Šošovka na 1 oko K- Spojka - Predpovedal - 51 v Ríme 
L- Žrde na priahanie zvierat - Irídium - Plošná miera - Otrok
M- EÈV Košíc - Zmenkový ruèite¾ - Drievko N- oparovaƒ -
Drevárska miera O- Praobyvate¾ Peru - Optické umenie 
P- Propagaèné tlaèivo - Otec (hovor.) - Obidva 
R- Tajnièka 3. S- Podala - Nachytala poèas lovu

1- Francúzska horèica - Orgán zraku - ŠPZ Lipt. Mikuláša 
2- Tajnièka 2. 3- Vodca 40 zbojníkov - Cudzie mužské meno
4- Klobúky (hovor.) - oblúk (archit.) 5- Jazero v Etiópii -
Dom. meno Ivana - Aký (bás.) 6- Nástroj kosca - ihravo,
¾ahko - EÈV Komárna 7- Chlpatý plod - Vlastní - Chytala 
8- Zvinutá stužka - Dá do ruky - T¾apol 9- Rieka v Mexiku -
Cudzie mužské meno - Dom. Meno Róberta 10- Kamenná
pohrebná nádoba - Dravý vták - Readab. Strenght tone -
Ústredný výbor 11- Kyslastá èerešòa - V poriadku (skr.) -
Pera (bás) - Orgány zraku 12- Tajnièka 1. - Udieral 
13- Dezinfekèný prostriedok - Dielo B. Smetanu - Slovko
úcty v Ázii

Pomôcky: ADAK, ALAMO, ALEN, ANAPA, ARKÁDA,
KANOPA, RYBANA, STÉR, TANA
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