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Pelikán

Jednou z priorít je dokončenie rekonštrukcie kaštieľa. Ide o objekt zaradený medzi historické pamiatky, jeho obnova podlieha
schvaľovacím kompetenciám Krajského pamiatkového úradu.
Ďalšie využitie objektu po rekonštrukcii podlieha podmienkam
stanoveným v zmluve o čerpaní nenávratného finančného príspevku poskytovaného prostredníctvom Regionálneho operačného programu.
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Vážení občania,
po komunálnych voľbách uskutočnených 27. novembra 2010 je
tento príhovor v obecných novinách mojou prvou príležitosťou
prihovoriť sa všetkým občanom
našej obce Nové Sady. Dovoľte mi, poďakovať sa bývalému
pánovi starostovi Ing. Sakovi a
zaželať mu do budúcnosti veľa
zdravia a spokojnosti. Rovnaké
želanie prajem bývalým pánom
poslancom, keďže mi bolo cťou,
byť súčasťou tohto poslaneckého
kolektívu. V neposlednom rade
chcem poďakovať všetkým, ktorí
ma presvedčili osvojiť si myšlienku kandidovať na post starostky
obce a prirodzene všetkým, ktorí
sa rozhodli odovzdať mi svoj hlas.
Vážim si každý jeden hlas, ktorý
som dostala. Voľby sú súťažou
a je veľmi príjemné byť v nej víťazom. Zároveň si však uvedomujem zodpovednosť, ktorá z tohto
víťazstva vyplýva. Od prvých dní
vo funkcii môžem konštatovať, že
v zodpovednej funkcii starostky
obce som pociťovala silnú podporu občanov našej obce, či už
pri vybavovaní rôznych úradných
záležitostí, kde naši Novosadčania
pomohli vybaviť veci včas alebo
som sa o našich šikovných ľudí
mohla oprieť vďaka ich remeselnej zručnosti alebo skúsenosti,
za čo Vám ďakujem. Dovoľujem
si vysloviť želanie, aby sa našim
občanom darilo, pretože ak budete
úspešní Vy, bude prosperovať aj
naša obec.
Rada by som tiež vyslovila
spokojnosť s činnosťou obecného
zastupiteľstva v novom zložení.
Naše doterajšie zasadnutia môžem zhodnotiť ako konštruktívne.
Poslanci boli ochotní operatívne
zasadnúť aj formou mimoriadneho zastupiteľstva, keď si to situácia vyžadovala. Verím, že obecné
zastupiteľstvo, ako aj komisie pracujúce popri ňom, dokážu svojou
aktivitou prispieť k efektívnemu
riadeniu obce.
Z investičných akcií máme v
tomto roku dve priority, kde treba spomenúť, že obidva projekty pripravil predchádzajúci pán
starosta a mojou úlohou bude ich
úspešné uvedenie do praxe. Jednou z nich je dokončenie rekonštrukcie kaštieľa. Keďže ide
o objekt zaradený medzi historické pamiatky, jeho obnova podlieha schvaľovacím kompetenciám
Krajského pamiatkového úradu,
čo so sebou prináša zložitejší postup obnovy. Rekonštrukcia bude
ukončená na jar roku 2012. Ďalšie
využitie objektu podlieha podmienkam stanoveným v zmluve
o čerpaní nenávratného finanč-

ného príspevku poskytovaného
prostredníctvom
Regionálneho
operačného programu. Podmienkou jeho získania bolo zachovanie kultúrno-informačnej činnosti
v priebehu piatich rokov.
Dovoľujem si Vás preto osloviť
s prosbou o poskytnutie exponátov, ktoré by vypovedali o histórii
nášho radošinského regiónu. Pri
nadobúdaní exponátov kúpou,
by sme museli osloviť experta
na odhad ceny, preto sme sa rozhodli pre formu bezplatných výpožičiek. Exponáty budú naďalej
Vašim vlastníctvom, múzeum ich
bude mať od Vás požičané na dohodnutú dobu, o čom bude s Vami
vyhotovený písomný záznam.
Za Vaše pochopenie Vám vopred
ďakujem.
Druhou investičnou prioritou je
projekt rekonštrukcie komunikácií
a chodníkov. V súvislosti s týmto
projektom som v apríli tohto roku
podpísala zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a začiatok jeho realizácie už
závisí len od pružnosti kontrolných manažérov agentúry SO/RO.
Okrem pozitívneho prínosu, ktorým je skvalitnenie pohybu chodcov a vozidiel v centre obce a
skultúrnenie tohto priestoru, bude
tento investičný zámer so sebou
prinášať na určitý čas obmedzenie dopravy a bude si vyžadovať
väčšiu opatrnosť pri prechode
centrom obce. Prosím občanov
žijúcich v dotknutých uliciach,
aby prípadné nedostatky, ktoré
zaregistrujú počas realizácie projektu predniesli počas výstavby,
pretože cieľom tohto investičného
zámeru je skvalitniť Váš život v
našej obci a nie opak. Musím však
upozorniť, že zásadné zmeny by
boli nedodržaním zmluvných podmienok. V budúcnosti (zrejme rok
2012) budeme realizovať projekty rekonštrukcie domov smútku,
ktoré sa mi podarilo pripraviť a v
máji odovzdať projektovej manažérke Mikroregiónu Radošinka.
Uvedomujem si, že intenzívnejšie
pociťujeme potrebu rekonštrukcie
budovy materskej školy a zdravotného strediska, však podmienky na
získanie nenávratného finančného
príspevku takýto zámer neumožňovali realizovať. Na jeseň tohto
roku je ohlásená výzva na výsadbu
verejnej zelene. Aj tento projekt
by som rada pripravila, hlavne v
súvislosti s dokončením kaštieľa a
vytvorením uceleného priestoru v
jeho okolí. Predpokladaný termín
realizácie tejto aktivity je tiež rok
2012. Okrem aktivít, ktoré naša
obec realizuje samostatne, zapá-
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jame sa aj do projektov s inými
obcami. Sme členmi Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi. Toto
združenie sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok na riešenie problematiky separovaného
zberu. Projekt bol schválený a v
súčasnosti musí prebehnúť verejné
obstarávanie na dodávateľa. Preto
v našej obci nebudeme v najbližšej
budúcnosti prehodnocovať systém
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zberu odpadu. Po implementácii projektu prehodnotíme, ktoré
oblasti nakladania s odpadmi bude
treba ešte dopracovať a v nadväznosti na uvedený projekt ich budeme riešiť.
Odporúčam občanom našej
obce, aby požiadavky voči obci, či
námety, ktoré môžu skvalitniť život v našej obci, predkladali s vedomím, že obec má na kalendárny
rok schválený rozpočet a očakáva

Vyriešme to spoločne...
Obdobie niekoľkých mesiacov,
v ktorom vykonávam funkciu starostky, prinieslo niekoľko podnetov od občanov, ku ktorým považujem za potrebné sa vyjadriť.
Stretla som sa s názorom, že nie
je spravodlivé, keď niektoré plochy pred domami občanov kosíme a iné nie.
K tomuto podnetu si dovolím vyjadriť svoj postoj opierajúci sa o možnosti obce. Plochy
mimo hraníc Vašich pozemkov
sú zväčša obecné. Nie je teda povinnosťou občanov sa o ne starať.
Ak by sme vychádzali z takéhoto
radikálneho postoja, potom kosiť, či inak udržiavať všetky tieto
plochy je výhradnou povinnosťou
obce. Na druhej strane, akékoľvek
využívanie týchto plôch občanmi,
by malo podliehať schvaľovacej
kompetencii obce a napríklad pravidelné parkovanie, či uloženie
materiálu, by malo byť spoplatnené. Obidve spomínané skutočnosti
považujem za absolútny a neprijateľný extrém, či už pre obec alebo
pre občanov. V súčasnej situácii
sa väčšina občanov o plochy pred

svojimi domami príkladne stará,
za čo im ďakujem. Napriek skutočnosti, že obec je vlastníkom
predmetných plôch, nie je v možnostiach obce, aby zabezpečila
údržbu týchto plôch včas, keď porast nedosahuje viac než 20 centimetrov. Je realitou, že pribúdajú
obyvatelia, ktorí sa o uvedené plochy starať nevládzu. Som vďačná
ich deťom, vnúčatám, či susedom,
ktorí si túto povinnosť osvoja
a pomôžu tým nielen im, ale aj
svojim Novým Sadom.
Oslovili ma občania, ktorí sú nespokojní so situáciou v našom
parku. Prekáža im, že sa v parku
povaľovali črepy z fliaš.
S uvedeným podnetom musím
súhlasiť. Obec Nové Sady má
k dispozícii jednu zamestnankyňu
na 4 hodiny denne na upratovanie.
Po víkende uvedená zamestnankyňa kontroluje verejné priestranstvá, teda autobusové zastávky,
či park a vyzbiera smeti z týchto
priestorov. Črepy v parku však
nie je výnimočné nájsť aj napriek
tejto snahe. Po predbežných diskusiách s niektorými poslancami,

Majetok obce na predaj
Zverejnenie zámeru priameho predaja s výzvou na podávanie cenových ponúk
Obec Nové Sady, so sídlom 951
24 Nové Sady č. 177, v zmysle §
9a ods. 1 písm. c a ods. 5 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v
znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Nových Sadoch č. 19,
zo dňa 10.6.2011 zverejňuje zámer priameho odpredaja svojho
majetku a výzvu na predloženie
cenových ponúk na odkúpenie:
1. pozemkov parc. č. 125/11 – zastavaná plocha parcela registra C o

výmere 153 m² a parc. č. 125/38 –
zastavaná plocha parcela registra C
o výmere 332 m², ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Sila a sú
zapísané na LV č. 739 vo výlučnom
vlastníctve Obce Nové Sady,
2. stavby – bývalý kultúrny dom v
Sile súp. č. 81, postavenej na pozemku parc. č. 125/11, v katastrálnom území Sila, zapísanej na LV č.
739 vo výlučnom vlastníctve Obce
Nové Sady.
Minimálna cena, za ktorú obec
stavbu spolu s pozemkami
ponúka na predaj, je stanovená
vo výške 26 100,- €.
Špecifické požiadavky.

sa, že bude podľa neho postupovať
pri spĺňaní požiadaviek občanov.
Vaše podnety, na ktoré dokážeme
nájsť finančné zdroje a mohli by
byť realizované v roku 2012, je
vhodné predložiť do októbra 2011,
keďže v novembri, najneskôr v decembri aktuálneho kalendárneho
roku býva schvaľovaný rozpočet
na nasledujúci kalendárny rok. So
mnou, ako Vašou starostkou, sa
môžete skontaktovať okrem osob-

ného stretnutia aj prostredníctvom
mailu
obecnyurad@novesady.
sk, prípadne telefonicky na t. č.
0910925873. Kontakty sú uvedené aj na internetovej stránke obce.
Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť v našej obci také
podmienky pre život, vďaka ktorým sa budeme hrdo priznávať k
našim Novým Sadom.
Silvia Halvoníková,
starostka obce

zvažujeme prijatie VZN, ktoré by
obmedzilo požívanie alkoholu na
verejných priestranstvách, keďže
znečisťovanie týchto plôch črepmi zo skla súvisí predovšetkým
s touto činnosťou. Smeti sa však v
našej obci vyskytujú mimo odpadkových košov častejšie, než tomu
bolo v minulosti, napriek väčšej
dostupnosti smetných nádob. Situáciu budeme riešiť intenzívnejšou
komunikáciou so základnou školou a zbieraním informácií o spôsoboch riešenia tohto problému v
iných obciach, či už tých preventívnych alebo reštriktívnych.

účel posilňovne boli vyhradené 2
miestnosti a umožnený vstup cez
chodbu do WC. Ostatné miestnosti boli vyčistené a uzamknuté.
Napriek takto jasne definovaným
pravidlám dochádzalo pravidelne k neoprávnenému vstupu do
volebnej miestnosti a ostatných
priestorov. Z tohto dôvodu bude
chod posilňovne umožnený až po
tom, keď sa občania, ktorí majú
záujem o tento druh činnosti dohodnú na výške poplatku za užívanie posilňovne. Dokladom o jeho
zaplatení bude členská karta, na
základe ktorej mu budú môcť byť
vydané kľúče. Iniciatíva vyplývajúca z týchto opatrení však bude
výlučne na samotných členoch.
Predpokladám, že takéto riešenie,
pri ktorom budú užívatelia posilňovne hmotne zainteresovaní, eliminuje nešetrné zaobchádzanie so
zvereným majetkom.

V posledných dňoch som musela
pristúpiť k zamedzeniu prístupu
do posilňovne v časti Sila.
Uvedená posilňovňa pri mojom nástupe do funkcie fungovala v budove KD Sila, kde nebolo
funkčné kúrenie ani dostupné WC.
Takúto úroveň som považovala za
neprijateľnú pre ľudí, ktorí majú
reálny záujem skvalitniť svoju
kondíciu posilňovaním a rozhodla
som sa umožniť na tento účel využitie budovy bývalej MŠ v Sile.
Je tu WC a s pomocou ochotných
Novosadčanov sme v uvedenej
budove sfunkčnili kúrenie. Pre

V prípade, že Vám uvedené vysvetlenie neobjasnilo naše postoje
dostatočne, prípadne máte návrhy,
ktoré môžu, či už tieto alebo iné
problémy pomôcť riešiť, uvítam
ich na mailovej adrese obecnyurad@novesady.sk.
Silvia Halvoníková,
starostka obce

Podmienky predloženia cenovej
ponuky.
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu
v Nových Sadoch, alebo poštou na
adresu: Obec Nové Sady, 951 24
Nové Sady č. 177, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obec
Nové Sady, najneskôr dňa 30. 9.
2011 do 12.00 hod.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom
jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ
– BUDOVA SÚP. Č. 81 a POZEMKY PARC. č. 125/11 a 125/38, V
SILE – NEOTVÁRAŤ.
3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a. Označenie záujemcu:
- Fyzická osoba – meno a priez-

visko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátna
príslušnosť, rodinný stav, telefónne
číslo, mailová adresa.
- Právnická osoba – obchodné
meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu,
osoba oprávnená na podpisovanie
zmluvy, kontaktná osoba, telefónne číslo, mailová adresa.
b. Označenie nehnuteľností –
podľa údajov ponuky, o ktorú má
záujemca záujem.
c. Výška cenovej ponuky.
d. Akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek.
e. Ak je záujemca ženatý/vydatá,
vyhlásenie, či vec nadobúda do
výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manže-
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lov (v takomto prípade musia byť
všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi).
f. Čestné vyhlásenie záujemcu:
- Fyzickej osoby, že nie je osobou,
uvedenou v § 9a, ods. 6 zákona
č. 138/1991 Zb. v platnom znení,
teda starostom obce, poslancom
Obecného zastupiteľstva v Nových
Sadoch, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
právnickej osoby, zriadenej alebo založenej Obcou Nové Sady,
zamestnancom Obce Nové Sady,
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hlavným kontrolórom Obce Nové
Sady, ani blízkou osobou uvedených osôb.
- Právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného
podielu, štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného
alebo dozorného orgánu je osoba
uvedená v § 9a ods. 6 zákona č.
138/1991 Zb. v platnom znení, teda
starosta obce, poslanec Obecného
zastupiteľstva v Nových Sadoch,

štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby,
zriadenej, alebo založenej Obcou
Nové Sady, zamestnanec Obce
Nové Sady, hlavný kontrolór Obce
Nové Sady, ani blízka osoba vyššie
uvedených osôb.
4. Obec Nové Sady si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj
zrušiť.
5. Vyhodnotenie cenových ponúk
vykoná ustanovená komisia. Ko-

misia predloží svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Nových
Sadoch, ktoré schvaľuje prevod
vlastníctva. Závery komisie majú
pre Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch len odporúčací charakter.
Bližšie informácie môžete získať na tel. čísle 037 7894163
alebo 0910925873 alebo osobne
na Obecnom úrade v Nových Sadoch.
M. Šlosárová

NÁJDETE ICH V NAŠEJ OBECNEJ KNIŽNICI
Knihy, pod ktoré sa podpísali aj naši občania
Nové Sady 1156 – 2006
Kniha podáva prierez dejinami
obce Nové Sady od roku 1156 do
roku 2006. Publikácia bola vydaná
pri príležitosti 850. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Nové
Sady. Vznikla na podnet členov
obecného zastupiteľstva, občanov a našich rodákov. Vo veľkom
rozsahu boli použité fakty z pamätných kníh a kroník obcí Nové
Sady a Sila.

Tradičná strava
v obci Nové Sady
Publikácia približuje tradičnú
stravu obce nielen z teoretického
hľadiska. Prináša aj recepty na prípravu vybraných jedál. Medzi ne
boli zaradené typické novosadské
jedlá, ale aj tie, ktorými miestnu
gastronómiu obohatili presídlenci
z Myjavskej pahorkatiny, Kysúc,
východného Slovenska, ale aj z
Rumunska a Srbska.

Slovenské ľudové piesne
Malé Zálužie
Zbierka slovenských ľudových
piesní chce byť dokumentom kultúrneho ovzdušia dedinky z južnej
oblasti radošinskej doliny, najmä
v prvej polovičke 20. storočia.
Zbierka obsahuje časť zo zborníka ľudových piesni. Zberateľ si
značil texty i melódie „ujlackých“
piesní od svojich študentských rokov, ako ich sám spieval so svojimi
rodákmi na svadbách, pri šúpaní
kukurice, driapaní peria alebo za
večerných prechádzok po dedine.

Roky v nás
Publikácia bola vydaná k 15. výročiu vzniku miestnej samosprávy
na Slovensku. Zoznámite sa v nej
s jednotlivými mestami a obcami
a ich predstaviteľmi, združenými
v záujmovom Združení miest a
obcí regiónu jadrových elektrárni
Jaslovské Bohunice v abecednom
poradí.
Údolím Radošinky
Alebo niečo o potoku – riečke
Radošinka, o železnici, ktorá ju
sprevádzala, a o mlynoch, kto-

ré poháňala. Radošinská dolina
možno nemala také šťastie ako
mnohé iné mestá a obce. Možno
tak nevynikala prírodnými krásami či významnými rodákmi ako
iné kraje. Táto útla knižočka je
poodhalením niečoho z histórie
tejto doliny.
Miestna akčná
skupina RADOŠINKA
O histórii a súčasnosti jedenástich
obcí zoskupených v Miestnej akčnej skupine Radošinka. Ich hlavným cieľom je podporiť spoločné
rozvojové záujmy miestnych obyvateľov, podnikateľov, združení a
samospráv.
Dejiny ev. a. v. cirkevného
zboru v Nových Sadoch do
roku 1918
Knižočka je svojím obsahom jedinečná nielen pre samotnú obec
Nové Sady, ale aj pre celú evanjelickú pospolitosť na území Slovenska. Mapuje oblasť, ktorá je
pre mnohých veľkou neznámou a

cenné je predovšetkým to, že ide
o históriu obce, ktorej meno málokto pozná.
Mozaika novodobých dejín
ev. a. v. cirkevného zboru
v Nových Sadoch od roku 1918
Publikácia je pre čitateľa skutočne
„mozaikou“ dejín cirkevného zboru Nové Sady vo vymedzenom
období. Ten si môže na základe
pozbieraných faktov so seniorských správ a novinových článkov
vytvoriť pomerne celistvý obraz o
jeho histórii.
Ako sme bojovali proti Rusom
za prvej svetovej vojny
...alebo o putovaní Modrana
Viliama Šimku z učiteľského postu na myjavských kopaniciach
(1903 – 1909) cez Záhradu Aša
Kerť pri Nitre na ruský front. Viliam Šimko pôsobil v obci Nové
Sady ako učiteľ a kantor, s výnimkou rokov prvej svetovej vojny,
pätnásť rokov.
E. Krčmárová

Čítanie na pokračovanie
NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
Kedy bol založený katolícky kostol, presne nevedno. Je len jedna
zmienka o jeho pôvode v spise:
„Inquisitio Cottus Nitriensis“ ako
výpoveď roľníka lukáčovského
Michala Babku. Podľa neho ašakerťanský katolícky kostol bol už
pred jeho dedom, ktorý bol storočný. Od r. 1726 rátajúc do toho
aj otca menovaného, mohol to
byť časový odstup asi 200 rokov.
Podľa toho bol založený kostol
okolo r. 1520 – 1530. Ján Telegdy
pripojil farnosť Ašakerť k Luká-

čovciam r. 1630. V Lukáčovciach
je vedená riadna matrika od r.
1700, kde sú záznamy o narodení
aj ašakerťanských detí. Canonica
Visitatio z r. 1731 sa smieňuje o
Ašakerti len na krátko. Spomína,
že sú tam aj katolíci aj evanjelíci,
no o kostole nič nehovorí. Prvý
raz sa zmieňuje o ňom „Canonica
Visitatio“ z 12. mája 1755. Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi,
kráľovi uhorskému, bol stavaný
v slohu gotickom, strecha krytá
šindolom, do svätyne viedly dva
vchody. V svätyni kostola je jedna krypta, na náhrobku je tento
nápis: Georgius Ghyczy de Assa
et Ablancs Kürth memor sibi su-

isque pro hereditate sempiterna
locavit hoc monumentum. Anno
1690. Na ľavom boku od svätyne
je druhá krypta s týmto nápisom:
Crypta Familiae Ghyczy de Assa
et Ablancs Kürth. Patrónom kostola boli statkári Ghyczy. Treba
tu poznamenať, že Ghyczyovci
boli aj katolíci aj evanjelíci. R.
1733 bol kostol obnovený zásluhou miestneho pána farára (totiž
lukáčovského), r. 1787 zas na
útraty panej Sigismundy Ghyczy.
Už v r. 1839 sa ukázala potreba
čo najskôr vystaviť kostol nový.
Starý nevyhovoval. Od polovice
novembra 1839 služby Božie sa
konaly v čabskej kaplonke alebo

veriaci chodili do kostola do okolitých dedín. Dňa 12. apríla 1841
sa započal stavať kostol nový.
Bol drevený a stál na farskej roli
smerom k Čabu. Základný kameň ku stavbe terajšieho kostola
bol položený 20. mája 1907. Až
31. októbra 1909 sa splnily túžby veriacich, keď bol vysvätený
ostrihomským arcibiskupom nádherný kostol, ktorý stojí pri ceste
smerom do Sily. Kostol bol vystavaný zásluhou agilného farára
Jozefa Schurmana. Je priestranný, stavaný v slohu románskom,
r. 1923 bol vymaľovaný z obetí
farníkov a z kostolných peňazí.
Malba stála 29 000 Kčs. Kos-
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tol bol znova vysvätený dňa
2. septembra 1923. Kostol má
4 oltáre a svojou romantickou
stavbou, mohutnými stĺpami,
tromi impozantnými ľoďami
pôsobí veľmi uchvacujúce.
A preto právom sa vyjadril
J. E. ndp. Biskup dr. Pavel Jantausch, že je to najkrajší kostol
na dedine na celom Slovensku.
Evanjelícky kostol bol vystavaný r. 1610, kedy prišiel aj
prvý pastor evanjelíckej cirkvi
Matej Hranicenus. Pôvodný
evanjelícky kostol stál na funcíne. Bol malý a chatrný. Tomu
sa ani nemožno čudovať, veď
evanjelíci zpočiatku boli závislí
na katolíkoch. Dôkazom toho
je, že dva razy ich kostol bol zatvorený. Prvý raz r. 1674. Druhý raz r. 1706. Statkár Ghyczy
(ktorý dľa mena, nemožno určiť, zrejmé, že evanjelík) daroval evanjelíkom kaplonku, kde
sa odbavovaly bohoslužby do
r. 1733. Potom patrila ev. cirkev ako filia do matky cirkvi v
Nitrianskej Strede. R. 1783 sa
prikročilo k stavbe terajšieho
kostola. Počas stavania bohoslužby sa odbavovaly v zime v
dolejších izbách statkára Pavla
Ghyczyho, v lete v stodole Štefana Ghydzyho. Stavba bola
dokončená r. 1786. Kostol stojí
doteraz.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Ašakerť. Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho
ponechali v pôvodnej verzii.
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Svoj cintorín majú aj katolíci aj
evanjelíci. Evanjelícky cintorín
je však mladšieho dáta, keďže
i oni sami sem o mnoho neskoršie prišli. Potrebu cintorína
však pocítili skoro, keďže po
roku už im jeden veriaci zomrel. Do komasácie z katolíckeho cintorína bola len ľavá strana. Po komasácií bola jej však
pridelená z cirkevnej roli aj
druhá strana.
V roku 1861 – 1962 prevedená bola v tunajších chotároch
komasácia. Do tej doby ôsma
časť všetkého musela byť odvedená cirkevnej vrchnosti do
Lukáčoviec, tak pod. i osem
okov vína. V r. 1861 vymeral
inžinier Jozef Mész z Nitry
chotár a oddelil ho od chotárov susedných obcí. Roztrhané čiastky rolí boly pospájané
a potom v celosti rozdelované
svojim majiteľom. Spočiatku
sa javila nespokojnosť ohľadom jakosti roľ, ale neskôr si
tomu zvykli.
Cholera: rok 1866. Rok pred
cholerou všetko pomrzlo. Cholera vyžiadala si v našej malej
dedinke veľa obetí, cez deň
i viacerých.
V polovici XIX. storočia
kolonizovaly sa neďaleké Čermany Nemcami. Odtiaľ presťahovaly sa niektoré rodiny i
do Sily. Z prvých osadníkov
bola rodina Kemlage, dom si
postavila na najvyššom mieste neďaleko cintorína. Ke-

Zber separovaného odpadu
Plasty v pondelok: 1.8.,
12.9., 10.10., 7.11., 5.12.
Ako ich separujeme?
Pet fľaše od minerálnych vôd,
malinoviek a pod., najlepšie
stlačené, a čisté obalové fólie
– dávame samostatne do vreca.
Na farbe vreca nezáleží. Vrecia
nechávame otvorené. V deň vývozu ráno o 6.00 hod. vyložíme
vrece s fľašami. Nepoškodené
vrecia smetiari vrátia, poškodené a zaviazané nevrátia.
Do plastového odpadu nedávame:
- poškodené hračky, fľaše od
jedlého oleja, obaly od aviváže
a čistiacich prostriedkov, čisté
kelimky od jogurtov. Tento odpad dávame do iného vreca a
vyložíme pri zbere iného separovaného odpadu (papier, sklo,
tetrapaky, kelímky a plastové

obaly)
- pokazený záhradný nábytok
a iný plastový veľkorozmerný odpad odovzdáme pri zbere
veľkorozmerného odpadu
- polystyrén a polystyrénové
obaly – dávame do smetnej nádoby

Papier, sklo, tetrapaky, kelímky a plastové obaly vo
štvrtok: 18.8., 20.10., 1.12.

1. Papier do červených vriec
(môže sa použiť aj vrece inej
farby) – otvorené: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, letáky, prospekty, knihy bez
dosiek, neznečistené papierové
obaly od potravín, kartóny.
Medzi zberový papier nepatrí:
kopírovací a prieklepový papier,
asfaltový a dechtový papier, papier s textilnou alebo kovovou

mlage sa neskôr vysťahoval
a dom kúpil tiež Nemec Lütmerding. Iné nemecké rodiny
boly: Greenovci, Grönigerovci, Bingnerovci, Puschwirdovci, Busckelang, Butke a
Brunegrafoví, ktorí sa sem
presťahovali v r. 1859 – 1883.
Títo noví osadníci zamestnávali sa poľnohospodárstvom.
Väčšina sa ich časom vysťahovala a tí čo zostali, prispôsobujú sa domácemu obyvateľstvu.
V rokoch 1895 – 1996 bola
vystavaná dráha vedúca cez
Andač (Bratislava – Nitra), na
ktorej pracovali aj robotníci zo
Sily. Touto dráhou bolo nášmu
ľudu aspoň čiastočne spomôžené, keďže dotiaľ musel ísť
všade pešo, poťažne na vozi.
Omnoho väčšmi spomohla
však tunajšiemu obyvateľstvu
dráha vedúca cez Ašakerť (Nitra – Radošiná). Pracovali na
nej tiež robotníci zo Sily. Stavali ju v rokoch 1908 – 1909.
Vlak jazdil viackrát cez deň
ako teraz. Dráha táto však nie
je majetkom štátu ale akciovej
spoločnosti. Jazdí ona síce len
20 – 30 km rýchlosťou za hodinu, prečo je často i vysmievaná, ale pre nás má nedohľadný
význam.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Sila. Text neprešiel jazykovou
úpravou, zámerne sme ho ponechali v pôvodnej verzii.

fóliou, lakovaný, voskový a
mastný papier.
Toto všetko dávame do smetnej
nádoby!
2. Sklo do bielych vriec (môže
sa použiť aj vrece inej farby) –
otvorené:
farebné a biele sklo: fľaše od nápojov bez uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, sklené črepy,
tabuľové sklo (všetko vypláchnuté a nezamastené).
Medzi zberové sklo nepatrí:
nevypláchnuté a zamastené sklo,
porcelán, drôtené sklo, zrkadlové črepy, plechové a hliníkové
uzávery a iné odpady.
Toto všetko dávame do smetnej nádoby!
3.Tetrapaky – na farbe vreca
nezáleží – otvorené: obaly z
mlieka, džúsov, smotany – vypláchnuté.
4. Kelímky a plastové obaly – na
farbe vreca nezáleží - otvorené:

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
/ od posledného vydania
obecných novín /
Blahoželáme
mladomanželom
Norbert Kukučka – Mária Nováková, Daniel
Solgaj – Agáta Beláková, Martin Slávik – Ivana
Štefanková, Mgr. Peter Michalík – Mgr. Jana
Magdinová, Martin Olejár – Kristína Turoňová,
Štefan Černický – Denisa Majdanová, František
Cok – Mária Tehlárová
Prišli na svet
Branislav Kišac, Ondrej Kišac, Paulína
Slížiková, Damián Peter Pudelka, Filip Pavlovič,
Ján Čižmarik, Lukáš Hubáček, Filip Finta, Sofia
Billová, Daniel Solgaj
Prihlásení
na trvalý pobyt
Miroslava Tatarkovičová, Ivan Blaško, Ivan
Blaško, Katarína Fintová, Jakub Finta, Ľudovít
Paulovič, PhDr .Katarína Mlyneková, Mikuláš
Bernát, Ivana Sláviková, Monika Fikr, Robert
Fábry, Monika Majdanová, Eva Pustaiová, Ema
Pustaiová, Daniel Pustai
Naši najstarší
obyvatelia
Štefan Krčmár, Ján Michalík, Emília Ingeliová,
Anna Bošanská, Mária Matejičková, Martin
Zeman, Alžbeta Reptová, Blažej Slivka, Vincent
Hraška, Júlia Hubáčiková, Katarína Suchanská,
Alžbeta Vaxmanská, Emília Líšková, Ján Poništ,
Katarína Líšková, Katarína Marchalínová
Opustili nás
Pavlína Poništová, Michal Marchalín, Judita
Matejdesová, Magdaléna Fábryová, Jozefína
Gajdošová, Margita Dolná, Ján Michalík, Božena
Vydarená, Ján Kulíšek, Jozef Marchalín, Alžbeta
Danišová, Emília Ingeliová, Anna Boorová
E. Pavlovičová

vyčistené kelímky od jogurtov, smotany
a pod., a čisté obaly z čistiacich prostriedkov – napr. od jari, aviváže, šampónov,
sprchových mydiel a pod.
Textil sa zvlášť nezbiera !!! Textil dávame do smetnej nádoby. Komunálny
odpad sa vyváža pravidelne každý nepárny týždeň v piatok.
M. Šlosárová
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Život ako Disneyland
Ranný budíček a kolotoč
povinností sa začína. Žijeme uponáhľaný život a len ťažko sa dokážeme vyhnúť stresu. Informačná
spoločnosť si vyberá svoju daň.
Bežný človek, pohltený každodennými povinnosťami, si nestíha
uvedomovať, ako veľmi sa zmenil
jeho spôsob myslenia a konania.
Náhradou za psychické vypätie a
stres sa často stáva bezduchá zábava vo forme telenoviel, tzv. soup
opier, supertalentov či superspevákov a podobne. Ako povedal Marshall McLuhan: „Médiá vytvorili
človeka subcivilizovaného, no zároveň subprimitívneho“. Fenomén
zábavy preniká už aj do procesu
vzdelávania, politiky, ekonomiky... Globálne riadené korporácie
pre nás vytvárajú lacné ilúzie. Svet

sa mení na Disneyland, v ktorého
pestrofarebných ilúziách si zdanlivo môžu splniť sny nielen deti,
ale aj dospelí. V celej tejto spleti
chaosu to, že v Nových Sadoch
žijeme v pokojnom a príjemnom
prostredí, pôsobí ako balzam na
dušu. Máme možnosť relaxovať
a odstrániť si realitu z hlavy, ako
sa spieva v známej slovenskej
piesni. Na rozdiel od mestského prostredia nám stačí vykročiť
pred vlastný dom. Myslím si, a
určite nie som sama, že stojí za tú
trošku námahy, udržať toto naše
prostredie vo svojej prírodnej kráse, neznehodnotené neporiadkom
a odpadom. Záver tohto článku
nechávam otvorený. Zamyslime
sa...
Mgr. Z. Jančovičová

POZVÁNKA NA LETNÚ SLÁVNOSŤ
Obecný úrad Vás srdečne pozýva na letnú slávnosť do areálu parku
pri obecnom úrade dňa 13. augusta 2011,začiatok o 15.30 hod.
V programe uvidíte: Detský folklórny súbor Pelikánik z Nových
Sadov, Ženskú spevácku skupinu Vranky z Nitry, Tanečnú skupinu
Ars Studio, tanečné vystúpenie za sprevádzania hry na ľudový
nástroj gajdy, hudobnú skupinu Harmónia z Preseľan (heligonkári),
koncert populárnych piesní, kapelu Januárové prekvapenie z Vrábel
a do tanca Vám bude hrať DI Magister.

MÁJ, MÁJ, MÁJ...
Týmito riadkami si každý rok
pripomíname, ako sme spoločne
stavali máje vo všetkých častiach našej obce. Ani tento rok
nebol výnimkou a tradícia našla
opäť svoje naplnenie. Naši muži a
chlapci máje postavili, a nie hocijaké. Škoda len, že zabávať sa pod
ne prišli viac menej tí istí občania.
Kto však prišiel, určite neľutoval.
Všade nás zohrievali ohníky, vôňou lákali špekáčiky a do nálady

hrala hudba. Opäť nás nesklamal
Rasťo Slivka so svojou harmonikou. Aspoň na chvíľku zahral
pri každom máji. Závan folklóru priniesli svojim vystúpením
aj deti z Pelikánika. Tak sa tento
rok vzájomne spojili všetky naše
máje folklórom a priateľskými
stretnutiami prostredníctvom pani
starostky a jej zástupcu, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Z. Jančovičová

VEDÚ EŠTE
ŠÍNY DO RADOŠINY?

DOLORES, DOLORES,
NAUČIA ŤA V PEKLE MÓRES
Už vo februári vyhrávala jar
svoj boj so zimou. Pri pochovávaní basy nás teda netešili kopce
snehu ani cencúle, ale zubaté slniečko. Zahrať base na poslednej ceste prišla skupina Čabanka. Smiech i trošička nostalgie,
ako to už pri rozlúčkach býva,

nás sprevádzal celým popoludním. A aby sme pri precvičovaní
brušných svalov nezostali bez
energie, na záver nás pohostili
ochotné ženy, ktoré pre všetkých napiekli chutné fašiangové
dobroty.
Mgr. Z. Jančovičová

Pod týmto názvom usporiadalo
Občianske združenie Čango nostalgickú jazdu historickým motorovým osobným vlakom M 131
na trati Zbehy – Radošina. Tak
sme ho mali možnosť v sobotu

9. júla privítať aj my na vlakovej
stanici v Nových Sadoch. Folklórny súbor Pelikánik zaspieval
cestujúcim peknú ľudovú pieseň a
veselí drobci nasadli do vozňov –
smer Čab na kultúrne vystúpenie.

Pelikán
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Športovali, zabávali sa a súťažili - MDD
Po roku sme sa pri organizovaní športového popoludnia
pri príležitosti MDD vrátili
na plochu veľkého futbalového ihriska. Od skorého
rána vládol na trávniku pracovný ruch. Všade sa stavalo, pribíjalo, upevňovalo,
zdobilo, zadeľovali sa úlohy,
aby sme o štrnástej hodine
mohli otvoriť brány do sveta
rozprávok. Program otvoril

domáci Pelikánik, vystúpili aj dievčatá z Art Pegas a
mohli sme začať. Slniečko
statočne pieklo, no ani to
nás neodradilo a všetci sme
vytrvalo športovali, súťažili,
prekonávali prekážky, a niekedy aj samých seba. Zaslúžené „Slonady“ sme potom
vymenili v Bufete pre blšky,
či v Bufete u čarodejnice za
zaujímavé hračky a slad-

kosti. K večeru nás vystrašil
silný dážď, ale tí najsmelší
sme vydržali až do konca.
Za odmenu sme si v priestoroch obecného úradu pozreli
vystúpenie „Putovanie Rozprávkovom“ v podaní divadielka Babena. Aj keď sme
sa tomu bránili, predsa len
zazvonil zvonec a rozprávke
bol odrazu koniec.
Mgr. Z. Jančovičová

ĎAKUJEME SPONZOROM
PODUJATIA MDD
RUBIKON SLOVAKIA,
Pohostinstvo, prevádzka Nové Sady
RETIC s. r. o., Nové Sady
I.N.I., s.r.o., Nové Sady
Denný bar u „Kamzíka“,
Marián Pristaš, Nové Sady
KLAMPIARSTVO,
Karol Černický, Nové Sady
KVETINÁRSTVO,
Lenka Stanová, Nové Sady

PUTOVANIE ZA PAMÄTIHODNOSŤAMI SLOVENSKA
V úvodnej časti zasadnutí kultúrnej komisie
zvykneme vyhodnotiť uskutočnené kultúrne
akcie. Tak sme i minuloročný výlet do Važca
vyhodnotili ako úspešný. Naplnený autobus a
spokojnosť, ktorú účastníci vyjadrili, bola pre
nás príjemným zadosťučinením.
Ak má kultúrna akcia u občanov
úspech, je len prirodzené, že sa ju snažíme znovu uskutočniť. Preto sme sa snažili nájsť námet, kam sa vybrať tento rok.
Spomedzi viacerých výletných cieľov sme sa
nakoniec rozhodli pre Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke. Dôvodov bolo viacero.
Mnohí naši občania sa k nám prisťahovali z
Kysúc, najmä po vysídlení obcí Harvelka a
Riečnica a stali sa pevnou súčasťou novosadského obyvateľstva.
Okrem toho sa nám po ceste do Vychylovky
ponúkalo navštíviť ďalšie zaujímavé turistické
ciele – expozíciu ľudovej architektúry v Čičmanoch, Budatínsky hrad s parkom a múzeom
ako aj Slovenský orloj v Starej Bystrici.
A tak sme 17. júna o 7.00 hod. vyštartovali
smerom na Partizánske. Prešli sme Fačkovským sedlom a onedlho sme už stáli pri maľovaných domcoch v Čičmanoch. Pozreli sme si
múzeum v Radenovom dome, kde nás sprievodkyňa poinformovala o jednotlivých expozíciach zameraných zväčša na ľudové bývanie.
Po krátkej prestávke sme pokračovali v ceste
smerom na Žilinu cez Rajeckú dolinu. Našou
ďalšou zástavkou bol Budatínsky hrad. Privítala nás nádherná renesančná stavba čakajúca
na rekonštrukciu. Prezreli sme si výstavu expresionistických obrazov, ako aj expozíciu zameranú na stavebný vývoj hradu. Stihli sme sa

poprechádzať v nedávno zrekonštruovanom
parku, ktorý nás priam pozýval na prechádzku. Po výdatnom obede naša cesta smerovala
do Starej Bystrice. Milo sme boli prekvapení
krásou zrekonštruovaného námestia, ktorému dominoval Slovenský orloj. Ten zhotovili
pražskí majstri, možno i preto mi pripomínal
ten v Prahe, ale v modernom prevedení. Pri
jeho koncipovaní brali ohľad na geografickú
polohu miesta, kde je umiestnený. Charakterizuje ho preto prívlastok – „najpresnejší orloj
na svete“. Ak pôjdete niekedy okolo, určite ho
nezabudnite navštíviť. Čakať do 14.00 hod.,
kedy sa nám predviedli všetky jeho funkčné
prvky, sa nám vyplatilo.
Poslednou zástavkou našej trasy a zároveň
jej cieľom bol skanzen vo Vychylovke. Sú v
ňom umiestnené ľudové stavby – súbory tradičnej kysuckej ľudovej architektúry. Spomedzi
nich spomeniem mlyn, salaš, krčmu, či domy
remeselníkov i gazdov. Mali sme tak trochu
šťastie i nešťastie. Šťastie v tom, že tu práve
prebiehali vystúpenia folklórnych súborov,
ktoré spestrili náš celodenný program. Vystúpenia vrcholili zapálením jánskeho ohňa.
Radosť nám tak trocha pokazil dážď. No ani
ten nás mnohých neodradil od toho, aby sme
sa previezli lesnou úvraťovou železničkou,
ktorá patrí k významným technickým pamiatkam nielen v celoslovenskom meradle.
Cestou domov sme sa ešte zastavili pri vodárenskej nádrži Nová Bystrica, kde si niektorí vysídlenci zaspomínali na časy keď tadiaľto chodili a stáli tu
ich domy a gazdovstvá. Mnohí z nich sa
určite nevyhli dojemnej spomienke na svoje

rodisko.
Potom sa už naša cesta uberala po diaľnici
smerom na Trenčín, až kým sme večer spokojní a unavení nedorazili domov.
Osobne ma znovu potešil záujem zo strany
občanov, ktorý prevyšoval kapacitu autobusu.
Za jediný deň sme prešli viacero turisticky
zaujímavých cieľov, obohatili naše poznatky
o kultúre, histórii a umení z viacerých kútov
nášho pekného Slovenska. Zároveň sme tento
deň prežili spolu s našimi blízkymi priateľmi.
Prínosov bolo teda viacero.
Za organizátorov by som sa chcel na záver
poďakovať za zdarný priebeh nášho výletu
pracovníčkam obecného úradu – p. Krčmárovej a p. Marečkovej, ako aj členom kultúrnej
komisie.
Mgr. Peter Michalík

Výsledky sčítanie obyvateľov,
domov a bytov v našej obci
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie
štatistické zisťovania, ktoré sa tradične realizujú v desaťročných
intervaloch.
Sčítanie prebiehalo v čase od 13. mája do 6. júna 2011.
Podľa výsledkov sčítania bolo zistené v našej obci nasledovné:
Počet vyplnených formulárov A. Údaje o obyvateľovi
- 1262
Počet vyplnených formulárov B. Údaje o byte
- 517
Počet vyplnených formulárov C. Údaje o dome
- 465
Počet obyvateľov trvale bývajúcich
- 1342
Počet obyvateľov sčítaných elektronicky
- 29
Počet bytov sčítaných elektronicky
-8
Počet domov sčítaných elektronicky
-7
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VEĽTRH CESTOVNÉHO RUCHU ITF SLOVAKIATOUR PODPORTE NAŠE
Vážení občania, ako iste viete,
Obec Nové Sady je od roku
2007 členom Občianskeho združenia Mikroregión RADOŠINKA. Združenie spája 11 obcí
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja, ktoré spolupracujú na
základe
verejno-súkromného
partnerstva LEADER. Cieľom
činnosti združenia je okrem
zabezpečenia a koordinovania
vzájomnej súčinnosti rozvoja
uvedených obcí, aj prezentácia
a propagácia územia a obyvateľstva.
V januári 2011 sme sa zúčastnili 17. ročníka veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR
v Bratislave. Tento veľtrh patrí
medzi najprestížnejšie podujatia
svojho druhu v Európe. Zúčastňujú sa ho všetky typy subjektov
pôsobiacich v cestovnom ruchu:
zahraničné zastúpenia krajín,
cestovné kancelárie, zastúpenia

slovenských aj zahraničných regiónov a poskytovatelia služieb
turistického sektora. Prezentácia
na veľtrhu tiež prináša zvýšenie
povedomia o danej oblasti, posilnenie postavenia na trhu a slúži ako zdroj cennej inšpirácie.
Nitriansky samosprávny kraj
nám v rámci svojich výstavných
aktivít ponúkol možnosť prezentovať Mikroregión RADOŠINKA. Samozrejme, že sme
túto skvelú príležitosť využili a
možnosť realizovať propagáciu
a poskytovať informácie širokej
verejnosti o našej práci, území a
obyvateľoch, privítali.
Keďže na území Mikroregiónu RADOŠINKA sa nenachádzajú subjekty, ktoré by poskytovali služby agroturistiky a
cestovného ruchu, zamerali sme
sa na prezentáciu a propagáciu
prác remeselníkov a ľudových
umelcov z nášho územia. Odpre-

Boli sme v televízii

zentovali sme bohatú ponuku remeselníckych výrobkov a umeleckých diel, poskytovali sme
informácie o projektoch, ktoré
sme realizovali prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu, prístupu LEADER.
Návštevníkom sme prostredníctvom propagačných materiálov
priblížili život v jednotlivých
obciach mikroregiónu.
Ďakujem Mgr. E. Hadvigovej, Mgr. J. Hadvigovej, Mgr.
M. Ilečkovi a jeho manželke, S.
Mrázovej a R. Polákovi, ktorí nám
zapožičali výstavné exponáty.
Tiež ďakujeme D. Bernadičovej a
Ľ. Fačkovcovej zo Sily a Ľ.
Černickej z Nových Sadov za
zapožičanie krásnych umeleckých výšiviek, ako aj rodine
Kulíškovej z Nových Sadov za
výrobky z prútia.
Kancelária MAS OZ MR
RADOŠINKA

Miestna akčná skupina Občianskeho združenia Mikroregión
RADOŠINKA sa zapojila do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“ organizovanej Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.
Z množstva príspevkov, ktoré do
kancelárie MAS zaslali amatérski
fotografi z našich obcí, bolo komisiou vybraných päť fotografií.
Súťažné fotografie nájdete na
web stránke www.nsrv.sk, kde
sa stále môžete zapojiť a svojim
hlasovaním tak rozhodnúť o víťazovi fotosúťaže. Podrobnejšie informácie nájdete aj na facebooku
OZ Mikroregión RADOŠINKA.
Na záver by som sa Vám chcel
v mene autorov fotografií a kancelárie MAS poďakovať za podporu a Vaše hlasy.
Bc. Roman Hraška

NÁVŠTEVA Z MOLDAVSKA

Televízia Markíza začala vysielať
v auguste 1996. Krátko po svojom nástupe na slovenský mediálny trh sa stala najsledovanejšou
televíziou.
V súčasnosti vysiela 24 hodín
denne a svojím vysielaním oslovuje najširšie divácke cieľové
skupiny. Medzi najúspešnejšie
programy Markízy patrí hlavné
spravodajstvo Televízne noviny a
publicistické relácie Dnes, Na telo,
Paľba, Lampáreň a relácie z oblasti zábavnej tvorby ako Slovensko
má talent, Aj múdry schybí, Modré
z neba, Slovensko hľadá superstar
a mnohé ďalšie. Medzi najsledovanejšie programy na Slovensku
patria aj živé prenosy z rôznych
kultúrnych a spoločenských udalostí a obľúbené slovenské seriály
ako Ordinácia v ružovej záhrade a
ďalšie relácie.
Pretože patríme medzi tých,
ktorí TV Markíza pravidelne sledujú, veľmi nás lákalo vidieť jej
priestory naživo. Preto sme sa my
– ôsmaci – vybrali na exkurziu,

ktorej súčasťou bola aj TV Markíza v Devínskej Novej Vsi. Veľmi
sa nám tam páčilo. Mohli sme sa
naživo zoznámiť so štúdiom televíznych novín, Reflexu, Na telo a
tiež so štúdiom Telerána. Niektorí
z nás si vyskúšali moderovanie.
Ani by sme neverili, že čítať z čítačky je také náročné. Pracovník
TV nám predviedol prácu s kamerami, takže sme mohli vidieť, ako
by sme vypadali v televízii. Ďalšími miestnosťami, ktoré sme navštívili bola aj strižňa a miestnosť,
kde sa robí ozvučenie. V kancelárii redaktorov bolo rušno. Videli
sme tam mnohých redaktorov,
ktorí sa pripravovali na večerné
vysielanie. Exkurzia sa nám veľmi
páčila, pretože sme sa dozvedeli
veľa zaujímavostí zo zákulisia TV
a zistili sme, že zdanie niekedy
klame. Miestnosti, ktoré sa zdajú v
TV veľké, sú v skutočnosti veľmi
maličké.
Vybraté zo žiackych
prác žiakov 8. triedy

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre
Nitriansky kraj v spolupráci s
OZ Mikroregión RADOŠINKA zorganizovali dňa 15. júna
2011 stretnutie so zástupcami
organizácií, ministerstiev a
poradcami pôsobiacimi na vidieku v Moldavsku. Stretnutie
bolo zamerané na rozširovanie
znalostí a vedomostí v oblasti
regionálneho rozvoja. Prvou zastávkou v našom území bola návšteva Kultúrneho domu v obci
Lukáčovce. Pán starosta Igor
Cok predstavil obec, pripravované a zrealizované projekty,
vrátane rekonštrukcie budovy
kultúrneho domu a oddychovej
zóny v Lukáčovciach. Nasledujúcou zastávkou bola návšteva
u keramikárky Viery Fusekovej, s možnosťou nahliadnuť
do keramickej dielne a tajov
hrnčiarskeho remesla. Po obednej prestávke spojenej s prehli-

Pravekí umelci

tejto aktivity naplno pustiť, museli sme sa najskôr o jaskynných
maľbách niečo dozvedieť. Preto
sme na hodinách dejepisu pozorne počúvali o pravekom umení
našich predkov, a takto získané
vedomosti sme potom použili pri
tvorbe našich vlastných nástenných malieb. Nádherné obrázky,
ktoré zdobia niektoré európske
jaskyne, kreslili naši predkovia

jasnými farbami vytvorenými z
rozličných minerálov rozdrvených na prach a zmiešaných so
živočíšnym tukom, vaječnými
bielkami, rastlinnými šťavami,
prípadne krvou. My sme sa síce
nepreniesli fyzicky do žiadnej z
objavených jaskýň, na stenách
ktorých sú nádherné obrazy
zvierat, no sprostredkované obrázky z prezentácií, ktoré sme

Uhlík a veľký baliaci papier. To
boli naše základné pomôcky,
ktoré nás preniesli zo súčasnosti
do hlbokej minulosti, do obdobia
pravekých dejín ľudstva, kde sa
začali formovať nielen prvky náboženskej viery, ale i prvé prejavy umenia. Aby sme sa mohli do

FOTOGRAFIE

adkou projektu diverzifikácie
poľnohospodárskych
aktivít
– Pálenica Jelšovce sa skupina
zahraničných návštevníkov presunula do obce Nové Sady, kde
ich pani starostka Silvia Halvoníková oboznámila s projektom
– Rekonštrukcia kaštieľa na
Múzeum združenia Radošinka.
Návštevou jedinečnej kultúrnej
pamiatky sa program neskončil,
na hostí čakala prezentácia činností a aktivít Miestnej akčnej
skupiny OZ Mikroregión RADOŠINKA, ktorú predniesla
manažérka MAS Renáta Lelovská. Činnosť Regionálneho pracoviska Národnej siete vidieka
v Nitre priblížil regionálny koordinátor Michal Strnál a v bohatom sprievodnom programe
vystúpili spevácky súbor Matičiari z obce Čakajovce a detský
folklórny súbor Pelikánik z Nových Sadov.
Bc. Roman Hraška

si prezreli, nám ukázali aspoň
časť tejto nádhery a inšpirovali
nás pri tvorbe našich kresieb. O
chvíľu sa už v triede preháňali
divé býky, mamuty a iná praveká zver, ktorú človek v minulosti
lovil. Maľovanie nás chytilo až
tak, že niektorí z nás odchádzali
z hodiny s pomaľovanými tvárami.
Mgr. Mário Ručkay

Pelikán
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50. VÝROČIE VÝSTAVBY BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Tak ako ľudia, aj firmy či inštitúcie
majú vo svojej dlhoročnej histórii
chvíle, keď rekapitulujú svoj doterajší vývoj. Väčšinou to býva pri
príležitosti okrúhleho výročia vzniku. S prvými zmienkami o škole sa
stretávame v školskej kronike, kde
sa uvádza, že s prácou na novostavbe sa začalo dňa 13. apríla 1959 zameraním staveniska. Bagrovanie sa
začalo 15. apríla 1959. Výkopové
práce ohrozili dohady o existencii
mín, ktoré by sa mali nachádzať
pod priestormi budúcich šatní. Ďalšou komplikáciou bola presakujúca
spodná voda. 1. júna sa začalo s
betónovaním základov novostavby
školy. Do práce sa počas letných
prázdnin zapojili i učitelia a rodičia.
V auguste 1959 boli vybudované
základy budovy a na konci januára
1960 bola hrubá stavba dokončená

a zastrešená. Vonkajšie a vnútorné múry boli omietnuté v júli roku
1960.
Veľkým medzníkom sa stal 13.
november 1960, kedy bola slávnostne odovzdaná nová školská
budova. Vyučovanie sa v nej začalo
dňa 14. novembra 1960. V tomto
roku navštevovalo školu 374 žiakov zadelených do 13 tried. Riaditeľom školy bol pán Jozef Paučír
a zástupcom riaditeľa pán Jaroslav
Čukan. V škole pracoval 17-členný
pedagogický kolektív.
V tomto roku slávi naša škola 50
rokov od ukončenia prvého školského roku.
17. júna 2011 sa na pôde školy
stretli pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci, ktorí v nej pracovali
už od jej otvorenia. Oslavy sa začali v škole, kde si mohli prítomní

Pátranie po
našich predkoch

rodín dostali čo najďalej. Viacerí
z nás museli navštíviť i cintoríny,
aby sme získali cenné informácie.
V druhej etape sme potom údaje
prepísali na vopred pripravené napodobeniny listín, ktoré sme si opatrili aj vlastnoručne vyrobenými
pečaťami. Svoje umelecké cítenie
sme potom uplatnili aj na samotných listinách, ktoré sme si ešte dozdobili návrhmi erbov našich rodín.
Výsledkom našej práce bola pekná
výstavka rodokmeňov, ale najmä
nové veci, ktoré sme sa o vlastnej
rodine a predkoch dozvedeli.
Mgr. Mário Ručkay

Na hodinách dejepisu sme sa rozhodli vyrobiť si vlastné listiny,
ktoré zachytávajú históriu našich
rodín. Išlo o tzv. rodokmene. Na
toto naše pátranie po predkoch sme
sa vybrali na základe preberaného
učiva o rodine a jej histórii. V prvej etape sme zberali informácie o
našich predkoch. Využili sme spomienky našich rodičov a starých rodičov, aby sme sa v histórii našich

SVIATOK DETÍ, AKO HO OSLÁVILI
ŽIACI PRVÉHO STUPŇA ZŠ
Každý vie, že prvý jún je známy
ako sviatok detí, kedy sa neučí a
neskúša. Aj nám, žiakom prvého
stupňa Základnej školy v Nových
Sadoch je táto skutočnosť dobre
známa. Preto sa nám v to ráno
ľahšie vstávalo z postelí s príjemnou myšlienkou na nastávajúci
deň a cesta do školy bola o to radostnejšia. Čakali nás chvíle plné
hier a pohybu...
Spočiatku sa obloha na nás mračila a slniečko nesmelo vykúkalo spoza oblakov, podchvíľou to
vyzeralo, že i spŕchne a kvapky
dažďa nám prekazia vzájomné súperenie v športových disciplínach
olympiády, ktorú zorganizovali naše pani učiteľky. Našťastie,
vietor odvial chmáry a my sme
si mohli zmerať sily vo futbale,
vybíjanej, v hádzaní z miesta plnou loptou, v skoku do diaľky aj
vo vreci a v hádzaní kriketovou
loptičkou. Medzi jednotlivými sú-

ťažnými úlohami sme sa posilňovali chutnými desiatami od našich
starostlivých mamičiek a energiu
dopĺňali sladkými maškrtami, ktorých sme mali plné vrecká.
Pri podávaní maximálnych
športových výkonov nám čas veľmi rýchlo ubiehal, takže sme sa ani
nenazdali a hravé dopoludnie bolo
za nami. Príjemne unavení a hladní ako vlci – veď sa blížil čas obeda, sme sa rozlúčili so „súpermi“
a pani učiteľkami. Na niektorých
z nás čakal výborný obed v školskej jedálni, ostatní si naň museli
počkať až po príchode domov.
Čo dodať na záver? Snáď len
toľko, že tohtoročný MDD bol
spestrením všedných „študentských“ dní a bohatý na množstvo
veselých zážitkov. A ešte niečo. Je
predzvesťou rýchlo sa blížiacich,
toľko očakávaných letných prázdnin...
Lenka Sucháňová

prezrieť vynovené priestory školy,
nástenky z jej histórie i súčasnosti a hlavne prezentáciu, ktorá im
ponúkla informácie a fotografie,
získané z kroník. Žiaci našej školy
sa prezentovali milým programom,
ktorého súčasťou bol aj príhovor
pani zástupkyne základnej školy Mgr. Ľubice Malíkovej a pani

starostky Silvie Halvoníkovej. Po
programe nasledovalo posedenie
na obecnom úrade, kde sa stretli
pozvaní hostia, bývalí i súčasní učitelia.
Tak, ako býva zvykom popriať
oslávencom, prajeme i našej škole
všetko naj... do ďalších rokov.
J. Slobodová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
V NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE
MDD je sviatok detí, ktorý sa
oslavuje v mnohých krajinách
sveta 1. júna. Na Slovensku sa
slávi od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného
dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí
(World Conference for the
Wellbeing of Children) v Ženeve vo Švajčiarsku v roku
1925. Zástupcovia 54 krajín
schválili deklaráciu, ktorá sa
zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými
otázkami, týkajúcimi sa detí
na celom svete. Po konferencii
viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň,
ktorého cieľom bolo urobiť
deťom radosť a zároveň poukázať na problémy, týkajúce sa
detí vo svete. MDD sa oslavuje
vo viac ako 20 krajinách sveta.
Prvý jún je najobľúbenejším
dňom všetkých školopovinných detí, pretože v tento deň
sa neučí, ale sa oslavuje. Ani
naša škola nie je výnimkou.
V tohtoročný deň detí sa konalo viacero akcií. Deviataci

si zvolili výlet do Nitry, kde sa
prešli cez Pribinovo námestie
až na hrad. Nitra bola cieľom
aj pre siedmakov a niektorých
šiestakov. Navštívili Vojenské
kasárne pod Zoborom. Najmä
na chlapcov urobila hlboký
dojem vojenská technika, ktorú im predviedli vojaci. Na
dievčatá zapôsobili aj vojaci
samotní. Pre piatakov si ôsmaci
pripravili hru, pri ktorej museli splniť viacero úloh, ktorých
súčasťou bola i vlastná tvorba,
zbehlosť v abecede a hlavne
súťaže. Pomocou indícií, ktoré
hľadali pod zlatými kameňmi,
sa nakoniec dostali na ihrisko
do Čabu, kde ich čakal sladký
poklad a tiež šiestaci s ohniskom, na ktorom si mohli opekať špekačky. Zvyšok dňa sa
niesol v duchu hier a športu.
Počasie nám prialo, akoby aj
ono chcelo oslavovať s deťmi.
Slniečko síce nesvietilo naplno, ale bolo príjemne teplo
a hlavne, po dlhom čase sme
nezmokli.
J. Slobodová
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Stredovek
Stredovek je najčastejšie spájaný s
rytiermi, bojovníkmi, ktorí ochraňovali slabých, dvorili dámam
svojho srdca, skladali im básne
a v boji s nepriateľom bojovali
v rámci dohodnutých pravidiel.
Týchto spravodlivých bojovníkov na krásnych koňoch, rytierov
ukrytých za brnením, účastníkov
rôznych rytierskych súbojov, však
vynájdenie strelných zbraní a ich
zavedenie do vyzbrojenia vojakov
vytlačilo z vojenských konfliktov.
Dvaja potulní rytieri navštívili i
našu školu a porozprávali nám
svoje príbehy a zaspomínali si na
časy, keď sa bez nich nezaobišiel
žiadny rytiersky turnaj. Svoje príbehy podporili aj zbierkou zbraní,
ktoré boli súčasťou ich rytierskeho života. Z ich rozprávania
a ukážok sme sa dozvedeli veľa

Pelikán
zaujímavostí, ktoré obohatili naše
poznanie tohto obdobia v ľudských dejinách.
Napríklad ich obuv nám bola
veľmi smiešna, pretože špičky na
ich topánkach boli špicaté a zatočené dohora. Jeden z rytierov nám
vysvetlil, že čím viac boli špičky
na topánkach u šľachticov vytočené, tým bol šľachtic bohatší.
Potom nám vysvetlil, že i samotné
oblečenie šľachtica informovalo o
jeho bohatstve. Čím farebnejšie,
pestrejšie oblečenie s rôznymi
strapcami a dlhými, na konci rozšírenými rukávmi, rytier mal, tým
bol majetnejší a samozrejme, keď
ho nepriateľ v boji zajal, mohol
si za jeho prepustenie na slobodu vyžiadať väčšie výkupné. Je
jasné, že takýto bohatý rytier si
mohol dovoliť i lepšie a kvalitnejšie vyzbrojenie. Naši dvaja spolužiaci si mohli váhu ochranných
prvkov stredovekých bojovníkov

vyskúšať na vlastnej koži. Čím
viac na nich rytieri nakladali, tým
viac sa pred nami naši spolužiaci
zmenšovali. Po prednáške o historickom vývine prilbíc a brnenia,
prišiel rad na jednotlivé druhy
zbraní, ktoré rytieri v súbojoch aj
predviedli. Problémom bola naša
klzká podlaha na chodbe, na ktorej sa im v ich stredovekej obuvi

HRONSKÝ BEŇADIK – VYHNE – KOSTOĽANY POD TRÍBEČOM
Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku tvorí súbor opevnených sakrálnych stavieb v obci
Hronský Beňadik v okrese Žarnovica v Banskobystrickom kraji.
Nachádza sa na južných výbežkoch Pohronského Inovca v údolí rieky Hron. Kláštor bol v roku
1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2011 za
jeden zo siedmych divov Banskobystrického samosprávneho kraja.
Miesto vzniku nášho najstaršieho
románskeho kláštora nebolo zvolené náhodne. Malo priaznivé
prírodné podmienky (Slovenská

moravskom období.
Žiaci piateho a šiesteho ročníka
sa vybrali v máji na cestu za poznávaním nášho kraja. Prvou zastávkou bol práve kláštor v Hronskom
Beňadiku. Hneď po príchode nás
očarilo priečelie kostola, ktoré je
tvorené dvojicou mohutných veží.
Impozantný vstupný portál kostola je vraj krajší ako v Chráme sv.
Víta v Prahe. Nás jednoznačne
očaril. V kláštore sa nezachovalo
veľa z pôvodného vybavenia, ale
posvätnosť atmosféry na nás dýchala nielen v kostole, ale z každého miesta, ktoré je sprístupnené

brána otvárajúca vstup na Pohronie) a existovala tu stará obchodná
cesta spájajúca Nitru s banskými
lokalitami, z ktorých sa neskoršie
vyvinuli kráľovské mestá. Archeologický výskum potvrdil, že toto
miesto bolo obývané už vo veľko-

návštevníkom. Jednou z mála z
achovaných pamiatok je relikvia s
kvapkou božej krvi, ktorú sme si
mohli pozrieť. Veľkému záujmu
sa tešila miestnosť, v ktorej boli
rôzne orientálne predmety, zhromaždené mníchmi.

Ďalšou zastávkou na našej ceste
bolo kamenné more, ktoré sa nachádza neďaleko obce Vyhne. Je
tvorené balvanmi načervenkastej
a belavej farby, ktoré vplyvom
mrznúcej vody postupne zvetrávali a následne sa pravdepodobne
pri zemetrasení uvoľnili. Vplyvom
gravitácie sa najväčšie balvany
dostali do spodnej časti, zatiaľ čo
horné partie tvoria menšie kamene. Aj keď sa v tomto mori plávať
nedalo, celkom dobre nám padlo
trošku si zaskákať po kamenných
vlnách.
Na záver sme si urobili zastávku v malebnej dedinke na úpätí
pohoria Tríbeč. Kostoľany pod
Tríbečom sa môžu pýšiť vzácnym
kostolíkom svätého Juraja, ktorý
sa pokladá za najstaršiu zachovanú predrománsku stavbu na našom území. Pôdorysným typom sa
približuje k niektorým stavbám z
veľkomoravského obdobia i k predrománskym kostolom v západnej
Európe. Pri archeologickom výskume vyvolanom výmenou podlahy našiel slovensko-český tím vo
februári 2011 pozostatky staršieho
dreveného kostola s kolovou nosnou konštrukciou. V súčasnosti je
z tohto dôvodu kostolík uzavretý a
my sme si mohli posedieť len v tieni obrovskej lipy. Napriek tomu,
že oproti kláštoru je to nepatrný
kostolík, jeho história je rovnako
stará a zaujímavá.
Výlet nám všetkým poskytol
nový pohľad na históriu i prírodné
úkazy nášho kraja.
J. Slobodová

značne šmýkalo, preto sa vopred
ospravedlnili, že sa do predvádzaných súbojov nemôžu oprieť
celou silou. Všetky súboje boli
náležite komentované, dokonca
na odľahčenie pripojili i vtipné
komentáre, takže dostali zabrať i
naše bránice. Po sečných a bodných zbraniach nasledovala história strelných zbraní. Videli sme
prvé pušky, tarasnice i hákovnice,
kuše a luky, no čo sa nám najviac
páčilo bolo to, že po skončení vystúpenia sme si mohli všetky zbrane poťažkať v rukách a dôkladne
prezrieť. Samozrejme, že sme sa
so svojimi otázkami obracali na
pánov rytierov, ktorí nám ochotne
všetko vysvetlili. A verte, že tých
otázok nebolo málo. Na konci ich
vystúpenia, nám prisľúbili, že s
novým predstavením zameraným
len na strelné zbrane, nás určite v
budúcom šk. roku opäť navštívia.
Mgr. Mário Ručkay

BANSKÁ ŠTIAVNICA
- ANTOL
Dňa 27. mája sme sa my, žiaci z
I. stupňa ZŠ, vybrali na školský
výlet do Banskej Štiavnice a Svätého Antona. V krásnom počasí,
po tak trochu adrenalínovej ceste,
keď sa nám začalo dymiť z motora
autobusu, sme si najskôr prezreli
jeden z najkrajších kaštieľov na
Slovensku – Antol. Po asi hodinovej prehliadke kaštieľa a poľovníckej expozície, ktorá sa v ňom
nachádza, sme obsadili stánok so
suvenírmi. Tu nastala neľahká voľba ako minúť naše „ťažko zarobené“ peniažky. Keď sme sa posilnili
desiatou, nasadli sme do autobusov
a pohli sa ďalej na návštevu Banského múzea v prírode v Banskej
Štiavnici. Vyfasovali sme lampáše
a pršiplášte. Vyhrnuli nohavice.
A tak, pekne ako húsky, jeden za
druhým, pochodovali koľajnicami
do bane. Sfárali sme štôlňou Bartolomej do bane, v ktorej sa v minulosti ťažilo zlato a striebro. Aj tu
sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o ťažkej práci baníkov. Po tom,
ako sme vyšli z bane, nás obliala
horúčava a čakal na nás najťažší
výstup po schodoch, ktoré sa nám
zdali nekonečné.
V areáli banského múzea sa
tiež dali kúpiť nejaké maličkosti,
tak sme minuli čo sa dalo a vydali
sa na cestu domov. Cesta rýchlo ubiehala a po príchode domov
sme si znovu uvedomili staré známe porekadlo: „VŠADE DOBRE,
DOMA NAJLEPŠIE“.
M. Hirková

Pelikán
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Koncert Barbory Balúchovej v ZŠ
ROZHOVOR:

4. mája nás navštívila finalistka
2. série speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar. Ako sme sa
mohli presvedčiť je to mladá a talentovaná speváčka a veľká fanúšička hokeja. Vo svojom vystúpení nám zaspievala pár pesničiek a
potom ochotne odpovedala na pár
našich otázok. Je jasné, že ako publikum sme sa nenechali zahanbiť
a masívnym skandovaním sme si
vyžiadali i prídavok v podobe
ďalších skvelých hitov.

N: Aké je tvoje znamenie?
B: Strelec.
N: A tvoj obľúbený film?
B: Mám rada veľa filmov.
N: Aká je tvoja obľúbená farba?
B: Hmmm, čierna.
N: Spomínaš si na nejaký výmysel
v škole?
B: Toho bolo moc, ale ukradli sme
triednu knihu a klasifikačný.
N: A tvoje najobľúbenejšie jedlo?
B: Asi sushi.
N: Venuješ sa výlučne spevu?
B: Áno.
N: Ako ovplyvnila Superstar tvoj
život?
B: Tým, že môžem spievať na akciách
N: Čo ti dáva spev?

B: Úplne všetko.
N: Kto z finálovej 11 ti bol najbližší?
B: Jakub Petraník, Kvaková, ale
tak, všetci.
N: Koľko denne cvičíš?
B: To sa nedá povedať, hneď ako
vstanem, tak spievam.
N: Akú hudbu počúvaš?
B: Rock .
N: Akým životným heslom sa riadiš?
B: Ži tak, aby si nič nemusel ľutovať.
N: Spievaš si v sprche?
B: Áno, to robí asi každý.
N: Tvoja obľúbená speváčka?
B: Lucie Bílá.
N: Akou si bola žiačkou?
B: Na ZŠ som mala 1 a 2.
N: Tak ti veľmi pekne ďakujeme
za rozhovor.
B: Ďakujem aj ja vám.
Alexandra Krošláková
& Katarína Rácová

Mám básničku...
Materská škola v Šuriankach
zorganizovala 17. marca súťaž
detí v prednese poézie a prózy
pod názvom „Mám básničku“.
Privítali nás milé pani učiteľky
a deti v esteticky vyzdobených
priestoroch s nápaditým pútačom detskej abecedy. Naša predškoláčka Martinka Chmelanová
predniesla modernú dramatizovanú rozprávku „O nepodarených
kozliatkach“, za ktorú bola odmenená diplomom a veselou
hračkou. Neskôr si všetky deti
pochutnali na občerstvení a spolu
sa zahrali v dôvtipne upravených
centrách. Ďakujeme Obecnému
úradu Nové Sady, osobitne p. P.
Náhlikovi, ktorý nás v nepriaznivom počasí bezpečne dopravil do
Šurianok.
Mgr. Z. Brezniaková

Návšteva rodného domu Janka Silana

Sila je rodiskom vzácneho človeka,
kňaza, básnika, prekladateľa Janka
Ďurku-Silana, ktorý sa narodil 24.
novembra 1914. Základnú školu
navštevoval vo svojom rodisku.
Študoval na reálnom gymnáziu
v Nitre a v Trnave. Vysokú školu
bohosloveckú absolvoval v Spišskej Kapitule. V roku 1949 sa stal
farárom vo Važci, kde zotrval až
do svojej smrti 16. mája 1984. V
tejto obci je i pochovaný. Napriek

ZBER PAPIERA
Začiatkom apríla zorganizoval pán
učiteľ Juraj Pénzeš na našej škole
zber papiera. Všetci žiaci sa nadšene pustili do zberu, pretože im nechýbala motivácia – súťaž o sladké
odmeny. Prelozili povaly, prehľadali šopy a garáže a s vozíkmi zvážali
kilá a kilá papiera. Ich nadšenie bolo

tomu, že väčšiu časť života strávil
mimo rodiska, mal k rodnej Sile,
od ktorej odvodil i svoj básnický
pseudonym, vrelý vzťah.
Janka Silana môžeme zaradiť k
predstaviteľom poézie slovenskej
katolíckej moderny. Základom jeho
tvorby je kresťanská duchovná lyrika. Vo svojich básňach ospevuje
slovenský ľud a krásu slovenského
kraja. Stredobodom pozornosti celej jeho tvorby je ľudská duša.

Napriek tomu, že s Jankom Silanom sa v učebniciach literatúry na ZŠ nestretneme, žiaci našej
školy jeho tvorbu poznajú a majú
záujem oboznámiť sa i s jeho životom. Preto siedmaci a ôsmaci
navštívili v deň výročia jeho smrti rodný dom Janka Silana v Sile.
Mali tak možnosť vidieť prostredie, v ktorom tento veľký básnik
žil. V izbe sa nachádzajú osobné
predmety, ktoré používal. Veľký

záujem vzbudil nielen starý písací stroj, ale aj jeho okuliare, ktoré ležia na písacom stole spolu s
ďalšími osobnými predmetmi. S
kalamárom a pierkom s rúčkou
sa väčšina stretla prvý raz. Obraz
života básnika dopĺňajú jeho fotografie a police plné kníh. Návšteva
tohto miesta bola ďalším krokom
k poznaniu básnika a k pochopeniu jeho tvorby.
J. Slobodová

také veľké, že nakoniec nestačil jeden kontajner, a museli sme doviezť
ďalší. Mladším žiakom pomáhali
rodičia a starší súrodenci. Úsilie
žiakov prinieslo aj svoje ovocie v
podobe unikátneho nálezu: 25 ročnej Evy. Samozrejme časopisu Eva
(rok vydania 1986).
Spoločným úsilím detí, rodičov a
učiteľov škola nazbierala dva plné
kontajnery papiera – celkovo 9 832

kg a pre školu získali 648,20 €.

kg. Na druhom mieste sa umiestnil
Mário Plesník, tiež zo štvrtej triedy, ktorý priniesol 550 kg a tretie
miesto s 434 kg získal Oliver Hoffej
z druhej triedy.
Víťazné triedy získali sladké odmeny – torty a jednotlivci vecné darčeky. Víťazom gratulujeme a všetkým,
ktorí sa zapojili do zberu a pri zbere
pomohli, patrí naše ďakujeme!
Zekír Numany a Tomáš Záhora

Umiestnenie tried:
1. miesto: 6. A trieda – 100 kg na
žiaka, 2. miesto: 4. trieda – 90 kg na
žiaka, 3. miesto: 1. trieda – 77 kg na
žiaka
Umiestnenie jednotlivcov:
Medzi jednotlivcami bola najúspešnejšia žiačka štvrtej triedy Kristínka
Gregušová, ktorá nazbierala 882
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CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ
SÚŤAŽ S MATERSKOU ŠKOLOU
Katolícke pedagogické a katechetické centrum organizovalo
celoslovenskú súťaž pod názvom
„Biblia očami detí a mládeže“.
Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie v dimenziách citlivého
rozletu duše dieťaťa a mládeže.
Tento školský rok bola na tému:
Motívy z Prvej knihy Samuelovej
a Evanjelium sv. Lukáša. Deti,
ktoré sú prihlásené na náboženskú
výchovu, kreslili a maľovali Poslednú večeru. Odborná výtvarná
komisia ocenila prácu našej predškoláčky Danielky Bendiakovej
3. miestom v diecéznom kole v
1. kategórii MŠ. Z jej úspechu
sme mali veľkú radosť a Danielka s rodičmi sa tešila z diplomu,

z dreveného domčeka Welcome s
písacími potrebami, z obrázka a
z ruženčeka. A my ostatní sme si
pochutili na čokoládových bombónoch, ktoré prišli v balíčku pre
všetky deti, zapojené do súťaže..
Ďakujem pani zástupkyni pre MŠ
v Nových Sadoch, M. Kulíškovej
za DVD – Nový zákon a Klbko –
18. relácií odvysielaných TV LUX
s piesňami, a pani riaditeľke MŠ
Čab, Mgr. L. Ondzíkovej za názorný obrazový materiál pre náboženskú výchovu. Pán Cingel nám
zostrojil z kartónu veľkú Archu aj
zo zvieratkami, a tak si deti vedeli názornejšie predstaviť príbeh o
Noemovi a Potope. Ďakujeme.
Mgr. Z. Brezniaková

Mc Donald v Materskej Škole
Hovorí sa, že Ronald je doma
všade, a tak ho môžete stretnúť
nielen v reštaurácii Mc Donald´s,
ale aj v materskej škole. Dozvedeli sme sa, že rád chodí medzi
detských kamarátov, tak sme si ho
pozvali a 3. júna privítali v našej
MŠ po prvýkrát. Na prvý pohľad
sa javí ako klaun, ale v skutočnosti je oveľa viac. Na vlastné
oči sme videli aký je úžasný. Je
obľúbený kamarát detí, ktorému
záleží na tom, aby sa deti dob-

re zabávali. Dokázal sa s deťmi
hrať, ale zároveň vysvetľoval, radil a niečo nové aj naučil. Ronald
vie toho skutočne veľa. Dnes už
vieme aj my, že s Ronaldom nie
je nuda. Všetkým deťom urobil
veľkú radosť, keď im odovzdal
balóny, ktoré si mohli odniesť
domov. Na koniec sme si s Ronaldom urobili spoločnú fotku,
aby sme mali pamiatku na nášho
nového kamaráta.
E. Pavleová

Čarovné slovko

K týmto ľuďom patria Matulník, Hudec, Pinkava, Bielik,
Toráč, Petrík, Hubaček, Slivka,
Cingel, Chovancová, Bilová, a
Bošanská.
Zvlášť ďakujem Veronike Pleškovej a všetkým deťom zo súboru
Pelikánik za ich krásne vystúpenia, ktorými vždy spestria akcie
v MŠ.
M. Kulíšková

Chcela by som sa poďakovať
ľudom, ktorí svojou nezištnou
pomocou a vnímavým postojom
uľahčujú každodenný chod materskej školy. Či sú to opravy v
budove, krajčírske práce, alebo
sponzorovanie rôznych akcií pre
deti.

Zavítal k nám Otec Biskup
Príprava na tento veľký deň
začala už v septembri, keď sa
naši budúci birmovanci rozdelili
do deviatych skupín. Pri pravidelnom stretaní sa nielen bližšie
spoznávali navzájom, ale hlavne
spoločne odkrývali náboženské
tajomstvá, ktoré nám pomáhajú
duchovne rásť. Prežívanie Veľkej noci zo svojím posolstvom a
tajomstvom nás všetkých posunulo bližšie ku dňu, na ktorý sa
pripravovalo 63 našich mladých
kresťanov.
V sobotu 25. júna o 11.00 hod.
sa slúžila svätá omša. Príchodom
pomocného Otca Biskupa Mariána Chovanca do nášho kostola za
hlaholu zvonov, sa začala napĺňať
túžba našich detí. Po doznení
tónov úvodnej piesne sa ujala
slova starostka Obce Nové Sady,
S. Halvoníková, a privítala Otca
Biskupa v našej obci i farnosti.
Vyzdvihla odvahu i statočnosť
pána Biskupa a tiež očakávanie,
že jeho prítomnosť medzi nami

bude povzbudením pre všetkých
občanov našej obce.
Po bohoslužbe slova nastala
chvíľa, keď birmovanci pristupovali po jednom k Otcovi Biskupovi a prijali od neho znak
daru Ducha Svätého. Po jeho
prijatí sa stávali dospelí kresťania. Ale oni sami vedia, že
kresťanská dospelosť spočíva v
neustálej spolupráci s Duchom,
ktorého prijali, aby mohli v nich
rásť dary – Múdrosť, rozum,
rada, sila, nábožnosť, poznanie,
bázeň Božia, o ktoré spoločne
prosili. Na záver svätej omše
birmovanci s vďačnosťou v srdci vyslovili poďakovanie Otcovi
Biskupovi za vyslúženie sviatosti birmovania a tým uvedenia do
kresťanskej dospelosti. Spoločná
fotografia s pomocným nitrianskym biskupom Mariánom Chovancom bude peknou pamiatkou
a spomienku na tento ich veľký
deň.
Foto na obálke

Školský výlet

vení a plní nových zážitkov.
V júni sme navštívili mesto
Piešťany. Najväčším zážitkom pre
deti bola plavba na lodi od Skleného mosta po Vtáčie ostrovy.
Prekrásna vyhliadka, či kŕmenie
čajok deti tak zaujali, že ani sme
sa nenazdali a boli sme späť. Keď
sme prešli na druhú stranu Skleného mosta, ocitli sme sa v kúpeľnej
časti Piešťan. Prezreli sme si jazierka s exotickými rybkami a
rozkvitnutými leknami, objavili
sme rehabilitačný chodník a našli
sme aj detské ihrisko z preliezačkami a hojdačkami.
Výlet sme ukončili piešťanskou
zmrzlinou a už sme sa ponáhľali
do materskej školy k obedu.
M. Kulíšková

Pravidelne na konci školského
roka organizujeme deťom za odmenu výlet. V tomto školskom
roku sme s deťmi absolvovali nie
jeden, ale hneď dva výlety.
V máji sme navštívili historickú časť Nitry – hrad a podhradie.
Deti najviac zaujala hradná studňa
a prekrásny výhľad. Povozili sme
sa na vláčiku a deti mali možnosť
vyšantiť sa v parku na Sihoti.
Prezreli sme si zvieratká, fontánu
s vodníkom a žabkami a nezabudli si vyskúšať každú preliezačku.
Výlet sa nám vydaril aj vďaka
počasiu, ktoré bolo v ten deň prekrásne a do MŠ sme sa vrátili una-

KARNEVALOVÉ MDD

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV
S MATERSKOU ŠKOLOU

Na našej terase v Materskej škole
ožili tento rok rozprávkové bytosti, princezné, zvieratká, futbalisti, robot, plavčík... Prvého
júna, na svoj „Deň“ ich privítala
víla Amálka – p. učiteľka Zuzka
a motýľ Emanuel – p. učiteľka
Elenka. Najprv sa deti, masky,
predstavili a hneď nasledovali
obľúbené súťaže, v ktorých si vyskúšali odvahu a šikovnosť. Na
diskotéke sme sa veselo jašili a
šantili. Na občerstvenie nás pozvala teta Zuzka, ktorá vykúzlila

Slnečný 30. jún 2011 bol pre
desiatich našich predškolákov
rozlúčkový. Na našu slávnosť
prijala pozvanie aj pani starostka
S. Halvoníková, ktorej deti porozprávali svoje radosti a očakávania. Naši predškoláci – lienky
– sa predstavili vo vtipnej próze.
Danielka a Simonko sa za všetkých predškolákov rozlúčili so
stoličkami, pastelkami a milým
dvorom. Ako spomienku na materskú školu sme im odovzdali

na stoloch veselých ovocníčkov.
Potom pokračovala zábava. Hopkanie na fit loptách, hádzanie
krúžkov na terčíky – lízanky,
preteky v autíčkach a detská skákacia škôlka. Všetky súťažiace
masky boli odmenené cukríkmi,
čokoládkami od p. Petríka, koláčikmi od rodiny Cingelovej a
sponkami lienok a včielok. Radostné dopoludnie plné zážitkov
sme ukončili detskou piesňou “
Keď si šťastný...“.
Mgr. Z. Brezniaková

voňavé perá a ceruzky, pexeso,
kinder vajíčka a dôležité „Osvedčenie“, že absolvovali predprimárne vzdelávanie. Spevom o
malom žiačikovi, ktorý putoval
svetom a sprevádzaním rytmiky
sme sa rozlúčili aj s pani kuchárkami. Ešte niekoľko fotozáberov
a želania: „Pekné prázdniny, plné
radosti a oddychu. Dovidenia vo
veľkej škole, milí naši kamaráti,
nech sa vám darí.“
Mgr. Z. Brezniaková
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fáza súťaže bola pod novosadským hájom na poli s cukrovou
repou. Porast lucerky bol dosť vysoký, nároky na prácu psov boli
tým zvýšené, čo sa odrazilo i na
samotných výsledkoch skúšok.
V priebehu dňa sa okrem toho
na poľovníckej chate zabezpečovalo občerstvenie pre účastníkov
skúšok, poľovníkov, ale i pre nepoľovnícku verejnosť. Tradične sa
varil a podával kotlíkový guláš z
diviny. Bol výborný, len sa všetkým návštevníkom neušiel. Deti
sa mohli vyšantiť v okolí chaty i
zatancovať si pri hudbe.
Zo šestnástich zúčastnených

psov urobilo skúšky desať psov,
z toho šesť v prvej cene, jeden v
druhej a tri v tretej cene. Zo súťaže vypadlo šesť psov .
Poradie psov umiestnených v
prvej cene:
1. Oran WK-SB, pointer, v. M.
Barantal, I. cena – 246 b., CACT
2. Archie Keiviento, NKS, v. Iwona Porebska, Poľsko, I. cena – 241
b., CACT
3. Quintus v. Neuarenberg, NKS,
v. M. Pudelko, Poľsko, I. cena –
240 b., RCACT
4. Azar z Karpatských lúk, MKS,
v. M. Pirová, I. cena – 235 b.,
CACT
5. Owen WK-SB, pointer, v. Ladislav Banás ml., I. cena – 224
b., RCACT

6. Fenomena team Yoshihiro,
WKS, v. T. Winski, Poľsko, I.
cena – 210 b., CACT.
Ako vidíme zo zoznamu, skúšok sa zúčastnili i vodiči z Poľska
a všetci traja skončili v prvej šestke, o čom svedčí dobrá pripravenosť. Z našich vodičov úspešne
predviedol psíka Ivan Jobek a
ďalší naši dvaja psi zo súťaže vypadli.
Toto podujatie bolo zorganizované pri príležitosti Mesiaca
poľovníctva a ochrany prírody,
ktorým je mesiac jún, namiesto
tradičnej prázdninovej zábavy.
Výsledky čerpané z lokality
http://www.kchnks.sk/.
Ing. Peter Kováč
poľovnícky hospodár

piny a vyrazili do chotára. Jedna
skupina prešla okolie Sily od
Lukáčoviec smerom na Andač,
odtiaľ okolie starého čabského
potoka, okolie priemyselného
parku až po čabský háj od Šurianok. Druhá skupina začala čistením novosadského hája smerom
na Malé Zálužie, háj, rybník po
kataster Kapiniec. Každá skupina
nazbierala po tri vlečky odpadu,
spolu šesť vlečiek. Tretia menšia
skupina čistila okolie Cerovín.
Spolu 20 ton odpadu po odovzdaní do zberných surovín! Všetko
nepotrebné veci. Na prvom mieste pozostatky automobilového
priemyslu od plechov, plastových výliskov, gumených tesnení,
skiel a pod., ďalej stavebný odpad
z prestavby domácností – umývadlá, WC misy, plasty a tiež
nechýbalo i oblečenie a množstvo iných prebytočných vecí. Tu
sa vynára otázka? Prečo sa ľudia
zbavujú odpadu takýmto spôsobom? Na to sa dá ťažko odpovedať. Možno sa chcú zviditeľniť

„ťažkými“ faktúrami za energie,
vodu, ktoré vyhodia na medzi,
v lese, možno nemajú dostatok
finančných prostriedkov na zber
komunálneho odpadu, no energiu
na vyhodenie mimo kontajnera
majú? Možno je to pre nich najbezstarostnejšie riešenie. Alebo

za tým môže byť lístkový systém,
menej popolníc – menšie finančné zaťaženie domácnosti. Je to
jednoducho v nás, ako si vážime
život v prírode a dary z nej. Ono
sa nám to raz vráti.
Ing. Peter Kováč
poľovnícky hospodár

JESENNÉ SKÚŠKY PSOV
V revíri poľovníckeho združenia Nové Sady sa konali 11. júna
2011 jesenné skúšky psov. Boli to
skúšky stavačov, ktoré organizoval Klub chovateľov nemeckých
krátkosrstých stavačov.
Počasie bolo ideálne, slniečko
krásne svietilo. Fúkal mierny severozápadný vetrík, vhodný pre
prácu psíkov. Podľa počtu prítomných psov boli vytvorené dve
pracovné skupiny. Obe začínali v
lokalite pri letisku vedľa bývalého
Agrochemického podniku v Čabe,
kde prebehla väčšina disciplín.
Donáška z vody sa konala na rybníku v Malom Záluží, a záverečná

PRÍRODA
NIE JE
SKLÁDKA
Prvú aprílovú, druhú jarnú sobotu
sa konal zber komunálneho odpadu v spádových obciach Nové
Sady, Sila, Čab, Malé Zálužie
a Kapince. Zber zastrešovalo
Poľovnícke združenie Nové Sady.
Na naše prekvapenie sa tejto akcie zúčastnili nielen členovia
– poľovníci v plnom počte, ale i
iní občania, hlavne z obce Nové
Sady, ktorým nie je ľahostajný postoj k životnému prostrediu.
Veríme, že po prvých „kukučkách“
sa hojne pridajú i ďalší aktivisti v
boji proti znečisťovaniu prírody.
Technickú podporu zabezpečilo Poľnohospodárske družstvo
Devio Nové Sady poskytnutím
dvoch traktorov s vlečkami. Rozdelili sme sa na dve väčšie sku-
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CHRYZANTÉMA
Chryzantémy patria od nepamäti
k najznámejším kvetinám, symbolizujú život, pocit radosti, úctu ale
i smrť. V našich krajoch si získavajú z roka na rok viac obdivovateľov, prestávajú sa považovať len
za “cintorínske kvetiny“. Použitie
chryzantém je mnohostranné. Dávajú sa do kytíc, ako rezané kvetiny
v rôznych kombináciách s inými.
Začiatky pestovania a šľachtenia chryzantém musíme hľadať v
Číne. Z Číny sa dostali do Japonska, kde ich obľuba prerástla do
kultu. Pôvodné kvety boli žlté. V
Európe sa objavili až v 18. storočí.
S častým dovozom chryzantém do
Európy začalo aj ich šľachtenie.
Rastlinný organizmus chryzantém
potrebuje pre svoj vývin svetlo, teplo, vzduch, vodu a pôdu s minerálnymi látkami. Reakcia chryzantém
na svetlo je veľmi výrazná, patria
medzi svetlomilné rastliny. Teplota je pevne spätá s reproduktívnou
fázou. Pritom rozhodujúci vplyv
nemá denná, ale nočná teplota.
Pre život rastlín je dôležitá okrem
teploty aj voda a vlhkosť vzduchu.
Chryzantémy, ako rýchle rastúce
rastliny s veľkou listovou plochou,
majú veľké nároky na vodu po celý
čas pestovania, ale neznášajú trvalé premokrenie koreňov.
Rastliny na skoré pestovanie
vysádzame na záhony v druhej
polovici mája. Koncom mája až
začiatkom júna ich zaštipujeme.
Používajú sa skoré kultivary, väčšinou drobnokveté. Stredne neskoré
pestovanie je u nás najvýznamnej-

VTIPY

šie, lebo kvety zberáme v druhej
polovici októbra.
V
našich
prirodzených
podmienkach sa rastliny po odkvitnutí vyberú z pôdy, očistí sa koreňový bal, kvetná stonka sa zreže
asi na 5 cm a rastliny dáme do
zdravej zeminy na prezimovanie
pri teplote 5 – 10 °C. Po období
s nízkou teplotou sa teplota zvýši
na 10 – 12 °C. V tomto prostredí
ponecháme narašiť matečné rastliny na účel rozmnožovania. Z
vyrastených výhonkov sa odoberajú odrezky. Môžeme použiť aj
priame rozmnožovanie z matečnej
rastliny – zakorenený výhonok,
delením trsov. Hlavným obdobím
na rozmnožovanie chryzantém
je apríl – jún. Vysadeným veľkokvetým chryzantémam po prijatí
zaštipneme vrchol nad štvrtým listom, najneskoršie v druhej polovici júna. Za tretím a štvrtým listom
začnú vyrastať výhony, ktoré ošetrujeme počas celého vegetačného
obdobia.
Chryzantémy s jemnou horkastou vôňou sú typickou kvetinou
jesenných záhrad a cintorínov. Sú
to naozajstné kráľovné jesene. Pre
ich krásne sfarbenie prinášajú do
záhrad na sklonku leta a začiatku
jesene príjemnú atmosféru a pestré farby slnka, od teplých oranžových, žltých alebo ružových a
červených, až po slávnostnú bielu.
Tá krása kvetov naozaj stojí za tú
celoročnú námahu a možno prináša aj šťastie a pokoj v duši.
Libuša Závodná

ĎAKUJEME DOBRÝM ĽUĎOM
Mám postihnutého vnuka Matúša,
ktorý je veľký fanúšik futbalu a
nevynechá ani jeden futbalový zápas. Keď sa stretnutie koná mimo
našej obce, tak ho na zápas odvezie
starší brat Martin. Matúš vie mená
takmer všetkých hráčov a oni si
ho obľúbili ako svojho maskota.
Z funkcionárov TJ najviac pozná
Peťa Bartoša, Ivana Marečka, Juraja Závodného a Peťa Náhlika. Keď
sa jeho matka musí na chvíľu vzdialiť, na Matúša dozrie pán Ladislav
Fábry, ktorého má Matúš veľmi
rád. Chlapec sa na ihrisku cíti veľmi dobre, doslova tam ožije. Keď
niekedy v nedeľu prší, je veľmi
sklamaný. Stále chodí von sledovať
počasie, aby mohol ísť na ihrisko.
A keď sa našim podarí vyhrať, celý
týždeň na to spomína a úprimne sa
teší z úspechu nášho mužstva. Týmito niekoľkými riadkami chcem
veľmi pekne poďakovať všetkým
dobrým ľuďom, predovšetkým

pánovi Ivanovi Benkovičovi,
Petrovi Farkašovi z Nových Sadov
a Petrovi Novotnému z Cerovín.
Ďakujeme aj našim hráčom,
ktorí majú pochopenie pre môjho
vnuka. On tam, na ihrisku, prežíva naozaj pekné chvíle a teší sa na
každý zápas. Prajeme spolu s Matúšom všetkým našim hráčom veľa
zdravia a úspechov.
Môj vnuk sa zúčastnil tiež osláv
MDD dňa 4. júna konaného na futbalovom ihrisku. Dodnes spomína
na krásny zážitok tohto dňa. Bolo
to vozenie na koníku Lady, ktorého priviedol pre radosť všetkým
deťom pán Pleško s rodinou. Na
tento jedinečný zážitok, že sedel a
vozil sa na živom, ozajstnom koni,
nemôže doteraz zabudnúť. Veľká
vďaka preto patrí pánovi Pleškovi.
Ďakujeme.
Matúšová stará mama
V. Krčmárová

- „Sestrička, chcem, aby ma pán doktor vyšetril,“ domáha sa pacient.
- „Pane, ale tu ste v ambulancii
veterinára!“
- „Však dobre, veď mám opicu.“
Blondínka a brunetka idú autom.
Zrazu zastanú a blondínka sa pýta:
- Prečo stojíme?
- Minul sa nám benzín.
- Ty si ale múdra. Ja by som si to
určite nevšimla a šoférovala by som
ďalej.
Moje žena mi naznačovala, čo chce k
nadchádzajúcemu výročiu.
Povedala: „Chcem niečo, čo ide z
nuly na 150 za 3 sekundy.
Tak som jej kúpil osobnú váhu.
A hádka začala.....
Učiteľka hovorí žiakom:
- Ako vidíte žiaci, vonku nám
krásne sneží, čo keby sme začali s
guľovaním?
- Áno, áno - kričia deti.
- No dobre... k tabuli príde Nováková!
Keď Chuck Norris vstúpi do miestnosti, nezapne svetlo - vypne tmu.
Róm číta na škatuľke od cigariet
„Vážne škodí zdraviu“ a hovorí si:
No, ale na lopatu to nenapíšu.
Základné pravidlá pre šťastné manželstvo:
1. Žena má vždy pravdu!
2. Ak náhodou nemá, platí pravidlo
č. 1.
Malý Jurko hrá na husliach a robí
strašný rámus. Keď to zistí jeho otec,
nahnevaný vbehne do jeho izby a
skríkne:
- To mi nemôžeš povedať, že hráš na
husliach? Ja už tu pol hodiny márne
olejujem dvere!
Rozprávajú sa dvaja policajti:
- Pôjdeme autobusom alebo pešo?
- No, podľa toho čo príde skôr.
Chuck Norris dokáže vyhrať hru
dostihy a sazky bez toho aby vlastnil
jediného koňa.
Príde do baru futbalista s hokejistom.
Sadnú si k baru a barman sa pýta, čo
si dajú.
Hokejista: „Whisky s ľadom,
prosím.“
Futbalista sa zamyslí a potom povie:
„Aj mne jednu whisky, ale s trávou.“
Ako sa dá matematicky vyjadriť
nevera?
Hop na druhú.
Učiteľka hudobnej výchovy sa pýta

Janka:
- Janko, aké poznáš bicie nástroje?
- Remeň môjho otca.
Zebra si ide urobiť fotku a fotograf
sa jej pýta: „Chcete farebnú alebo
čierno-bielu fotku?“
Chuck Norris je prvý človek, ktorý
porazil betónovú stenu v tenise.
Na Slovensku je to tak:
- Hovorí sa, že Jánošík bol zbojník,
lebo bohatým bral a chudobným
rozdával. Keď sa chudobným berie
a bohatým rozdáva, to už nie je
zbojníctvo, ale reforma?
Gazda oral s volmi pole. Okolo idúci
sused ho chvíľu pozoroval a potom
sa ho opýta.
- Počul som, že sa s volmi aj rozprávate?!
- Áno, - odpovedal gazda, - príďte
zajtra, dnes mám prácu na poli.
Starší pán stavia snehuliaka. Príde
šarmantná dáma v kožuchu, rozopne
si ho a ukáže sa, že je celkom nahá.
Pán hovorí:
- Viete čo? Mladá dáma, ja už dokážem postaviť iba snehuliaka.
V slovenskej kolibe:
- Pán hlavný, ja v tej držkovej polievke nemám ani jednu držku!
- V maďarskom guláši, tiež nie sú
Maďari, - odpovie hlavný.
Na dovolenke v Grécku hovorí
manželka:
- Keby som sa nevyspala s mojím
manažérom, tak by sme tu neboli!
- A keby som ja vtedy toho manažéra
neochľastal, tak by s tebou do postele
nikdy nešiel!
Obyčajní ľudia sa líšia od ostatných
koaličných poslancov tým, že majú
neobyčajné názory.
- Pán doktor, môžem si v mojich
rokoch ešte užívať?
- Môžete, pane, môžete, ale iba lieky!
- Jano, čo robíš, keď dostaneš
chrípku?
- Čo by som robil. Ľahnem si do
postele, otvorím si fľašku slivovice a
za chvíľu je po nej!
- Po chrípke?
- Nie, po fľaške slivovice!
Viete prečo blondínka vyhadzuje z
okna hodinky?
Lebo chce vedieť ako rýchlo letí čas.
Pekná vnučka ide s babkou kupovať
látku na šaty.
- Čo stojí meter tejto látky, - pýta sa
vnučka pekného predavača.
- Že ste to vy, tak jeden meter za
jeden bozk, - odpovedá predavač.
- Keď je to tak lacné, zabaľte mi desať metrov a babka to pôjde vyplatiť.
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ŠPORTOVÉ
NOVINKY
V roku 2011 bol zvolený nový výbor Telovýchovnej jednoty Nové
Sady:
Predseda: Peter Bartoš
Podpredseda: Oto Zelenák
Tajomník: Michal Šmitala
Hospodár: Peter Náhlik
Pokladník: Marta Šlosárová
Členovia: Juraj Závodný, Peter
Farkaš, Ivan Mareček, Peter No-
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votný, Igor Hirka, Jozef Mako,
Ján Hotový, Roman Fúska, Milan
Búcora, Jozef Krasňanský, Roman
Hruboň, Ing. Martin Ingeli, Peter
Galbavý.
Telovýchovná jednota má 3
mužstvá: žiaci, dorast a muži.
Mužstvo žiakov trénuje p. Igor
Hirka a p. Peter Novotný, mužstvo
dorastu p. Jozef Mako a mužov p.
Roman Hruboň. Žiaci nás reprezentujú v žiackej skupine I. C triede a skončili na peknom 4. mieste.
Dorastenci nás reprezentujú v I. B
triede a umiestnili sa na 2. mieste
a muži v III. A triede Nitra – Šaľa
a skončili na 3. mieste. Postup do

Nové športové možnosti
V predchádzajúcom čísle občasníka sme spomenuli volejbalové
ihrisko v areáli Doctor´s pub, na
ktoré sme sa kvôli daždivému
počasiu minulého leta len smutne

pozerali. Tento rok, zdá sa, počasie športových nadšencov nesklame. Už od prvých horúcich dní
piesok rozžeravujú nielen slnečné
lúče, ale aj športové výkony. Všet-

II. A triedy nám ušiel o 1 bod.
Členovia výboru touto cestou
ďakujú všetkým hráčom, trénerom a ostatným, ktorí sa podieľali na dobrej reprezentácii našej
obce. Tiež sa chceme poďakovať
všetkým sponzorom. Či už materiálne alebo finančne nás podporili
Firma Retic, PD DEVIO, Firma
STAVIVO, p. Homza, Kvetinárstvo – Staňová, Pohostinstvo
Kamzík – Pristaš, Doctor´s Pub,
p. M. Sulík, p. Bombala, Obecný
úrad Nové Sady a Firma Bourbon Fabi – Čab.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Michal Šmitala

kých nás môže tešiť, že možností
športového vyžitia v obci neustále
pribúda, aj vďaka vytrvalým nadšencom, ako je Ing. Martin Ingeli.
Do letnej sezóny prajeme volejbalovým hráčom veľa slnečných dní
a tešíme sa na zaujímavé turnaje.
Mgr. Z. Jančovičová

FUTBALOVÝ KLUB NOVÉ SADY ZABOJOVAL
Dňa 25. júna sa na futbalovom
štadióne v Nových Sadoch
uskutočnil kvalifikačný turnaj o
majstra Oblastného futbalového zväzu Nitra v kategórii žiaci a dorast. V žiackej kategórii
sa turnaja zúčastnili mužstvá
z Močenku, Veľkého Zálužia,
Vinodolu a Žitavan. Víťazom
sa stalo mužstvo zo Žitavan. V
dorasteneckej kategórii sa stretli
mužstvá z Alekšiniec, Veľkého Zálužia a Branču a
zvíťazili hráči z Veľkého
Zálužia.
Naše
dorastenecké
mužstvo sa zúčastnilo
V. ročníka futbalového memoriálu Antona
Šeböka v Nitrianskych
Hrnčiarovciach, na ktorý
bolo pozvaný domácim
oddielom. Turnaja sa zúčastnili mužstvá Žirany,
Hrnčiarovce nad Parnou,
Vinodol, Čeľadice, Nové
Sady a domáce mužstvo
Nitrianske Hrnčiarovce. Naši dorastenci po
zápasoch v skupine, kde zdolali Vinodol 5:4 a remizovali s
Hrnčiarovcami nad Parnou 1:1,
postúpili do finále. Vo finálovom zápase po dramatickom
priebehu nakoniec zvíťazili nad
Žiranmi 2:1 a odniesli si domov
vzácnu trofej za celkové víťaz-

stvo a zároveň náš hráč Mário
Pargáč cenu pre najlepšieho hráča turnaja.
Spestrením letnej prestávky
vo futbalových súťažiach bol
futbalový turnaj mužov, ktorý sa
konal 10. júla v Nových Sadoch.
Zúčastnili sa ho mužstvá Lužianky, Čakajovce, Lukáčovce
a Nové Sady. V prvom zápase
podľahli domáci hráči mužstvu
z Lukáčoviec 5:6 na pokutové

miesto nastúpili Nové Sady proti
Lužiankam a po vyrovnanom
súboji boli nakoniec spokojnejší
hráči z Lužianok, ktorí zvíťazili
2:1. Vo finálovom súboji medzi
Čakajovcami a Lukáčovcami sa
napokon usmialo šťastie na hráčov z Lukáčoviec a tí si domov
odviezli víťaznú trofej po víťazstve 2:0. Cenou pre najlepšieho
strelca turnaja bol odmenený
Martin Búcora zo Šurianok. Na

Športová
olympiáda
Pekné športové dopoludnie sa konalo
8. mája v Základnej škole s Materskou školou Lužianky. Deti z okolitých materských škôl súťažili v behu,
v skoku do diaľky a v hode. Športová
olympiáda začala slávnostným nástupom a slovenskou hymnou. Za našu
materskú školu súťažili predškoláčky
Lenka Patylová (skok), Lenka Horváthová (beh), Emka Pustaiová (hod).
Všetky deti predviedli svoje telesné
zdatnosti a schopnosti, za čo boli
odmenené diplomom a darčekom.
Lenka Patylová nám urobila veľkú
radosť, za skok do diaľky získala
striebornú medailu. „Leni ,držíme Ti
palce, aby sa Ti darilo aj v škole.“
Mgr. Z. Brezniaková

FUTB. TABUĽKY
III.Atrieda–muži
Klub
Z
1.Báb
26
2.Diakovce
26
3.Nové Sady 26
4.Žihárec
26
5.Dlhán/V.
26
6.H.Lefantovce 26
7.Dražovce
26
8.Lukáčovce
26
9.D.Lefantovce 26
10.Štefanovičová 26
11.V.Dolina
26
12.Podhorany 26
13.Hruboňovo 26
14.Šurianky
26

V
24
21
21
16
14
11
13
10
9
9
6
5
6
4

R
1
1
0
2
4
2
1
3
3
1
1
1
2
2

P SkóreBody
1 127:24 73
4
76:38 64
5 111:43 63
8 80:29 50
8 84:48 46
13 59:63 35
12 56:70 34
13 66:56 33
14 54:73 30
16 56:93 28
19 49:93 19
20 34:126 16
18
27:81 17
20 40:88 14

Dorast–skupinaB
Klub
1.V.Zálužie
2.Nové Sady
3.Neded
4.H.Kráľová
5.Mojmírovce
6.Trnovec
7.Kráľován/V.
8.Hájske
9.Cabaj-Čápor
10.Jarok

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
15
13
13
10
8
8
7
6
4
0

R P
1 2
2 3
1 4
1 7
2 8
1 9
2 9
0 12
2 12
0 18

SkóreBody
75:23 46
69:32 41
81:31 40
52:35 31
48:43 26
59:44 25
33:78 23
62:69 18
24:51 14
7:104 0

Žiaci–skupinaC

kopy, keď v riadnom čase sa
zápas skončil 1:1. V druhom
zápase opäť rozhodovali pokutové kopy, kde bolo úspešnejšie
mužstvo z Čakajoviec, ktoré
vyhralo nad Lužiankami 3:2. V
riadnom čase sa ich zápas skončil remízou 3:3. V súboji o tretie

turnaji nastúpil v drese Čakajoviec a ako jediný dvakrát prekonal súperových brankárov. Súčasťou turnaja bola aj tombola
s dvadsiatimi cenami a domáci
usporiadatelia pripravili aj chutný guláš a bohaté občerstvenie.
P.N.

Klub
1.V.Zálužie
2.Zbehy
3.Mojmírovce
4.Nové Sady
5.Cabaj-Čápor
6.Lukáčovce
7.Výč.-Opatovce
8.Lehota
9.Jarok
10.Lužianky

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
17
16
13
12
9
7
5
3
3
3

R
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0

P SkóreBody
1 125:7 51
2 124:29 48
5 75:28 39
5 67:38 37
9
27:50 27
11
47:48 21
12 33:49 16
13 27:110 11
15 18:81 9
15 17:120 9

