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Milí priatelia,
prežívame obdobie letných prázdnin. Je
to čas, keď si naše deti užívajú slnečné dni
svojho voľna a rodičia majú možnosť tráviť s
nimi viac času. Dá sa prežiť nielen na dovolenke pri mori alebo v aquaparkoch, ale aj pri
výletoch na našu rozhľadňu, pri prehliadke
novej expozície v kaštieli alebo jednoducho
pri potulkách našim krásnym chotárom.
Pre skvalitnenie komfortu našich detí je
určený aj investičný projekt ,,Prestavba a
prístavba materskej školy v Nových Sadoch“. Obsahom projektu je pristavenie
jedálne so sociálnymi zariadeniami pre žiakov základnej školy, rozšírenie kuchyne a
jej skladových priestorov, vybudovanie bezbariérových vstupov, prekládky poškodenej
kanalizácie, zateplenia strechy a celej fasády.
Napriek veľkému rozsahu plánovaných prác
chceme projekt ukončiť v novembri tohto
roka. Kvôli rozsiahlym búracím prácam bude
pre bezpečnosť všetkých užívateľov budovy
vhodnejšie, ak bude vyprázdnená a necháme
ju úplne k dispozícii stavbárom. Strava sa
bude pripravovať v priestoroch firmy I food
(budova v susedstve obecného úradu), kde
sa tiež budú stravovať žiaci základnej školy.
Deti z materskej školy budú využívať priestory podkrovia obecného úradu, kde sa im strava bude prinášať. Verím, že úsilie vynaložené
pri realizácii tohto projektu a dočasná zmena,
ktorej sa budeme musieť prispôsobiť, budú
odmenené vysokokvalitným výsledkom. Na
tomto mieste mi dovoľte oceniť prístup rodičov detí materskej školy, ktorí zabezpečili
finančné prostriedky na výmenu časti poškodeného oplotenia dvora materskej školy. Po
získaní prostriedkov na doplnenie preliezok
na dvore materskej školy je to už druhá významná aktivita, ktorú si veľmi vážim.
Po vytrvalom snažení sa nám od júna 2018
podarilo uviesť do činnosti ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Začiatok
činnosti si bude od nás všetkých vyžadovať
trpezlivosť a snahu získavať potrebné informácie o systéme fungovania. Za pomoc pri
rozbehu ambulancie patrí poďakovanie aj
susedným obciam, ktoré sa na tejto aktivite
finančne podieľali nasledovne: Obec Čab –
2 000 €, Obec Kapince – 1 000 €, Obec
Malé Zálužie – zakúpenie a zapožičanie počítačovej zostavy do ambulancie lekárky za
približne 600 € a zapožičanie chladničky.
Naše snaženie sponzorsky podporil Aleš Zetka úpravou sanitárnych zariadení. Stavebné
úpravy realizoval bez nároku na odmenu
Roman Kollár. Za vyššie uvedenú podporu
ďakujeme všetkým zúčastneným subjektom.
Obec Nové Sady uhradila náklady súvisiace
so stavebnými úpravami a vybavením ambulancie v celkovej sume necelých 9 000 €.
Naďalej sa budeme v prevažnej miere podieľať na úhrade energií. Verím, že obetavý
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prístup MUDr. Boženy Uherovej prispeje k
zlepšeniu zdravotnej starostlivosti najmä o
seniorov a ležiacich pacientov. Oporou pre
pani doktorku je na pozícii zdravotnej sestry
Miroslava Pargáčová, obyvateľka Nových
Sadov. Dovoľte mi zaželať tomuto tandemu
veľa síla entuziazmu a hlavne veľa spokojných a vyliečených pacientov.
Riadiacim orgánom pre projekt rozšírenia vodovodu pre časti Kotrbál a Ceroviny
a vybudovanie úpravne vody pre časť Sila
sme boli vyzvaní na urýchlené uskutočnenie
výberu realizátorskej firmy. Táto aktivita riadiaceho orgánu dáva veľký predpoklad, že
sme úspešným uchádzačom, keďže s takouto výzvou neboli oslovení všetci žiadatelia.
Verejné obstarávanie k týmto aktivitám bude
ukončené v najbližších dňoch, nakoľko bolo
ukončené predkladanie ponúk, takže všetko potrebné je z našej strany uskutočnené.
V týchto dňoch nám bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného
príspevku na tento projekt.
Počas športového podujatia pre deti, ktoré
sa uskutočnilo 2.6.2018 na futbalovom ihrisku sme museli flexibilne riešiť aj krízový stav
v častiach obcí Kotrbál a Ceroviny. V dôsledku prívalových dažďov boli zatopené nehnuteľnosti našich obyvateľov a zanesené priekopy. Okamžite boli vykonané tieto práce:
- odstránenie ornice z povrchu vozovky,
- prehrnutie nánosov z krajníc počas búrky, zabezpečenie odtoku dažďovej vody z
cesty na polia – práce vykonané honom
- odčerpanie vody zo záhrad a blízkosti
nehnuteľností fekálom
- odstránenie zeminy z priepuste pri konečnej zastávke autobusu
- prečistenie priepuste v uvedenej lokalite.
Tieto práce zabezpečilo PD DEVIO Nové
Sady. Do záchranných prác sa zapojil aj Dobrovoľný hasičský zbor z obce Malé Zálužie,
ktorého členovia odčerpali svojou technikou
vodu z blízkosti súkromných nehnuteľností.
Obidvom subjektom ďakujeme za rýchlu pomoc.
V záujme riešenia nepriaznivej situácie v
oblasti protipovodňových opatrení sa uskutočnilo 13.6.2018 na obecnom úrade pracovné stretnutie za účasti zástupcov RSÚC
Nitra, SVP Nitra, Okresného úradu odborov
– životného prostredia, krízového riadenia,
cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
PD DEVIO Nové Sadya našej obce. Zúčastnené strany sa dohodli na nutnosti vykonať
ešte prehĺbenie priekop, prehĺbenie toku Kotrbálky medzi Novými Sadmi a Kotrbálom a
toku pri Silskom žliabku pod spodný okraj
priepustí, sfunkčnenie 8 ks priepustí (po prehĺbení priekop a toku Kotrbálky). V súčasnosti je väčšina prác uskutočnená. Veríme, že
riešenie protipovodňových opatrení zostane
naďalej prioritou pre všetky strany, ktoré na
vykonaných prácach participovali.

V sobotu 23. júna 2018 sme na obecnom
úrade riešili havarijnú situáciu, ku ktorej
došlo v dôsledku prasknutia rozvodov studenej vody. Uvedené rozvody neboli predmetom nedávno uskutočnenej rekonštrukcie,
preto likvidáciu nákladov si neuplatňujeme
od realizátora stavby, ale od poisťovne. V
tomto prípade zaujala poisťovňa veľmi seriózne stanovisko a poskytla dostatok zdrojov na likvidáciu škôd. Mnohé práce však
bolo treba vykonať hneď po zistení tejto
udalosti. Za rýchlu reakciu, veľké pracovné
nasadenie a ochotu treba poďakovať nielen
zamestnancom obecného úradu, ale aj poslancom a zamestnancom pošty a lekárne.
Práve zamestnanci uvedených dvoch prevádzok zažili takýto stav už trikrát v rozpätí rokov 2002-2008, preto sa im za vzniknuté ťažkosti ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme
za pochopenie. Naša trpezlivosť a schopnosť
reagovať na havarijný stav bola opäť skúšaná
aj o niekoľko dní, keď sme po daždi zistili
poškodenie novej podlahy v podkroví. Zistili
sme nepríjemnú skutočnosť, že je potrebné
vymeniť úžľabia na iba 17 ročnej streche,
pretože boli použité plastové dielce, ktoré sa
kvôli nízkej odolnosti voči poveternostným
vplyvom lámu. Uvedené časti strechy budú
nahradené kovovými profilmi.
V inom článku tohto vydania nášho občasníka Vám poskytneme detailnú informáciu o
skvalitnení technického vybavenia obecného
rozhlasu, preto na tomto mieste mi dovoľte
len upozorniť, že obsahom sms správzasielaných systémom, ktorý je napojený na
obecný rozhlas, nebudú oznamy, ktoré majú
krátkodobý charakter, ako napríklad predajné
akcie na trhových miestach v obci. S požiadavkou na vyplnenie podpísanej návratky, ak
chcete tento systém poskytovania informácií
využívať, sme sa na Vás obrátili z dôvodu
platnosti nových legislatívnych ustanovení
v oblasti ochrany osobných údajov. Ak máte
záujem o zaradenie do informačného systému a nemáte návratku, tieto tlačivá budú k
dispozícii na chodbe obecného úradu, kde
vyplnenú a podpísanú návratku môžete vhodiť do pripravenej schránky.
Počas jednej zo slnečných júnových sobôt
sa nám dostalo veľkej cti, pretože sme do stavu manželského uviedli našu kultúrnu referentku a štatutárku múzea Ivanku Tomanovú
a Jozefa Fojtíka. Mladomanželom Fojtíkovým želám nielen za seba, ale aj za zamestnancov obecného úradu, poslancov, členov
kultúrnej komisie a nás všetkých počas celého ich manželstva toľko lásky a šťastia, ako
z nich vyžarovalo počas ich svadobného dňa.
Do zostávajúcich letných dní Vám želám
veľa zdravia a spokojnosti. Verím, že nové
sily načerpáme spoločne aj na mnohých našich kultúrnych podujatiach.
starostka obce
Silvia Halvoníková
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ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
OD ROKU 1936
Nie nadarmo prepovedal Andrej Hlinka, že r. 1938, v ktorom
jeho strana si vzala heslo „v novom roku do útoku“ bude pre
Slovákov tak významný a dôležitý, ako bol pamätný rok 1918.
Čo sme všetko prežili za týchto
365 dní, koľko úzkostí a neistôt
zaľahlo na nás!
Dňa 12. júna boly voľby do
obce. Tunajšie politické strany sa
sdružily v jednotnú Kandidátku.
Agrárnici, ako najväčšia tunajšia
strana dohodli sa so sociálnymi
demoktrami v takom smysle, že
im sľúbili dať úrad podstarostu,
ľudáci, aby získali jeden mandát,
upustili od toho. Keď komisár
Kutlík z okresného úradu z Nitry,
ktorý prevádzal tunajšie voľby,
vysvetlil občanom, že teraz vystupujú sjednotení, teda ako jedna strana a že podmienky v dohode, ktorú medzi sebou zavreli,
keď nie pre iné, aspoň z mravnej
povinnosti treba dodržať. Agrárnici však, nehľadiac na mravné
ohľady, úmyseľne strhli moc len
na seba a zapríčinili tak všeobecné sklamanie. Starostom sa stal
Martin Slávi. Tieto voľby sú klasickým príkladom, že náš ľud je
politicky neškolený a až veľmi,
veľmi zaostalý. Každý hľadí len
na svoj osobný záujem a dobro
spoločné trpí.
Keďže naše cesty vždy boly
ozaj v úbohom stave, obec najmä
v poslednom čase stará sa veľmi
o nápravu. Zak tohoto leta vyštrkovali cestu, vedúcu do Carovín
a na úseku cesty pri r. Kat.fare a
r. kat. škole previedli štetovanie
a štrkovanie. Keďže tento úsek
patrí už do Silského chotára a
obec nebola povinná ho upravovať, i touto cestou r. kat. farský
úrad a spáva r. kat. školy vyslovuje predstavenstvu obce svoju
najhlbšiu vďaku za to, že hľadelo
na dobro katolíckych detí a veľ-

kodušne toto dielo vykonalo.
Treba aby aj dediny boly spojené s ostatným svetom pomocou
moderných dorozumievajúcich
prostriedkov. Preto bol zavedený
telefon na notársky a na poštový
úrad. Pre tento cieľ obec dostála
subvenciu od krajského úradu.
Trma – vrma, ktorú naše kraje prežívaly od mája, vlastne od
obsadenia Rakúska Nemeckom
ešte v marci, vždy viacej rástla.
Naša vlasť ČSR cítila, že nápor
Nemecka je veľmi silný. Ale každý nápor budí odpor. A tak keď
pálčivé otázky zodpovední činitelia štátni oboch krajín nevedeli
nijako vyriešiť pokojnou cestou,
dr. E. Beneš, prezident ČSR, vyhlásil 23. sept. všeobecnú mobilizáciu. Boly to smutné dni,
plač všade. No ČSR opustená a
zradená veľmocami Angliou a
Franciou, ktoré ju vlastne zrodily, upustila od násilného riešenia
otázok a prijala požiadavky Nemecka, podľa ktorých sudetské
kraje pripadly k Nemeckej ríši a
vôbec hranice nášho celého štátu
maly byť znova upravené. Bolo
isté, že po takejto kapitulácii
nášho štátu musel padnúť aj politický systém, ktorý sme mali 20
rokov. Prezident ČSR dr. Eduard
Beneš vzdal sa svojho úradu, ním
padol centralizmus pražský, slovenský národ na historickom manifestačnom shromaždení 6.okt.
v Žiline vyslovil sa radikálne za
autonomiu pre Slovensko, vláda
arm. gen. Jána Syrového v Prahe prijala usnesenie slovenského
národa, menovala prvú slovenskú
vládu na čele s dr. Jozefom Tisom
a tak začala sa nová epocha dejín
ČSR na princípe národnostnom,
totiž štát Čechov, Slovákov a
Rusínov. Slovenská vláda hneď
sa dala do práce, bojovala mužne,
keď sa upravovaly hranice Slovenskej krajiny s Maďarskom a s
Poľskom. Žiaľ, že vo radostnom
6. októbri, keď sa splnil sen Andreja Hlinku – autonomita, aby
totiž na Slovensku boli pánmi
Slováci, musel prísť 2. november,

bolestný deň pri všetkých Slovákov, lebo vtedy Maďari urvali
nám z nášho Slovenska mnoho
poľa a mnoho tisíc duší. Všetky
tieto udalosti maly živú ozvenu aj
v našej obci. Autonomiu privítali
žiaci r. kat. školy veľmi nadšene,
vyli na cintorín, odkiaľ je najkrajší a najlepší výhľad na celú dedinu, a tam prejavili svoju radosť
hromovým zaspievaním hymny
Hej, Slováci! a piesne Hore Hronom, dolu Hronom.
Začiatkom októbra odišiel z
Ašakerti Administrátor Jozef Mihalkovič a na jeho miesto došiel
Eugen Kantov z M. Bábu.
V októbri utvorila sa aj v našej
obci Hlinkova garda, aby stála na
stráži a pomáhala konsolidovať
pomery. Je to chvála pre Slovákov, že prevrat previedli nekrvavo , dôstojne, jednotne. Posledná
nedeľa októbrova bola po celom
Slovensku v znamení slávenia
sa celého národa. Tak aj u nás
mali sme veľmi milú slávnosť. V
hostinci u Zdeníka zišlo sa hojne
občanov, privítal ich Eugen Kantov, r. kat. farár, hlavným rečníkom bol František Lűbke, r. kat.
správca – učiteľ, ktorý poukázal
na zhubné následky, ktoré boly
zapríčinené štvaním jednotlivých
strán, a nabádal prítomných k
jednote a svornosti, lebo len tak
dá sa pracovať za blaho národa.
Schôdzku zakľúčilo obecenstvo
zaspievaním Slov. hymny Hej,
Slováci.
Po sviatku slvatenia sa boly
vypísané na Slovensku voľby do
prvého zákonodarného snemu
slovenského na deň 18. decembra. Národ išiel do volieb sjednotený v Hlinkovej strane, strane
slov. národnej jednoty. Voľby
vyznely na celom 98% za vládu.
V našej obci sa predvečer volieb
bola usporiadaná manifestačná
schôdzka v r. kat. ľudovej škole,
na ktorej medzi inými prehovoril
vedúci notár Belo Kneppo, ktorý nabádal občanov, aby všetci
otvorene hlasovali ÁNO. Reč
mala úspech, na druhý deň celé

obyvateľstvo hlasovalo pod bielou zástavou. Táto stopercentná jednota je schálitebná najmä
preto, lebo tunajší ľud bol prvej
až príliš rozoštvaný politickými
stranami.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Ašakerť. Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho
ponechali v pôvodnej verzii.

HISTÓRIA OBCE
SILA OD ROKU 1930
I tento rok začína sa v znamení
častých a výdatných dažďov spojených s povodňami, takže stále
viac a viac ukazuje sa potreba
zregulovania potokov. Patričné
kroky k obstaraniu subvencie ku
týmto prácam boly tiež podniknuté.
Už od začiatku roku konajú sa v celom štáte veľkolepé
prípravy k dôstojným oslavám
dvaciateho výročia trvania Československej republiky. Vstupom
do týchto osláv je 1.február, deň
šesťdesiatich narodenín ministerského predsedu Dr. Milana
Hodžu. Aj naša obec sa pripojila
do rámca týchto osláv a malou,
ale milou slávnosťou prejavila
svoju oddanosť jubilantovi. Slávnosti sa zúčastnili spoločne so
žiakmi i dospelí.
S blížiacim sa jarom prichádza i prvá jarná slávnosť – slávnosť stromkov. Tento rok líši sa
od predchádzajúcich veľmi. Kým
minulé roky sadený bol iba jeden strom ako symbol toho roku
vysadené bolo z tejto príležitosti
celé stromoradie. Desiatky ovocných stromkov zdobia „Záhrady“
a to popri ceste vedúcej od „Vinohradov“ ku škole a po obidvoch
stranách chodníčka vedúceho od
školy k lúkam. Občania ochotne
odstránili rastúce tam agáty, aby
urobili miesto malým jabloňam,
čerešniam a slivkám.
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Už v prvých mesiacoch tohto roku volá sa v medzinárodnej
politike po zásade sebaurčenia, to
je, aby národy poťťažne menšiny
mohly si samé určiť, ku ktorému
štátu chcú patriť. Prvým príkladom tohto je Rakúsko, ktoré bolo
11.marca pričlenené k veľkému
Nemecku. V úvahu prichádza
však aj náš štát s početnými menšinami, z ktorých hlavne Nemci
žijúci v českých Sudetoch, sú
za pripojenie k nemeckej ríši. V
súvislosti s týmto bola náhle 21.
mája nariadená čiastočná mobilizácia niektorých mladších
ročníkov, lebo sa chystalo vraj
vojenské prepadnutie Česko –
Slovenska so strany Nemecka.
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Aj z našej obci boli niekoľkí odvolaní na českonemecké hranice.
Doma vládne zatiaľ strach a neistota. Ľud viac ako inokedy číta
noviny, počúva zprávy v radiu a s
napjatosťou očakáva ďalší vývin
vecí.
16. augusta zomrel v Ružomberku Andrej Hlinka veľký muž
bojujúci za práva Slovákov vo
veku 74 rokov. Na celom Slovensku bol nariadený národný
smútok.
Pomery sa nezlepšovaly, situácia bola stále napjatá a len poľné
práce umožňovaly tunajšiemu
ľudu abúdať a nevideť mračná
zaťahujúce hľadinu doterajšieho kľudného života. Prišiel 23.

septemrat a s ním vyhlásenie
všeobecnej mobilizácie všetkých
ročníkov do 40. roku. Stalo sa tak
v dôsledku rozhodnutia veľmocí
v Mníchove, podľa ktorého malo
Česko – Slovensko odstúpi všetky nemecké územia Nemecku.
K týmto nemeckým požiadavkám pristúpily však aj požiadavky Maďarov a Poliakov,
takže dňa 1. októbra, kedy Češipoostupne začali vyprázdňovať
susedské kraje, požadovalo už
aj Maďarsko odstúpenie Maďarmi obývaných krajov. V týchto kritických časoch odstupuje
5. októbra i sám prezident republiky Dr. E. Beneš. V súvislosti
s týmito udalosťami došlo dňa

6. októbra v Žiline k sjednoteniu
sa všetkých Slovákov a politických strán, pričom bola vyhlásená
autonomia Slovenska v takej forme ako ju žiadal nebohý Andrej
Hlinka. Súčasne bola ustanovená
i prvá slovenská vláda na čele
s ministerským predsedom Dr.
Jozefom Tisom.
.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.

Oznam o komunálnych voľbách
Dňa 6. júla 2018 vydal predseda Národnej rady SR rozhodnutie
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.Voľby sa budú konať
v sobotu 10.novembra 2018.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať občan, ktorý má v obci trvalý pobyt a v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov.
Za starostu obce môže kandidovať občan, ktorý má v obci trvalý
pobyt a v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov.
Kandidovať možno na kandidátnej listine politickej strany alebo
koalície, alebo ako nezávislý kandidát.

Mesiac knihy bez knižnice
Marec je mesiac, ktorý každoročne venujeme knihám. Väčšinou prichádzali do knižnice deti
zo Základnej školy s materskou
školou v Nových Sadoch. Vzhľadom na rekonštrukciu obecného úradu a vysťahovanie knižnice bol tento rok iný. Žiakov
sme privítali na obecnom úrade
v priestore zasadačky s malými
tvorivými dielničkami. Vrhli
sme sa na výrobu knihy. Žiaci
mali za úlohu vymyslieť príbeh
na vopred určenú tému. Či už to
bola rozprávka o kaštieli v Nových Sadoch, najkrajší prázdninový zážitok, opis školského
dňa alebo strašidelný príbeh. Zasadačka sa premenila na tajomné
bojisko s armádou, kráľovstvo
v ktorom bol mobil cennejší ako
zlato, na miesto, kde nás naháňali policajti. Všetky príbehy boli
očarujúce, plné dobrodružstiev
a fantázie. Zo začiatku to síce
bol boj, kým si deti vymysleli

ten svoj príbeh, ale zvládli to na
jednotku. Tvorby našich školákov sme si odložili a plánujeme
ich ponechať v knižnici, aby ste
si ich mohli prečítať.
Taktiež sme pripravili pre žiakov aj jednu špeciálnu úlohu,
s ktorou sa stretávajú bežne,
ale z druhej strany. Pozvali sme
ich, aby si vyskúšali rozhlasové
hlásenie v našom rozhlase. Pod
vedením pedagógov si deti pripravili rozprávkové pásma a hor
sa na obecný úrad. Poniektorí
sa obávali mikrofónu, iní mali
zase strach, že ich bude počuť
celá dedina a niektorí to zvládli tak, ako keby s mikrofónom
vyrastali. Deti si mohli vypočuť
v rozhlase niečo iné, ako len
správy, venované poväčšine ich
rodičom, ale rozprávky na krajší deň. Veríme, že sa vám takáto
milá činnosť našich detí páčila
a možno sa stane aj tradíciou.
redakcia

Informácie ohľadne komunálnych volieb sú zverejnené na
www.novesady.sk/úrad/komunálne voľby 2018 a podrobné informácie nájdete na www.minv.sk/?volby-oso2018.
V prípade záujmu kandidátov na starostu a kandidátov do obecného zastupiteľstva o mediálny priestor je potrebné kontaktovať Ivanu
Fojtíkovú prostredníctvom emailu: ivana.tomanova@novesady.sk
alebo telefonicky 0904 621 557.
redakcia
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Novosadská brázda na Celoslovenských dňoch poľa

Druhý júnový týždeň sme mali
možnosť zúčastniť sa na Celoslovenských dňoch poľa, ktoré
sa uskutočnili v Dvoroch nad
Žitavou. Za našu obec sa tam
vybrali zástupcovia obce, obecného zastupiteľstva a členovia
kultúrnej komisie. Našim cieľom
bolo odprezentovať naše podujatie Novosadská brázda a prilákať
nových sponzorov, návštevníkov

a podporiť Jozefa Štefanku, ktorý tam súťažil so svojim traktorovým tátošom. Od rána bolo
veľmi horúco aj napriek tomu,
že sme čakali dážď, lebo ako to
už býva na Novosadskej brázde – vždy nám zaprší. Naložili
sme plagátiky, vizitky, fotografie
a hurá na cestu. V Dvoroch sme
mali vyčlenený priestor na náš
propagačný stánok. O miesto

sme sa delili so zástupcami podobného podujatia, konkrétne
„Traktormánie“. Ide o Majstrovstvá Požitavia v orbe, ktoré sa konajú 25. augusta na futbalovom
ihrisku v Mani. Ešte sme nemali
pripravený stánok a už sa pri nás
zastavovali okoloidúci s otázkami ohľadom nášho podujatia, či
už súťažiaci, alebo iba návštevníci. Jeden tím sa vydal na prvú

okružnú jazdu na lov sponzorov,
aby bola „brázda“ zase o niečo
kvalitnejšia a lepšia. Ďalší tím sa
venoval príprave gulášu a posledný mal na starosti propagáciu pri
stánku. Ani sme sa nenazdali a
všetky naše letáky sme rozdelili
medzi okoloidúcich. Dostali sme
veľa prísľubov nových návštevníkov a dokonca aj nových súťažiacich, ktorí doposiaľ o našom
podujatí ani netušili. Veľmi nás
potešil záujem okoloidúcich aj o
našu obec, kaštieľ a rozhľadňu a
získali nové tipy na prázdninové
výlety s deťmi, vnúčatami a rodinami. Dúfame, že sa aj vy prídete
pozrieť medzi nás a užijete si v
spoločnosti rodiny a priateľov
príjemne prežitý deň. Dovoľte mi
touto cestou poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva,
členom kultúrnej komisie a ostatným prítomným, že si našli čas aj
počas pracovných dní na pomoc
získania finančných prostriedkov
na Novosadskú brázdu a jej propagáciu.
redakcia
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Obecná zabíjačka
Kedysi patrili zabíjačky medzi bežné činnosti domácností.
Bolo to akési pracovno – spoločenské podujatie. Zabíjačky
sa robili zvyčajne v zimnom
období, pred Vianocami a cez
fašiangy. Pri tejto príležitosti
sa takmer na celom Slovensku
usporadúvala hostina, na ktorej
sa stretla celá rodina, susedia
a veľa rodinných známych.
U nás v obci sme tento rok pripravili zabíjačku 3. februára. Už
predvečer sa stretli všetci aktéri,
aby sa pripravilo všetko na skoré

sobotné ráno. Rozobralo a podelilo sa mäso, podľa toho, ktoré ide do klobások, do jaterníc
a do pripravovanej kapustnice.
V sobotu v skorých ranných
hodinách už bolo vidieť dym
valiaci sa z kotlov pri obecnom
úrade. Nálada bola aj napriek
chladnejšiemu a hlavne veternejšiemu počasiu výborná. Veľmi
nás potešilo, keď sa z obchodu,
či z prechádzky s vnúčatami zastavovali pri nás ľudia a spríjemňovali nám tieto dopoludňajšie
chvíle. Už okolo ôsmej hodiny

Poľovníci čistili revír
Miestne Poľovnícke združenie
Nové Sady už
tradične,
v jarných mesiacoch vykonáva zber
všetkého komunálneho aj iného
odpadu v katastroch jednotlivých
obcí, z ktorých je vytvorený
poľovný revír. Odpad tam prinesú
nezodpovední občania, nielen
z obcí nášho regiónu, ale aj z iných
okolitých miest a obcí, čo sme
v niektorých prípadoch zistili

podľa adries, ktoré zanechali
v odpade na rôznych tlačivách.
Našou snahou bolo zapojiť do tejto
činnosti aj verejnosť jednotlivých
obcí, keď bola akcia vyhlásená
v miestnom rozhlase v každej
obci. V prvom roku sa zapojila
časť občanov, no po ďalšie roky
záujem občanov, nepoľovníkov,
priložiť ruku k dielu klesal, čo
je na škodu, pretože pri väčšom

sa začali vyrábať tradičné zabíjačkové dobroty. Ustanovila
sa ochutnávacia skupina, ktorá
dala zabrať svojim chuťovým
pohárikom, aby našli tú pravú
chuť týchto špecialít. Následne
náš čakala ďalšia ťažká úloha
a to upiecť klobásky. Všetky
sme previezli do Materskej školy
v Nových Sadoch, kde ich naše
zabíjačkové „spolupáchateľky“
upiekli. Už okolo 14:00 hodiny
sa začali pri úrade schádzať záujemcovia o jaternice, klobásky
a kapustnicu. Hala nášho úradu
sa rýchlo naplnila a pri výdaji
veru mali dievčatá čo robiť, aby
všetko stíhali. Zabíjačkové vý-

robky sa míňali a ľudia napriek
chladnému počasiu pobudli
s rodinou a priateľmi v našej spoločnosti. O zábavu a sa postarala
Spevácka skupina Čabanka, ktorá nás svojim hudobným vystúpením nielen pobavila, ale najmä
potešila. Najedení a s dobrou náladou sa návštevníci tejto akcie
pobrali domov. A nám už zostáva iba jediné, a to poďakovať sa
Poľnohospodárskemu družstvu
Devio Nové Sady, že sponzorsky
podporil toto podujatie a Materskej škôlke v Nových Sadoch,
ktorá nám zapožičala kuchyňu
na prípravu týchto dobrôt.
redakcia

množstve prítomných sa dá
vyzbierať oveľa väčšia plocha
jednotlivých katastrov. V prvom
roku konania zberu boli vyzbierané
3 veľké traktorové vlečky rôzneho
odpadu, čo postupne klesalo,
no napriek tomu sa každý rok
vyzbiera minimálne jedna vlečka
(viď. foto). Je potrebné, aby sa
každý nad svojou činnosťou pri
nakladaní s odpadom zamyslel
a neznečisťoval zbytočne naše
prostredie, najmä ak sú vytvorené
podmienky na separovanie a zber
odpadov. Materiálne nám na zber

po minulé roky pomohli jednotlivé
obce
plastovými
vrecami.
Najväčšiu materiálnu pomoc
poskytlo
Poľnohospodárske
družstvoDevio Nové Sady a to
technikou na odvoz odpadu z revíru
traktorom s vlečkou a každoročne
odvoz odpadu a úhrada na verejnú
skládku odpadov.Na záver by som
si želal, aby si čoraz menej ľudí
mýlilo naše polia, medze, háje so
zbernými dvormi a udržovali naše
životné prostredie čisté a zdravé.
Ivan Jobek
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nadväzovať priateľstvá a spoznávať život a problémy mladých
ľudí vo svete.“ Tento rok sme sa
mohli tešiť, že sme súčasťou festivalu, nakoľko našu obec navštívil
Folklórny súbor Lučina z Brna.
Súbor vznikol v roku 1972 pri
Vojenskej akadémii v Brne. Historicky sa súbor venuje ľudovým
tancom a spevom zo Slovácka,
Valašska i Slovenska. V súčasnej
dobe je zameraný výhradne na
oblasti Kyjovska s dôrazom na

južné Kyjovsko. Z tejto oblasti pochádzala aj ich autentická krojová
výbava, ktorú nejedna žena obdivovala. Väčšiu časť ich repertoáru
tvoria tance – kyjovská, skočná,
boršovská. Na vystúpení nechýbal
samozrejme ani mužský ľudový
tanec verbunk, ktorý je zapísaný
na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Do
tanca ich hrala a hráva cimbalová
muzika Lučina. Súbor nás navštívil 4. júla vo večerných hodinách
v parku pri obecnom úrade. Na
vystúpenie sa prišlo pozrieť pár
našich obyvateľov, ale aj nadšenci

folklóru z neďalekých obcí. Hudobné vystúpenie trvalo približne
hodinu a všetci sme mali možnosť
spoznať niečo iné, ale stále podobné tomu nášmu. Na konci vystúpenia si pre nás FS Lučina pripravil
prekvapenie a to také, že vyzvŕtali
naše obecenstvo. Tancovalo sa
pokiaľ slnko nezapadlo. Dúfame,
že aj naďalej budeme plnohodnotným partnerom pre organizátorov
Akademickej Nitry, a že aj v budúcnosti budeme môcť privítať
ďalšie a ďalšie súbory z rôznych
krajín sveta.
redakcia

bohužiaľ ja som už nestíhala, tak
som si aspoň „pribalila“ deti zo
Základnej školy v Nových Sadoch,
ktoré som stretla na ihrisku počas
družiny. Zdal sa mi to ako dobrý
nápad. A veru aj bol. Majú tam
totižto krásne zariadenú izbu.
Hneď ako som do tejto čarovnej
miestnosti vošla, nevedela som
kam sa mám pozerať skôr. Detičky
sa spolu so mnou nestíhali otáčať

a sledovať, čo všetko sa do takej
malej miestnosti zmestí. Všade
okolo nás boli krásne vyšívané
kroje, sukničky, vesty, šatky, obrusy
a veľa iného. Dokonca deti mali
možnosť si niektoré časti kroja aj
obliecť. Chlapci obdivovali najmä
staré rádiá a klobúky. Predsedníčka
Tatiana Balúchová nám spolu
s Boženou Náhlikovou ukázali
nádoby, do ktorých sa kedysi dojili

kravy, kosu a vidly na pole, ale aj
nádherný medovníkový domček.
Porozprávali nám, ako trávili čas
keď boli mladé, ako chodili do
školy a aké povinnosti ich denne
čakali doma. S deťmi sme potom
poďakovali za pekne strávený
čas a odobrali sme sa domov.
Touto cestou ešte raz veľmi pekne
ďakujem za pozvanie.
I.F

Folklór od našich susedov
Festival Akademická Nitra je
medzinárodný akademický festival folklórnych súborov, ktorý
má tradíciu už 41 rokov. Podľa
hlavných organizátorov: „Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny
vzťah k národným tradíciám, podnecovať tvorivý elán vo vysokoškolských folklórnych súboroch,
konfrontovať dosiahnuté výsledky
vo folklórnej záujmovej činnosti,
vzájomne si vymieňať skúsenosti
z práce so zahraničnými súbormi,

Na návšteve
V jeden pekný deň som dostala
milé pozvanie na návštevu.
Jednota dôchodcov Slovenska v
Nových Sadoch mi ukázala zákutia
ich klubu, v ktorom sa stretávajú a
trávia svoj voľný čas spoločne.
Patrí sa, že by ste na návštevu
nemali prísť s prázdnymi rukami,
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Prahou očarení, šťastím unavení...

Tak vypadávali na konečnej
v Nitre z autobusu do náručí
svojich mám a tatov deviataci
zo Základnej školy v Nových
Sadoch. Ktorý z nich by bol
uveril, koľko zázrakov sa dá
zažiť počas štyroch zdanlivo
obyčajných dní!? Uvítanie popoludní prvého dňa na pražskom autobusovom nádraží
Florenc bolo dusné, prvá električka cudzia a tesná, ale hotelová recepcia bola pre svojich
očakávaných a vítaných hostí
plná ochoty a úprimnej radosti
z ich príchodu. To sme si vyslúžili v minulých rokoch a tohtoroční deviataci nechceli na tom
nič meniť. Hneď sa skamarátili
s pokojskou Mášou a ubytovaniu nebolo čo vytknúť. Ale ani
našim deviatakom za správanie
na izbách či pri raňajkách a večeri v hotelovej sále. Tradícia
vážených a vrele vítaných hostí
tak zostala neporušená, naopak,
recepcia sa o našich deťoch vyjadrovala s nefalšovaným obdivom. A keď sa k nim pridal aj
majiteľ susednej reštaurácie,
kde nám pred odchodom domov nachystali skvelý obed,
a verejne sa deťom poďakoval
za správanie, jeden zázrak bol
dovŕšený. Tie ďalšie sa diali pri
potulkách Prahou a jej okolím.
Obávané neznámo - pražské
metro - bolo záhadou len po
stanicu Nádraží Veleslavín. Odvtedy bolo naším pomocníkom
pri presune krížom-krážom po
Prahe. Tiež to boli električky
a autobusy, ba i vlak. Tak sme

boli v Lidiciach i na Karlštejne. V Lidiciach všetci uverili,
že tu plače tráva na miestach,
kde sa kedysi hrávali deti, ktoré
navždy skameneli v súsoší na
svahu. Očami, ktorých výrazy
nemožno opísať, sa budú navždy nemo dívať na svoju rodnú dedinku, ktorá padla za obeť
zvrhlej fašistickej genocíde začiatkom júna 1942 ako odplata
za atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Pocity,
ktoré vami lomcujú na jednom
z najpamätnejších miest našej
spoločnej novodobej histórie,
v krypte Kostela svatého Cyrila a Metoděje v Prahe na Resslovej ulici, kde prežívali svoje posledné hodiny parašutisti
Slovák Jozef Gabčík, Čech Ján
Kubiš a päť ďalších mladých
hrdinov, ktorí atentát zrealizovali a zaplatili životom, slovami
tiež nevystihnete. Karel IV. z
rodu Luxemburgovcov, ktorého
sme navštívili v Múzeu voskových figurín v Celetnej ulici,
nám ponúkol na obdiv viacero
zázrakov, ktoré pre nás v Prahe a okolí zanechal. Chrám sv.
Víta na Pražskom hrade, Karlov
most i Karlštejn. Do dedinky v
podhradí nás dopravil pohodlný
vlak, ale na hrad sme to museli
vyšliapať. Nádvorie sa ako vždy
hmýrilo nedočkavými turistami,
ale my sme dali prednosť objavovaniu prírodných zázrakov v
širšom okolí Karlštejna. Osviežili sme sa v priezračnej vode
bývalého vápencového lomu
Malá Amerika, pofotili vo vý-

hľadoch lomu Mexiko, kde v
nedávnej minulosti kruto zaobchádzali s politickými väzňami,
aby sme vzápätí v úžase zastali
na vyhliadke nad lomom Veľká Amerika, ktorý môže smelo
konkurovať Grand Canyonu v
USA. Večer však výhľad z televíznej veže na Žižkove na večernú Prahu bol jedinečný a bol
pre nás zážitkom bez konkurencie. Pražská ZOO bola na MDD
plná detí, bolo ich tam viac než
zvierat, ktorým čistili bazény
a výbehy, a tak sme nachádzali iba tabule s ospravedlnením.
Najviac nás mrzeli neprítomné
tulene. Ani policajti, ktorí mali
deťom ponúkať atrakcie, neboli veľmi na dohľad, a keď sa k
tomu na obed pridala búrka, tak
sme naozaj odtiaľ utekali, ako
sme vládali k najbližšiemu autobusu. Kvôli búrke odvolali na
Pražskom hrade hradnú stráž,
preto sme sa na ceremoniál
výmeny hradnej stráže museli
ráno znovu vrátiť. Ešte že sme
to ráno mali k dobru. K pozitívam MDD však patrila návšteva
pani učiteľky triednej, s ktorou
sme sa prešli okrem iného aj k
Múru Johna Lennona na Kampe, kde sme potom tajuplnou
prechádzkou trávili posledný
večer a užívali si aj nočné vltavské nábrežie so všetkými
zázrakmi, ktoré ponúka. Každý
návštevník Prahy si tam tie svoje nájde a zostanú mu navždy v
srdci.
Súčasná Praha však usilovne
chystá oslavy storočnice vzniku

nášho spoločného štátu, ktorého
stránky sú už síce dopísané, ale
spolupatričnosť stále cítite na
každom kroku. Mnohé symboly
Prahy sa tak cudne zahalili, aby
skryli usilovných majstrov, ktorí im na koniec októbra chystajú slávnostnú premiéru nanovo
zrekonštruovanej nádhery. Národní muzeum nad Václavákom
sa už síce pomaly zo zásteny
vyzlieka, jeho čiastočne odhalený nový vzhľad sme si vychutnali, zato orloj je ešte pyšne zastretý a jedinečné divadlo
nám nedoprial. K zázrakom
posledného, štvrtého dňa určite
patril Vyšehrad. Majestátne ticho Českého národného cintorína s velikánmi českých dejín
a kultúry, veľkolepý chrám, kde
sa schádzali svadobní hostia na
blížiaci sa obrad. Nevesty sme
sa ale nedočkali. Fascinovali
nás výhľady na Prahu, veľkolepý pokoj rozľahlého parku
s lavičkami na oddych a rozjímanie. A zhodnotenie výletu?
Najväčšou výhrou podľa deviatakov bolo vzájomné zblíženie
sa a poznanie, že im tie štyri
spoločne strávené dni zaplnili
mysle i srdcia zážitkami, ktoré
im ako spomienky budú natrvalo patriť a vracať sa vždy, keď
ich premôže nostalgia za vytrácajúcim sa detstvom. A o tento
zázrak sa žiadny deviatak určite
nebude chcieť pripraviť ani v
budúcnosti. V Základnej škole
v Nových Sadoch je pre nich
Praha zarezervovaná...
PaedDr. Edita Tisovská
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)
Blahoželáme
mladomanželom

Superhrdinovia
„Pozor, tento rok nás čaká
zmena!“ Táto veta vychádzala
z miestneho rozhlasu celé dva
týždne pred podujatím, ktoré
milujú najmä deti. Nezadržateľne sa blížil Medzinárodný deň
detí a aj podujatie venované len
im. A aká to bola zmena? Dlhé
roky boli naše deti naučené, že
sa zbierajú „slonady“ teda fiktívne peniažky za každú zdolanú disciplínu. Následne si deti
v bufetoch mohli vybrať čo im
do očka padlo a do nosa crnklo.
Verte mi, že tie najlepšie hračky
boli za pár minút z bufetu fuč.
Preto sme sa rozhodli, že vyskúšame niečo nové a uvidíme aké
to bude. Deti pri vstupe do areálu
dostali kartičky s 8 disciplínami a
tombolový lístok. Ten, kto prišiel
prezlečený za superhrdinu dostal
za snahu o jeden lístok naviac.

Športové hry
seniorov
V pondelok 11.júna sa konali
športové hry seniorov v Ivanke
pri Nitre. Za našu organizáciu sa
na hrách zúčastnili: Mária Černická, Karol Černický, Marta
Šunderlíková a Alojz Šunderlík.
Vedúcou bola Tatiana Balúchová. Všetci účastníci z nášho druž-

Tieto disciplíny boli pripravené
na ich zdolávanie. Na kartičku sa
zbierali farebné pečiatky a keď
už bola kartička plná, čakal deti
ruksak plný prekvapení. Za odovzdanú kartičku deti dostali ruksak, bublifuk, voskovky, cukríky,
chrumky a džúsik. Na výber boli
štyri jasné farby a to modrá, zelená, žltá a ružová. Deti mali času
koľko len potrebovali, aby naplnili svoje kartičky. Tí šikovnejší
zase čakali na súťaže o tombolové lístky navyše. A aké to boli
súťaže? Najprv sme si riadne
zatancovali na jeden super letný
hit, potom sme si zahrali hru, kde
museli byť uši riadne vyčistené a
nastavené a nakoniec sme sa vrhli do peny. Áno, do peny. Penové delo fúkalo penu na niekoľko
metrov do výšky a padala rovno
na deti. Najprv sme sa obávali,
či sa pena bude deťom páčiť, ale
páčila sa, ani sme sa nenazdali a
už tam boli takmer všetky. Keď

už pena vyprchala bol čas na žrebovanie tomboly. Cien bolo tento
rok okolo 120 aj vďaka sponzorom, ktorým nám pomohli toto
podujatie zorganizovať. Jediné,
čo sa nám nevydarilo bolo počasie. Ani nie v polovičke žrebovania prišla veľká búrka, ktorá niektorých odohnala domov.
Tombolu sme vyžrebovali, ale
bolo nám ľúto, že tam už nie sme
všetci. Snáď budúci rok už počasie nebude vyčíňať.
Dovoľte nám ešte poďakovať
sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc:
Adverti, s.r.o.
Kvetinárstvo Staňová
Lekáreň ALFA-Omega
Nitriansky samosprávny kraj
PD DEVIO Nové Sady
RETIC, s.r.o.
Rubikon Slovakia, pohostinstvo Homa
Stavebniny STAVIVO, s.r.o.
redakcia

stva absolvovali dve disciplíny.
A veru disciplín bolo na výber
veľa, napr. beh na 60 metrov,
hod granátom, hod guľou, hod
válkom, streľba zo vzduchovky a
kopanie futbalových jedenástok.
Na hrách bolo dokopy okolo 180
súťažiacich z rôznych klubov dôchodcov z okresu Nitra.
Naši zástupcovia sa umiestnili
nasledovne:
Mária Černická – III. miesto

hod guľou
Marta Šunderlíková – III.
miesto beh na 60 metrov
Karol Černický – II. miesto v
streľbe
Tieto výsledky nestačili na postup na krajské športové hry. No
nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a oprášiť staré známosti, porozprávať sa a načerpať sily.
A do budúcnosti „Športu zdar“.
Mária Černická

František Hříbal – Katarína Gabalcová
Branislav Boor – Martina Varačková
Jakub Halás – Alexandra Krošláková
Martin Urválek – Miroslava Kačerová
Šimon Kollár – Mgr. Barbora Šmitalová
Jozef Kubička – Martina Sveteníková
Ľuboš Tomka – Monika Biliková
Dávid Pacovský – Ing. OksanaReutska
Prišli na svet
Kristína Černická
Noemi Proksová
Jozef Šťastný
Mia Molnárová
Šimon Šelmeci
Ján Michalík
Peter Krajanec
Viktória Michalcová
Ema Bilenná
ElissaBoor
Alexander Zetocha
Patrik Vlačuška
Tomáš Konečný
Mia Valentová
Naši noví obyvatelia
Marek Suchý, Monika Suchá
Dominik Suchý, Lenka Černická
Zuzana Černická, Martina Boor
Mária Drbúlová, Eliška Bednáriková
Štefan Karvay, Tatiana Čaladiová
Štefan Hudec, Jana Hudecová
Dominik Hudec, Damián Hudec
Marián Rízek, Katarína Rízeková
Tomáš Rízek, Marek Poproč
Marcela Králičová, Matej Poproč
Lukáš Mráz, Natália Mrázová
Daniela Ráczová, Miloš Jašík
Nikolas Rácz, Peter Cintula
Monika Vičanová, Lukáš Brštiak
Ľuboš Tomka, Pavol Fekete
Mgr. Dominika Fekete , Oliver Fekete
Martin Launa, Iveta Launová
Martina Mikulová, Kristína Domaníková
Róbert Moravčík, Petronela Moravčíková
Anna Šudyová
Navždy nás opustili
Anna Poništová, Peter Varga
Peter Michalík, Ján Poništ
Margita Janišová, Mária Balúchová
Alžbeta Držíková, Margita Stejskalová
Katarína Marchalínová, Božena Čeladinská
Ján Šooš, Sidónia Belková
Amália Chovancová, Vilma Plesníková
Emil Machalka
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SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ

Stavali sa máje
Ako je už v Nových Sadoch
zvykom, nestaval sa iba jeden
máj, ale hneď niekoľko. Každá
časť, teda Ceroviny, Kotrbál, Sila,
aj Nové Sady si postavili ten svoj.
Pre každého najvyšší, najrovnejší,
najkrajší, najviac vyzdobený. Veď
kto by nebol na svoju prácu hrdý?
Pre každého je ten pravý, práve
ten svoj. Prípravy na toto rivalské podpichovanie o najkrajšom
máji sa začalo už v piatok, kedy
sa všetci spoločne vybrali do lesa
po drevo a na obhliadku. Výber
záležal na chlapcoch a chlapoch
v lese. Doviezli máje a drevo a
odišli spokojne domov. Hlavná časť sa začala až v pondelok
30.apríla. Všetci zabezpečovali
prípravy na svojom stanovisku.
Kopali sa jamy, chystali sa ohniská, všade rozvoniavali dobroty
a dievčatá pripravovali stužky.
Všetko frčalo tak ako malo. Máje
sa do výšky začali dvíhať okolo
17:00 hodiny. V Cerovinách, na
Kotrbály a v Sile máme silných
chlapov, ktorí máje zdvíhali ho-

lými rukami. V Nových Sadoch
sa tento rok staval máj hydraulickou rukou za pomoci futbalistov.
A keď už farebné stužky viali vo
vetre, mohlo sa začať opekať a
čakať na pekný program. Tento
rok nás opäť svojim vystúpením
potešil Detský folklórny súbor
Pelikánik pod vedením vedúcej
súboru Veroniky Ešše. Detičky
obehali všetky máje, kde ich za to
aj patrične všetci odmenili nielen
potleskom, ale aj milými pozornosťami. Prvé vystúpenie začalo
v Cerovinách a posledné v Nových Sadoch, kde si potom detičky mohli opiecť špekačky, alebo
sa občerstviť gulášom. Tento rok
k máju prišlo viac ľudí ako vlani
a preto dúfame, že ten ďalší bude
zase o niečo bohatší. Taktiež dúfame, že napriek tomu, že máme
namiesto jedného máju štyri a
ľudia sú pri ohniskách rozdelení,
že budeme fungovať ako jedna
veľká komunita, ktorá sa bude
môcť pochváliť krásami všetkých
májov a prechádzky po našich
štyroch májových stanovištiach
budú bežnou záležitosťou.
redakcia

Aj tento rok zorganizovala Súkromná základná umelecká škola
Evy Pacovskej už štvrtýročník
súťažnej speváckej prehliadky v
speve ľudových piesní SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ. Súťaž sa konala dňa 29. mája 2018 v Kaštieli
v Nových Sadoch a uskutočnila
sa s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Nové
Sady, za čo všetkým srdečne ďakujeme. Do súťaže sa prihlásilo
32 súťažiacich a nás veľmi potešilo, že sa prihlásili aj speváci
z Nitry, žiaci zo Základnej školy
Nové Sady, Lužianky, Čakajovce
a samozrejme z našej Súkromnej
základnej umeleckej školy. Speváci boli rozdelení do 3 kategórií,
podľa veku a nad ich výkonmi
bdela odborná porota v zložení
Lenka Barilíková, členka činoherného súboru Divadla Andreja
Bagara v Nitre, Jarmila Hittnerová – Frličková, herečka a speváčka, ktorú máte možnosť poznať z
TV JOJ a Markíza a pani učiteľka
Soňa Cabáneková, ktorá vyučuje
tanec na našej škole. Úlohu korepetítorky– hudobného doprovo-

duprijala Milena Majerová, tiež
učiteľka našej školy. Všetci speváci súťažili s plným nasadením,
spievali s radosťou a nadšením a
odborná porota nešetrila chválou
nad ich výkonmi. A my sa už teraz tešíme na ďalší jubilejný 5.
ročník speváckej súťaže SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ.
kategória A
1.miesto : Damián Peter Pudelka
2.miesto : Natália Danišová, Peter Bendík
3.miesto : Lukáš Sveteník, Daniel
Solgaj
kategória B
1.miesto : SophiaMiškóciová
2.miesto : Oliver Vašíček
3.miesto : Oliver Sucháň
kategória C
1.miesto : Marianna Cingelová
2.miesto : Yvonne Luková
3.miesto : Ester Presburgerová
Všetkým oceneným v mene Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej ešte raz blahoželám a prajem krásne prázdniny.
Eva Pacovská
riaditeľka školy

Stolnotenisový turnaj
Dňa 12. júla sa v obci
Pohranice uskutočnil Okresný
stolnotenisový turnaj seniorov
nitrianskeho okresu v stolnom
tenise. Tohto turnaja sa zúčastnilo
okolo 60 súťažiacich z toho
60 mužov a 14 žien. Všetci
súťažiaci boli rozdelení do skupín
podľa veku. Za našu Jednotu
dôchodcov Slovenska v Nových
Sadoch som bola hrať ja, Mária
Černická. V skupine, v ktorej
som bola zaradená som obsadila

III. miesto. Mojim cieľom bolo
si ísť zahrať stolný tenis, ale
najmä spríjemniť si deň vo
veľkom kolektíve a zabudnúť na
každodenné pracovné povinnosti.
Z môjho pohľadu to bol pekný a v
športovom duchu dobre vyplnený
celý deň. Aj keď som sa na turnaji
zúčastnila sama, mala som dobrý
pocit, že som pre seba a pre svoje
zdravie niečo urobila.
Mária Černická
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Noc v múzeu
V máji sa náš kaštieľ premenil na rozprávkové miesto.
Miesto, kde ste mohli stretnúť
nádhernú snehulienku, alebo
popolušku hľadajúcu svoju
črievičku, či šťastnú nevestu v
snehobielych šatách, čakajúcu
na svojho princa. Vonku strážili kaštieľ psík a jeho verný
kamarát žabiak. Hovorí sa, že
kto pobozká žabiaka, že sa premení na krásneho princa, no v
Nových Sadoch sa nášho žabiaka neodvážila pobozkať žiadna
malá princezná. Škoda, mohli
sme mať vlastného novosadského princa. Býval by v kaštieli
a možno by sa k nemu pridala
aj nejaká princezná a vyrástlo
by tu nové kráľovstvo. To sa
veru už nik nedozvie. Ale späť
k tomu nášmu podujatiu. Prvý
do kaštieľa pricestoval huňatý
bledohnedý Macko Lacko a to
hneď v piatok, aby sa stihol popozerať po múzeu a niečo nové
sa z histórie naučiť. Po mackovi
prišli v sobotu poobede aj deti.
A veru prišlo ich veľmi veľa, z
čoho sa srdečne tešíme. Princezné sa s deťmi odfotili, porozprávali sa a prezreli si spoločne všetky priestory nášho
kaštieľa. Vo veľkej koncertnej
sále sa od obeda chystalo di-

vadielko s názvom „Hadík Vadík a jeho časostroj“, na ktoré
sa istotne prišlo pozrieť skoro
každé dieťa v kaštieli. Predstavenie sa začalo o 16:00 hodine
zvonením divadelného zvončeka. Všetky deti sa utíšili a so
zatajeným dychom sledovali
čo sa bude diať. Určite sa dialo
niečo veľmi zábavné, pretože
všade naokolo bolo počuť detský smiech, a nie len detský.
Všetci sa zabávali na neuveriteľnom príbehu o cestovaní
časom hadíka Vadíka a jeho kamaráta zajka Fajka.Hadík Vadíkbol večne nespokojný. Stačila
len zmienka, že mu zas niečo
„vadí“ na dnešnej dobe a mladé
vedkyne KatrinaKatrinovova a
SilvaSilvastein vedeli koho poslať časostrojom skúmať dávne
„lepšie“ časy. U nás sa mu ale
páčilo, najmä deti ako pozorne
a poslušne počúvali a pozerali.
Po burácajúcom potlesku pre
naše umelkyne sa deti nevybrali
domov. Schodiskom sa vybrali
do podkrovia kaštieľa, kde ich
na stoloch čakali omaľovánky,
plastelína, korálky na náhrdelníky a deťmi obľúbené maľovanie na tvár. Tí odvážnejší sa odfotili s princeznami, nevestou,
alebo veselými zvieratkami.

Viac informácií nájdete
na internetovej stránke:

Neskôr sa pobrali domov si oddýchnuť a niektorí nám sľúbili,
že sa večer vrátia späť. A prečo večer? Lebo nás ešte čakala
strašidelná obhliadka kaštieľa.
Predtým nás ale svojim talentom potešila Divadelná skupina
Orlus s divadelným predstavením „Krv jej pristane“. Osobne
sme sa mohli stretnúť so šľachtičnou Alžbetou Báthoryovou.
Vypočuli sme si výpovede obetí
krvilačnej Báthoryčky, dozvedeli sme sa o najnovších trendoch v čiernej mágii a priučili
sme sa niečo o zaručených elixíroch mladosti a prevratných
novinkách v medicíne. Celým
predstavením nás prevádzala

upratovačka Rúžena, ktorá pobavila všetkých. Celé naše podujatie sme ukončili tajomnou a
trochu strašidelnou prehliadkou
kaštieľa. Za múrmi sa schovávala mŕtva nevesta, kráľ, ktorý
neúspešne hľadal svoje stratené
kráľovstvo, posadnutá snehulienka, čierna pani a veľa iných
strašidiel. Dúfame, že budúci
rok sa nám podarí takýto deň
a noc zopakovať a bude zase
o niečo lepší ako tento rok.
Určite plánujeme vytvoriť na
strašidelnú prehliadku menšie
skupinky, ktoré dostanú osvetlenie a tajomné zákutia kaštieľa
objavia samy.
redakcia

www.novesady.sk
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Čakáreň ako v lese
Určite sme skoro všetci zaregistrovali, že Detské zdravotné
stredisko v Nových Sadoch prešlo zmenou, ktorá prispela ku
krajším a zdravším priestorom
pre našich najmenších. Každý
rodič vie, aký strach dokážu mať
niektoré naše detičky z návštevy
u lekára. Častokrát ich motivujeme hračkami, knižkami a obrázkami v čakárni. Preto sa veľmi tešíme, že sa nám podarilo objaviť
talentovaného človeka, maliara
pána Norberta Maczka, ktorý sa
venuje maľovaniu detských izbičiek, ale aj sponzorskému maľovaniu ambulancií a čakární pre
detičky. S malou dušičkou sme
mu napísali email, ohľadne jeho
sponzorskej práce. Neubehla ani
hodina a už sme dostali odpoveď,

že nám našu čakáreň svojou kresbou skrášli. Našou úlohou bolo
pripraviť stenu na maľovanie
a prísť mu odomknúť. Pracovníci obecného úradu vystierkovali všetky priestory, vymaľovali
a upratali. Vybrali sme si obrázok
a netrpezlivo sme čakali, kedy
zazvoní telefón, so slovami: „Už
som tu.“ Ani sme sa nenazdali
a bolo to tak. Maľba bola hotová
za jeden deň a keď sme sa prišli
pozrieť ako to tam vyzerá, cítili
sme sa ako v rozprávkovom lese.
Dúfame, že sa tam tak cítia aj
naše detičky a že možno aj vďaka
takému peknému obrázku sa im
ľahšie chodí na ošetrenie k pani
doktorke.

Závidia nám...

me, že tento pekný zvyk stretnúť
sa aj s tými, čo svoje učiteľské
pôsobenie už ukončili, nemajú.
Veľakrát z ich úst preto počujeme,
že nám závidia. Sme nesmierne
vďačné za obetavosť a milotu našich mladších kolegýň a kolegov,
ktorí takéto milé stretnutie pripravujú. Nezabúdajú prizvať aj nepedagogických pracovníkov, ktorí si
to veľmi vážia.
Osobitne ďakujeme vedeniu
školy, že popri iných starostiach si
nájdu čas aj na nás. Pani riaditeľke
Mgr. Janke Gaťárovej patrí vďaka
za pekný emocionálny príhovor.
Mgr. Blažena Mesárošová

Každoročne sa teším na marec.
Nie preto, že to bol môj zvlášť
obľúbený mesiac, ale je niečím
výnimočný. Deň učiteľov je ten
„svetlý bod“. Naše milé novosadské kolegyne doteraz nikdy
nezabudli na tento učiteľský sviatok prizvať aj nás, čo si už nejaký
čas užívame život bez rušných dní
v škole. Sme doma a veľmi dobre
nám padne stretnúť sa, poklebetiť,
poobdivovať, čo nové zase v škole pribudlo. Často pri rozhovoroch
s kolegyňami z iných škôl počuje-

redakcia

Pátranie po minulosti
svojho rodu
Azda každý človek v živote
premýšľal o svojich predkoch.
Hľadal informácie o svojom pôvode – odkiaľ prišli jeho rodinní
príslušníci a ako žili. Na lepšie
spoznávanie minulosti svojej rodiny si ľudia vytvárali rodokmene. I v dnešnej dobe sú ľudia,
ktorí spisujú všetkých svojich
príbuzných, ku ktorým sa vedia
aj vďaka úradným zápisom dopátrať a vytvárajú si tak historický prehľad svojej rodiny, rodu.
V minulosti si rodokmeň maľovali v podobe fantastického stromu.
Na jeho konároch namiesto lis-

tov boli mená príslušníkov rodu
a mnohokrát i významné rodinné udalosti. Piataci sa pustili tiež
do pátrania po svojich predkoch
a nájdené informácie spracovali
do krásnych rodokmeňov, ktoré
pripomínali stredoveké listiny.
Voľné miesta vyplnili rodinnými
erbmi, ktoré si pre svoje rodiny
navrhli. Listinu opatrili i visiacou pečaťou. Svojou šikovnosťou
a zanietením si vytvorili pekný
historický prehľad o svojich predkoch a do svojej triedy i peknú
výzdobu dýchajúcu históriou.
Mário Ručkay

Kroj – kultúrny odkaz
našich predkov
Kroj alebo ľudový odev
označoval
oblečenie
ľudu
žijúceho na dedinách, ktorý sa
v minulosti zaoberal prevažne
roľníctvom a pastierstvom. Na
vznik a vývoj kroja vplývali
najmä domáce suroviny, druh
práce a zamestnania, spoločenská
a triedna príslušnosť, náboženstvo
a svetonázor, styk s cudzinou
a s historickou módou vyšších
spoločenských vrstiev. Okrem
toho naň pôsobili i spoločenské
funkcie – odlišoval sa odev
pracovný, sviatočný, obradový i
na iné príležitosti. Význam mali
aj biologické znaky, príslušnosť
k pohlaviu, vek, rodinný stav

a zadelenie do rodiny. Spojitosť
viacerých faktorov vplývala aj
na postupné utváranie krajových
charakteristík kroja.
Šiestaci na regionálnej výchove
vypracovali spoločný projekt zameraný na pestrosť a rozmanitosť
slovenských ľudových krojov. Na
mape Slovenska s vyznačenými
regiónmi postupne pribúdali pestrofarebné kroje. Úlohou každého
šiestaka bolo vytvoriť postavičku
muža a ženy v kroji typickom pre
zvolený región. Výsledkom spoločného projektu šiestakov bola
pútavá 3D mapa Slovenska venovaná ľudovým krojom.
Mário Ručkay

Historický 3D prehľad
ľudských obydlí
Šikovnosť a zanietenie našim piatakom veru nechýba. No
v tomto prípade je nutné pochváliť aj ich rodičov, ktorí pomohli s
tvorbou projektov. Na hodine dejepisu sme mali tému, ktorá bola
venovaná ľudským obydliam. Postupne sme si prešli jednotlivými
typmi príbytkov, ktoré si človek
vytváral v snahe chrániť sa pred
nepohodou počasia i predátormi.
V našom putovaní sme sa dostali až do súčasnosti a k súčasným
trendom v budovaní príbytkov.
Záver tejto témy tvorilo video
o budúcnosti našich miest a dedín, ktoré zobrazovalo budúcnosť

bývania a rôzne výdobytky techniky. Moderné mestá siahajúce do
oblakov, energeticky nenáročné
budovy s kopou zelene ako pripomienkou na životné prostredie,
ktoré si človek takmer úplne zničil. Zhmotneným výsledkom tejto
témy na vyučovaní boli úžasné
stavby, ktoré sa začali v triede
zhromažďovať ako huby po daždi. Praveké chatrče, drevené
domce, koliby, rodinné domčeky
i vízie o bývaní v budúcnosti, to
všetko sa stalo súčasťou historického 3D pohľadu na ľudské
obydlia.
Mário Ručkay

Janko Hraško
Kto by nepoznal krásnu
rozprávku o Janíčkovi, ktorý bol
ako hrášok veľký, no svojimi
skutkami mnohokrát prekonal
i najsilnejšieho z najsilnejších.
Na hodinách čítania sme sa vrátili
k nádherným rozprávkovým
príbehom. Prečítali sme si príbeh
Janka Hraška, porozprávali sme
sa o tomto maličkom silákovi aj
o jeho dobrodružstvách. Nejaké
to šibalstvo, ktoré mohol spáchať,
sme mu ešte vymysleli, aby sa jeho

príbeh rýchlejšie šíril. Keď sme
tak nášho rozprávkového hrdinu
dôkladne prevetrali, pustili sme
sa do tvorby ilustrácií. Tie výjavy
z rozprávky, ktoré sme si najlepšie
zapamätali, sme potom premenili
na krásne obrázky zachytávajúce
Janka Hraška na všetky spôsoby.
Našimi obrázkami sme zaplnili
nástenku na chodbe, aby aj ostatní
na Janka Hraška, siláka veľkého
ako hrášok, nezabudli.
Mário Ručkay
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Návšteva výstavy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a kozmonautika
V znamení prebúdzajúcej sa
prírody a vlády jari, obdobia,
kedy sa pomaličky rozbiehajú
naše potulky za históriou, sme
sa vybrali na výstavu venovanú
významnej osobnosti slovenskej
vedy a politiky – MilanoviRastislavovi Štefánikovi. Súčasťou
tejto výstavy bol i svet kozmonautiky a dobývania vesmíru
človekom. Výstava bola inštalovaná v kaštieli, takže náklady

spojené s cestovaním sa rovnali
nule. Zato informácií na množstve banerov bolo neúrekom.
Najskôr sme sa venovali Štefánikovi, jeho krátkemu, no
veľmi plodnému životu. Jeho
život sme prešli od detstva, cez
cestu za vzdelaním, spomenuli sme si jeho vojenskú a politickú kariéru, až sme sa dostali
k predčasnej smrti tohto významného Slováka a jedného

Nádherný svet bájok
Tulipán a fialka
Raz prekrásny tulipán krútil nad tým hlavou,
že fialka v priateľstve žila so žihľavou.
Do záhrady prišiel pán jedného dňa zrána,
uvidel i odtrhol kvietok z tulipána.
Siahol i na fialku, na jej kvet a puky,
ale tu mu žihľava popálila ruky.
Keď sa na to tulipán odtrhnutý díva,
povie: ,, Hľa, i chatrný priateľ dobrý býva!“
Jonáš Záborský

Deň matiek
„Láska matky je palivo, ktoré
umožňuje normálnym ľudských
bytostiam urobiť nemožné.“
Sophia Loren

zo zakladateľov 1. Československej republiky. Potom už
naše kroky viedli do hlbín vesmíru, k prvým priekopníkom
vesmírnych letov. Spoznali
sme vesmírne projekty bývalého ZSSR i USA i osudy prvých ľudí, ktorým sa podarilo
opustiť našu planétu. Odhodlanie a statočnosť týchto ľudí
nám umožnili snívať o takých
veciach, akými sú základne na

Asi v šiestom storočí pred Kristom putoval
po starovekom Grécku Ezop a svojimi príbehmi
zabával poslucháčov. Dnes by bol milo prekvapený, keby zistil, že množstvo jeho poučných
príbehov bolo zozbieraných a vydaných knižne.
Možno by ho prekvapilo i to, že jeho príbehy sú
aktuálne i dnes a ľudia sa od jeho čias len málo
zmenili. Ezop vo svojich príbehoch upozorňoval na zlé správanie a nepekné vlastnosti ľudí.
Cez príbehy o zvieratách, rastlinách a neživej
prírode sa snažil ľudí poučiť a napraviť ich.
Za každým príbehom bolo jasne sformulované ponaučenie, ktoré malo ľudí nasmerovať na
cestu dobra. V čase, keď Ezop rozprával svoje
poučné príbehy, určite netušil, že sa vďaka nim

V jednu májovú nedeľu Základná škola v Nových Sadoch usporiadala pri príležitosti Dňa matiek
krásne popoludnie plné spevu
a tanečného vystúpenia. Deti svojim vystúpením obdarovali svoje
mamičky a babičky a poďakovali
im za ich lásku, ochotu, trpezli-

Mesiaci, vesmírna turistika a
cesta na červenú planétu – Mars.
Po vzhliadnutí výstavy sa žiaci
rozdelili do pracovných skupín a
vo vedomostnom kvíze si mohli
preveriť svoje novonadobudnuté
vedomosti. Darilo sa im dobre,
no víťazom mohlo byť len jedno
družstvo. Prvenstvo z vedomostného kvízu si odniesli piataci,
ktorých potešila sladká odmena
i upomienkové predmety.

stane nesmrteľným a jeho príbehy sa aj o stáročia neskôr budú páčiť deťom aj dospelým čitateľom. Mnoho ďalších autorov venovalo časť
svojej tvorby aj bájkam, príbehom, v ktorých
vystupujú zvieratá, rastliny a konajú ako ľudia.
Zo slovenských bájkarov ja najznámejší Jonáš
Záborský.
Niekoľko Ezopových bájok sme si na hodinách čítania prečítali i my. V príbehoch sme
hľadali zlé konanie zvieratiek a tiež sme premýšľali nad ponaučením vyplývajúcim z príbehu . Z nádherného sveta bájok sme si priniesli
množstvo ilustrácií, ktoré vyzdobili našu chodbu.
Mário Ručkay

vosť a pomoc. Veľmi ma teší, že
sa tento rok k organizácii podujatia nesmelým krôčikom pripojila
aj Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Nových
Sadoch, a to milým občerstvením
pripraveným pre všetky mamičky
a babičky a obec, ktorá zabez-

pečila pre tieto dámy bezplatné
skrášlenie v kaštieli. Dúfame, že
táto malá spolupráca sa rozrastie
a vyrastie z nej milé kultúrne podujatie venované našim najmilším
mamičkám.

Vyskúšala každý jeden tobogán
a nie iba raz. Pre tých, ktorí majú
radšej kľudnejší pobyt na kúpalisku boli k dispozícii horúce bazény
s rôznymi masážnymi prvkami,
alebo plavecký bazén. Zacvičili
sme si s animátormi zumbu, relaxačné cvičenia, deti súťažili
v detských bazénoch a stihli sme aj
penovú párty. Teda nie celú, lebo
keď som sa pozrela na hodinky, neverila som svojim vlastným očiam.

Veď už bol čas odchodu. Rýchlo
som sa teda prezliekla a namierila
som si to k autobusu, kde sme sa
okolo 17:00 začali pomaly schádzať oddýchnutí, vykúpaní ale aj
riadne unavení. Cesta domov sa
niesla v znamení oddychu a zážitkov, ktoré sme v tento deň zažili.
Dúfam, že nabudúce naplníme autobus až do prasknutia a užijeme si
ďalší nádherný deň spoločne.
I.F

redakcia

Chytali sme bronz
Hurá, ide sa na kúpalisko. Slniečko je síce za oblakmi, ale čo sa týka
teploty, tak ho cítime s kvapkami
potu na čele. Zastávka autobusu je
zatiaľ takmer prázdna. Spoločnosť
jej robí iba prvá účastníčka výletu
Tatiana Balúchová. Idem si ešte kúpiť pitný režim a pôjdem tam aj ja.
Zatváram dvere obchodu a zastávka je plná. Všetci majú úsmev na
tvárach. Zoberiem si svoj zoznam
a kontrolujem prítomných. Niektorých musím spoznať, lebo ešte
všetky tváre nepoznám. Odchod
autobusu sme mali naplánovaný
na 07:30. Je päť minút po termíne
a autobus nikde. Kvapky potu od
tepla na čele dopĺňajú kvapky potu
zo stresu, že ten autobus zablúdil.
Chytám telefón a volám nášmu šoférovi, ktorý ma ihneď po zodvihnutí s veselým hlasom ubezpečuje,

že už ho čaká iba posledná odbočka. A veru bolo tomu tak. V Nových Sadoch sa nalodila prvá najväčšia skupina kúpačov. Následne
sme vyzdvihli účastníkov zájazdu
v Sile a trojicu v Čabe. Potom nás
už čakala cesta bez prerušenia. Nebola veľmi dlhá, ale všetci sme sa
potešili, keď sme uvideli tabuľu
s názvom Veľký Meder. Pridali
sme sa k autobusom na veľkom
parkovisku a rýchlym krokom som
vybehla kúpiť vstupenky, nech sme
čím skôr v bazénoch. Rozpŕchli
sme sa po obrovskom areály kúpaliska a hľadali sme si to najlepšie
miestečko na opaľovanie a oddychovanie. Pre tých odvážnejších
boli k dispozícii veľké tobogány.
A neverili by ste, že tou najodvážnejšou bola naša najmladšia spolucestovateľka Nelka Lampertová.
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V núdzi poznáš priateľa

VII. A skupina – muži

Priateľstvo je silná zbraň,
niekomu môže ublížiť, niekomu pomôcť. Veď v priateľstve
sa skrýva mnoho prekrásneho
a úžasného, ale pritom si ho
nemôže každý dovoliť. Nedá
sa kúpiť za peniaze a preto
si ho môžu zaslúžiť len tí,
čo poskytujú pomocnú ruku,
oporu, úctu, úprimnosť a dôveru. Veď predsa každý musí
mať toho svojho strážneho
anjela, ktorý bude držať nad
ním ochranné krídla. Pravých
priateľov človek spozná až
v situáciách, kedy potrebuje
pomoc. O tom, že sú medzi
nami ľudia s dobrým srdcom
a ochotný vždy pomôcť, sme
sa presvedčili na vlastnej
koži aj my. Po rekonštrukcii
obecného úradu začalo rýchle
sťahovanie, aby sa chod nášho úradu čo najskôr vrátil do
pôvodných koľají, ale ako to
po stavebných prácach býva,
všade bol neporiadok, špina
a prach. Napriek tomu, že
každý má vo svojom živo-

te veľa starostí okolo seba a
svojej rodiny, naše dôchodkyne nám bez váhania prišli
pomôcť. Nielen, že pomáhajú
svojim deťom, vnúčatám, ale
aj pri všetkých kultúrnych
podujatiach v obci a dokonca zvládajú organizovať aj
tie svoje. Vyzbrojené vedrami, handričkami to zobrali
do svojich rúk a odviedli kus
práce, ktorý nám veľmi pomohol. Neprešlo ani pár mesiacov a znovu prišli medzi
nás ochotne pomôcť. Veľmi
ma potešilo, keď som ich videla pri kaštieli, ako sa s láskou starajú o park. Ani sme
sa nenazdali a už bol krásne
upravený, bez jedinej zelinky. Šikovne všetko zvládli a
dokonca sme mali aj čas porozprávať sa a trochu si oddýchnuť. Veľmi ma ale teší,
že môžem aspoň takto poďakovať aj Základnej škole
v Nových Sadoch, teda pani
riaditeľke, zástupkyni, celému pedagogickému zboru

a žiakom. Ako kobylky sa
vrhli na všetko, o čo sme ich
poprosili, dokonca niekedy
sme ani nemuseli a pomohli
nám tak, že nás prekvapili. Žiaci viacerých tried sa
v parku pri trhaní zeliny a
okopávaní menili. Tí starší
nám zase pomohli so sťahovaním riadov do kuchynky
po rekonštrukcii a naposledy chlapci posilňovali pri
sťahovaní knižnice, ktorá sa
cez letné prázdniny začne
ukladať do pôvodného stavu. Veľmi si vážim, že máme
okolo seba takýchto ľudí,
ľudí, ktorých osobne považujeme za priateľov, na ktorých
sa môžeme spoľahnúť a obrátiť. Viem, že slová vďaky
sú najmenej, čo môžeme za
ich odvedenú prácu povedať.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že vďaka vám je naša
obec krajšia, a že sa stále medzi nami nájdu ľudia ochotní
nezištne pomôcť.
I.F

Záhadný svet mušlí
Do nášho kaštieľa zavítala nová výstava. Expozícia,
ktorú sme mali zapožičanú
z Múzea Jána Thaia v Nových Zámok sme koncom
mája pobalili do škatúľ a vrátila sa opäť tam, kam patrí. V
mesiaci júl je kaštieľ domovom stoviek schránok ulitníkov, ktoré kedysi ukrývali
rozmanité druhy živočíchov
pod hladinami morí, oceánov,
ale aj na súši. Svoju rozsiahlu
zbierku nám zapožičal súkromný zberateľ Milan Bere-

šík z Veľkej Lehôtky pri Prievidzi. Jeho zbierka obsahuje
takmer tritisíc druhov exponátov. Prvú mušľu si priniesol domov v roku 1995. Od
jeho prvého úlovku už ubehlo veľa rokov a za ten čas si
priniesol domov veľa nádherných mušlí, hviezdic, ježkovcov, krabov, lastúrnikov,
čeľuste žraloka a veľa iných
exemplárov. Na Slovensku je
takýchto zberateľov necelá
desiatka. V našom múzeu ste
mohli vidieť aj mušľu, kto-

rá sa volá Charonia tritonis
a meria až 45 centimetrov. Jej
hodnota sa pohybuje okolo
200 eur. Taktiež ste mohli za
múrmi nášho kaštieľa objaviť
najjedovatejšie mušle, ktoré
vystreľujú harpúnu, v ktorej
je toľko jedu, že dokážu zabiť aj dospelého človeka. Ak
ste túto výstavu ešte nevideli,
určite sa príďte pozrieť počas
Letných obecných slávností
a to 28. júla do nášho kaštieľa.
redakcia

Klub
Z V R P Skóre Body
1.OFKČakajovce
22 18 3 1 77:13
57
2.TJDružst.Svätoplukovo 22 16 2 4 65:37 50
3.FCCabaj-Čápor
22 15 4 3 79:40 49
4.TJNovéSady
22 14 2 6 75:39 44
5.FKMojmírovce
22 13 5 4 63:27 44
6.ŠKHájske
22 9 4 9 60:49
31
7.FKFC31Jarok
22 8 5 9 44:48 29
8.ŠKMagnus(futbal)
22 8 4 10 77:55 28
9.ŠKNitra-DolnéKrškany 22 5 2 15 35:68
17
10.TJDružst.H.Lefantovce 22 4 3 15 21:55 15
11.TJDružst.D.Lefantovce 22 2 2 18 21:115
8
12.TJDružst.Šurianky
22 2 0 20 26:97
6
13.FCŠtefanovičová(odstúpené)
14.TJSlovanNitra-Kynek(odstúpené)

Dorast V. Liga – U19 stred ZsFZ
Klub
1.MFKAlekšince
2.OFKTovarníky
3.TJOponice
4.TJSlovanZbehy
5.TJSlovanČeľadice
6.TJSlovanBojná
7.TJNovéSady
8.TJDružstevníkJacovce
9.Združ.FCV.-Opatovce
10.OFKSolčany
11.TJSlovanKrušovce
12.OFKHrušovany

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
13
12
11
9
10
8
6
7
6
6
1

R P Skóre Body
3 0 98:25 60
4 5 78:38 43
3 7 54:40 39
3 8 76:46 36
7 6 86:56 34
4 8 57:60 34
9 5 48:42 33
6 10 51:62
24
2 13 51:80 23
4 12 61:75 22
2 14 41:54 20
1 20 19:142
4

Žiaci - skupina B
Klub
Z V R P
1.ČermáňskyFKNitraB 14 10 2 2
2.ŠKMagnus(futbal)
14 10 1 3
3.ŠKVeľkéZálužie
14 10 1 3
4.”Združ.FCV.Opatovce” 14 9 3 2
SlovanZbehy
14 6 1 7
6.FKJaníkovce
14 4 0 10
7.TJNovéSady
14 2 0 12
8.ŠKRumanová
14 1 0 13
9.TJSlovanNitra-ChrenováB(odstúpené)
10.TJŠtartNitrianskeHrnčiarovce(odstúpené)

Skóre Body
58:12 32
85:14
31
77:23
31
58:11 5.TJ
69:31 19
29:56 12
10:71
6
9:177
3

Viac informácií
nájdete na

Nový informačný SMS systém
Uvedomujeme si, že základom komfortného fungovania Vášho života v obci je dostatok aktuálnych
informácií. Skvalitnením technického vybavenia obecného rozhlasu Vám ponúkame možnosť, byť
informovaní aj prostredníctvom SMS správ. Dozvedieť sa o plánovanej odstávke energií, termínoch
vývozov odpadu, zmenách v ambulančných hodinách lekárov, nečakaných poruchách a ďalších dôležitých
udalostiach máte možnosť už nielen prostredníctvom hlásenia miestneho rozhlasu. Poskytnutím svojho
mobilného kontaktu, môžete tieto informácie dostať aj bez toho, že budete prítomní v obci v čase
vyhlasovania oznamov alebo bez nutnosti vyhľadávania na webovom sídle obce. Informáciu v SMS správe
máte stále so sebou a viete si ju kedykoľvek pripomenúť nahliadnutím do mobilného telefónu. Pevne
veríme, že ponuku vnímate, ako obojstranne výhodnú. Podmienkou Vášho zaradenia do tohto informačného
systému je odovzdanie vyplnenej návratky na obecnom úrade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA
Meno a priezvisko
.......................................................................................................................................................
Adresa
.......................................................................................................................................................
Mobilné telefónne číslo
.......................................................................................................................................................
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorýmsa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).
Ja, dolu podpísaný týmto dávam súhlas prevádzkovateľovi: Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 177, IČO:
00308340 na spracúvanie mojich osobných údajov za účelom:
SÚHLASÍM
NESÚHLASÍM
so spracúvaním a zverejňovaním mena, priezviska, adresy a mobilného telefónneho čísla na účely môjho
zaradenia do informačného systému Florián k zasielaniu SMS správ.
Predmetný súhlas sa udeľuje na dobu, kým trvá účel spracovania. Dovtedy má dotknutá osoba možnosť
kedykoľvek písomne súhlas odvolať.
...................................................
podpis

