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Vážení spoluobčania,
už tradične sa Vám prihováram
prostredníctvom nášho občasníka, aby
som Vám ponúkla informácie zo života
našej obce. V predchádzajúcich dňoch sme
intenzívne vnímali komunálne voľby,
ktoré sa uskutočnili 10.11.2018. Uchádzať
sa o Vašu priazeň po tretíkrát bolo pre
mňa významným záväzkom. Ďakujem
všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť ma
svojimi hlasmi a tiež všetkým, ktorí sú
pripravení v nasledujúcich dňoch pomáhať
pri rozvoji našej obce. Poďakovať chcem
kolegom poslancom, ktorí v novom
volebnom období už nebudú pracovať v
obecnom zastupiteľstve. Každý z nich
bol pre obec veľkým prínosom a som
rada, že vyjadrili ochotu podporovať
ju svojou prácou aj naďalej. Napriek
rôznorodosti názorov a niekedy vášnivým
diskusiám počas zasadnutí, boli pre nás
vždy záujmy obce na prvom mieste.
Verím, že si takýto konštruktívny cieľ
osvojí aj obecné zastupiteľstvo, ktoré
bude pracovať v novom volebnom období.
Teším sa na inšpirujúcu spoluprácu s
nimi. Pred štyrmi rokmi som v článku
poďakovala ostatným kandidátom na
starostu za férovú kampaň. Mrzí ma, že
tak nemôžem urobiť aj teraz. Niektorí
sa dali strhnúť k urážaniu ostatných a k
presvedčivému prezentovaniu demagógií.
Nenávisť neprináša žiadny program, je to

len nenávisť. Som presvedčená, že naša
obec je pomáhajúcou komunitou, lebo sme
sa tak viackrát prejavili. Verím, že táto
charakteristika, bude tou prevažujúcou na
všetky dni, ktoré nás čakajú a ktoré budú
naplnené usilovnou prácou s užitočnými
výsledkami.
Dňa 17.9.2018 poškodil budovu
obecného
úradu
požiar.
Napriek
súčinnosti, ktorú sme poskytli všetkým
vyšetrovateľom, do dnešného dňa
nedisponujeme oficiálnym stanoviskom o
jeho príčinách. Záväzne sa však vyjadrili,
že požiar prenikal zvonku strechy do
vnútra budovy. Ihneď po požiari sme začali
s odstraňovaním škôd. Súčasne viac ako
mesiac prebiehalo vysušovanie budovy od
požiarnych vôd dvadsiatimi zariadeniami
na to určenými. V týchto dňoch
dolaďujeme projektovú dokumentáciu,
keďže krov nebol predmetom novej
projektovej dokumentácie k rekonštrukcii
a pôvodná sa nezachovala a zrejme by
ani nevyhovovala súčasným normám.
Na jej základe musíme uskutočniť súťaž
na výber dodávateľa stavebných prác.
Náklady budú hradené poisťovňou. V
dôsledku požiaru bola zničená anténa k
obecnému rozhlasu, ktorá zabezpečovala
fungovanie rozhlasu pre Silu, Kotrbál
a Ceroviny. Dôležité informácie Vám
budeme poskytovať prostredníctvom
webovej stránky obce, vývesných tabúľ
a tiež letákov do schránok. O súčasnom
fungovaní dotknutých prevádzok a ich

kontaktoch Vás informujeme v inom článku
tohto vydania. Rada by som vyjadrila
poďakovanie ľuďom, ktorí pomáhali pri
požiari a bezprostredne po ňom. Vďaka
tejto namáhavej práci sa podarilo uchrániť
nemálo hodnôt. Všetkým Vám patrí veľká
úcta a výnimočné uznanie. Poďakovanie
patrí aj kolegom starostom z okolitých
obcí, ktorí poskytli zariadenie pre materskú
školu a ponúkli náhradné priestory. Nestáť
bokom sa rozhodla p. Eva Pacovská, z
iniciatívy ktorej sa uskutočnil benefičný
koncert vokálnej skupiny VOISING.
Výťažok z neho je vo výške 2502,55 €.
Na stránke obce sme Vás informovali o
dobrovoľnej zbierke vyhlásenej obecným
zastupiteľstvom. O výťažku a jej použití
Vás budeme informovať.
V januári bude ukončená rekonštrukcia
budovy materskej školy. Verím, že
zateplenie obvodového plášťa a strechy
prinesie úsporu prostriedkov, ktoré
budeme môcť použiť účelnejšie pre naše
deti.
Keď v novom roku utíchnu oslavy
sviatočných dní a začneme napĺňať
kalendár zoznamom povinností, na ktoré
nesmieme zabudnúť, želám Vám, aby
ste sa tešili dobrému zdraviu, podpore
rodiny a snáď budeme mať aj trošku
šťastia.

Silvia Halovníková
starostka obce

Nechcem stáť bokom
„Robiť dobro bez Božej pomoci
je takisto nemožné, ako nechať v
noci svietiť slnko.“
Terezie z Lisieux
Objavila sa zrazu a rýchlo.
Bola pre nás veľmi dôležitá. Pretože bez nej, by sme to nedokázali. Prišla dobrovoľne a nezištne.
Ako sa častokrát hovorí „ spadla
nám z neba“. Pýtate sa kto? Alebo
čo? Predsa pomoc. Pomoc, ktorú
sme všetci po požiari potrebovali.
Pomoc, ktorá sa prevtelila do ľudí
okolo nás. Jednou z nich bola aj
Eva Pacovská. Ako mnohí z nás
vedia tak je členkou multižánrovej vokálnej skupiny Voising.

Skupina pôsobí na Slovensku už
od roku 1990 (pôvodne pod iným
názvom) a koncertuje nielen na
našom území, ale po celom svete. Evka sa spolu s manažérom
kapely JUDr. Ferim Vlasákom a
s ostatnými členmi dohodla, že
v rámci vyhlásenia dobrovoľnej
finančnej zbierky usporiadajú
koncert na zmiernenie následkov
požiaru obecného úradu a interiéru materskej školy. Koncert s
názvom „Nechcem stáť bokom“
sa uskutočnil 14. októbra o 17:00
hodine v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa v Nových
Sadoch. Kostol sa pred koncertom veľmi rýchlo zaplnil. Ľudia

prišli podporiť túto krásnu vec.
Okrem finančnej zbierky bola
vyhlásená aj materiálna zbierka
na hračky a pomôcky pre detičky do materskej škôlky. Koncert
bol neopísateľne krásny. Hudba
šíriaca sa za múrmi kostola nám
na chvíľu pomohla zabudnúť na
to nešťastie vonku, otvorila naše
srdcia a všetci sme mohli pocítiť ten krásny pocit pomoci od
blížneho. Pocit ľudskosti a spolupatričnosti. Pocit, ktorí ako záchranca vám pomáha vstať a ísť
ďalej. Pocit plný energie a novej
sily. Pocit, na ktorý určite nezabudneme. Vďaka tejto krásnej
myšlienke usporiadať benefičný

koncert sa v tento večer podarilo
vyzbierať sumu 2 502, 55 EUR.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
Taktiež srdečne ďakujeme
všetkým členom kapely Voising:
Zuzane Vlasákovej, Eve Pacovskej, Veronike Šebeňovej, Lucii
Gašparíkovej, Milanovi Klčovi,
Viktorovi Nižníkovi, Radovanovi
Tomešovi, Jurajovi Janíkovi, manažérovi skupiny JUDr. Ferimu
Vlasákovi, všetkým zainteresovaným a farárovi farnosti Nové
Sady Mgr. Jánovi Chrenščovi za
pomoc a poskytnutie priestorov
Rímskokatolíckeho kostola sv.
Štefana Kráľa v Nových Sadoch.
redakcia
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NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
OD ROKU 1936
Ako riava hnaly sa vlny udalostí. Starí sa modlili, úfali a
čakali. Mladí sa borili, niektorí
nasadili i život. Nebolo to márne! 14. marec roku 1939 nám
priniesol samostatný štát : Slovenskú republiku. Radosť bola
všeobecná. Ďakovali sme Božej
starostlivosti, ktorá nám splnila
tajné sny. Tajné a dávne. Sny aj
našich otcov a pradedov až po
Svätopluka a Pribinu.
Vcelku veriaci ľud si požiadal egidu kresťanskú. Vycítili
to jeho vodcovia. 21. júla 1939
vyniesli ústavný zákon v tomto smysle: „ Slovenský sne sa
usniesol na tejto ústave: Slovenský národ pod ochranou Boha
Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu
určenom, kde s pomocou Jeho,
od ktorého pochádza všetka moc
a právo, sriadil si svoj slobodný
slovenský štát. Slovenský štát
sdružuje podľa prirodzeného
práva všetky mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú
a národnú pospolitosť, aby v nej
usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských skupín, aby
ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra v súlade jednotnosti
dosiahol mravným a politickým
vývojom najvyšší stupeň blaha spoločnosti a jednotlivcov.“
(č.185/1939 Sl.z.)
Zlaté zrnká! Len si ich treba
do vedomia vštepiť vedúcim i
vedeným. Všepiť hlboko a nasledovať dosledne všade a vo
všetkom.
14. marcom prekročili sme
najvýznamnejší úsek našich
slovenských dejín, ako by sme
boli prešli mohútnou riekou, v
ktorej sme sa mali očistiť, obrodiť a celkom preporodiť. Lebo
zo stáročnej politickej poroby ostaly na nás hlboké stopy.
Ešte nie sme dosť sebavedomí!
Ešte nie sme dosť nationalistami, ochotní na všetky obete pre
národ! Ešte nie sme dosť konštruktívnymi a disciplinovanými. Hlavne disciplína a poriadok
je najvyšším príkladom pre nás
všetkých. Preto znovu a znovu
sa musíme vracať k tej mohútnej
rieke, ktorou je štrnásty marec

1939 a znovu musíme sa v tejto
rieke očistiť, obrodiť a preporodiť. Chceme sa zapojiť do novej
slovenskej roboty oddane, nezištne a radostne za svoj národ,
za svoju vlasť. Tu mi prichádza
na um, a nebude od veci, keď tu
spíšcu malý úryvok napísaný od
jedného Slováka, zdržujúceho
sa v tomto čase v hlavnom meste
ČSR. 14. marec v Prahe:
„Bolo sychravé zimné ráno.
Praha, ponorená ešte v hlbokom
spánku, ani netušila, čo prinesie
nový marcový deň, aký dejinný prevrat sa zaznamená v jeho
ranných hodinách. Politická atmosféra bola už od niekoľko dní
ťažká, ale Pražania si už navykali na politické novosti, ktoré
už dva roky valily sa úžasným
tempom hlavným mestom republiky. Navykali si pomaly
aj na druhú republiku, o ktorej
nechceli po celých 20 rokov ani
počuť. A tu naraz stalo sa čosi,
na čo nik nerátal, čo nikto neočakával, ba ani tí, ktorí nás Slovákov, žijúcich v Prahe, vždy
častovali výčitkami, akí sme my
Slováci nevďační, čo všetko pre
nás Česi vykonali, akú kultúru
nám priniesli, čo u nás vybudovali, ba nechybaly ani poznámky, ako: „ No jó, vy Slováci byli
jste odjakživa zvyklí jen na bič
a hůl a to také potrebujete. Copak vy můžete mluvit o ňejaké
samostatnosti? Kam by ste se
poďeli? Vždyť by jste za jediný
týden zkrachovali! Vždyť tam
ničeho nemáte a nebýti našich
lidí, zastaví se na Slovensku
všechen život!“ Asi takto hovorili o Slovensku všetci tí, ktorí
vedeli o ňom len toľko, že „lidé
tam chodí bosí do kostela a že
prísť na Slovensko je pre Čecha,
najmä pre Pražáka, väčší trest,
ako poslať urodzeného Rimana niekam medzi barbarov do
Afriky.“ Toľkoto je z úryvku, z
ktorého jasne vidíme, ako o nás
rozmýšľali a ako nás podceňovali.
Medzitým sa ozývala po slovenských horách a dolinách gardistická pieseň: „Slováci sme
od rodu.... a Hej, chlapci zpod
Tatier...“
Odlesk nadšenia vzrušujúcich
udalostí sa odzrkadľuje aj v našej obci. Usporiadajú sa lampinové sprievody obcou. Hlinkova
garda na čele so svojim veliteľom hrdo pochoduje obcou, za

ňou kráča ľud, spievajúc gardistické piesne. Usporiadajú sa
prednášky, na ktorých miestni
rečníci nadšene poukazujú na
význam 14. marca, a na možnosť
slobodného vývinu slovenského
národa do budúcnosti. Každý na
svojom mieste, práca a disciplína, láska k svojich a hlboká viera v lepšiu budúcnostť, to boly
heslá, o ktorých sa hovorilo.
Takto krásne sa zapojila naša
obec, bez rozdielu náboženstva
našich občanov, do mohútneho
rámca osláv ku 14. marcu 1939.
Pri tejto príležitosti musím
pripomenúť, že výchova straníckeho systému bývalej ČSR
ponechala i tu u jednotlivých
občanov svoje stopy. Nechcem
tým niekoho obviňovať a tým
menej posúdiť. Veď v revolučnej dobe, keď padajú štáty a na
ich troskách vznikajú nové, keď
so dňa na deň vychádzajú nové a
nové nariadenia a zákony, je samozrejmé, že za takýchto okolností sa vyvíja pocit neistoty a
mnohí začínajú váhať a strácajú
pevnú vieru v započatej dobrej
veci. Keď k tomu pripočítame
zhubné následky šepkanej propagandy, neečudujme sa tedy, že
niektorý sa postaví na vyčkávacie stanovisko. Preto bolo nutné odstrániť z našej obce Annu
Peuzovíe, poštmisterku, národnosti českej, ktorá v tomto obore propagandy až veľmi horlive
pracovala, ba ktorá sa opovážila
vyhlásiť pred svedkami po vyhlásení autonómie o Andrejovi
Hlinkovi bolo: „Mne nebude
žiaden ľudák rozkazovať a ani
Hlinka sám keby z hrobu vstal,
aj ten musí predomnou do galót
pustiť.“ Takéto nízke hanobenie,
toho muža, ktorý celý svoj život
posvätil svojmu národu, ktorý
zaň trpel v žalároch a zaň pracoval do poslednej chvíľky svojho
života, malo pre Annu Peuzovú
svoje tvrdé následky. No rozkaz
Šaňa Macha, hlavného veliteľa
HG, z príležitosti jeho návštevy
u nás v Ašakerti, bola menovaná
ihneď odvezená na dvojmesačný pobyt do Ilavy a odtiaľ bola
daná k disposícii Prahe. Jej účinkovanie v rámci šepkanej propagandy neostalo bez stopy. Tu i
tam padaly so strany niektorých
našich občanov nerozmyslené
poznámky, za ktoré nešťastnou
náhodou vytrpeli traja – štyria
naši statoční občania. Keďže

pred vyšetrujúcimi orgánmi nebolo im nič dokázané, boli po
niekoľkých dňoch prepustení.
Toto je jediná nepríjemná príhoda, ktorá čiastočne zakalila hladinu vody nášho ináč srdečného života občianskeho. Musím
však konštatovať, že teraz , keď
píšuc túto króniku, sme na ceste
jednoty, svornosti a nažívame v
najväčšej shode a láske.
Prichodí mi zaznamenať ešte
niekoľko zmien osobných. Dňa
2.augusta zaujal svoje miesto na
tunajšom poštovom úrade Štefan Kapitán ako prednosta tohoto úradu, vymenovaný od ministerstva pôšt. Dňa 31. VIII bol
rozpustený obecný výbor, jeho
miesto zaujíma vládny komisár
v osobe Karola Perlu, tunajší zámožný, všeobecne veľmi vážený súkromník, ktorý úzkostlive
sa stará o jemu sverený úrad a
nezištne pracuje na povznesení
obce.
Dňa 21. septembra odchádza
od nás Relo Kneppo, ved. notár, ktorý tu zanecháva veľmi
krásne pamiatky svojej práce.
Vystavil úhľadný notoriát, ktorý je pýchou našich občanov.
Sriadil v strede obce park, v
ktorom sa skveje pomník padlým, ďalej vybudoval v parku
objemnú vodnú nádrž. Dal postaviť hasičský sklad a zakúpil
ručnú a motorovú striekačku.
Čo je však pre našich roľníkov
najdôležitejšie, dal do poriadku naše blativé cesty. Dnes ich
máme dokladne vyštrkované a
udržiavané čo najlepšie. Tieto
viditeľné faktá dokazujú plodnosť jeho práce, ktorú previedol
za pomoci miestneho starostu a
obecného výboru.
Na jeho miesto nastúpil Ján
Richter, vedúci notár, ktorý
účinkoval na Brehoch v býv.
župe zvolenskej. Jeho činnosť
začína sa blahodarne vyvíjať
najmä na poli politickom a kultúrnom, usmerňuje občiansky
život a pracuje na povznesení
hospodárskeho života našich
občanov.
Keď končím, myslím, že som
udalosti odohravšie sa v našej
obci za rok 1939 verne a nestranne zachytil. Možno, že som
mal tu i tam jemnejšie alebo
tvrdšie pritisnúť, som však presvedčený, že tak je správne, ako
som učinil.
Končím tým, že výstav-
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ba mladého slovenského štátu
viditeľne pokračuje, tvorí sa a
organizuje. Nikto z nás neváha,
neotáľa, neodkladá nič na zajtra,
čo chce osožného pre národ a
Slovensko vykonať ešte dnes.
Život všetkých odvetviach citeľne sa pohol v prospech národa a
nezadržateľne sa valí napred.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Ašakerť. Text neprešiel jazyko-

vou úpravou, zámerne sme ho
ponechali v pôvodnej verzii.

HISTÓRIA OBCE
SILA OD ROKU 1936
Sjednotenie malo byť prevedené vo všetkých obciach Slovenska. Aj v našej obci bola
zadržaná „nedeľa slovenského
sjednotenia“ 20. novembra, ale
žiaľbohu nedopadla tak ako
mala. Doterajšie rozdiele v po-

Viac informácií nájdete
na internetovej stránke:

litických názoroch boly ešte tak
veľké, že sa nedaly v krátkej
dobe vyrovnať.
Poľné práce trpely toho roku
v značnej miere nedostatkom
mužských síl, chybovalo taktiež zapraže. Napriek týmto mimoriadnym udalostiam, ktoré
vyvolaly miestami hromadné
nákupy, ceny potravín ani výrobkov sa nezvýšily.
Obrat k lepšiemu priniesla
doba predvianočná, kedy po
vyrovnaní všetkých požiadavok

našich súsedov bolo umožnené
postupnou demobilizáciou vrátiť sa našim vojakom do svojich
domovov a zameniť službu vojenskú za prácu okolo hospodárstva.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.

www.novesady.sk

Komunálne voľby 2018
Dňa 10. novembra sa v našej obci konali voľby do orgánov samosprávy.
V našej obci sme mali 2 volebné obvody: jeden v Nových Sadoch a druhý v
Sile. Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov predstavoval
1 110 oprávnených voličov.
Týchto volieb sa na hlasovaní zúčastnilo 60,72 %, čo predstavuje 674
voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
obecného zastupiteľstva bolo 665 a počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 667.
Za starostku obce bola zvolená Silvia Halvoníková a do obecného
zastupiteľstva boli zvolení Dušan Drietomský, Ing. Martin Ingeli
Phd, Milan Krošlák, Peter Matulník, Patrik Matušík, Silvia
Halvoníková, Vladimír Brestovský, Jozef Štefanka a Katarína
Ábelová.
Výsledky volieb starostu Obce Nové Sady:
Por.č.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko
Silvia Halvoníková
Miroslav Sako Ing.
Miroslava Tatarkovičová Mgr.

Počet hlasov
Nové Sady

211
151
146

Počet
hlasov
Sila
99
17
43

Zvolení poslanci podľa obvodov:
Por.č.
1.
2.

Meno a priezvisko
Dušan Drietomský
Martin Ingeli Ing., PhD

Vol.
obvod
1
1

Nové Sady
Nové Sady

Por.č.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Milan Krošlák
Peter Matulník
Patrik Matušík
Silvia Halvoníková
Vladimír Brestovský
Jozef Štefanka
Katarína Ábelová

Vol.
obvod
1
1
1
1
2
2
2

Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Sila
Sila
Sila

počet
hlasov
208
207
190
188
107
103
93

Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Sila
Sila
Sila

počet
hlasov
174
148
144
143
133
130
121
105
51
51
51
37

Zvolení poslanci podľa obvodov:
Por.č.

1.
2.
Počet 3.
hlasov 4.
spolu 5.
310 6.
168 7.
189 8.
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počet
11.
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280
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Meno a priezvisko
Miroslav Sako Ing.
Marta Kneppová Ing.
Daniel Solgaj
Milan Štefánik
Matúš Toráč
Karol Černický
Marta Šunderlíková
Alexandra Maruniaková
Agáta Solgajová
Janka Zitová
Stanislav Daniš
Augustín Hurta

Vol.
obvod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
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Informačné okienko
Vážení spoluobčania, nakoľko po nešťastnom
požiari stále dostávame otázky ohľadom
fungovanie niektorých inštitúcií, rozhodli sme
sa venovať v novinách miesto pre informovanie
verejnosti, aby ste mali všetky potrebné
informácie pri sebe.

Obecný úrad Nové Sady

Momentálne sídli na 1. poschodí v budove
kaštieľa v Nových Sadoch.

Počas celého týždňa môžu pacienti využiť
aj ambulanciu MUDr. Uherovej v Nitre na
Štúrovej ulici č. 38.
Ordinačné hodiny v ambulancii v Nitre:
Pondelok 07:00 – 14:00
Utorok
07:00 – 12:30
Streda
08:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
Štvrtok
07:00 – 12:30
Piatok
07:00 – 13:00

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 – 17:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
08:00 – 15:30
Štvrtok
08:00 – 15:30
Piatok
08:00 – 12:00

Telefónne číslo do ambulancie v Nitre:
037/652 52 86, mobil: 0910 326 075

Vzhľadom na skutočnosť, že do kaštieľa nebolo
možné zatiaľ zapojiť pevné linky, tak telefónne
číslo na Obecný úrad sú:
0904 621 557 (Fojtíková, Krčmárová,
Marečková, Šlosárová)

Lekáreň Alfa Omega v Nových Sadoch

0910 925 873 (Halvoníková Silvia – starostka
obce)

Pošta Nové Sady

Pošta sa nachádza na prízemí vľavo v budove
kaštieľa v Nových Sadoch. Vstup na poštu je
oproti výťahu.
Telefónny kontakt: 037/ 655 5678
Otváracie hodiny:
Pondelok 07:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
Utorok
07:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
Streda
07:00 – 11:00 a 13:30 – 17:00
Štvrtok
07:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
Piatok
07:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30

Ordinačné hodiny v Zdravotnom
stredisku Nové Sady:
Utorok
Štvrtok

13:30 – 15:30
13:30 – 15:30

Telefónne číslo do ambulancie Nové Sady –
0940 366 805, email: doctor4u@centrum.sk
Po príchode do čakárne je potrebné sa zapísať
do poradovníka.
Odbery sú v ambulancii Nové Sady po dohode
so zdravotnou sestrou.
Možnosť objednania dlhodobo užívaných liekov
telefonicky, prípadne mailom.
Taktiež je možné predpísanie liekov
prostredníctvom poštovej schránky, ktorá je
umiestnená v čakárni ambulancie ordinačných
hodín.

Odbery v ambulancii v Nitre denne
od 07:00 – 10:30 a v stredu od 08:00 – 10:30

Otváracie hodiny:
Pondelok 08:00 – 14:00
Utorok
08:00 – 16:30
Streda
08:00 – 14:00
Štvrtok
08:00 – 16:30
Piatok
08:00 – 14:00
Lekáreň sa nachádza v budove kaštieľa na
prízemí vpravo.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)
Blahoželáme
mladomanželom
Stanislav Varga – Martina Pinkavová
Peter Krajanec – Ing. Eva Hrašková
Patrik Vlačuška – Kristína Beláková
Mgr. Radoslav Goňo – Lenka Porhajašová
Ing. Michal Wachal – Ing. Martina Tomková
Gabriel Laco – Mária Póšová
MVDr. Marián Vydarený – Ing. Michala
Wöllnerová

Prišli na svet
Adam Čižmárik
Marek Maxim Michalík
Vanda Dalimanová
Margaretka Kasalová
Tobias Opáth
Tomáš Zelenák

Neštátna ambulancia pre deti a dorast
Ordinačné hodiny v ambulancii
v Nových Sadoch:
Pondelok 10:00 – 12:00
Streda
07:00 – 10:00
Piatok
07:00 – 09:00

Ordinačné hodiny v ambulancii
v Čakajovciach:
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Piatok

07:00 – 09:00
07:00 – 11:00
07:00 – 10:00
10:00 – 12:00

Telefónne číslo do oboch ambulancií:
037/77 931 67

Neštátna stomatologická ambulancia
Zubná ambulancia v Nových Sadoch oznamuje
svojim pacientom, že z dôvodu požiaru na
budove obecného úradu, bude činnosť zubnej
ambulancie pozastavená až do zrekonštruovania
budovy.
Bližšie informácie dostanete na telefónnom
čísle: 037/78 942 54

Naši noví obyvatelia
Martina Podobová
Martina Mokrášová
Stanislav Varga
Ing. Iveta Košelová
Mária Lacová
Kamil Krupár
Marián Tomša
Lucia Burdová

Navždy nás opustili
Jozef Lodňánek
Mária Nemčeková
Anna Machalková
Martin Zeman
Anna Zelenáková
Vladimír Polák
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Poďakovanie
Dovoľte mi, aby som sa za
deti, ktoré 17. septembra 2018
pri požiari prišli takmer o všetko, poďakovala všetkým tým,
ktorí nám podali pomocnú ruku.
To najcennejšie nám však zostalo a ostatné sa nám podarí
pomocou dobrých ľudí dať opäť
dokopy.
Vážime si ľudí, ktorí nezostali
ľahostajní k detským túžbam a

Na slovíčko
Milí naši čitatelia,
blížia sa tie najkrajšie sviatky v roku. Pripomínajú nám
narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských
jasliach. Tieto sviatky nie sú
o nahánačkách v supermarketoch, ani o tom, kto daruje ten
najkrajší a najdrahší darček. Sú
to aj sviatky, kedy sa stretávame
so svojou rodinou, príbuznými,
známymi a priateľmi. Chvíle,
ktoré nás napĺňajú nádherným
pocitom byť pre niekoho radosťou. Vidieť, ako vaša prítomnosť poteší iných ľudí je na
nezaplatenie. Tento rok, teda
najmä september bol pre našu
obec nešťastný. Áno, píšeme o
požiari, ktorý sa 17. septembra
okolo 13:00 hodiny popoludní
začal šíriť po budove obecného úradu. Nebudeme písať o
následkoch, ktoré sú viac ako
hrozné. Chceme tu poďakovať
ľuďom, ktorí prišli pomôcť, ktorí obetovali kus svojho času a
energie, ktorí nezištne pomáhali

Pelikán
pomohli finančne a materiálne
splniť sny detí. Ešte raz veľké
ĎAKUJEM od detí a zamestnancov z Materskej školy Nové
Sady patrí:
Retic s.r.o., Novafenz s.r.o.,
Stavivo s.r.o. Nové Sady,
Železiarstvo Mikulášik, BIA
Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., Bourbon
AP Nitra s.r.o. , Kvetinárstvo
Staňová, Evanjelická cirkev
augsburského vyznania - far-

nosť Nové Sady, Rímskokatolícka farnosť Nové Sady, Eva
Pacovská a vokálna skupina
Voising, ZOVOS - EKO s.r.o.,
Giesecke and Devrient Slovakia s.r.o. Nitra, ZŠ Nové Sady,
Obecný úrad Kapince, Obecný
úrad Čab, Obecný úrad Malé
Zálužie, Obecný úrad Nové
Sady, Obecný úrad Čermany,
Obecný úrad Preseľany, Obecný
úrad Hruboňovo, Obecný úrad
Golianovo, Obecný úrad a
Základná škola Bojná, Obecný

úrad Čechynce, Dobrovoľný
hasičský zbor Malé Zálužie,
rodina Novotná, rodina Sláviková, rodina Sipinová, rodina
Balková, rodina Danišová,
rodina Plačková, Martin Ingeli,
Evka Krajancová rod. Hrašková, ľudia ktorí nám prispeli do
kasičiek a na účet a taktiež tým,
ktorí nám darovali hračky pri
zriadení provizórnej prevádzky
MŠ v Kapinciach.

pri tejto udalosti, ktorí fyzicky
alebo materiálne pomohli. Poďakovať ľuďom, ktorí nás ich
prítomnosťou potešili, keď ukázali, že sú medzi nami ľudia, čo
spoja svoje sily počas takýchto
nešťastných udalostí. Naše obrovské ďakujeme za ich obetavosť a ochotu patrí:
Marekovi Blahovi, Matúšovi
Valovi, Andrejovi Ondrášekovi,
Ľudovítovi Hudecovi, Igorovi
Ivanovi, Gabike Harerovej, Terezke Danišovej, Erike Čápekovej, Mgr. Marekovi Peňaškovi,
Mgr. Máriovi Ručkayovi, Mgr.
Stanislavovi Ešše, Dobrovoľnému hasičskému zboru Malé
Zálužie, Dominikovi Poništovi,
Ladislavovi Slávikovi, Eve Pinkavovej st., Eve Pinkavovej ml.,
Alexejovi Pinkavovi, Elene Pavlovičovej, Gabriele Ručkayovej, Jánovi Kadjovi, Milanovi
Balúchovi, Tatiane Balúchovej,
Milošovi Kožákovi, Marošovi
Kožákovi, Milošovi Gaálovi, Jozefovi Kušnírovi, Marte Šunderlíkovej, Anne Balkovej, Radovi
Matulníkovi, Romanovi Kollárovi, Veronike Marečkovej, Petrovi
Zelenákovi, Milanovi Štefánikovi, Jozefovi Fojtíkovi, Dušanovi

Drietomskému, Petrovi Fačkovcovi, Miroslavovi Šlosárovi,
Marte Varagovej, Rastislavovi
Ďuračinskému,
Dominikovi
Halvoníkovi, Adriánovi Halvoníkovi, Daniele Halvoníkovej,
pánovi Pargáčovi, pánovi Danišíkovi, Miroslavovi Homzovi,
Renáte Širokej a jej pomocníkom, Martinovi Šturmovi, Milošovi Tomkovi, Ladislavovi
Poništovi, Martinovi Tučekovi,
Janke Strihovej, žiakom Základnej školy s materskou školou v Nových Sadoch, učiteľom
a personálu Základnej školy
s materskou školou v Nových
Sadoch, kuchárkam v školskej
jedálni, pani Márii Berecovej
so žiakmi zo Základnej školy v
Čakajavciach, PD Devio, Alešovi Zetkovi, Róbertovi Fábrymu,
Andrejovi Volárovi, Eve Pacovskej, Vokálnej skupine Voising,
Evke Hraškovej a Divadelnej
skupine Teatro Orlus. Nemenovaným, ktorí nám boli pomôcť
a na ktorých sme pozabudli sa
ospravedlňujeme a veľmi pekne
ďakujeme za pomoc.
Taktiež nás veľmi teší, že
po vyhlásení „ Dobrovoľnej
zbierky na odstránenie násled-

kov požiaru v budove obecného
úradu a na zariadení materskej
školy“ sa na vytvorenom účte
začali zbierať peniaze. Zbierka
bola vyhlásená od 3. októbra
do 30. novembra 2018. Dňa 14.
októbra sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa
konal Benefičný koncert vokálnej skupiny VOISING, ktorého
výťažok skupina venovala na
odstránenie následkov požiaru.
Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov z tohto
podujatia bola 2 502,55 EUR.
Finančné prostriedky získané od
právnických osôb predstavujú
celkovú sumu: 3 500 EUR.
Za finančnú pomoc ďakujeme
: NISS, s.r.o., BIA Plastic and
Plating Technology Slovakia,
s.r.o., Bourbon Automive Plastics Nitra, s.r.o., PPC Čab, Centrum pre rodinu – Nitra, Slovizol
s.r.o.. A finančné prostriedky od
fyzických osôb 1 020 EUR.
Celkové finančné prostriedky pripísané na účet si môžete
prezrieť v uvedenom výpise.
Celkové finančné prostriedky
získané v hotovosti predstavujú
celkovú sumu EUR.
redakcia

riaditeľka MŠ Nové Sady

Objavte Tatry z korún stromov – zažite prírodu z novej perspektívy
V auguste som navštívila Vysoké Tatry, Smokovec, Tatranský
národný park, Ždiar. Chodník
korunami stromov Bachledka
sa nachádza na hrebeni Spišskej
Magury, na hranici Pieninského
a Tatranského národného parku.
Miernym stúpaním vás chod-

ník bezpečne zavedie zo zeme
až do výšky 24 metrov priamo
ku korunám stromov. Ukáže
vám, v čom je miestna príroda
jedinečná. Stanete sa súčasťou
lesného života a spoznáte mnoho živočíchov a rastlín, ktoré
nájdeme len málokde. Trasa o

dĺžke viac ako 1234 metrov vás
prevedie pestrým lesom, kde na
vás čakajú rôzne prekvapenia
a poučenie. Úplne si vás získa
výhľad z panoramatickej terasy
32 metrov vysokej veže, odkiaľ
je krásny výhľad na Belianske
Tatry, Pieniny a malebné Zama-

gurie. Stavia sa nová kabínová
lanovka s otvorením v roku
2018. Počas výstavby je chodník prístupný 45 minútovou pešou túrou z Bachledovej doliny,
alebo z Malej Frankovej.
Zlatica Slížiková
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Letné obecné slávnosti
Horúce leto prináša okrem letných dovoleniek, prázdnin a výletov aj jedno tradičné podujatie
organizované v obci už veľa rokov. Letné obecné slávnosti patria
akoby k oslavám leta. Sú spojené
s večernou hudobnou zábavou až
do skorého rána. Každoročne toto
podujatie prináša do našej obce
kúsok tradície – folklóru. Slovenský folklór je časť našej tradičnej
ľudovej kultúry zahŕňajúca slovesnú, hudobnú a dramatickú ľudovú tvorbu, preto nás veľmi teší,
že sa toto podujatie organizuje s
takou veľkou obľubou u nás. Tento rok náš bohatý program otvoril
domáci Detský folklórny súbor
Pelikánik, ktorý obohacuje naše
podujatia ľudovými pesničkami a
tancami z nášho kraja. Spevácka

skupina Čabanka taktiež prispela
svojim talentom a spríjemnila toto
horúce letné popoludnie. Z Piešťan vystúpil Folklórny súbor Slnečnica, ktorý vznikol v roku 1986
pri Strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej v Piešťanoch.
Riaditeľ folklórneho súboru je
PhDr. Miroslav Donoval. Za viac
ako 30 rokov svojho pôsobenia
Slnečnica vychovala mnoho generácií tanečníkov a vzbudzuje neustále nadšenie a záujem o folklór.
Svoje zručnosti mohli predviesť
takmer vo všetkých krajinách Európy, ale i v Južnej Amerike či v
Ázií. Tance, z rôznych regiónov
Slovenska, choreograficky spracovali Miki Sivý, Juraj Bartko, Laco
Lenovský, Vlado Michalko, Stano
Marišler a iní. V súčasnosti sa tan-

cu v Slnečnici venujú najmä žiaci
a študenti základných a stredných
škôl z Piešťan a okolia. Program
uzatváral Folklórny súbor Zobor z
Nitry. Bol založený v roku 1956,
jeho zriaďovateľom je Slovenská
poľnohospodárska univerzita v
Nitre. Prirodzený začiatok cesty
súboru možno spojiť s obdobím
vlny budovania ľudových tradícií
a posilňovania vzťahu k dedine.
V prirodzenej väzbe k dedinským
tradíciám spočívala a stále pretrváva jeho jedinečnosť a čaro.
Súbor tvorí tanečná, spevácka a
hudobná zložka. Členmi sú prevažne študenti a absolventi oboch
nitrianskych univerzít. Kmeňová
dramaturgická línia súboru sa od
roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej
a požitavskej oblasti. Napriek
snahe byť reprezentantom lokál-

neho folklóru, ťaží súbor zo svojej
rozmanitosti a dáva priestor pre
zvykoslovné a hudobné prejavy z
rôznych kútov Slovenska. Súbor
počas svojej 63-ročnej existencie
absolvoval tisícky vystúpení doma
i v zahraničí. Temperamentné vystúpenia v podaní členov súboru, z
ktorých cítiť radosť z hudby, spevu
a tanca si ľahko získavajú obľubu
a žnú u divákov veľký úspech.
Súbor sa pravidelne zúčastňuje
folklórnych prehliadok, festivalov,
súťaží a slávností regionálneho,
celoslovenského i medzinárodného charakteru. Milovníci podmorského sveta mohli počas týchto
slávností navštíviť výstavu s názvom „Záhadný svet mušlí“, ktorá
práve prebiehala v kaštieli. Večer
nakoniec patril letnej hudobnej zábave pod holým nebom.
I.F

Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká

Tento takýto názov niesol projekt, s ktorým sme
súťažili prostredníctvom
Nadácie SPP o finančný
grant. Boli sme úspešní
a podarilo sa nám uspieť
medzi kvalitnými a hodnotnými projektami z celého Slovenska. Výzva na
predkladanie súťažných
projektov bola spojená
so zdravou stravou, životosprávou a pohybom.
Našim cieľom bolo hlav-

ne urobiť podujatie, ktoré
by deťom, rodičom, ale aj
starým rodičom ukázalo,
že pohyb a zdravá strava je
pre naše telo dôležitá. Pre
tých najmenších sme pripravili bláznivé cvičenie
na trampolínach, futbal,
prekážkové kolobežkovanie a rôzne iné športové
hry. Taktiež si mohli vyskúšať „Zumbu s Kikou“,
cvičenie s vlastnou váhou
a ochutnať zdravé nátier-

ky, ktoré nám pripravila
Zuzka. Zmerať si podiel
svalov v tele využili najmä chlapci, ktorí počas
svojho voľného času cvičia. Deti mohli súťažiť o
zaujímavé ceny, vitamínové doplnky a iné. Ďalším
našim cieľom bolo do projektu zapojiť aj rodičov a
starých rodičov. Pre nich
bola pripravená prednáška
na tému, čo zdravé by sme
deťom mohli pripraviť na

desiatu a taktiež ako zahnať chuť na sladké, prípadne akú večeru si dať,
aby si naše telo v noci oddýchlo a zregenerovalo sa
do druhého dňa. Dokonca
sme mali možnosť cvičiť
cviky na rôzne problémy,
ktoré nás trápia. Či už cviky na ranné rozcvičenie a
rozhýbanie tela, alebo cviky, ktoré nás oslobodia od
bolesti krčnej chrbtice a
podobne. Dokonca prišla

medzi nás aj rehabilitačná
sestra Simonka, ktorá nielen teoreticky, ale aj prakticky odpovedala na naše
otázky. Najväčší záujem
vyvolalo meranie tlaku
a podielu tuku v tele. Po
takomto zdravom popoludní sme sa všetci vybrali domov a ja môžem len
dúfať, že si každý z tohto
podujatia zobral domov
aspoň niečo.
I.F
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Za dobrými deťmi chodí Mikuláš
Na svätého Mikuláša v nebi
býva veľký ruch,
anjelíci všetkým deťom robia
účty zo zásluh.
Dopoludnia vypisujú rôzne
značky z hrubých kníh,
popoludní ukladajú dobré
skutky vedľa zlých.
K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet,
a na váhach prevažujú …. Či
to slýchal kedy svet?
Potom nosia na dlhý stôl účty
celkom hotové,
svätý Mikuláš z nich číta
radom slovo po slove.
Keď už všetko videl, čítal,
potom svoje vysloví:
„Dobrým veľa cenných vecí,
zlým len prútik brezový.“
Len čo večer slnko zájde, celú
zem hmla zahalí,
lebo deti na oblohe, anjelov by
zbadali.
Na obláčkoch sem-tam chodia,
držia v rukách hviezdičky,
tak si sedia, hľadajú si k det-

ským srdciam cestičky.
Svetielka si povešajú nad
oblaky vysoko,
na krídelkách letia-zletia do
hustých hôr hlboko.
Tam vyčkajú pokiaľ okná po
chalúpkach vyhasnú,
pokiaľ mesiac premôže hmlu,
osvieti noc nejasnú.
Tu sa pustia po dedine, vráta
plné písma máš,
rozdávajú vaše dary, ako kázal
Mikuláš.
Ráno ešte pred svitaním prebudí sa dedina,
mesiac bledne za oblakmi,
žiara hviezd už zhasína.
Tma pomaly v izbe redne, deti
hľadia do okien…..
Koľko túžob, zvedavosti skrýva
v sebe tento deň?
Po anjeloch ani stopa: vrátili
sa do nebies,
len páperia plné dvory, sťa by
z cukru celý les.
V oblokoch, hľa, mnoho darov,
radosť na to pozerať.

Radujú sa dobré deti, raduje
sa otec, mať.
O tom, že aj v Nových Sadoch sú poslušné detičky, sme sa
presvedčili presne 4. decembra
pred kaštieľom, kedy nás navštívil Mikuláš s jeho dvomi pomocníkmi a to čertom a anjelom.
Mikuláš k nám trochu meškal,
ale deti mu to určite veľmi rýchlo odpustili. Čakali sme na neho
pri vianočnej hudbe so svojimi
kamarátmi, rodičmi a starými
rodičmi. Všetci si opakovali básničky a pesničky pre túto trojicu,
aby si naozaj zaslúžili sladkú odmenu. Niektorí odvážlivci nám
dokonca svoje básničky zarecitovali ešte pred jeho príchodom.
Po silnom detskom zvolaní mena
tohto zázračného muža netrvalo
dlho a zrazu sa na svojich krásne vysvietených bielych saniach
objavil pred našimi očami. Sane
šoféroval prekvapivo čertisko. A
vedľa neho zvonil na zvončekoch

nádherný anjel. Sám Mikuláš sedel na saniach vzadu s čarovnou
palicou a veru aj so sladkými
balíčkami. Hneď ako čertisko
zaparkoval sane sa všetky deti
rozbehli k Mikulášovi, aby mu
ukázali, čo si pre neho pripravili.
Niektorí museli čertovi prisľúbiť, že už budú poslúchať a podaktorých pochválili pred čertom
aj ich rodičia. Stretnutie to bolo
veru veľmi milé. Mikuláš rozdal
vyše 170 sladkých balíčkov pre
naše poslušné deti a nám zaželal
krásne sviatky. Čert nám zase pripravil jedno krásne farebné a trochu hlučné prekvapenie. Všetci
sme sa zľakli, keď sme na oblohe
uvideli pestrofarebný ohňostroj.
Nakoniec sme Mikuláša a jeho
pomocníkov odprevadili na ďalšiu cestu k ostatným poslušným
deťom. Dúfam, že deti budú celý
rok poslúchať, aby sme sa mohli
s Mikulášom stretnúť aj budúci
rok.
riaditeľka múzea
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Ahoj Leto
Nadácia ZSE aj tento rok vyhlásila v poradí už
3. ročník otvoreného grantového programu
Rozprúdime regióny. Podporu mohli opätovne získať podujatia a akcie s cieľom podporiť
a zviditeľniť kultúrny, športový a komunitný
život v obciach na celom západnom Slovensku. Program každoročne podporuje najmä
originálne projekty pre komunity, alebo aj
také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov,
či pamiatok. Do termínu uzávierky 3.7.2018
bolo do programu predložených celkom 488
projektov, ktoré splnili kritéria programu. Na
základe odporúčania viacčlennej hodnotiacej komisie vybrali 135 projektov, ktoré boli
podporené celkovou sumou 100 000 eur.“ Do
tohto grantového programu sme sa zapojili aj
my s projektom s názvom „Ahoj Leto“. Išlo o
projekt vhodný pre deti, mládež, ich rodičov,
ale aj starých rodičov. Pre návštevníkov sme
pripravili novú výstavu s názvom „Záhady
Slovenska“ a bohatý program. Začínali sme
o 18:00 hodine divadelným predstavením pre
detičky. Deti s ujom Mirkom si vybrali miesto

divadielka na trávičke v parku pri kaštieli. Posadili sa okolo záhadnej truhlice, ktorá bola
ťažká a ako neskôr zistili aj plná všakovakých
vecičiek. Deti spoločne vytvorili nádherný
príbeh o chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády až vo vesmíre. Nasmiali sme sa a dokonca
niektorí nebojácni amatérski herci a herečky
sa stali súčasťou tohto nádherného príbehu.
Po hľadaní čokoládky sa mohli všetci návštevníci prihlásiť do súťaže o dominantách a
histórii našej obce. Toľkým správnym odpovediam by sa potešila nejedna pani učiteľka.
O hodinku neskôr sa podkrovie kaštieľa premenilo na kinosálu, kde sa premietal Medveď
Yogi. Deti so zatajeným dychom sledovali
zábavný príbeh dvoch medvedíkov v parku
Jellystone a večne nespokojného správcu parku. Zatiaľ, čo detičky sledovali tento animovaný film, vonku pred kaštieľom vystupovala
Spevácka skupina Čabanka so svojim country
programom. Nejeden divák sa k nim pripojil a
taj sa spev niesol celým parkom. Po vystúpení
speváčok a spevákov z Čabu sa k nám pripojili ďalší návštevníci, ktorí si prišli vychutnať
kino pod holým nebom pri kaštieli. Park sa
premenil na piknikové miesto a začali sme
premietať prvý film s názvom „Všetko alebo
nič“. Film bol natočený podľa knihy sloven-

skej autorky Evity Urbaníkovej. Hlavnými
postavami bola nerozlučná trojka Linda a jej
kamaráti Vanda a Edo, ktorí žili bláznivý život v malom kníhkupectve, až kým ich život
nenarušil Jakub, ktorý vniesol do Lindiných
dní plno vášne a prísľubov na nový vzťah.
No rozdielnosť ich pováh a náhľadu na svet
robil ich vzťah komplikovanejším, ako sa
zdalo. Filmový maratón pokračoval českou
komédiou s názvom "Ako básnici čakajú na
zázrak“. Štepán, Kendy a Karas zostali aj po
dvanástich rokoch sami sebou. Kamaráti s
nevyčerpateľným zmyslom pre humor a sebairóniu. Ich príbeh päťdesiatnikov s jedinečnými osudmi nás taktiež pobavil a poniektorí
zaspomínali na prvé časti tejto legendárnej
komédie. Pre tých nebojácnych bol ako klinec
programu pripravený horor s názvom „To“.
V malom meste Derry v štáte Maine začali
miznúť deti. Malá skupina chlapcov a dievčat
musela čeliť svojim najväčším obavám v boji
proti zlému klaunovi menom Pennywise, ktorého vražedná a násilnícka história sa tiahne
naprieč storočím. Takto strašidelne sme ukončili naše podujatie s myšlienkou, že kino pod
holým nebom určite ešte zopakujeme.
riaditeľka múzea

Bratia sa opäť stretnú na Veľkej Javorine
Posledná júlová nedeľa je na česko – slovenskom pomedzí spätá so Slávnosťami bratstva
Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Toto
neformálne priateľské stretnutie nerozlučných
bratov – Čechov a Slovákov – sa organizuje
každoročne. Tento rok sa návštevníci mohli
tešiť na kultúrny program, ktorý ponúkol tie
najlepšie súbory a skupiny z prihraničného
regiónu. Program na veľkom pódiu otvorila

o 9:30 hod. dychová hudba ZUŠ z Veselí nad
Moravou. O 10:30 hod. boli slávnosti za účasti hostí a organizátorov slávnostne otvorené.
Neskôr sa na veľkom pódiu vystriedali detská
folklórna skupina Štvorlístok z Pobedína, detský folklórny súbor Handrbáček a cimbalová
muzika Čarapa z Kunovic, mužská spevácka
skupina folklórny súbor Družba z Trenčína,
spevácke duo Hana a Petr Ulrychovi z Brna.

Bodkou za programom bolo spoločné spievanie členov prípravného výboru slávnosti. Na
malom pódiu sa od jedenástej hodiny vystriedali Váhovanka z Trenčína, Žlutá ponorka
z Uherského Hradišťa a Ivan Terry Country
band z Bratislavy. Na Veľkú Javorinu sa bolo
možné dopraviť autom a autobusom z Nového Mesta Nad Váhom.
Zlatica Slížiková
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Do tretice všetko dobré
Najväčším postrachom podujatia Novosadská brázda bolo
vždy počasie. Nultý a prvý
ročník sa neobišiel bez výdatného celodenného dažďa. Preto bolo tohtoročné očakávanie
opäť rovnaké. Ale, milo nás
prekvapila predpoveď počasia. Zrážky žiadne. Pre istotu
sme však pršiplášte pribalili
ku všetkým potrebným veciam a vybrali sa na „rolu“.
Intenzívne prípravy prebiehali od stredy, kedy bolo našou
úlohou zabezpečiť z okolitých
obcí zapožičanie pivných setov. Vymeranie políčok, ohradenie, príprava stanov, označení, parkoviska a veľa iných
úloh, ktoré bolo potrebné splniť, aby Novosadská brázda
mohla začať. Už okolo siedmej hodiny ráno sa k nám do
obci dostavili prví súťažiaci
na traktoroch. Nálada z počasia bola badateľná, pretože
dážď bol častokrát v spojení
s týmto podujatím predmetom
rôznych vtipov. Túto veľkú
parádu odštartovala tradičná
spanilá jazda cez Nové Sady,
Silu a obec Čab. Táto spanilá
jazda vždy vytiahne pred svoje príbytky veľa obdivovateľov domácich i továrenských
malotraktorov. Po tejto jazde
sa súťažiaci zaradili k svojím
políčkam a orba sa výstrelom
svetlice mohla začať. Vyhodnocovacia komisia sledovala
priebeh orby od samého začiatku. Určiť najlepších vo svojej
kategórii bolo veľmi náročné,
nakoľko orba je každým rokom presnejšia a kvalitnejšia.
Pre detských návštevníkov
sme mali v spolupráci s OZV
pripravenú súťaž o triedení
odpadov, deti si mohli vyskúšať vytvoriť sviečku z vosku,
či si zaskákať na nafukovacom
hrade. Dospelí si opäť zmerali
sily v hode váľkom na diaľku
a v neskorších hodinách aj pitím piva cez slamku. Kultúrny

program, ktorý dopĺňal toto
podujatie sa začal o 15:00
hodine vystúpením Ľudovej
hudby Furmani. Veru nenechali takmer nikoho sedieť a
skoro všetci sme si zatancovali. Po ich vystúpení nasledovalo dlho očakávané žrebovanie
tomboly. Potešiť vás z výhry
mohlo takmer sto cien, ktoré
sme vďaka sponzorom získali.
V podvečerných hodinách nás
potešili tóny ľudovej hudby v
podaní šikovnej skupiny Bojňanci a následne kapela večera Helenine oči. Ako posledný
sa nám predstavili mládenci
zo skupiny Soundkraft, ktorí
dostali neľahkú úlohu a to zakončiť toto pekné podujatie.
Touto cestou by sme sa
veľmi radi poďakovali sponzorom, ktorí naše podujatie
podporili, taktiež doc. Ing.
Jozefovi Ďuďákovi CSc. za
odborné dohliadanie nad súťažou a všetkým zúčastneným,
ktorí sa akoukoľvek formou
podieľali na tomto podujatí.
Výsledky súťaže v orbe
„Novosadská brázda 2018“
Kategória traktorov veteránov:
1. Peter Vaško - Piešťany
2. Juraj Sulan - Maňa
3. Roman Hrádel - Pobedim
Kategória malotraktorov
továrenskej výroby:
1. Ing. Ivan Hacher - Nitra
2. Ján Frčka - Prenčov
3. Miloš Juriš - Šupa Technika Madunice
Kategória traktorov
domácej výroby:
1. Pavol Vaško - Piešťany
2. Štefan Farkaš - Nitra
3. Miloš Čechvala - Podolie
I.F
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Imatrikulácia prvákov

FUTB. TABUĽKY
VII. A skupina – muži
Klub
1.OFKČakajovce
2.TJDružst.Svätoplukovo
3.FKMojmírovce
4.FCCabaj-Čápor
5.TJNovéSady
6.ŠKHájske
7.FKFC31Jarok
8.ŠKMagnus(futbal)
9.ŠKNitra-DolnéKrškany
10.TJDružst.H.Lefantovce
11.TJDružstevníkŠurianky
12.FCŠtefanovičová
13.TJDružst.D.Lefantovce
14.TJSlovanNitra-Kynek

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
11
9
9
8
8
7
6
5
3
3
3
1
1

R P
1 1
0 2
3 1
2 2
1 4
1 4
1 5
1 6
0 8
1 9
0 10
0 10
1 11
0 12

Skóre Body
45:5 34
64:18 33
37:18 30
44:18 29
57:21 25
48:27 25
46:30 22
64:33 19
22:40 15
14:31 10
33:51
9
17:82
9
12:73
4
22:78
3

Dorast V. liga – U19 stred ZsFZ
Posledný októbrový deň v Základnej
škole s materskou školou Nové Sady sa
niesol v slávnostnej atmosfére Imatrikulácie najmladších žiakov z I.A a I.B
triedy. Z krajiny Múdrosti a fantázie dorazili kráľ Marcel a kráľovná Michaela so
svojim sprievodom, ktorí prišli vyskúšať
vedomosti, zručnosti a súdržnosť našich
prvákov pri riešení tajných úloh. Deti sa
nedali zaskočiť a hravo obstáli v skúške.
Po zložení slávnostného sľubu bol každý

prvák i prváčka pred prítomnými rodičmi, pedagógmi a hosťami, pasovaný kráľom Marcelom za právoplatných žiakov
školy. Od kráľovnej Michaely obdržali
na pamiatku Pasovací dekrét a domov si
odniesli aj vrecúško plné prekvapení. S
úsmevom, hrdosťou a pokrikom HURÁ
sa zavŕšil slávnostný deň. A predsa ešte
...... nemohla chýbať sladká odmena na
cestu – cukrová vata.
Miroslava Urbánková

Fidlikanti - stretnutie s ľudovou hudbou

Klub
Z V
1.MFKAlekšince
11 11
2.TJOponice
11 6
3.TJNovéSady
11 5
4.OFKTovarníky
11 5
5.TJSlovanZbehy
11 5
6.TJSlovanKrušovce
11 5
7.TJSlovanČeľadice
11 4
8.TJSlovanBojná
11 5
9.OFKSolčany
11 4
10.TJDružstevníkJacovce 11 2
11.”Združ.FCVýč.-Opatovce”11 2
12.OFKHrušovany
11 1

R P
0 0
2 3
4 2
3 3
2 4
1 5
4 3
0 6
1 6
3 6
2 7
0 10

Skóre Body
59:15 33
27:18 20
23:17 19
29:17 18
39:17 17
28:20 16
33:31 16
24:37 15
37:33 13
20:32
9
24:50
8
9:65
3

R
1
0
2
0
0
1
0
0
0

Skóre Body
35:8 19
54:11 18
25:5 17
32:16 15
23:17 15
39:18 10
19:23
9
5:87
3
1:48
0

Žiaci - skupina B
Klub
Z
1.ČermáňskyFKNitraB
8
2.ŠKMagnus(futbal)
8
3.”Združ.FCV.ýč-Opatovce” 8
4.ŠKVeľkéZálužie
8
5.TJSlovanNitra-ChrenováB 8
6.TJSlovanZbehy
8
7.FKJaníkovce
8
8.ŠKRumanová
8
9.TJNovéSady
8

V
6
6
5
5
5
3
3
1
0

P
1
2
1
3
3
4
5
7
8

Dvaja mladí páni, zopár ľudových nástrojov, krásne ľudové piesne.
Takto by sme mohli charakterizovať výchovný koncert Fidlikantov v
našej škole. Vďaka nim sme sa preniesli na malú chvíľu do severných
oblastí krásneho Slovenska a spoznávali sme krásu nášho folklóru. Jednoduchou a vtipnou formou sme mapovali hudobné nástroje, piesne i
tance. Dobrá nálada a na perách nápevy známych ľudových piesní vytvorili na chodbe našej školy elektrizujúcu atmosféru. Vďaka za každý
takýto koncert.
Mário Ručkay
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Posedenie pri hudbe
„Pokojne sedia na návrší času,
na ktoré ich vyniesli žilovaté nohy,
unaveným zrakom hľadia do minulosti.
V pestrých farbách vidia svoju mladosť,
opäť si sadajú na jej kolotoč,
lopotia na chlebík, ukladajú korunku ku korunke,
odháňajú deťom horúčku, od seba duchov pochabosti,
ktorých jednoduchý človek nikdy nemal rád.
Starí ľudia cítia svoju mladosť
strapatú ako čerstvú vôňu mäkkého medovníka v tvrdých rokoch,
keď mana a radosť nepadali z neba, ani z inej milosti.
V teplých farbách vidia splývajúce roky,
do ktorých sa plní úfnosti poponáhľali.
Zo steny vystupuje inžiniersky diplom syna,
víťazstvo v kráse mladšej dcéry.
Dobré deti chceli poslať medzi dobrých ľudí skôr,
než sa utiahnu do kvitnutia vnúčat.
A poslali. Aj ich pripravili na zlé,
lebo zlo je úskočné, nebýva za horami,
ale je skutočné ako my sami,
trávi vzduch i vodu, trávi v ľuďoch človeka.
Starí ľudia vidia svoju chorľavejúcu starobu,
tušia biely zimný deň, ako očernieva zemou,
ale ľudia skúsení už dávno zrástli s ornicou.
Starí ľudia predvídajú nevyhnutné zmierenie s odídenými,

A ide sa do Štúrova
Keď sme robili prvýkrát výlet
na kúpalisko do Veľkého Medera, nevedela som, čo mám
od
tohto výletu očakávať. Hlavou
mi lietalo veľa otázok: „Kto sa
prihlási? Bude nás dosť? Pozbierame sa pri odchode všetci domov?“ Poviem vám, tieto otázky
odleteli hneď ako sme nasadli
do autobusu. Keďže sme o tomto výlete už písali, nebudem ho
ďalej spomínať. Na začiatku
augusta mi Tatiana Balúchová
priniesla oznam na vyhlásenie
v znení: „Jednota dôchodcov v

Nových Sadoch organizuje výlet
na kúpalisko do Štúrova“. A čo
som prvé urobila? Po predchádzajúcej milej skúsenosti som
ani chvíľu neváhala a prihlásila
som celú moju rodinu. Veľmi
som sa tešila, že strávime pekný
deň. A veru bolo tomu tak. Hneď
ráno sme nasadli do autobusu a
s očakávaním sa vydali na cestu.
Určite to poznáte, že keď sa niekam tešíte, cesta býva neskutočne dlhá. Ale tak sme sa zarozprávali a už sme boli tam. Rozpŕchli
sme sa po kúpalisku a hľadali

prítomnými i príchodzími.
Oni sami nebadane značkujú nám kóty ticha,
zóny uspokojenia, ku ktorému zdanlivo sme ďaleko.
Oni sami nechávajú nám len odkaz lásky,
jediného bohatstva v ich zmysloch.“
(Pavel Koyš: Čo vidia starí ľudia)
Aj tento rok sme sa spolu s našimi dôchodcami stretli v mesiaci
október pri príjemnom posedení v podkroví kaštieľa. Bolo to presne 28.
októbra, kedy sme mali aj vyhodnotenie podujatia „Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká“. Pod strechou múzea sme pripravili stoly a
horúci čaj pre našich seniorov. Aj napriek zlému a sychravému počasiu
sa nenechali odradiť a prišli medzi nás. Tešili sme sa, aj keď ich prišlo
menej ako roky predtým. Pre dôchodcov sme mali pripravenú sladkú
odmenu od nášho včelára a žrebovali sme výhercov, ktorí sa v sobotu,
deň pred našim stretnutím zapojili do zdravého varenia a cvičenia. Novému tlakomeru a vitamínovým balíčkom z lekárne sa potešili: Tatiana
Balúchová a Stanislav Matušík, ktorí absolvovali všetky prednášky a
besedy o zdravom životnom štýle, ale aj cvičenia, či meranie podielu
tuku v tele a meranie tlaku. Po úvodnej básničke a krátkom príhovore
starostky obce sme si vypočuli harmonikára Ing. Vladimíra Kluku zo
Zbehov, ktorý nás potešil tradičnými slovenskými ľudovkami. Netrvalo
dlho a do spevu sa zapojili všetci. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej
atmosfére. Počas hudobných prestávok sme sa rozprávali a taktiež sme
sa zasmiali. Pre mňa osobne, to bolo naozaj milé popoludnie, ktoré sme
spoločne strávili.
I.F

to najlepšie miesto na opaľovanie a výhľad do bazénov. Aj
keď je areál kúpaliska obrovský,
nemohlo sa stať, že by sme nestretli nejakého svojho známeho.
Porozprávali sme sa, zasmiali a s
niektorými sme si aj zahrali vodný volejbal. Mala som pocit, že
celé kúpalisko patrí iba nášmu
zájazdu. O zábavu bolo celý deň
postarané. Niektorí si vybrali
horúce bazény na relaxáciu, podaktorí si užívali vlnobitie, našli
sa aj toboganoví nadšenci, alebo
aj takzvaní vyhrievači na slniečku. Po dlhšom plávaní nám veru
vyhladlo a tak sme navštívili bufety. Bolo tam veľmi veľa dru-

hov jedál, z ktorých bolo ťažké
si vybrať to najlepšie. Poobede
to už išlo rýchlosťou blesku.
Vo vode utekal čas asi trikrát
tak rýchlo ako pri vylihovaní na
deke. Ani sme sa nenazdali a už
sme sedeli v autobuse smerom
domov. Cesta späť bola už akási
tichšia. Všetci sme oddychovali, niektorí si aj pospali a večer
o siedmej sme šťastne dorazili
domov plní nových zážitkov.
Potom ma už len milo prekvapil najmladší člen rodiny, keď
povedal: „Ja Ti tak závidím, že
máš toľko dobrých kamošov.“ A
veru, má mi koho závidieť.
IF
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Novosadský rytier
„Na známosť sa všetkým dáva,
že kráľovná Veronika do radov
svojich rytierov hľadá. Ak sa nebojíš sedemhlavého draka, tak
príď medzi nás a ukáž nám svoje
rytierske schopnosti.“
Takýto oznam sa šíril vzduchom po dedine 23. septembra
popoludní . Okolo základnej školy sa prechádzal rytier, ktorý ako
oko v hlave strážil svoju kráľov-

nú. Čakali na udatné deti, ktoré sa
ničoho neboja a skúsia zdolať prekážky pre nich pripravené. Okolo
tretej hodiny sa začali schádzať
prví uchádzači o titul rytiera. A
čo bolo potrebné urobiť, aby sa
mohli stať hrdinom? Zdolať „Opičiu dráhu.“ Dráhu plnú nebezpečenstva a dobrodružstva pre malých aj veľkých, pre jednotlivcov
aj pre celé rodiny. Vyskúšať si

mohli svoje schopnosti a zručnosti, ale aj zažiť zábavu a radosť z
pohybu. Prvou najobľúbenejšou
prekážkou boli kývajúce sa vrecia
cez ktorú musel každý uchádzač
o titul rytiera zdolať bez dotyku
vriec. Svoju rýchlosť bolo treba
predviesť na lanovej preliezačke a
rebrinách. Presnosť sa ukázala pri
vrhaní bijaku. Odvážlivcov čakala
aj preliezka na výšku. Tých starších zaujala najmä streľba z luku
a z kuše, či hod sekerou na terč.
Najmenších rytierov nezaskočilo

ani držanie meča a štítu na čas,
triafanie sa do pajáca, hádzanie
podkovami a sekanie terča. Všetkých zúčastnených potom čakala
nielen sladká odmena, diplom, ale
skutočné pasovanie za rytiera, kde
museli sľúbiť oddanosť kráľovnej, skutočné priateľstvo a doživotný sľub ochrany nášho múzea.
Takže, milí rodičia a starí rodičia,
možno práve teraz sa na vás pozerá rytier a vy ste to o ňom/nej ani
nevedeli.
riaditeľka múzea

Alžbetou Báthoryovou či kamaldulským mníchom Cypriánom z
Červeného kláštora. Na výstave
návštevník nájde aj smutné historické udalosti akými boli veľké
zemetrasenie v Komárne v roku
1763 a Kremnici v roku 1443 či
tajomstvá starých budov – Kostolík v Ludrovej a Zelený dom
v Bratislave. Výstava prináša aj
najväčšiu záhadu Slovenska a tou
je tajomná Mesačná jaskyňa.“ A
toto všetko sme mali v kaštieli.
Otvorili sme ju 31. augusta pri
príležitosti kultúrneho podujatia
„Ahoj Leto“. Vtedy sme ešte ne-

tušili, že to budú možno aj jej poslední návštevníci u nás v múzeu.
Ihneď po požiari sme všetky veci,
ktoré sa nám podarilo zachrániť
nosili do kaštieľa, ktorý bol o
chvíľu celý zaprataný. Nezostalo
mi nič iné, iba poprosiť majiteľa
výstavy, aby si ju prišiel zobrať
späť, nakoľko momentálne potrebujeme kaštieľ na iné využite. Je
mi ľúto, že výstavu videlo iba pár
ľudí, ale dúfam, že ešte bude veľa
príležitostí nájsť iné a zaujímavé.

Záhady Slovenska
Začiatkom roka som premýšľala
nad výstavami, ktoré pripravíme
u nás v kaštieli. Hľadala som na
internete niečo zaujímavé, pútavé, čo by mohlo zaujímať našich
návštevníkov. Objavila som putovnú výstavu záhad, povestí a
legiend zo Slovenska. Napísala
som prostredníctvom kontaktného formulára žiadosť o cenovú
ponuku tejto výstavy a čakala
som. Medzitým som spomenula
kolegyniam, že som oslovila majiteľa tejto výstavy a pani starostka ma oboznámila s tým, že o túto
výstavu sa už zaujímali aj moje
predchodkyne, no bola finančne
veľmi náročná. Nevadí, nevzdávame sa a počkáme, či nie je výstava v zľave. Nebola. Tak som
sa s ňou rozlúčila a hľadala niečo
nové. Kaštieľ sa teda stal domovom novej výstavy „Záhadný
svet mušlí“. Výstava sa skončila
28. júla 2018 a mušle odcestovali
späť k majiteľovi. Ani nie za dva
týždne sa nám ozval pán Trubíni,
ktorý je majiteľom výstavy „Záhady Slovenska“. Jeho telefonát
nás veľmi prekvapil a zároveň aj

potešil. Majiteľ potreboval nové
skladové priestory a my výstavu,
o ktorej sám autor píše: „Na Slovensku sú zvláštne miesta, ktorým sa od nepamäti ľudia vyhýbali. Išlo predovšetkým o lokality,
na ktorých sa udialo niečo nezvyčajné – vraždy, popravy, úmrtia
ľudí za zvláštnych okolností,
rôzne boje či bitky. Na týchto podivných miestach sa veľakrát zjavovali rôzne strašidlá - bosorky,
biele panie, bezhlaví ľudia alebo
duchovia. Od pradávnych čias si
ľudia tieto povesti medzi sebou
rozprávali z generácie na generáciu až napokon zľudoveli. Okrem
všeobecne známych povestí ako
sú Studňa lásky, Rytieri spod Sitna, Záhadný kameň v košickom
Dóme a pod. výstava prináša aj
najstaršie záhady z praveku ako
sú Val obrov, Záhada slovenských
rondelov, Fascinujúce východoslovenské mohyly či Ľudožrúti na
Molpíre. Ďalšou časťou výstavy
sú povesti či záhady späté s historickými postavami – najznámejším slovenským zbojníkom Jurajom Jánošíkom, krvavou grófkou

riaditeľka múzea
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Zdobenie adventného venca
„Adventný veniec je súčasťou
našich kresťanských tradícií. Avšak, skutočný pôvod nie je presne
známy. Existujú zmienky o tom,
že predkresťanské germánske národy počas chladných a tmavých
decembrových dní pomocou venca so zapálenými sviečkami vyjadrovali nádej túžobne očakávaných dlhších a teplejších jarných
dní. V Škandinávii počas zimy
boli zapálené sviečky umiestnené do kruhu a ľudia sa modlili k
bohu svetla, aby otočil zem späť
k slnku, predĺžil dni a vrátil na
zem teplo. V stredoveku si kresťania prispôsobili túto tradíciu
a používajú adventné vence ako
súčasť svojej duchovnej prípravy na Vianoce. Koniec koncov,
Kristus je "Svetlo, ktoré prišlo na
svet," rozptýliť temnoty hriechu a
vyžarovať pravdu a lásku Boha.
Iné dôkazy naznačujú, že adventný veniec bol vynájdený až v 19.
storočí. V čase adventu sa deti v
hamburgskej škole Rauhes Haus,
založenej protestantským pastorom Johan Hinrich Wichernom

každý deň pýtali či už sú Vianoce.
V roku 1839 J. H. Wichern, postavil veľký drevený kruh a položil
na neho 19 malých červených a
4 veľké biele sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný
deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento
zvyk sa ujal na pôde protestantskej cirkvi v Nemecku. Neskôr
sa adventný veniec vyvinul do
menšej podoby so štyrmi alebo
piatimi sviečkami, ako ho poznáme dnes.
Symbolika adventného venca
je krásna. Veniec je vyrobený z
rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Aj tieto ihličnany majú tradičný význam, ktorý
je možné interpretovať v našej
viere: Vavrín znamená víťazstvo
nad prenasledovaním a utrpením,
boroavica, cezmína a tis, znamenajú nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a uzdravenie. Cezmína
má aj špeciálny kresťanský symbol: pichľavé listy pripomínajú
tŕňovú korunu.
Okrúhly tvar venca, nemá za-

čiatok ani koniec, symbolizuje
večnosť Boha, nesmrteľnosť duše
a večný život nájdený v Kristovi.
Šišky, oriešky alebo semienka,
ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko
dokopy vyjadruje nesmrteľnosť
našej duše a nový, večný život
nájdený v Kristovi. Štyri sviečky
reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus,
svetlo sveta.“
Tento rok som sa nesmelo pred
začatím adventu zamýšľala nad
adventným vencom, ktorý sa už
pár rokov stavia a zdobí v obci. Z
čoho ho vyrobíme, kde ho postavíme a celkovo aký vlastne bude.
Po spoločnom zvážení nakoniec
padla voľba na park pri obecnom
úrade. Aby bol veniec bližšie
k obyvateľom a sám ich akoby
pozýval na prechádzku. Na jeho
výrobu sme použili 35 balíkov
slamy, ktoré nám daroval Karol
Fiam. Balíky slamy sme previazali na jeden veľký kruh o priemere necelých atýchto balíkov
sme použili z kompostoviska a

z opílených stromov. Veniec sme
robili 01. decembra so začiatkom
o 13:00 hodine. Prišlo nás iba pár,
ale aj napriek tomu sme sa do
toho pustili s neskutočnou energiou. Prišli medzi nás aj tri detičky, ktoré priniesli do špeciálnej
krabičky aj svoje vianočné želania. Veniec sme najprv spevnili
špagátmi. Potom sme na vrch balíkov poukladali väčšie halúzky
a tie sme taktiež previazali, aby
vydržali čo najviac. Menšími vetvičkami sme pozakrývali trčiacu
slamu a veniec dostal razom novú
tvár. Najmenších návštevníkov
potom čakala tá najmilšia úloha
a to dozdobiť veniec ozdôbkami,
ktoré sme priniesli. Svoje ozdoby z domu priniesli a darovali
na veniec aj Daniela Pribulová
s dcérkou Diankou a synčekom
Marekom Maximom. Venček sa
nám podarilo vyzdobiť za necelé
dve hodinky. Nám sa veľmi páčil,
snáď sa bude páčiť aj vám. Tak
neváhajte a choďte si ho do parku
pozrieť.
I.F
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BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO:
NIE:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok, rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO:

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE:

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

27.4.2019 - jarný 12.10.2019 - jesenný

DOČASNÁ SKLÁDKA BIO ODPADU v Sile oproti cintorína. Otvorená od 07. 01. - 31.03.2019 (opílené konáre,
vypílené stromy, kríky, haluzina). Vjazd z vedľajšej cesty od areálu PD DEVIO.

