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Milí čitatelia,
tohtoročné Vianoce budú skúškou našej schopnosti prežívať radosť najmä z
prítomnosti rodiny v našich domovoch.
Rôzne drobné radosti, ktoré sme si zvykli
dopriať v čase vianočného voľna, zostanú
kvôli obmedzeniam nedostupné. Napriek
tomu si myslím, že je veľa dôvodov na
radosť.
Radosť obyvateľom častí Kotrbál a Ceroviny prinesie tečúca pitná voda. Verím,
že úspešné ukončenie projektu spríjemní
napojeným odberateľom nielen vianočné
obdobie. Pre budúcnosť si dovolím pripomenúť, že prevádzkovateľom vodovodu je
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s., preto všetky informácie o poruchách
alebo faktúrach získate na kontaktných
miestach tejto spoločnosti.
Aj projekt IKT učebne v našej základnej
škole smeruje k jeho ukončeniu. Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci
obecného úradu vedia, že sme s projektom
začali v júli 2017. Zdĺhavé procesy posudzovania jednotlivých fáz projektu na Mi-

nisterstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spôsobili, že realizácia takéhoto
jednoduchého projektu trvala viac ako tri
roky.
V súčasnosti pripravujeme projektovú
dokumentáciu na výmenu autobusovej
zastávky v Sile a dobudovanie spevnenej
plochy tak, aby nedochádzalo k zaneseniu
priestoru pre čakajúcich blatom. V súvislosti s týmto projektom by sme chceli
vymeniť aj autobusové zastávky v centre
Nových Sadov za jednu zastávku v rovnakom dizajne, ako bude mať zastávka
v Sile a dve existujúce použiť tam, kde
máme ešte staré plechové zastávky. Projekt bude ﬁnancovaný zo zdrojov IROP-u.
Uvedené zdroje sú tiež poskytované Európskou úniou, tak uvidíme, kedy prebehne samotná realizácia.
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka na hlavnej ceste je už
pripravená. V najbližších dňoch začneme s procesmi vybavovania stavebného
povolenia. Svah, na ktorom sa nachádza
chodník, je neustále v pohybe, nakoľko je
ovplyvňovaný dažďovými vodami a mrazom. V dôsledku týchto vplyvov sa rozpadáva chodník, ktorý je na ňom položený.

Rozhodli sme sa svah rozobrať, nahradiť
gabionmi a doplniť zábradlie. Počas uvedených prác bude potrebná veľká dávka
Vášho pochopenia. Bez tohto zásahu,
však nevieme zabezpečiť bezpečnosť
osôb, ktoré sa denne pohybujú po tomto
chodníku. V súbehu s uvedeným projektom sme sa snažili projekčne pripraviť
aj vybudovanie prechodu pre chodcov
smerom na tzv. Židovskú ulicu. Súčasné
normy pre tento zámer sú veľmi prísne,
preto naprojektovanie tohto zámeru bude
náročnejšie než sme predpokladali. Rozhodne však urobíme všetko pre to, aby
sme aj tento zámer úspešne zrealizovali.
Ako môžete vnímať z predchádzajúcich
riadkov, snažíme sa napriek výrazným
výpadkom z našich príjmov realizovať
myšlienky a podnety na zlepšenie života
v našej obci. Verím, že ani Vy nestratíte
odhodlanie zostať aktívny, napriek náročným mesiacom, ktoré máme pred sebou.
Potom môžeme dúfať, že si pod stromčekom nájdeme aj nejakú odmenu.
Do najbližších dní Vám želám najmä
veľa zdravia a požehnané sviatočné dni.
Silvia Halvoníková
starostka obce

Advent v našej obci
Ako je už zvykom, aj tento rok sme v
našej obci postavili adventný veniec, ktorý nám má symbolicky odpočítať čas zostávajúci do Vianoc. Kruhový tvar venca
zo vždyzelených vetvičiek sa pokladá za
symbol večného života.

V tomto roku nám so zdobením
spontánne pomohli aj žiaci zo školy, ktorí
boli práve na vychádzke. Záujem o pomoc
bol veľký, za čo sme veľmi vďační. Stavanie samotného venca nám však trvalo
dlhšie ako sme počítali, takže pomoc s

ozdobovaním nám poskytla až tretia skupina žiakov, ktorí šli okolo. Sme veľmi
radi, že sa deti zúčastňujú na vianočných
tradíciách aktívne a nielen pasívne. Aktívne prežívaná radosť veľmi teší aj nás.
Denisa Révayová
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NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
OD ROKU 941
Školská reforma.
Rok 1941 prináša základné
zmeny na poli našeho školstva.
Školstvo v našej Slovenskej republiky bolo rôzneho rázu a to:
boly školy cirkevné, obecné a
štátne. Zákonom 308 boly tieto
školy v prevažnej väčšine pretvorené na školy cirkevné a v
ojedinelých prípadoch na školy
obecné, a to tam, kde počet žiactva jedného vierovyznania nedosahoval 4/5 celkového žiactva.
V našej obci by bola mala byť
v smysle zákona škola obecná.
Keďže ale obe cirkvi, tak katolícka ako i evanjelícka, podaly
žiadosť na Ministerstvo školstva
a národnej osvety o ponechanie
rázu svojich cirkevných škôl,
bolo im vyhovené, nakoľko zákon pripúšťal rozhodovanie v
ojedinelých prípadoch priamo
ministrovi školstva. Na základe
rozhodnutia ministra školstva
Jozefa Siváka boly naše cirkevné školy oboch vierovyznaní
na všeobecnú radosť tunajšieho
občianstva i naďalej ponechané.
Vydržiavanie všetkých cirkevných a obecných škôl, myslím
tu na vecný náklad, prevzala na
seba podľa tohto zákona obec.
Osobný náklad, plat učiteľov,
prevzal štát.
Org. – učiteľské pozemky.
Obec, hradením vecného nákladu cirkevných alebo obecných škola, bola zaťažená a preto
sa zákon do istej miery postaral

o náhradu, ktorá by prispela obci
na pomoc. Zákon vypovedal,
že polovica učiteľsko – organistských pozemkov prechádza
do úžitku obce. Obec má podľa
tohto zákona zmienené pozemky
dať do prenájmu a takto získané
peniaze je povinná obrátiť navydržiavanie vecného nákladu tej –
ktorej cirkevnej školy.
Predstavenstvo našej obce
dosť loyálne zaobchádzalo voči
učiteľom, ktorých sa to týkalo
(Lüvke – Dubovský), nakoľko
im dalo tieto pozemky do prenájmu na 6 (šesť) rokov za ročitý
poplatok 1000 – 1000 korún. Poznamenávam, že i učebné siene
prechádzajú podľa tohto zákona
do úžitku obce, začo však obec
platí tej – ktorej cirkvi 10 – 10
Ks ako uznávací poplatok. Majiteľom týchto pozemkov ostáva i
naďalej príslušná cirkev.
Nemecko – ruská vojna.
Dňa 22. júna 1941 vypukla
vojna medzi Nemeckom a Ruskom. V tejto vojne bojujú Slováci po boku Nemecka. V prvé
dni po jej vypuknutí je u nás vyhlásená branná povinnosť a čiastočne sa mobilizuje. Slovenský
vojak vždy odhodlane bojoval,
ako nám to dokazuje minulosť,
teraz však vypätím všetkých síl
sa bije za krajšiu budúcnosť slovenskej vlasti. Kiež by Pán Boh
dal, aby po krvavých stopách
zúrivej vojny zkvitol tak túžebný
pokoj ľudstva a všeobecný mier
sveta, aby po nekonečnom boji
vysoko viala slovenská trikolóra
nad vrchami Tatier hlásajúca do
sveta, že tu žil a žije národ bojovný, pracovitý a mierumilovný

od vekov.
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 1936
Sláv. M. R. Štefánika.
Po tejto slávnosti v našej obci
robia sa prípravy na 7. máj, kedy
oslávili sme nášho bohatiera, generála dr. Milana Rastislava Štefánika, ktorý pred 20 rokmi pri
návrate do rodnej vlasti zomrel
tragickou smrťou.
Zrušenie II. triedy.
Do tejto doby spadá aj zrušenie II. tr. tunajšej štát. ľud. školy, čo vzhľadom na nedostatok
rozpočtových potrieb štát. školskej správy previedlo Mšano v
v Bratislave výnosom z 9. mája
1939; č. 57.357/39 – T/3 s platnosťou od 1. mája 1939, pretože
na tunajšej škole bolo zapísaných
iba 58 detí.
Reorganizovanie HSĽS.
1. júla gen. sekr. HSĽS zreorganizoval tunajší výbor Hlinkovej slov. ľud. strany. Za predsedu
bol vymenovaný Gašpar Andacký, za tajomníka František Fúska
a za ostatných členov: Jozef Fačkovec, Štefan Krajčovič, Kornel
Gabalec, Karol Dolný a Jozef
Hric, spr. – učiteľ, ktorý bol 1.
septembra úradne preložený. Na
jeho miesto po 1. sept. je meno-

vaný Peter Zvalo, spr. – učiteľ.
Slávnosť sv. Cyrila a Metóda.
Je 5. júla. Tunajší občania opäť
prejavujú radosť zo svojho oslobodenia nadšenou manifestáciou
v Ašakerti a okázalou slávnosťou
našich vierozvestcov sv. Cyrila a
Metoda.
Výročná spomienka smrti A.
Hlinku.
Dôležité je uviesť i to, že 16.
augusta v deň orvého výročia
smrti vodcu slovenského národa Andreja Hlinku bola na jeho
počesť v tunajšej škole dôstojná
slávnosť.
Povolanie do zbrane odvod.
roč. 1923 – 1938.
V lete tohto roku na Europou
opäť zaľahly ťažké mračná neistoty. Nedorozumenie medzi
Nemeckom a bývalým Poľskom
stále viac a viac sa stupňovalo.
Za týchto okolností u nás 28.
augusta povolali do zbrane záložníkov, odvodných ročníkov
1923 až 1938,ktorí obsadili našu
hranicu pozdĺž bývalého Poľska.
Vojna Nemecko – poľská
1. sept. Nemecko vypovedalo
vojnu Poľsku a Francia s Angliou
Nemecku. Nemecko – poľskej
vojne Slováci bojovali po boku
Nemecka, aby oslobodili svojich
bratov zotročených Poliakmi.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.

Celoplošné testovanie v našej obci
V dňoch 30. októbra a 1. novembra
2020 sa v našej obci uskutočnilo celoplošné
testovanie
obyvateľov
antigénovými
testami na ochorenie COVID – 19. Z
celkového počtu 820 otestovaných osôb
(750 v sobotu a 70 v nedeľu) boli 4 pozitívne
prípady. Príprava testovania bola náročná
nielen kvôli množstvu materiálu, ktorý
bolo treba zabezpečiť, ale aj preto, lebo
množstvo, ktoré sľúbili dodať štátne orgány
sa zo dňa na deň zmenšovalo. Nechceli sme
ohroziť ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť pri
zvládnutí testovania tým, že nebudú mať
zabezpečené ochranné pomôcky, ale ani
sme nechceli míňať ﬁnančné zdroje obce

neefektívne. Neistotu v nás vyvolávali aj
neustále sa meniace pravidlá. Rozumieme
tomu, že v krízových situáciách sa nedá
všetko dokonale naplánovať, avšak jednou
z nezmyselných zmien bola napríklad
zmena času na obedňajšiu a večernú pauzu.
Dva dni pred testovaním, keď sme už
hlásili obecným rozhlasom informácie pre
Vás, sa z rozhodnutia krízového riadenia
štátu posúvali časy týchto prestávok, čo
vôbec nebolo účelné. Náročnosť testovania
v našej obci spôsobil aj výpadok jednej
zo zdravotníčok, ktorá mala vo štvrtok
pozitívny test. Preto sme nemohli mať dve
zdravotníčky, ktoré by sa venovali sterom z

auta a dve, ktoré by robili stery peším, ako
sme pôvodne plánovali. Napriek všetkým
ťažkostiam počas príprav, hodnotím
priebeh testovania ako dobre zvládnutý.
Poďakovanie za tento fakt patrí ľuďom,
ktorí sa ochotne prihlásili na pomoc. Boli
ochotní pomáhať aj za predpokladu, že
za prácu trvajúcu od 6.00 do 22.30 hod.
nedostanú zaplatené.
Sú nimi Anna Balková, Pavol
Balko, Lóránt Baráth, Dušan Drietomský,
Veronika Gudábová, Ján Halvoník,
Katarína Chalupková, Anna Kmeťová,
Roman Kollár, Adriana Kubíková, Petra
Okšová, Eva Pacovská, Milan Pacovský,
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Miroslava Pargáčová, Denisa Révayová,
Daniel Solgaj, Lucia Šeďová a Matúš
Toráč.
Poďakovanie tiež patrí príslušníkom
Armády SR npor. Ing. Petrovi Arpášovi a
voj. 2 st. Jurajovi Vražičovi a príslušníkovi
Policajného zboru SR Petrovi Danišovi.
Riadiace orgány vydali krátko pred
testovaním rozhodnutie, že na naše odberné
miesto budeme mať preplatené náklady
na obmedzený počet dobrovoľníkov.
Obsadenie odberného miesta preplateným
počtom osôb by rozhodne nepostačoval.
Preto sme sa rozhodli doﬁnancovať
odmenu aj ostatným zúčastneným. Neviem
si predstaviť, ako by sme rozhodovali, kto
dostane zaplatené a kto nie. Náklady na
odmenu zdravotníkov bude riešiť armáda.
Spracovanie zmlúv so zdravotníkmi pridelili
personálnemu oddeleniu ružomberskej
nemocnice. Keď si uvedomíme, že bolo
plánovaných 5 000 odberných miest,
nezávidím personalistkám tohto pracoviska
pridelenú administratívnu záťaž na konci
roka. Pri takto nadstavenej organizácii
sa dá predpokladať, že zdravotnícki
dobrovoľníci, na ktorých celé celoplošné
testovanie stálo, tak skoro svoju odmenu
neuvidia.
A v neposlednom rade ste prispeli k
pokojnému priebehu testovania Vy sami.
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Pochopenie z Vašej strany sme cítili nielen
z disciplíny, ktorú ste dokázali zachovať,
ale aj z empatie, ktorú ste prejavovali. Či už
tým, že keď nám v sobotu vietor rozfúkaval
všetko, čo nebolo niečím priviazané alebo
zaťažené, človek, ktorý si to všimol vyložil
z auta plastovú fľašu s minerálkou, aby

na rúška a aj tým, ktorí ich pohotovo šili.
Poďakovanie sme zverejnili v minulom
vydaní.
Neteší ma, že v súčasnej situácii, keď
reálny počet prípadov je vyšší ako bol v
prvej vlne, mnohí obyvatelia podceňujú
význam
dodržiavania
karanténnych

nám pohotovo prikryl ďalšiu odlietajúcu
kôpku papierov. Nemali ste problém pustiť
dopredu mamičku s dieťaťom alebo staršiu
osobu. Ďakujeme.
Pre Vašu informovanosť prikladáme
zoznam
výdavkov
za
celoplošné
testovanie. Počas prvej vlny, keď sme
sa snažili pohotovo zabezpečiť ochranu
nášho zdravia rúškami a dezinfekciou, boli
naše náklady 420 €. Vysokým nákladom
niektorých obcí, ktoré sú zverejňované v
médiách nerozumiem. Naše náklady sa
podarilo udržať na takejto nízkej sume
vďaka ľuďom, ktorí podarovali materiál

opatrení. Objektívne okolnosti sú horšie,
ako boli v marci. Počasie vytvára horšie
podmienky na zvládnutie ochorenia,
naša imunita je v zimných mesiacoch
oslabenejšia. A predsa sa stretávam s
nedodržiavaním odporúčaných opatrení.
Otvorene konštatujem, že ak by som
ako starostka obce mala kompetenciu za
uvedené správanie uložiť sankcie, tak by
som ju využila. Netreba byť hysterický,
ale ani ľahostajný. Verím, že túto neľahkú
situáciu zvládneme.
Silvia Halvoníková
starostka
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Rozprávkový Mikuláš

Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pod oknom stál.
V ruke veľkú paličku,
na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov teplý šál,
tak na deti vykúkal.
Tento rok bol iný ako predchádzajúce roky.
Všetkých nás zasiahla „korona kríza“, a preto
bolo pre nás podstatné vymyslieť, ako nás bude
môcť navštíviť Mikuláš v súlade so všetkými
aktuálnymi opatreniami, ale zároveň poteší deti
a ich rodičov.
Preto sa teda rozhodol putovať vo svojom
vysvietenom voze v sprievode vianočných piesní
od domu k domu a obdarovať všetky deti v našej
obci, ktoré celý rok poslúchali. Mikuláš k nám
zavítal 5. decembra aj so svojimi pomocníkmi
anjelom a dvomi čertmi, ktorí dotvárali atmosféru
a pomohli mu zhodnotiť, či boli deti v priebehu
roka dobré, či doma pomáhali. A keďže vieme aj
z minulých rokov, že deti v Nových Sadoch sú
veľmi poslušné, tak tohto roku Mikuláš rozdal
vyše 200 balíkov plných sladkostí. Balík však
musel byť zaslúžený, a tak si Mikuláš okrem
básní a piesní, ktoré si deti pripravili, odniesol
aj krásne obrázky, priania či darčeky. Putovanie
obcou skončilo pred desiatou hodinou, ale všetky
detičky vydržali, aby sa s Mikulášom mohli
stretnúť.
Veľké
poďakovanie
patrí
všetkým
dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí sa podieľali
na prípravách. Podujatie bolo zorganizované s
ﬁnančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Denisa Révayová
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Letné kino
Koncom septembra som sa zúčastnila
podujatia „Letné kino“ v Nových Sadoch
v dvoch pozíciách. Bola som dobrovoľníčka a zároveň aj divák. Mojou úlohou
dobrovoľníčky bolo dohliadať na pravidelnú dezinfekciu priestorov, aby sme aj
v týchto „korona“ časoch mohli občanom
Nových Sadov a okoliu sprostredkovať
kultúrne vyžitie. Podujatie sa nám podarilo zorganizovať s ﬁnančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, za čo
sme veľmi vďační.

Myslím si,
že podujatie
bolo
veľmi
svedomito
zorganizované
do najmenších
detailov a boli
sme pripravení
na všetky možné
scenáre.
Kvôli nepriaznivému počasiu sme premietanie presunuli do kaštieľa, kde sme
museli dodržiavať všetky aktuálne platné
epidemiologické opatrenia. Návštevníci
mali presne vyhradené miesta na sedenie,
do budovy sa vstupovalo len s rúškami,
bol regulovaný počet hostí, pri vstupe bola
zabezpečená dezinfekcia na ruky a pravidelne sme dezinﬁkovali priestory. Napriek
sťaženým podmienkam sme sa snažili
všetko zvládnuť. Hostia mali k dispozícii
deky a vankúše, takže sa mohli cítiť ako
doma v obývačke.
Na programe boli 3 ﬁlmy. Ako prvá
sa premietala rozprávka pre najmenších
Gnomeo a Júlia. Keďže sa zúčastnilo veľa
malých detí program bol vhodný a výber
sa stretol s veľkým záujmom.
Druhým v poradí bol slovenský ﬁlm
– romantická komédia Príliš osobná známosť. Veková kategória divákov sa zmenila, no počet a záujem o ﬁlm zostal rovnaký.

Sviatosť birmovania vo Farnosti Nové Sady

Posledný ﬁlm bol pre odvážnych divákov, ktorí sa rozhodli zostať až do konca
a pre tých, ktorí príšli na tú najdesivejšiu
časť. Diváci v napätí sledovali horor Anabelle 3 a tematická atmosféra v kaštieli
znásobovala zážitok z ﬁlmu.
Z mojej vlastnej skúsenosti si myslím,
že organizovanie Letného kina sa stretlo
s úspechom a rada by som sa podobného
podujatia zúčastnila znova avšak už mimo
súčasnej krízy. Návštevníkov bolo veľa a
každý odchádzal s pozitívnym zážitkom
a drobnou maškrtou, ktorú sme rozdávali
ako kompenzáciu za zrušený stánok s občerstvením.
Toto podujatie určite pomohlo ľudom
aspoň na chvíľku zabudnúť na dni plné
izolácie. Takže verím, že o rok sa znovu
na podobnom podujatí všetci stretnú a
odnesú si tie najlepšie zážitky, snáď už za
priaznivejších podmienok.
Dominika Koželuhová

V sobotu 3. októbra a v nedeľu 4. októbra 2020 sa v našom Farskom kostole
sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch konala
Sviatosť birmovania. Z dôvodu pandémie
koronavírusu bola táto sviatosť slávená
v skromnejšom a pokornejšom duchu a
predsa v duchu plnom očakávania a radosti.
Sviatosť kresťanskej dospelosti birmovancom udelil Mons. prof. ThDr. Viliam
Judák, nitriansky diecézny biskup, ktorého s úctou privítali rodičia birmovancov.
Sviatosť birmovania prijalo spolu 40 birmovancov.
Tejto slávnosti predchádzala príprava
birmovancov, ktorá spočívala v účasti na
sobotňajších stretnutiach, pravidelnej a
aktívnej účasti na nedeľných svätých omšiach, modlitbách a sviatosti zmierenia.
Celú prípravu mal na starosti vdp. farár Ján
Chrenšč, ktorý sa obetavo a s láskou sna-
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žil zaujať mládež a viedol ich k
prehĺbeniu si vzťahu k Bohu.
V homílii otec biskup povzbudil birmovancov k láske
a vzťahu k Bohu, pripomenul,
aby dary Ducha Svätého prijali
uvedomujúc si, že Duch Svätý
je súčasťou ich života, je ich
priateľ a pomocník, s ktorým
môžu a aj majú spolupracovať.
Zdôraznil, že Boh nás miluje
a v tejto sviatosti ich objíma
a prijíma ako svojich milovaných synov a svoje dcéry, aby
boli šťastnými ľuďmi. Je len na
nich, aby sa nevymkli z tohto
Božieho objatia.
Svojimi slovami otec biskup
rozosial pokoj a radosť do našich sŕdc. Veríme, že všetko,
čo bolo našim birmovancom
odovzdané, padne na úrodnú
pôdu a prinesie bohatú úrodu v
podobe pekného a hodnotného
života.
V závere slávnosti sa birmovanci poďakovali otcovi
biskupovi za udelenie sviatosti

birmovania, za láskavé a povzbudivé slová. Aj my rodičia,
ďakujeme otcovi biskupovi
Mons. prof. ThDr. Viliamovi
Judákovi, ako aj nášmu duchovnému otcovi Mgr. Jánovi

Chrenščovi, že naše deti sviatosťou birmovania priviedli ku
kresťanskej dospelosti. Veríme,
že sa z nich stanú zrelí a zodpovední kresťania.
Milý birmovanec, pamätaj,

že si dostal duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha
rady a sily, ducha poznania a
nábožnosti a ducha svätej bázne. Chráň si, čo si dostal.
rodičia birmovancov

Spomienka na SNP

Slovenské národné povstanie v roku 1944 bolo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny. Bolo jedným z najdôležitejších okamihov v našej
histórii. Slováci v ňom dokázali, že na svoju slobodu nechcú iba
čakať, ale na vlastnom oslobodení sa podieľali so zbraňou v ruke
a postavili sa proti fašizmu.
29. augusta 2020 si aj členovia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Nových Sadoch pripomenuli 76. výročie tohto sviatku.
Pietnym aktom kladenia vencov pri pomníku padlých z našej
obce sme si v duchu zaspomínali na ich ťažkú situáciu počas boja
a veľkú zodpovednosť za slobodu.
Posedenie na počesť padlých za príjemného počasia sa konalo v parku pri obecnom úrade. Pod tieniacimi stromami sa rozprúdila debata a všetci si pochutili na guláši, ktorý uvarila naša

predsedníčka, zapili dobrým vínkom alebo kávičkou. Spoločne
na počesť našich hrdinov sme si zaspievali starodávnu partizánsku pieseň.
Nezabudnime, čo pre budúce generácie naši starí otcovia vybojovali a ctime si slobodu, demokraciu, ľudské práva, vyššiu
životnú úroveň.
Česť a sláva všetkým bojovníkom za slobodu.
A ty mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Marta Šunderlíková
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)

Preventívne opatrenia na Slovensku
trvajú aj naďalej a dotýkajú sa
aj našej materskej školy

Prišli na svet
Karolína Prišticová
Emanuel Turoň
Simon Blaho
Stella Boor

Navždy nás opustili
Alexej Pinkava
Emília Ondrušková
Zuzana Benická
Ján Vydarený
Elena Kyštáková
Mária Hanzlíková
Anna Modzgová

V septembri do materskej
školy nastúpilo 54 detí. So
sprísnenými opatreniami na
hygienu sme začali školský
rok. Deti si museli zvyknúť
na rúško, dezinfekciu rúk,
no zvládli sme to. I napriek
dodržiavaniu
všetkých
opatrení bola prevádzka
materskej školy prerušená
pre ochorenie Covid –
19. Deti statočne zvládli
PCR testy, aby sa mohli
opäť stretnúť s kamarátmi.
Veľa spoločných akcií
sme museli zrušiť alebo

presunúť na iný termín.
Deti ťažko znášali zrušenie
plaveckého
výcviku,
ktorý sa mal uskutočniť v
septembri, a presunuli sme
ho na jar 2021. Taktiež sa
veľmi tešili na spoločnú
akciu so starými rodičmi
v októbri, ktorú sme s
ohľadom na zdravie detí a
starých rodičov zrušili. Aj
napriek tomu sme na Vás
milí starí rodičia mysleli
a pripomínali sme si Vás
básničkami a rozprávkami.
V tomto
adventnom

období s deťmi sme
netrpezlivo
čakali
na
Mikuláša a na to, že sa
už len párkrát vyspíme a
budú tu Vianoce. Dúfam
že radosť detí rozžiari Vaše
srdiečka a aspoň na chvíľu
zabudneme na tieto náročné
časy. Želám Vám všetkým,
aby ste sviatky strávili v
zdraví a aby tí, ktorých
máte radi, boli pri Vás.
Pekné a šťastné vianočné
sviatky Vám želá kolektív
materskej školy.
Mária Kulíšková

Čitateľský maratón
Kniha je neoddeliteľnou súčasťou života
človeka. Do knihy sa zapisuje príchod
človeka na svet, do knihy sa zapisuje i
odchod človeka na konci jeho pozemskej
púte. Kniha nás sprevádza procesom
vzdelávania, knihu držia v rukách milujúci
rodičia nad postieľkou svojho dieťaťa, keď
mu pred spaním čítajú rozprávku. Bola
to kniha, ktorá po vynájdení kníhtlače
šírila poznatky a rozširovala rady ľudí
túžiacich po vedomostiach. A aj keď dnes,
v dobe rýchleho technického pokroku,
sú snahy nahradiť knihy elektronickými
zariadeniami, kniha si udržiava svoju
pozíciu, svoje pevné miesto v životoch
ľudí.
Vôňu novej knihy, jemný šelesť stránok
pri listovaní nenahradí žiadny prístroj,
žiadna elektronická hračka. Sú to veci,
ktoré zanietenému čitateľovi, milovníkovi
tlačených textov, mnohokrát prinášajú
zimomriavky na tele, spomienky na dávno
prežité udalosti, zážitky. Spomienka môže
mať podobu vône prvej triedy, obrázok nás

môže preniesť do čias, keď sme v šlabikári
zápasili s písmenkami, prvými slovami
a neskôr i vetami. Kniha je skrátka taká.
Ponúka nové možnosti a pripomína veci
krásne minulé.
September nám priniesol otvorenie škôl,
no nikto netušil na akú dlhú dobu. Covid –
19 ovplyvňuje i školský život. Rýchlo sme
sa preto snažili dobrať zameškané učivá z
predchádzajúceho skráteného školského
roka a ostatné dianie v škole išlo do úzadia.
Nie však úplne. V tomto turbulentnom čase
sme stihli aj zopár kultúrno – spoločenských
podujatí. Vymenili sme si záložky do
kníh s našimi priateľmi, absolvovali sme
spomienku na ťažké časy počas druhej
svetovej vojny a tragické osudy rôznych
skupín obyvateľstva, ktoré skončilo vo
vyhladzovacích táboroch nacistického
Nemecka. Podarilo sa nám, i napriek
sprísneným hygienickým podmienkam,
zorganizovať maratón v čítaní detských
kníh. S ﬁnančným prispením Nitrianskeho
samosprávneho kraja sme zakúpili

nové knižné tituly do našej školskej
knižnice, ktoré sme následne v realizácii
podujatia Čitateľský maratón náležite
využili. Spoznali sme bohatstvo ukryté v
slovenských povestiach, ktoré nás vždy
nanovo vie prekvapiť novými príbehmi o
ľuďoch, miestach, mestách a udalostiach.
V tvorivých dielničkách sa žiaci následne
nechali inšpirovať čítanými príbehmi a
vytvárali vlastné príbehy a ilustrácie. Starší
si vyskúšali i hranie divadla s novými i
starými maňuškami, na nákup ktorých
sme rovnako využili ﬁnančné prostriedky
získané od Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Toto podujatie však znamenalo
aj koniec našej prezenčnej výučby,
nakoľko v ďalšom týždni sa nám začalo
vzdelávanie z pohodlia našich domovov,
pekne za obrazovkami počítačov, telefónov
a tabletov. Pevne však veríme, že toto
obdobie rýchlo prejde, pretože v škole
na nás čaká ešte veľa podujatí a my o ne
nechceme v žiadnom prípade prísť.
Mário Ručkay
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Veselá slovenčina
S ﬁnančným prispením Nitrianskeho
samosprávneho kraja sme mohli zakúpiť
nové knižné tituly do našej školskej knižnice, ktoré sme využili pri podujatí Čitateľský maratón. Spolu s nimi dorazili do
našej školy aj nové bábky, ktoré rozšírili
rady tých, ktoré už majú svoj domov v
našej školskej knižnici. A prišli k nám dodržiavajúc všetky epidemiologické zásady
– s rúškom na tvári...
V posledný deň prezenčného vyučovania ich medzi seba privítali staré bábky,
ktoré už majú svoje miesto v našej škole i
srdciach žiakov. Na dolnej chodbe vzniklo
bábkové divadlo. Scénu máme stálu, dá sa
rýchlo rozložiť i odložiť. Šiestaci s veľkou radosťou zaujali miesto na lavičkách

ako diváci, no s ešte
väčším nadšením za
kulisami ako herci. A
hoci nemali nacvičenú žiadnu rozprávku
ani iný príbeh, o veselú zábavu nebolo
núdze. Tri prasiatka
spolu s kozičkami a vlkom, Červená Čiapočka spolu so strigou či princom – všetci
sa zabávali, naháňali, doťahovali tak, ako
sa spolu bavia cez prestávky tí, ktorí im
na hodinu vdýchli život. Ťažko povedať,
kto sa zabával viac – či herci alebo diváci.
Po hodine sa žiaci – herci ťažko lúčili so
svojimi novými kamarátmi. Určite by privítali takúto formu vyučovania i na iných

hodinách. Ale ako sa hovorí: ,,Nie je všetkým dňom koniec...“ Môžeme sa všetci
tešiť na ďalšie takéto veselé hodiny. Je
dobrým zvykom, že starší žiaci nacvičia
divadelné predstavenia a pozvú naň svojich mladších spolužiakov a deti z materskej školy. Dúfajme, že takéto predstavenie budeme môcť zrealizovať čo najskôr.

www.novesady.sk
Iná zima
Asi takto pred rokom, sníval som pred oblokom. Že či príde
pani zima a von rýchlo vezme si ma. nes už túžba iná je nech
nás už COVID nebije, nové čísla nepribudnú a ja vezmem
bundu zimnú.
Snívam o dňoch bez rúška hlasnou hudbou do uška, aby sme
sa spolu stretli zlú etapu navždy pretli.
Šimon Králik

Janka Slobodová
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Viete, čo je to Brundibár?
Chlapec, ktorý v židovskom gete v Terezíne počas druhej svetovej vojny oduševnene spieval hlavnú postavu detskej
opery, verklikára Brundibára, veril, že sa
dožije dospelosti v slobodnom mierovom
svete. A spolu s ním po tom túžili všetky
deti usmiate na zažltnutej fotograﬁi z terezínskej premiéry roztomilého hudobného
dielka o víťazstve dobra nad zlom niekedy
uprostred vrcholiacej fašistickej invázie v
Európe v roku 1942. V záverečnej scéne
opery, z ktorej si Nemci dali urobiť ﬁlmový záznam, aby mohli klamať svet, ako
sa vzorne o Židov starajú, tá túžba žiari z
očí a vyviera z úst pár desiatok detí, ktoré
podmanivým spevom prosia o život. Nemeckí dôstojníci detskému zboru búrlivo
zatlieskali, „chytľavé“ melódie i roztomilé detské herecké výkony ich v tej chvíli
nenechali chladnými.

Päť detí z tej fotograﬁe vyhľadali pracovníci múzea v Terezíne a poprosili ich,
aby sa podelili so svojimi spomienkami aj
so súčasníkmi. Dvaja páni a tri dámy so
striebornými vlasmi a zvlhnutými očami
sa po vyše polstoročí ocitli ako diváci v
pôvodných zrekonštruovaných priestoroch, kde opäť zazneli melódie Brundibára v naštudovaní súčasných detí z
pražských umeleckých škôl. Zrodil sa jedinečný dokument popretkávaný hudbou
a spomienkami. Jediní piati, ktorí z tých
účinkujúcich na fotograﬁi z roku 1942 ušli
peklu osvienčimských plynových komôr,
vypovedali o ľudskej zlobe a zverstvách,
ktoré v ich detstve boli páchané na nevinných.
Žiaci 2. stupňa zo Základnej školy v
Nových Sadoch vedia, čo je to Brundibár.
A vedia aj, aký osud stihol ich rovesníkov,

ktorí si v terezínskom gete túžili vyspievať slobodný život a budúcnosť. A vedia
tiež, že ten spev neprenikol nemeckým
okupantom do srdca a všetky deti sa ocitli na zoznamoch smrti. Porozprával im
to dokument Brundibár prostredníctvom
spomienok piatich z nich, ktorí to peklo
prežili.
Každoročne sa školský rok otvára aj
uctením si pamiatky obetí holokaustu a
rasového násilia. A ani tento 9. september nebol výnimkou. Možno práve preto,
že aktuálne podstupujeme všetci ťažkú
skúšku vzájomného odlúčenia ako daň neľútostnej pandémii, hlbšie precítia nielen
deti, ale aj vnímaví dospelí, akými vzácnymi darmi sú pre človeka sloboda, právo
na život a vzájomná ľudská blízkosť. A
budeme si ich chrániť a vážiť nadovšetko.
Edita Tisovská

www.novesady.sk
Záložka do knihy spája školy
Záložka je predmet obyčajne obdĺžnikového tvaru slúžiaci na označenie určitého
miesta v knihe. Aspoň tak sa
píše v Slovníku slovenského
jazyka. Môže byť vyrobená z
papiera ozdobená ilustráciou
alebo vhodným citátom, umelá, dokonca aj uštrikovaná,
upletená z farebných bavlniek
s veselým vzorom, dokonca
vyrobená z drôtikov. V poslednej dobe nám kníhkupectvá ponúkajú aj magnetické
záložky, ktoré majú tú výhodu,
že pevne držia strany knihy aj
vtedy, keď nám kniha vypadne
z rúk.
Pre nás sa záložka už jedenásty rok spája s Česko – slovenským projektom ,,Záložka
do knihy spája školy,“ ktorý
organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v
spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe.

Projekt je určený pre základné
školy a osemročné gymnáziá.
V roku 2020 je to už 11.
ročník a nesie sa pod názvom:
Radosť z čítania ukrytá vo
veršoch básní a v próze. Téma
bola mimoriadne podnetná,
pretože každý čitateľ si v nej
mohol nájsť to, čo ho v literatúre zaujalo.
Do práce na záložkách sa zapojili žiaci všetkých ročníkov.
Využili hodiny výtvarnej výchovy, prácu v školskom klube, ale aj hodiny literatúry, kde
sa mohli o prečítaných dielach
porozprávať, prípadne si prečítať zaujímavé ukážky. A tak
sa triedy zmenili na tvorivé
dielne, v ktorých pod šikovnými rukami čitateľov vznikali
pekné záložky. A so zapojením
fantázie na papieroch v tvare
záložky ožívali fantastické postavičky z rozprávok, veselé
zvieratká rozohrali svoj príbeh, ale aj vážnejšie námety

– citáty o knihách či upozornenia na to, aby čitateľa nikto nerušil, pretože sa venuje svojej
priateľke – knihe.
V minulých ročníkoch, ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali, putovali naše záložky
do rôznych škôl. Dokonca sme
sa cez záložky skontaktovali
aj s rovesníkmi v obci s veľmi
podobným názvom - Novosad. Táto obec sa nachádza v

severnej časti okresu Trebišov.
V tomto roku sme ako partnera dostali školu, s akou sme sa
ešte nestretli. Bola to Základná
škola G. Dénesa z Plešivca. A
čím bola pre nás zvláštna? Je
to škola s vyučovacím jazykom maďarským. Ale presvedčili sme sa, že záložky, ktoré
nám poslali, vyjadrujú presne
to, čo aj naše – radosť z čítania
a predstavivosť i zručnosť žia-
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Už 65 rokov pomáhame elektrifikovať svet

Historické zábery zo 60tych rokov 20. storočia
Máloktorá spoločnosť sa
môže pochváliť svojou činorodosťou po dlhých 65 rokov.
PPC Čab má tú česť oslavovať

v tomto roku toto okrúhle jubileum a pri tej príležitosti nielen
oslavovať, ale aj bilancovať a
klásť si nové ciele. Keďže po
celé desaťročia svojej existen-

cie existuje silná previazanosť
závodu s domovským regiónom
a vysoké zastúpenie zamestnancov spomedzi obyvateľov

Nitry, obcí Čab, Nové Sady a
ďalších dedín v okruhu závodu,
prihovárame sa špeciálne tomuto publiku.
PPC Čab bola uvedená do

prevádzky v roku 1955 ako prvá
ﬁrma na výrobu elektrotechnického porcelánu a technického
porcelánu na Slovensku. Porcelánové elektrické izolátory odvtedy pomáhajú pri bezpečnom
prenose elektrickej energie vo
vyše 100 krajinách sveta, kam
boli v priebehu rokov vyvážané.
Originálny názov ﬁrmy bol
Prvá slovenská porcelánka, no
postupne sa viackrát menil, tak
ako sa menili majitelia spoločnosti. V roku 1960 sa ﬁrma stala
jedným zo siedmich závodov
podniku Elektroporcelán Louny,
ako závod 05 Čab a týmto sa názov obce stal synonymom pre
výrobky vyrábané v tejto fabrike. Až do dnes ostalo meno lokality Čab v pomenovaní ﬁrmy.
V roku 1991 sa stala dcérskou
spoločnosťou holdingu CERAM INSULATORS následne
v roku 2001 akvizíciou Riverside / PPC Insulators a názov

sa ustálil na PPC ČAB. V roku
1993 bola ako jedna z prvých ﬁriem na Slovensku úspešne certiﬁkovaná podľa ISO 9002 a v
roku 1994 podľa ISO 14001. Od
roku 2007 je PPC ČAB členom
skupiny Seves a v posledných
rokoch prešla ﬁrma viditeľnými
zmenami a výraznými vylepšeniami.
Prvovýroba dospela od ručného zatáčania a liatia do sadrových foriem až po izostatické
lisovanie, suché a plastické obtáčanie na CNC strojoch. Izostatický výrobný proces poskytuje
možnosť výroby väčších izolátorov so zníženým výrobným
časom v trvaní 2-3 týždňov
v porovnaní s 8-10 týždňami
pri použití tradičnej plastickej
metódy. Kruhová pec bola nahradená modernizovanou tunelovou pecou a od roku 2018
bola uvedená do prevádzky pec
Grün, ktorá má v porovnaní s
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Pec Grün od roku 2018 výrazne prispieva k zefektívneniu výroby
dovtedy používanými pecami
BP a TD jednoznačne nižšiu
spotrebu plynu a prispieva k napĺňaniu cieľa zvyšovania výrobnej kapacity.
Portfólio produktov tvoria
stovky druhov porcelánových
elektrických izolátorov na aplikácie až do 1200 kV AC a 1100
kV DC. Postupom rokov sa výrobná kapacita závodu navyšovala až na 6.500 ton vypáleného porcelánu ročne. K nárastu
prispel výraznou mierou transfer technológií a výrobných zariadení zo sesterského závodu v
Rakúsku, ktorý sa realizoval v
rokoch 2017-2018. Ruka v ruke

s ním prichádzalo k renovácii
výrobných a expedičných hál,
naberaniu nových zamestnancov a modernizácií administratívnych priestorov.
V súčasnosti pracuje v PPC
ČAB vyše 171 ľudí a PPC ČAB
sa tak radí k popredným stredne veľkým zamestnávateľom
v Nitrianskom kraji. O tom, že
starostlivosť o zamestnancov je
nezanedbávanou prioritou sved-

čí aj ich lojalita, veď tu pracujú
často niekoľkí členovia rodín
a nejeden z nich po celý život.
Firma posledné roky organizuje
stretnutie s bývalými kolegami,
podaktorí najstarší pamätníci
tu pracovali v časoch úplných
začiatkov výroby. Väčšina si
k svojej materskej porcelánke
dodnes udržiava silné puto. Porcelánka si takpovediac vychovala celé generácie rodín, ktoré
veľmi dobre vedia, aké dôležité
je zabezpečiť bezpečný rozvod
a transformáciu elektrickej energie. Pýcha na to, že naše izolátory putovali do takmer všetkých
kontinentov sveta, je naozaj
oprávnená.

PPC ČAB kladie dôraz na
prevádzku svojho závodu i s čo
najväčším ohľadom na životné
prostredie a ekonomickú efektivitu. V roku 2001 bol realizovaný program, „Lean Six Sigma“ s
vysokými investíciami do vzdelávania. Hlavnými bodmi tohto
programu boli projekty vedúce k znižovaniu odpadu a jeho
produkcii. V posledných dvoch
rokoch sme prešli na ekologickejšie osvetlenie výrobných hál,

zaviedlo sa úspornejšie vykurovanie a ekologickejšie balenie
hotových produktov. Náš areál
bol skrášlený výsadbou zelene
a maľbami fasád. V dohľadnej dobe bude sprevádzkovaná
nová závodná kantína, ktorá

vými hodnotami a záväzkami,
ktoré riadia naše podnikanie.

nielen zvýši pracovný komfort,
ale prispeje i k upevňovaniu
medziľudských vzťahov na celozávodnej úrovni. Investície do
obdobných zmien budú pokračovať, nakoľko naša zodpovednosť voči spoločnosti, planéte a
našim zamestnancom sú kľúčo-

žeme povedať, že Prvá slovenská porcelánka, dnešný závod
PPC ČAB, člen skupiny PPC
Insulators, je modernou a prosperujúcou spoločnosťou, ktorej
produkty už dlhých 65 rokov
prinášajú svetlo do života ľudí
po celom svete.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým súčasným aj
bývalým zamestnancom za ich
prispenie k tomu, že si hrdo mô-
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Seminár majstra oráča
V kútiku duše sme tajne dúfali, že 4. ročník Novosadskej
Brázdy sa uskutoční aj tento rok. Žiaľ, situácia a pandemické
opatrenia nám to neumožnili. Na našich oráčov sme však nezabudli a pripravili sme si pre nich v spolupráci s Jozefom Ďuďákom malú akciu s názov Seminár majstra oráča.
Seminár sa uskutočnil pri poľovníckej chate, kde sa zišlo skoro
40 oráčov. Prednášku viedol Jozef Ďuďák, ktorý našim oráčom
podrobne vysvetlil pravidlá orby, správnu orbu a samozrejme
zodpovedal aj ich otázky. Po prednáške nasledovala názorná

www.novesady.sk

Oprava sochy Ježiša Krista
Obec Nové Sady ďakuje Miroslavovi Homzovi za obnovenie náteru na soche Ježiša Krista. Sme radi, že máme v obci
podnikateľa, ktorý z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady
prispieva ku krajšiemu vzhľadu našich priestranstiev. Na tomto
mieste sa patrí poďakovať aj všetkým obyvateľom, ktorí prispievajú ku skultúrneniu tohto miesta upratovaním alebo dopĺňaním
aranžmánov. O to viac nás mrzí, keď nájdeme na takomto reprezentatívnom mieste odpadky. Niektoré prípady znečistenia tohto
priestranstva sa nám podarilo adresne vyriešiť napomenutím a
veríme, že sa odteraz na takýchto krásnych miestach budeme
stretávať už len s príkladmi dobrej praxe.
Redakcia

ukážka orby. Aby oráči neodchádzali iba s hlavou plnou nových
informácii, ale aj s plným bruchom, pripravili sme pre nich výborný guláš. Po dobrom jedle sme oráčov za účasť odmenili malým darčekom v podobe nálepky a magnetky s logom Novosadskej Brázdy.
Pri rozlúčke sme všetci pevne dúfali, že v septembri 2021 sa
uvidíme na 4. ročníku Novosadskej Brázdy so všetkým ako sa
patrí.
Jozef Štefanka
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Ako ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom
Množstvo biologicky rozložiteľného
odpadu každým rokom narastá, ale
množstvo komunálneho odpadu sa
neznížilo. Práve naopak, stále narastá.
Pritom v čiernych nádobách je v niektorých
prípadoch až 30 % bioodpadu a množstvo
ďalších zložiek, ktoré sa dajú vyseparovať.
Takisto stále narastá množstvo konárov
a haluziny, ktoré vynášame na dočasnú
skládku. Podrtenie a vývoz na skládku
je ﬁnančne nákladné. Cintoríny sme
spomínali už viackrát, ale stále niektorí
návštevníci
cintorínov
nerozoznajú
bioodpad od ostatného odpadu. V
hnedých nádobách sa nachádzajú
plastové a sklené obaly z kahancov,
zvädnuté kvety a čečina zabalené vo fólii
a podobne. Takéto správanie zvyšuje
náklady na vývoz odpadu. Podľa zákona

o odpadoch pôvodcom odpadu je občan,
a ten je povinný za odpad platiť. Náklady
na nakladanie s odpadom sa hradia z
poplatku, ktorý obec vyberá od občanov.
Od 1. januára 2021 sa novelizáciou
zákona o odpadoch zavádza nová
povinnosť a to separovať biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z
domácností. Nakoľko ešte nie je
schválená vykonávacia vyhláška, hneď
od začiatku roka tento zber nebudeme
realizovať. Hľadáme možnosti, akým
spôsobom by sme to vedeli zabezpečiť,
aby to bolo pre občanov čo najmenej
ﬁnančne nákladné. V roku 2021 sa
poplatok za komunálny odpad zvyšovať
nebude, ale po zavedení zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu
bude súčasná výška nepostačujúca.

Ako predchádzať vzniku odpadu?
V prvom rade si pri kúpe určitých vecí
najskôr premyslíme, či danú vec vôbec
potrebujeme. Pri kúpe je potrebné si
všimnúť, v čom je tovar zabalený. Ďalej
odpad dôsledne triedime.
Bioodpad
sa dá kompostovať aj vo vlastných
kompostoviskách. Do čiernej nádoby na
komunálny odpad dávame už len to, čo sa
nedá vyseparovať a tým sa zníži množstvo
odpadu ukladaného na skládku. Poplatky
za uloženie odpadu sa každoročne zvyšujú.
Vyzývame Vás, aby ste boli všímaví a v
prípade, že zistíte neoprávnené nakladanie
s odpadom, takéto konanie a jeho pôvodcu
oznámili na obecný úrad. K odpadu sa
musíme všetci správať zodpovedne.
Marta Šlosárová

NÁVRATKA
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, ktorým sa 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.

ých údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariade
pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje
...................................................
podpis

m súhlas prevádzkovateľovi: Obec Nové Sady, 951 24 Nové Sady 177, IČO: 00308340 n

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2021
obec Nové Sady
január

február

12
15
18
29

marec

11
12
15
26

máj

3
11
12
17
18

2
4
9
11
18
september

7
10
15
16
24

26
31

jún

7
12
17
21
26

2
8
8
13
21

9
10
14
20
23

júl
23

2
7
8
9
16

október
29

apríl

august
21
30

4
6
12
13
18

november
22
27

23
28

5
10
15
19
24

27
utorok 31

december
1
3
14
17
31

BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, ozreky zo stromov, lístie, burina, 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
použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

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

1.5.2021 - jarný 9.10.2021 - jesenný

