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Milí priatelia,
toto zimné obdobie, keď dostávate do
rúk náš občasník, prežívame každý svojim spôsobom. Niekto sa teší na vianočný
oddych a čas strávený s rodinou. Niekto
sa rozhodne pre veľké upratovanie. Niekoho iného vyrušujú hektické nákupy a
dotieravé reklamy, ktoré v tomto čase vnímame o čosi výraznejšie. Nech už patríte
ku ktorejkoľvek skupine, sme radi, že ste
sa rozhodli prečítať si vydanie časopisu
Pelikán.
Zmluva na projekt rozšírenia vodovodu pre Kotrbál a Ceroviny je podpísaná
a po kladnom stanovisku poskytovateľa
dotácie ku kontrole aj účinná. Výkopové práce začnú prebiehať na jar, hneď
ako nám to počasie umožní. V súčasnosti
aktualizujeme stanoviská dotknutých orgánov, aby sme predišli problémom s kolaudáciou, nakoľko projektová dokumentácia je z roku 2006. Obyvatelia Kotrbálu
a Cerovín budú včas osobitne informovaní o možnosti napojenia na tento zdroj
pitnej vody. Nakoľko v tejto fáze výstavby budeme realizovať výkopové práce v
obytných zónach, prosím o trpezlivosť a
zhovievavosť, veď vybudovanie vodovodu je pre nás. Akékoľvek podnety počas
stavby adresujte priamo prostredníctvom
kontaktov zverejnených na webovom
sídle na starostku obce.
Rekonštrukcia budovy obecného
úradu je aktivita, ktorá nás od septembra intenzívne zamestnáva. Dodržanie
všetkých nariadení vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní a jednanie
s poisťovňou bolo časovo náročné, avšak tento proces už máme za sebou. Po
ukončení súťaže o našu zákazku a začatí prác sme predpokladali, že od januára
budeme poskytovať služby v opravených
priestoroch. Daždivé novembrové počasie skomplikovalo priebeh prác a z tohto
dôvodu budeme musieť posunúť predpokladané ukončenie rekonštrukcie. Po odstránení dočasného zastrešenia už nebol
objekt obecného úradu nijako chránený
pred dažďom. Veľký objem zrážok, ktorý
do budovy v novembri natiekol, poškodil elektrické rozvody, ktoré ešte zostali
funkčné. Objekt je potrebné nanovo vy-

sušiť, aby sa dalo pracovať na úprave povrchov stropov, stien a podláh. Z dôvodu
čo najskoršieho spustenia prevádzok v
pôvodných priestoroch, sme sa predbežne
dohodli s realizátorskou firmou na zorganizovaní prác tak, aby boli v prvom rade
opravené priestory prízemia. Prevádzky
by začali na prízemí fungovať, aj keď na
horných podlažiach bude ešte prebiehať
rekonštrukcia.
V októbri sme začali realizovať projekt
úpravne vody pre časť Sila a obec Čab.
Jeho realizáciou by sme chceli docieliť
odstránenie mangánu z dodávanej vody.
Predpoklad spustenia novej technológie je
január 2020. Príčinou poslednej odstraňovanej poruchy však nebol mangán. Došlo
k vyprázdneniu celej zásoby vody z vodojemu. Takýto stav evidujeme vtedy, keď z
dôvodu poruchy na prípojke unikne viac
vody, než je zdroj schopný dodať. Snažili
sme sa zistiť, na ktorom odbernom mieste takýto stav nastal, avšak takúto informáciu sme napriek monitoringu prípojok
nezískali. Obhliadku vodovodných šácht
sa však nepodarilo uskutočniť na všetkých odberných miestach. Porucha bola
nahlásená v sobotu 23. novembra o 8.00.
Vodný zdroj začal vykazovať štandardný
objem vody vo vodojeme o 17.00, kedy
bola spustená dodávka vody pre časť Sila.
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí
pomohli pri monitorovaní prípojok a informovaní obyvateľov. Najmä Vaše informovanie máme skomplikované z dôvodu
nefunkčnosti obecného rozhlasu, preto
veľmi oceňujem pochopenie situácie a
aktívny prístup zúčastnených.
O zvyšovaní ceny za likvidáciu odpadov a súhrne reálnych nákladov za minulý rok Vás detailne informujeme v inom
článku. Rada by som však apelovala na
naše správanie k odpadu na cintorínoch.
V hnedých nádobách na bioodpad pravidelne nachádzame plastové kvety, kahance a iné materiály, ktoré do kontajnera
nepatria. Pred každým vývozom zamestnanci obce uvedené kontajnery triedia.
Mali sme aj takú situáciu, keď vývoz
uskutočnili v skorých ranných hodinách a
takýto kontajner musel byť zlikvidovaný
ako komunálny odpad. Z našich spoločných peňazí sme si takto zbytočne minuli
podstatne väčšiu sumu, než akú zaplatíme
za kontajner, ak je likvidovaný ako bioodpad.

Pri pohybe v okolí základnej školy ste
si mohli všimnúť prebiehajúcu opravu
prístrešku. Ďakujem vedeniu Základnej
školy s materskou školou za starostlivý prístup k budove. Oprava prístrešku,
na ktorú si našetrili z vlastných zdrojov
prispeje k väčšej bezpečnosti našich žiakov, nakoľko tieto práce skvalitnili odvádzanie dažďových vôd, ktoré boli problematické najmä v zimnom období.
V tomto roku naša obec musela riešiť
akútnu starostlivosť o občana bez domova. Snažili sme sa nájsť také riešenie, za
ktoré sa nebudeme musieť v budúcnosti
hanbiť a ktoré súčasne bude ekonomicky
zvládnuteľné pre obec, na čom sa podieľali aj zamestnanci obce svojou súkromnou iniciatívou nad rámec pracovných
povinností, za čo im ďakujem. Na tomto
mieste musím vyjadriť veľké poďakovanie doktorke Kataríne Zdarilekovej a sestričke Soni Kečkéšovej. S ich pomocou
sa nám táto situácia zvládala oveľa lepšie. Za pochopenie ďakujem aj p. farárovi
Chrenščovi. Osobitné poďakovanie si dovolím vyjadriť Dušanovi Drietomskému
a jeho manželke, ktorí okrem materiálnej
pomoci mysleli aj na duchovné zaopatrenie núdznej osoby. V takejto situácii,
keď nenájdete štandardne nadstavené riešenia, svojou ľudskosťou prispel aj doktor Norouzi, primár oddelenia dlhodobo
chorých a personál tohto oddelenia. Ešte
raz ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli
nepozerať sa inam, keď niekto potrebuje
pomoc.
Na kultúrnych podujatiach v tomto roku
ste určite zaregistrovali zmenu na poste
kultúrnej referentky. Ivanka Tomanová si
užíva radosť pri plnení rodičovských povinností. Ňou nadstavenú vysokú kvalitu
práce sa snaží rozvíjať Deniska Révayová. Verím, že tak ako všetky predchádzajúce kultúrne referentky sa mohli oprieť
o pomoc kultúrnej komisie a dobrovoľníkov, rovnako aj Deniska bude s našou
podporou rozvíjať kultúru v našej obci
pre radosť svoju a aj nás všetkých, čo jej
aj nám zo srdca prajem.
Okrem tohto želania mi dovoľte popriať Vám, aby blížiaci sa vianočný čas
spájal svojou atmosférou naše rodiny a
priateľov.
		
Silvia Halvoníková
starostka obce

www.novesady.sk
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NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
OD ROKU 1936
Júl.
4.Anglické loďstvo napadlo
svojho bývalého spojenca, francúzske loďstvo v Orane. Nová
vláda v Bucurešti. 6. Vodca a
Ciano v Berlíne. Francúzi bombardujú Gibraltar. Francúzsko
prerušilo diplomaticské styky s
Anglickom – G. Teleki a Cváky
v Mníchove. 17. Knieža Konoyezostavuje novú japonskú vládu. 19. Hitler hovorí v ríšskom
sneme a dáva anglicku posledný
návrh na ukončenie nepriateľstva. 22. Najvyšší sovjet včlenil
Litvu, Lotyšško, Estonsko do
SSSR. 23. Zástupcovia Bulharska a Rumunska pozvaní do Nemecka. 24. Dr. Tiso, Dr. Tuka a
Mach pozvaní do Ríše. V USA
bola zavedená všeobecná branná
povinnosť. 30. Slovenskí politici
sa vrátili z Nemecka.
August.
Baldur von Schirach bol menovaný ríšskym správcom Východnej marky. 17. Taliansko
obsadilo anglické Somálsko. Nemecko vyhlásilo totálnu blokádu
Anglicka. 19. Nemecké útoky na
Londýn začínajú. 24. Prerušené
rokovanie maďarsko-rumunské
v Turu-Severine. 27. Anglickí
letci letia cez Švajčiarsko, aby
mohli bombradovať Taliansko.
28. Ciano u Vodcu. 31. Viedenským rozhodnutím boly určené
hranice medzi Maďarskom a Rumunskom. Maďarsko uzavrelo
s Nemeckom zmluvu a ochranu
menšín.
September.
4. Hitler otvoril nemeckú zimnú pomoc, pričom povedal na
adresu Angličanov: „Upokojte
sa,prídeme.“ 5. Rumunský kráľ
sa vzdal trónu, gen. Antonescu
diktátorom. 10. Kráľ Karol ušiel
do Švajčiarska, Antonescu sa pridal k mocnostiam Osi. Talianska
ofenzíva v Egypte. 16.Gőring
na výzvednom lete nad Londý-

nom. 18. Ribbentrop v Ríme. 21.
V Ríme sa začaly rozhovory o
podpísaní trojpaktu. 25. Španielsky minister zahranićia Suner u
Vodcu. 27. Pakt troch mocností
Nemecka, Talianska a Japonska
podpísaný. 29. Serrano Suner v
Ríme.
Október.
3. Chamberlain opúšťa anglickú vládu. 4. Fűhrer a Duce sa
stretli na Grenneri. 7. V Maďarsku sa organizuje hnutie Šípových krížov. 8. Nemecké školné
vojenské jednotky odchádzajú
do Rumunska. -11. Rumunsko-maďarský spor o zaobchádzaní
s národnosťami hrozí vyvrcholiť
v krízu. Rumunsko a Maďarsko
sa obrátili o pomoc k mocnostiam Osi. 12. Slávnostné prijatie
nemeckej vojenskej misiev Rumunsku. 13. Anglický vyslanec
opustil Rumunsko. 14.Rumunskí
štátnici v Nemecku a Taliansku.
17.Najväčšie
bombardovanie
Londýna vo svetových dejinách
vôbec. Nemecká národná skupina v Rumunsku sa organizuje.
Angličania a Židia opúšťajú Rumunsko. 22. Anglicko zvyšuje
akciu v USA, aby ho zatiahlo
do vojny. 23. Stretnutie Hitlera s
Francom, po rozhovoroch s Lavalom. 24. Schôdzka Hitlera s
Pétainom a Lavalom. 28. Taliani
žiadajú od Grécka ultimatívne
niekoľko oporných bodov, Grécko žiadosť odmieta a Talianske
vojská prekračujú albánsko-grécke hranice. 29. Führer a Duce sa
stretli vo Florencii.
November.
5. Volebná horúčka v Amerike
vyvrchoľuje. 6. Roosevelt bol
tretí raz zvolený prezidentom v
USA. 10. Molotov odcestoval
do Berlína. 12. 2 a pol hodinový
rozhovor s Vodcu s Molotovom.
14. Molotov bol zasa 4 hodiny u
Vodcu. 16. 2600.výročie jestvovania japonského štátu. 18. Ciano a Serrano Suner u Vodcu. 20.
Maďarsko pristúpilo k trojpaktu.
-21. Antonescu odchádza do Berlína. 22. Rumunsko pristúpilo
k trojpaktu. 23. Slovensko pri-

stúpilo k trojpaktu. 25. Tuka u
Vodcu. 29. Poprava politických
osobností v Rumunsku.
December.
4. Nemecko-rumunské obchodné jednanie ukončené novou dohodou. 9. Maďarsko
juhoslovanské sbližovanie. 11.
Vodca prehovoril pred robotníkmi zbrojárskych podnikov. Gróg
Csáky na návśteve v Belehrade.
12. Podpísanie priateľského paktu medzi Maďarskom a Juhosláviou. 15. Laval odstúpil, francúzskym ministrom zahraničia sa
stal Flandin. 17. V Afrike začali
Angličania protiofensívu. Nemecký vyslanec vo Francúzsku
Abetz u Pétania. 20. Stretnutie
Hitlera s Pétainom – vyjednáva
sa o mier. 23. Nemecký vyslanec
na Slovensku bol menovaný za
vyslanca do Budapešti. 24. Vianočné prímerie na západe. Angličania bombardujú francúzske
mestá. 28. Obnovily sa boje nad
Londýnom.
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
Vstup do nového roku.
Pri vstupe do tohto roku v nejednej mysli vskrsla otázka, čo
všetko nám on prinesie? Poučení
minulosťou, stále čakali sme na
rad nových a nových udalostí.
Slovenský národ, ktorý mal
ešte nezacelené rany na svojom
okyptenom tele, tiež čakal, čo mu
tento rok prinesie. Slováci pod
dojmami minuloročných udalostí chápu, že toto nie sú posledné
udalosti, že týmto ešte neni všetko skončené, a preto pripravujú
sa i na to najhoršie, aby zachránili svoj národný život.

Po minuloročnej demobilizácii
slov. národ neoddáva sa pohodliu, ale sdružuje sa do Hlinkovej
gardy (HG), kde sa cvičí, aby bol
dobre pripravený k obrane svojej
vlasti.
Založenie H.G.
Tak i v našej obci ešte v decembri minulého roku bola zriadená
Hlinkova garda, ktorá sa cvičila
príkladnou pílnosťou, aby – až
toho bude treba – vzorne splnila
svoju úlohu. Jej prvým veliteľom
je Štefan Lampert, vojak v zálohe. Cvičiteľmi sú poddôstojníci:
Ján a Alexander Hurta a Pavel
Janega.
Pomer Slovenska k druhej
R.Č.S.
Pomer Slovenskej krajiny
k druhej republike upravoval
ústavný zákon o autonómii Slovenska, prijatý pražskou vládou
19. novembra 1938. Autonómne
Slovensko dostalo pri ústrednej
vláde osobitného ministra, bol
nim Karol Sidor. Okrem tohoto dostalo Slovensko ešte troch
vládnych delegátov, ktorí mali
zastupovať záujmy Slovenska v
Prahe.
Po tomto všetkom dal za slovenský národ húževnate do práce, aby si vo svojej okyptenej
vlasti zaistil všetky podmienky
rozvoja.
Do radostného tempa tejto práce zaznievaly zúfalé vykriky a
boľastné stony našich rodákov za
hranicami. Výstrely maďarských
žandárov na Vianoce v Šuranoch,
ktoré bez príčiny vyhasily život
slovenskej devy Marte Kokošovej počul celý slov. národ, ktorý
tým pevnejšie sa somkol v jedon
celok, ktorý chce žiť slobodne vo
svojej slovenskej vlasti.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.
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Príď, svätý Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

Síce sme si chvíľku na Mikuláša počkali, ale určite to stálo
za to. Tento rok nás Mikuláš navštívil už 2. decembra a hoci je
to o niečo skôr ako býva zvykom,
účasť bola vysoká. Ako minulý,
tak aj tento rok k nám zavítal Mikuláš na saniach spolu s anjelom
a čertom, ktorí ho sprevádzali a
dotvárali vynikajúcu atmosféru. Po spoločnej piesni detičky
predviedli, čo si pre Mikuláša na-

chystali. A keďže deti v Nových
Sadoch sú veľmi poslušné, Mikuláš v tento deň rozdal až vyše 150
nádherných balíkov plných sladkostí. Na záver sa s nami Mikuláš
rozlúčil krásnym pestrofarebným
ohňostrojom, ktorý potešil najmä
detičky, a v sprievode vianočných piesní odišiel obdarovať
ostatné deti.

Ďakujem, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.
Denisa Révayová
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Blížia sa Vianoce

Nakoľko vianočné sviatky
patria k mojim obľúbeným, rozhodla som sa preniesť vianočnú
atmosféru aj k Vám. Už tradične
sme ich odštartovali zdobením
vianočného stromčeka v kaštieli.
Neskôr sme pokračovali vytvo-

rením a zdobením adventného
venca v obci na námestí. Veľká
vďaka patrí šikovným pomocníkom, s ktorými sme si pri zdobení spravili tú správnu náladu
vianočnými piesňami. Vianočnú
atmosféru sme dotvorili posta-

vením Betlehemu v altánku na
námestí a ukončili sme Vianočným bazárom, ktorý sa konal 14.
decembra 2019. Prajeme Vám
krásne a pokojné prežitie sviatkov.
Denisa Révayová

Knižná novinka

Evy Hraškovej – Mrazivá odplata
Po troch rokoch sa milovníci kníh "našej" Evy Hraškovej konečne dočkali a na trhu sa v jesennom období
objavuje jej knižná novinka. Nečakajte však zamilovaný
romantický príbeh, tentoraz už z obálky knihy poriadne
mrazí.
Po napätím nabitej knihe o susedných Krvavých Šenkoch (Sestra - Krvavé Šenky sú tentoraz naozaj krvavé,
vydavateľstvo Motýľ 2016) nás Eva pozýva do podtatranskej obce osláviť spolu s partiou ôsmich mladých ľudí
Silvestra.
Či autorka kráčala po stopách ďalšieho obávaného
miesta ako pri predchádzajúcej knihe, alebo je príbeh
Vendelína vsadený do vymysleného prostredia, sa dozviete až pri čítaní knihy.
V deväťdesiatych rokoch zmizne v malej obci pod
Tatrami dvadsaťosemročná Petra. O niekoľko mesiacov
neskôr sa Magdaléna Mrázová nevráti do domu svojich
rodičov napriek tomu, že ju tam čaká maličká dcérka.
Ďalšie obete sú spolu so sériovým vrahom Vendelínom
Mistríkom pochované v minulosti.
Keď sa po viac ako dvadsiatich rokoch opäť otvoria
dvere domu smrti, nikto z ôsmich mladých ľudí netuší, že
si pre silvestrovské oslavy vybrali miesto s hrôzostrašnou
históriou. Ak sa ocitli v opustenom dome náhodou, prečo
v mrazivom ráne mizne ďalšia mladá žena?
			
redakcia

Aj toto sa deje v našej obci
Na „Hlavnej ulici“ v dňoch medzi 20. a 27. augustom 2019 bolo nášmu občanovi ukradnuté
4 m plota vrátane posledného stĺpika a 4 m a ¾“ trubky, ktorá bola priskrutkovaná k dvom stĺpikom.
Šikovný zlodej pletivo odstrihol, trubku odpílil a stĺpik vykopal.
anonym

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)
Prišli na svet
Richard Barborík
Oliver Novotný
Martin Urválek
Matúš Ružička
Diana Manduchová
Kristína Ďurková
Agáta Husáková
Tomáš Kiko
Nina Wachalová

Navždy nás opustili
Zuzana Nouzáková
Ján Riečičiar
Miroslav Kopečný
Ladislav Gabalec
Ladislav Hotový
Alfonz Lampert
Miroslav Barča
Viliam Pinkava
Erika Fabová
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Október – mesiac úcty k starším

Krásne slnečné štvrtkové popoludnie v jesennom šate prialo
našim seniorom, ktorých obec pozvala k oslave mesiaca úcty k starším. A tak sme sa 17. októbra 2019
stretli pri príjemnom posedení v
podkroví kaštieľa. Pre dôchodcov

sme mali pripravenú malú drobnosť v podobe jesenného kvetu
v ručne robených kvetináčoch
zhotovených deťmi zo základnej
školy. Po úvodnej básničke a príhovore zástupcu starostky čakala
na dôchodcov vynikajúca večera

a chutný koláčik. Krásne chvíle
sme prežili v sprievode Hudobnej
skupiny Žochári z Topoľčian, pri
ktorej sme si zaspievali chytľavé
ľudové piesne. K záveru večera
nás skupina vytiahla zo stoličiek,
a tak sme poslednú hodinu pretan-

covali na známe hity. Bolo to milé
popoludnie strávené v spoločnosti
seniorov, ktorých by sme si nemali ctiť len počas jedného dňa, či
mesiaca, ale počas celého roka za
všetko, čo pre nás robia.
Denisa Révayová

Brigáda v materskej škole Medzinárodný deň

školských knižníc

V dňoch 12. a 19. októbra 2019
sa v našej materskej škole uskutočnila brigáda, ktorej cieľom
bolo upraviť a skrášliť školský
dvor. Obetaví rodičia sadili kríky, trávu, natierali, hrabali, čistili
v celom areáli. Martin Slávik so
Štefanom Hubáčekom a Rastislavom Polákom
vybudovali
nové oplotenie a Marián Tomša
so skupinou zručných oteckov
plochu so zámkovou dlažbou. Na
budúci rok si deti radi pochutnajú na malinách rôzneho druhu,
ktoré materskej škole darovala a
vysadila Zuzana Staňová. Počas
brigády sa odstránili preliezačky
nevyhovujúce normám a pripravil
sa priestor pre nové. Naša vďaka
patrí každému rodičovi, že si našli čas a pomohli urobiť krajším a
lepším prostredie, v ktorom deti

najradšej trávia chvíle.
Ďakujeme rodinám: Ešše,
Tomšová, Marečková, Ingeliová,
Sipinová, Sláviková, Husáková,
Staňová, Coková, Nemešová,
Duračinská, Fikr, Kubíková, Hanusová, Benická, Matulníková,
Plačková, Novotná , Turisová,
Kolenčíková a Krajčovičová.
Poďakovanie patrí i súkromným spoločnostiam, podnikateľským subjektom za ich materiálnu
a finančnú pomoc, bez ktorej by
realizácia úpravy školského dvora
nebola možná:
STAVIVO, s.r.o., RETIC, s.r.o.,
NISS, s.r.o, NOVAFENZ s.r.o.,
Kvetinárstvo Staňová, Štefan Hubáček, PD DEVIO Nové Sady.
Jana Gaťárová

Izba bez kníh je ako telo bez
duše. (Marcus Tallius Cicero)
Medzinárodný deň školských
knižníc vyhlásila dr. Blanche
Wools, prezidentka Medzinárodnej
asociácie školského knihovníctva,
a pripomína sa od roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne
štvrtý októbrový pondelok. Tento
deň je oslavou školských knižníc,
ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je
podpora vzťahu žiakov ku knihám,
školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu okolitého sveta cez písané
slovo.
Školská knižnica pri základnej
škole fungovala už dávno predtým,
ako bol vyhlásený JEJ deň. Vystriedali sa v nej stovky čítaniachtivých
žiakov i žiačikov. V súčasnej dobe
sa knižnica každoročne rozširuje o
nové tituly. Niektoré mimoriadne
obľúbené knižky sa objavili v no-

vom šate, a tak napr. kniha Danka
a Janka sú u nás až v troch vydaniach. Okrem rozprávok, povestí,
dobrodružnej, cestovnej či sci-fi
literatúry si tu prídu na svoje i dievčatá a tiež tí vedychtiví, ktorí siahnu po encyklopédiách z rôznych
oblastí vedy, prírody, športu alebo
kultúry. Pomocou nich dokážu vyriešiť najrôznejšie otázky a nájsť na
ne odpovede.
Školská knižnica už niekoľko
rokov sídli v zmodernizovaných
priestoroch na prízemí školy. Knihy si v nej môžu zapožičať žiaci v
ktorýkoľvek deň po dohode s učiteľom Ručkayom, ktorý má knižnicu
na starosti. Jej priestory sa využívajú aj na hodiny literatúry, čitateľský
krúžok či čitateľský maratón. Veríme, že počet stálych návštevníkov
sa bude rozširovať tak, ako sa rozširuje počet nových kníh v nej.
Jana Slobodová
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Čitateľský maratón
Kto by nepoznal najznámejšieho zajaca z našich rozprávok!
Jeho hrdinstvá a cestovateľské
zážitky opísal mladým čitateľom slovenský spisovateľ Jozef
Cíger-Hronský v dvoch krásnych rozprávkových knižkách.
Jedna nesie názov Smelý Zajko

a tá druhá Smelý zajko v Afrike. No a práve druhá spomínaná
knižka sa stala predmetom nášho čitateľského maratónu. Žiaci
prvého stupňa sa s týmto naším
zvieracím cestovateľom a jeho
zážitkami oboznámili aj vďaka
deviatakom, ktorí si pre nich pri-

pravili vzdelávací program. Najstarší žiaci vysvetľovali dôležitosť čítania pre človeka a všetky
benefity, ktoré čítanie prináša.
Zajac preveril čitateľské umenie malých žiačikov a nezabudol
ani na kondičné cvičenia, o ktorých sa žiaci dočítali v knižke.
Na pomoc si prizval aj slonicu
Alicu a býčka Yčka. Tieto zvieratká povzbudzovali malých

čitateľov pri ich výkonoch. Nakoniec nám žiačikovia nakreslili svoje predstavy o tom, ako
zajac v Afrike každé ráno cvičil
s africkými zvieratami. Dobrá
nálada a knižky nás sprevádzali
po celý čas tohto zaujímavého
podujatia.
Mário Ručkay

Kalište – tichý pamätník Nemcami vypálených slovenských dedín

Sivé potrhané mračná sa rýchlo presúvali nad našimi hlavami,
keď sme stúpali na vrchol kopca
popri zjazdovke na Donovaloch.
Potom nám turistické šťastie
ukázalo svoju krajšiu tvár a na
oblohe zvíťazilo jesenné, ešte
príjemne hrejivé slnko. Povzbudení lepším počasím sme prešli
cez osadu Buly a smerovali do
lesov k nášmu cieľu. Bol ním

tichý pamätník všetkým obciam
na Slovensku, ktoré počas druhej
svetovej vojny vypálili nemecké
jednotky.
Kalište nás privítalo príjemným
objatím slnečných lúčov, akoby
pochmúrnosť osudu tejto obce
chcelo zjemniť. Okrem usmievavého slnka nás hrial aj úspech v
podobe množstva nazbieraných
dubákov, ktoré nám takmer samé

Športový deň v materskej škole
Pracovníci Komunálnej poisťovne sa v rámci projektu „Dni
sociálnych aktivít Komunálnej
poisťovne“ zapojili aj v našej materskej škole 30. septembra 2019.

Časť zamestnancov sa pustila
do farbenia detských preliezok
a hojdačiek. Ďalší pre deti zorganizovali športové dopoludnie.
Pripravili si pre deti tieto rôzne

skákali z okolitého lesa do tašiek.
Nikto z nás na začiatku cesty nepočítal s tým, že počas historickej
exkurzie si zabezpečíme aj prísady do vianočnej kapustnice. Ale
keď sa dubáky ponúkali, tak sme
si ich nazbierali. Po oboznámení
sa s osudom obce a jej obyvateľstva sme Kalište tichučko opustili
a mnohí s myšlienkami na hrôzy
vojny kráčali z nohy na nohu do

ďalšej obce nad Banskou Bystricou.
V Balážoch nás čakal náš vždy
usmiaty ujo šofér, ktorý sa tiež
potešil z nášho šťastného návratu
i z hubárskeho úspechu. Po skvelej exkurzii za poznaním sa vo
viacerých domácnostiach vznášala vôňa sušiacich sa hríbov.

aktivity: chytanie rybičiek, hádzanie loptičiek do basketbalového koša, skákanie vo vreci, beh s
loptou okolo prekážok či pantomíma. Deti sa zabávali a za usilovnosť a odvahu boli odmenené
medailou a sladkou odmenou.
Všetky potrebné pomôcky na

toto športové dopoludnie materskej škole darovala Komunálna
poisťovňa, za čo im v mene všetkých detí veľmi pekne ďakujeme.

Mário Ručkay

Iveta Klenová
učiteľka MŠ
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Tvorivé dielne
so starými rodičmi

Bábkové predstavenie
Dňa 25. októbra sa v našej materskej škole uskutočnilo bábkové predstavenie Huncúti. Bolo
zamerané na správne hygienické návyky, slušné správanie sa a
dodržiavanie pravidiel. Herec sa
vtipnou formou prihováral deťom
a zapájal ich do deja. Deti reago-

Babička ma naučila variť si čaj
s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas
robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a všeličo
vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim
nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u
nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v srdiečku ich skrývam.

V mesiaci október sme si s
deťmi pripomínali život starých
rodičov, ich trpezlivosť a lásku k
vnúčatám. Pozvali sme ich 24. do
materskej školy, kde po krátkom
poďakovaní formou piesní a básní spolu s deťmi tvorili venčeky,
svietniky a rôzne dekorácie z prírodných materiálov. Spolu sme
strávili pekné popoludnie, kde
každé dieťa bolo hrdé na svojho
starého rodiča.
Mária Kulíšková
zástupkyňa MŠ

vali spontánne. Spolu s hercom
spievali, tancovali a tlieskali.
Deťom sa predstavenie páčilo a
myslím si, že splnilo svoj účel.
		
Katarína
Vendégová
učiteľka MŠ
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Jesenné tekvičky
Na jeseň tohto roka nás opäť
prišli potešiť svojou návštevou
deti z prvých ročníkov základnej
školy aj s učiteľkami. Priniesli si
plody jesene a našou spoločnou
témou bolo vyzdobiť si tekvicu
prípadne jabĺčko. Mali sme množstvo prírodného materiálu, farieb
a hlavne predstavivosť, fantáziu
a chuť tvoriť. Naše „Lienky“ vytvárali tekvicových panáčikov,
ktorých ozdobili jesennými prírodninami. Počas aktivity bolo
cítiť tvorivú atmosféru, radosť
a bolo počuť smiech a obdiv. Z

obyčajnej tekvice, jablka, papierového tanierika deti vyčarili rôzne príšerky, panáčikov, zvieratká
a rozprávkové bytosti. Vzniknuté
výtvory ste mali možnosť vidieť v
priestoroch kaštieľa počas celého
mesiaca november.
Ďakujeme prvákom a učiteľkám Mrázovej a Magušincovej za
pomoc a spríjemnenie dopoludnia
v našej materskej škole.
J. Žitnayová
triedna učiteľka „Lienok“

Triedenie odpadu a použitých batérií so Šmudlou
Dňa 29. októbra 2019 nás navštívila Šmudla, s ktorou deti z
predškolskej triedy získali poznatky o separovaní odpadu a zbere
použitých batérií. Do tohto projektu "Zbierame použité batérie
so Šmudlou" sme sa zapojili aj my

v spolupráci s deťmi zo základnej
školy. Deti sa hravou formou dozvedeli, prečo je dôležité, aby sa
odpad separoval a ako chránime
prírodu.
Jana Budayová

Úspechy našich žiakov
na športových súťažiach

Na okresnom kole v cezpoľnom behu naši žiaci Marko Mareček,
Stanislav Klúčar a Matej Cingel získali ako družstvo výborné 3.
miesto.

V okresnom finále vo futsale žiakov sa naši žiaci v silnej konkurencií
umiestnili na peknom 3. mieste.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastňujú na športových
súťažiach, za vzornú reprezentáciu našej školy.
Stanislav Ešše
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...a zase Novosadská Brázda...

Vraví sa „ do tretice všetko
dobré“ a my sme v to dúfali najmä kvôli počasiu. A naozaj, 3.
ročník Novosadskej Brázdy nám
priniesol krásne počasie, tridsať
nádejných oráčov, ale najmä návštevníkov, ktorí ani tento rok nezanevreli na našu Brázdu a prišli
na toto jedinečné podujatie. Rok
príprav, zháňania sponzorov a
kapiel vyvrcholil 14. septembra
2019 za Poľnohospodárskym
družstvom Devio Nové Sady.
Niektorí oráči prišli už večer
pred akciou, aby si rozložili svoje depá, iní prichádzali v skorých
ranných hodinách a netrpezlivo
čakali na moment, kedy si vylosujú číslo svojho políčka. Tento
rok ich čakala malá zmena, orba
sa konala na opačnej strane cesty.
Oráči súťažili v troch kategóriách
- traktory domácej výroby, traktory továrenskej výroby a po druhý
rok sa súťažilo i v kategórii traktor veterán.
Po tradičnej spanilej jazde
obcou našich oráčov odštartoval
garant súťaže a hlavný rozhodca zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Jozef
Ďuďák, ktorému pri hodnotení
orby pomáhali Dušan Jančovič
a Ján Marták. Kým sa naši oráči
potili na svojich štvorkolesových
tátošoch, na divákov okrem orby

čakal i sprievodný program. Malí
i veľkí si mohli zmerať svoje
sily v hode válkom, zakúpiť si
rozličné handmade výrobky. Na
spríjemnenie atmosféry nám do
tanca zahrali Bratia Kubalovci z
Radôstky.
A potom nastal ten čas, posledný traktor dooral svoje políčko
a odobral sa naspäť do depa. Tu
nastúpili na políčka rozhodcovia a
udeľovali body. Napätie stúpalo,
všetci sa už presúvali pred pódium
a netrepezlivo očakávali, kto si
tento rok odnesie titul najlepšieho
oráča v jednotlivých kategóriách.
Starostka Silvia Halvoníková sa
pred samotným odovzdávaním
prihovorila a poďakovala nám
všetkým – oráčom, divákom a organizátorom. Slovo si berie Jozef
Ďuďák a pristupuje k samotnému
vyhodnoteniu orby v jednotlivých
kategóriách.
V kategórii traktory domácej výroby sa na prvých troch
miestach umiestnili:
1. miesto Pavol Vaško
2. miesto Miloš Čechvala
3. miesto Vladimír Benčať
V kategórii traktory továrenskej výroby sa na prvých troch
miestach umiestnili:

1. miesto František Štetina
2. miesto Vladimír Adamkovič
3. miesto Adrián Kilmajer
V kategórii veterány sa na prvých troch miestach umiestnili:
1. miesto Peter Vaško
2. miesto Adam Hegeduš
3. miesto Roman Hrádel
Peter Vaško svoje prvenstvo
v kategórii veterány potvrdil aj
na Majstrovstvách v orbe Českej
republiky. Konkurencia tu bola
omnoho väčšia a počasie nie práve ideálne, no aj napriek tomu sa
postavil na ten najvyšší stupienok
víťazov. Srdečne mu gratulujeme
a prajeme veľa šťastia pri ďalších
súťažiach v orbe.
Ale teraz naspäť k našej Brázde. Víťazov v jednotlivých kategóriách sme spoznali, orba bola
pre tento rok oficiálne ukončená.
Preto nám nezostávalo nič iné iba
sa dobre zabávať do bieleho rána.
Hudobné popoludnie oficiálne
otvoril detský folklórny súbor Pelikánik z Nových Sadov. Po nich
pokračovali vo svojom hraní Bratia Kubalovci z Radôstky. Kým sa
pripravila ďalšia kapela rozdali
sme ceny pre najlepších vrhačov
a vrhačky v súťaži v hode válkom.
Po odovzdaní cien sa z pódia začali linúť prvé tóny kapely Nová

Stopa z Bojnej. Zlatý klinec našej
akcie k nám však ešte len cestoval
a skôr ako prišiel nás svojou hudbou potešila kapela Sematam z
Nitry, ktorá nám zahrala kvalitné
funky. Tretí ročník Novosadskej
Brázdy ukončilo vystúpenie kapely Zóna A. Ďalší úspešný ročník
za nami a nový pred nami.
Novosadská Brázda sa za štyri
roky svojho konania dostala tento
rok i do povedomia Výboru svetovej organizácie pre orbu. Na svojom stretnutí Novosadskú Brázdu
a jej organizačný tím spomínala s
uznaním. Citujeme „... že sa nám
podarilo zorganizovať súťaž amatérskych oráčov na profesionálnej
úrovni.“
Práve takéto pozitívne ohlasy
nás zaväzujú pokračovať aj naďalej i napriek tomu, že finančné
krytie takéhoto podujatie nie je
vôbec jednoduché. Preto si dovoľujem i takouto formou v mene
organizačného tímu poďakovať
všetkým sponzorom, ktorí na nás
nezanevreli a podporili Novosadskú Brázdu, súťaž v orbe malotraktorov domácej a továraneskej
výroby a veteránov. Predovšetkým však ďakujem Vám, návštevníkom, pretože aj vďaka Vám
môžeme začať plánovať 4. ročník
Novosadskej Brázdy.
Mariana Štefanková
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Letné obecné slávnosti
Ako je už každý rok v našej
obci zvykom, aj tento rok sa u
nás konali Letné obecné slávnosti. Síce v trochu netradičnom
dátume ako sme zvyknutí, ale
aspoň sme privítali leto 29. júna

v parku pri kaštieli. O zaujímavý
ľudový program sa postarali Ľudová hudba Furmani a Folklórny
súbor Borinka so svojím pásmom
ľudovej hudy a tanca. Zahanbiť
sa nedal ani Detský folklórny

súbor Pelikánik. Leto prišla spolu s nami privítať aj Spevácka
skupina Čabanka. Tento rok nám
svoje hudobné umenie na gitare
predviedol aj Juraj Kopáčik s doprovodom. No a o skvelú náladu

ale najmä zábavu až do rána sa
postarala speváčka Alena Valentínyová. Za finančnú podporu tohto
projektu ďakujeme Nitrianskemu
samosprávnemu kraju.
Mariana Štefanková

A teraz najčastejšie výhovorky
zrelej generácie, ktorá sa na prácu vyhovárať nemôže:

šetrení a to je našou úlohou.

Zo života ambulancie
Čas veľmi rýchlo beží a už v decembri oslavujeme naše polročné
pôsobenie v Nových Sadoch. Radi
vám priblížime naše každodenné
fungovanie v oblasti prevencie.
Náročky sme náš článok nenazvali preventívnou prehliadkou,
lebo by ste hneď listovali ďalej.
Vychádzame z našich skúseností,
kedy pri slove preventívna prehliadka pacienti prevracajú očami
a v duchu si hovoria: čo to zase tie
ženy na tej ambulancii vymýšľajú? Rozdelíme si reakcie do dvoch
skupín a začneme s mladšou generáciou. Nech sa páči, najčastejšie
výhovorky:
Ja na také veci nemám čas,
chodím do práce!
Pozrime sa na to matematicky.
Na preventívnu prehliadku máte
nárok raz za dva roky, priemerne za tú dobu odpracujete 500
pracovných dní, teda cca 4 000
pracovných hodín. Preventívne
prehliadky na našej ambulancii
sú plánované na ráno, najviac po
3 pacientoch, pričom taká prehliadka u lekára trvá 20-30 minút.
Stratíte tak najviac 0,05 % vášho
pracovného času. Vhodné zamyslenia, koľko venujete svojej práci

a koľko svojmu zdraviu. To, že
vašu neprítomnosť ospravedlníme potvrdením do práce je samozrejmosťou. Že musíte prísť pre
výsledky? Môžete sa bezplatne
objednať na presný čas. Nemáte
stále toho času nazvyš? Fungujeme na rôznych komunikačných
platformách, napíšte nám cez
instagram, cez e-mail, zavolajte
nám po 12-tej hodine pre výsledky, voľba je na vás.
Som zdravý, mne nič nie je
a bude ma posielať po vyšetreniach!
Ste zdravý? Tešíme sa, ozaj
nám robí najväčšiu radosť oznamovať dobré správy a chváliť vás,
že žijete dobre. Ak ste zdravý,
ako hovoríte, 100 % úkonov preventívnej prehliadky absolvujete
priamo na našej ambulancii. EKG,
odbery, vyšetrenie na jednom
mieste. Ak u lekára vznikne podozrenie na odchýlku v zdravotnom
stave, nepovažujete za jednoduchšie realizovať doplňujúce vyšetrenie, ako žiť v nevedomosti z možného ohrozenia zdravia a neskôr
si vyčítať, že čo by bolo keby ste
prišli skôr?

Mne to môže byť už jedno!
Nemyslíme si. Nikdy to tak
úplne jedno nikomu nie je a nám
už vôbec. Niekedy aj minimálne
úpravy dokážu váš život zlepšiť,
možno sa cítite stále unavená/ý a
chýba vám taká jednoduchá vec
ako železo a po pár mesiacoch
doplnenia naberiete na sile. Na
druhej strane väčšina z vás berie
rôzne lieky, pre lekára je povinnosťou sledovať isté ukazovatele,
napríklad ako fungujú obličky, či
lieky nepoškodzujú pečeň a podobne, nie je možné vám (hoci
aj tie isté) lieky predpisovať roky
bez jedinej kontroly.
Mne robí odbery kardiológ,
diabetológ...(doplňte si)...nepotrebujem ďalší odber!
Fajn, robia odbery, ktoré sú zamerané na chorobu, ktorú sledujú.
Ale robia vám EKG, vyšetria stolicu, skontrolujú vám zrak, sluch,
prehmatajú brucho a uzliny, štítnu
žľazu? Ak ste aspoň raz odpovedali nie, tak nie ste kompletne pre-

Nepôjdem k ženskému, nepôjdem k urológovi!
Dovolíme si pár slov k obom
pohlaviam, milé dámy a vážení
páni. Preventívna prehliadka prebieha aj u vašich gynekológov a
urológov. Nikto z nás tam nejde
vyslovene rád, chápeme to. No
nenastane vždy taký príjemný pokoj na duši, keď vám oznámia, že
všetko je v poriadku? Zmyslom je
odhaliť už začínajúce chorobné
zmeny – tie sa totiž liečia oveľa
jednoduchšie a účinnejšie, než
keď vás k lekárovi privedie až
prejav ochorenia a zaznie klasická
otázka: „Kde ste boli doteraz?“.
Mimochodom o zuby sa staráte?
Ak ste sa v týchto riadkoch nenašli alebo s vami vôbec nepohli,
dovoľte nám, aby sme vám zaželali aspoň pokojné a požehnané
Vianočné sviatky a do nového
roka pevné zdravie!
Katarína Zdarileková
neštátna abulancia pre dospelých
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Deti majú nové ihrisko
Obec Nové Sady bola úspešným žiadateľom o dotáciu, ktorú
poskytol Úrad vlády Slovenskej
republiky. Dotácia bola využitá na

vybudovanie detského ihriska, ktoré sme umiestnili na futbalový štadión Telovýchovnej jednoty Nové
Sady. Veríme, že doplnenie výbavy

ihriska spestrí aj naše podujatia,
ktoré každoročne na futbalovom
štadióne organizujeme, prípadne
pri návšteve futbalových turnajov

poskytne našim deťom podnetné a
bezpečné možnosti pre rozvíjanie
svojich fyzických zdatností.
Denisa Révayová

Detský folklórny súbor Pelikánik už budete počuť

Detský folklórny súbor Pelikánik uspel
v druhom ročníku grantového programu s
názvom „Zamestnanci Jaguar Land Rover
pomáhajú“. Ich projekt na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelávania a spoluprácu v rámci komunít sa zaradil medzi
12 víťazných projektov, ktoré získali spolu
12 000 Eur, čiže jeden projekt 1 000 Eur.
„Súbor tvoria členovia od 2 do 10 rokov
a niekedy sa stáva, že na vystúpeniach ich
nedostatočne počuť, i preto padla voľba na
zakúpenie 6 kusov mikroportov k účinkovaniu na verejných kultúrnych akciách.
Nielenže ich spev či hudobné nástroje bude
lepšie počuť, ale môžu už v skorom veku
rozširovať svoj talent v speve, osvojovať si
prácu s hudobnou technikou a v konečnom
dôsledku rozvíjať svoje nadanie“– hovorí
vedúca súboru Veronika Ešše.
Veľká vďaka patrí Martinovi Ešše, ktorý

DFS Pelikánik do tohto projektu zapojil.
Vedúca súboru mu ďakuje, pretože s jeho
podporou vieme deťom skvalitniť vzdelávanie voľnočasovými aktivitami. Ďakujeme tiež Obci Nové Sady, ktorá bola žiadateľom v tejto grantovej schéme Nadácie
Pontis a poskytla finančné prostriedky na
dofinancovanie projektu.
Na základe kladného ohlasu na vystúpenie našich detí pri odovzdávaní symbolického šeku v sume 1 000 Eur, vďaka ktorému si naše deti vyskúšali úlohu mediálnych
hviezd, boli deti pozvané na celosvetovú
konferenciu firmy Jaguár Land Rover. Slovenský folklór prezentovaný Pelikánikom
si vyslúžil búrlivý potlesk najmä od účastníkov konferencie z exotických krajín. Veríme, že naše vystúpenia urobia radosť aj
Vám, preto sa tešíme na stretnutie s Vami.
Veronika Ešše
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Noc v múzeu druhý ročník
Bol krásny sobotný slnečný deň a schyľovalo sa k môjmu
prvému kultúrnemu podujatiu
v obci. Prvú časť akcie Noc v
múzeu sme sa rozhodli venovať
najmä deťom. Pripravené boli
tvorivé dielne s úžasnými sestrami Hadvigovými, ktoré spolu s deťmi modelovali z hliny a
taktiež pomáhali pri maľovaní
už hotových výrobkov. Ako sa
však neskôr ukázalo, toto nebola

aktivita určená len pre deti. Pri
stoloch sme našli aj rodičov a
starých rodičov, ktorí svojim ratolestiam ochotne pomáhali. Niektorých rodičov táto aktivita tak
chytila za srdce, že si modelovali
sami aj po odchode svojich detí
k druhej časti programu. Pre deti
bolo pripravené nádherné predstavenie Soľ nad zlato, ktoré sa
všetkým veľmi páčilo. Rozprávalo klasický príbeh o tom, že soľ

je skutočne vzácnejšia než zlato
a v spojení s krásnymi piesňami
toto predstavenie zaujalo aj tých
najmenších.
Poslednou časťou programu
bolo predstavenie pre dospelých
s názvom Drápačky. Jeho prípravy nám prerušilo nezbedné
počasie. Vietor fúkal ako divý
a vyzeralo to, že dážď sa spustí
každú chvíľu. Pomáhal každý,
kto mohol. A tak sme celé hľa-

disko v priebehu niekoľkých minút presunuli do priestorov školy
a predstavenie mohlo začať. Staršie ročníky si zaspomínali, ako sa
v minulosti klebetilo pri driapaní
peria, mladšie ročníky sa zase zabavili na modernejšom prevedení
našich dejín. Veľmi ma potešila
ochota ľudí, ktorí pri zlých poveternostných podmienkach bez
slova pomáhali.
Denisa Révayová

svoje si prišli aj deti v detských
bazénoch, športovci v tých plaveckých, seniori v termálnych a
my ostatní v klasických relaxačných bazénoch. Popoludní sme
takmer všetci vyhladli, a tak sme
sa po väčších skupinkách pobrali
do bufetov, kde mali veľký výber

jedál rýchleho občerstvenia. Tak
ako býva zvykom, každý deň sa
musí skončiť, a tak sme podvečer
nastúpili do autobusu a spokojne
unavení sme sa vrátili domov plní
zážitkov z krásneho letného dňa.

Výletníci v Nových Zámkoch
Letné prázdniny nás lákajú k
vode, a tak sme sa spolu s členmi Slovenského Červeného kríža
rozhodli, že si zorganizujeme výlet. Chceli sme vidieť niečo nové,
preto sme vyskúšali Termálne kúpalisko Štrandt Emila Tatárika –
Nové Zamky. Počasie nám vyšlo

na jednotku, aj keď najskôr sme
si takí istí neboli kvôli chladnejšiemu ránu. Po vstupe na kúpalisko sa nám zdalo, že bude patriť
iba nám. Voda bola priezračne
čistá a miesta na ležanie toľko,
že sme si nevedeli vybrať, keďže sme boli na kúpalisku prví. Na

Aktuality z futbalového klubu
Za posledný rok sa v našom
futbalovom klube stalo toho
naozaj veľa. Dá sa povedať, že
tak veľké zmeny sme tu nemali
posledných 10 rokov. Začneme ale pekne po poriadku. Zo
športového hľadiska sme, ako
to už v športe býva, zažili úspechy aj neúspechy. Podarilo sa
nám upevniť postavenie žiackeho oddielu U15 v aktuálnej
súťaži. Túto sezónu sa v ňom
pripravuje viac ako 20 mladých
talentov z celého nášho okolia
(Nové Sady, Čab, Šurianky
atď.). Naši mladí športovci po
skončení jesennej časti súťaže skončili na uspokojivom 6.
mieste. V ťažkej konkurencii
A skupiny zápasia s hráčmi z
oveľa väčších klubov ako sú
Močenok alebo Mojmírovce.
Napriek tomu dokázali potrápiť každého súpera. Za to im aj
trénerovi Martinovi Marečkovi
a vedúcemu Jánovi Tomovičovi patrí veľký obdiv.
Po ročnej prestávke sme znovu otvorili dorastenecký oddiel
U19. Jeho vedenie pripadlo vedúcemu Vladimírovi Močolovi

a športovú stránku zastrešuje
tréner Richard Bujna. Aktuálne
je v ňom 19 mladíkov prakticky z celého okresu. Počas jesennej časti sezóny si chlapci z
tohto oddielu vydobyli rešpekt
každého súpera v lige. Aktuálne prehrali len v jednom zápase
za celú jesennú časť a suverénne zimujú v lige na 2. mieste.
Našou najväčšou starosťou
je však oddiel mužov. Aktuálne 10. miesto si po raketovom
štarte nikto nepredstavoval ani
v tých najhorších snoch. Bohužiaľ, táto časť sezóny bola pre
družinu Jozefa Maka a Mariána
Pristaša akoby zakliata. Historicky najväčší počet zranení
na mesiac, pričom sa jednalo
o kľúčových hráčov, a zvláštne
udeľované exemplárne tresty
značne pôsobili na výkony
mužstva. Ku cti našim mužom
však slúži, že na rozdiel od
mnohých našich súperov sa ani
raz nestalo, že by zložili zbrane. Na každý zápas nastúpili v
bojovej nálade a nikdy neustúpili pred žiadnym súperom.

Denisa Révayová
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V spolupráci so základnou školou Nové Sady sme sa pustili do
pomerne ambiciózneho a na našu
oblasť netradičného projektu
prípravky U11. Naši najmladší
sa zoznamujú s organizovaným
športom už od materskej školy.
Aktuálne sa v našej „liahni“ mladých talentov pripravuje okolo
11 detí. Tento projekt je zo strany
TJ Nové Sady vedený Štefanom
Kopčanom a Kristiánom Krasňanským a zo strany základnej
školy Nové Sady učiteľom Stanislavom Eššem. V letnom období a začiatkom jesene, kým to
počasie dovolilo, sa viac ako 20
detí preháňalo po novosadskom
ihrisku za loptou. V mene celej
futbalovej komunity by som rád
poďakoval všetkým zaintereso-

Pelikán
vaným, pretože deti sú naša budúcnosť.
Čo sa týka práce okolo areálu,
tiež sme nelenili. Počas posledného roka bola znovu vybudovaná prístavba, tak ako tomu bolo
pred požiarom. Vďaka podpore
nadácie Orange sme dokázali
vybudovať workoutové ihrisko,
ktoré slúži nielen našim hráčom
v rámci tréningu, ale aj širokej
verejnosti. Z projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nám
podarilo nakúpiť nové športové
vybavenie ako lopty, dresy a iné
tréningové pomôcky. Zároveň
by som veľmi rád poďakoval
všetkým poslancom v obci Nové
Sady a v obci Čab za odsúhlasenie podpory pre náš klub. Bez
tejto finančnej injekcie by sme

neboli schopní ďalej športovo
rozvíjať naše deti a mládež.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým dobrovoľníkom,
ktorí v našom klube pracujú a za-

bezpečujú jeho budúce fungovanie pre nás všetkých. Ďakujeme.
Roman Kollár
predseda klubu

Za odpad si v roku 2020 priplatíme
Žijeme dobu konzumu, čo
sa automaticky prejavuje aj na
vytváraní odpadu. Každý rok
narastá množstvo
odpadu a
vznikajú problémy, čo s ním.
Nové skládky sa už nemôžu
otvárať a tie existujúce sa
zapĺňajú a zvyšujú sa náklady
s ich prevádzkovaním. Zvyšujú
sa poplatky za uloženie odpadu
na skládku. Od roku 2019 bol
zavedený nový zákonný poplatok
a to podľa úrovne vytriedenia a
tento sa každým rokom zvyšuje.
Zvyšujú sa množstvá objemného
odpadu, na čo sme poukazovali v
nedávnej minulosti.
Kontajner na veľkorozmerný
odpad má slúžiť na to, aby
si
obyvatelia
zlikvidovali
veľkorozmerný odpad, ktorý sa
nevmestí do nádoby na komunálny
odpad. To znamená, že niekto si

kúpi novú sedačku alebo posteľ
a pod. a starú chce vyhodiť. Nám
sa však v poslednom čase stáva,
že napr. občania, ktorí zdedili
dom a chcú ho predať, zistia z
harmonogramu vývozu, kedy je
zber veľkorozmerného odpadu a
na tento termín celý dom vypracú

a prinesú do veľkorozmerného
odpadu. Potom sa na likvidáciu
takéhoto odpadu poskladáme
všetci. Zber veľkorozmerného
odpadu nie je určený pre takéto
prípady. Vtedy je potrebné, aby
si majitelia predávaného domu
objednali u zberovej spoločnosti
samostatný kontajner a zaplatili
si jeho vývoz. Na veľkorozmerný
odpad sme pôvodne objednávali
dva veľké kontajnery, potom to
boli tri a tento rok sme už mali
štyri na každý vývoz.
Vzrástlo množstvo bioodpadu,
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. Tým, že sa
zvyšuje množstvo bioodpadu,
zberová
spoločnosť
musela
prijať nových pracovníkov, aby
to zvládli vyzbierať, zvýšili sa
im náklady na mzdy aj na autá
a to všetko sa premieta do ceny
za vývoz. Takisto stále narastá
množstvo konárov a haluziny,
ktoré vynášame na dočasnú
skládku. Podrtenie a vývoz na
skládku sú tiež finančne nákladné.
Aj napriek tomu, že sa snažíme
separovať, nájdu sa občania, ktorí
vynášajú rôzny odpad (hlavne
veľkorozmerný)
na
verejné
priestranstvá – napr. našla sa
sedacia súprava a iný podobný
odpad na dočasnej skládke
biologického odpadu.
Takýto neporiadok upratujeme

aj pri kontajneroch na sklo. V
týchto kontajneroch sme našli
aj iný odpad. Do priestorov pri
zvonových kontajneroch nám
„automechanici“, ktorí opravujú
autá, odkladajú súčiastky, ktoré
už nepotrebujú. Nachádzajú
sa tam rôzne plasty, autosklá a
pod. Taktiež sme tu našli vrecia
s topánkami, šatstvom, koberce
a iný odpad. 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 pod. 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. Už tento rok
vykazuje obec stratu, ktorá bude
do konca roka viac ako 7 000,00
€. Nakoľko vývoz odpadu je
služba pre občanov, obec nemôže
na túto službu doplácať. Od roku
2020 sa poplatok na obyvateľa
bude upravovať podľa reálnych

nákladov v roku 2019, ku ktorým
sa pripočítajú navýšené náklady
na skládkovanie odpadu. V roku
2019 sa za tonu platilo 25,90 €, v
roku 2020 to bude 38,40 €. Okrem
toho platíme zákonný poplatok,
ktorý sa platí podľa percenta
vyseparovania. Ten má každá
obec iný. Bol zavedený od roku
2019 a u nás to bolo 7,00 € za
tonu, v roku 2020 to bude 12,00
€, a navyšuje sa každý ďalší rok.
Platí pravidlo, že čím viac
odpadu občania vyseparujú, tým
je poplatok nižší. Od roku 2020
bude celkový poplatok na občana
v našej obci v sume 27,00 €.
Ako predísť tomu, aby sa
poplatok nezvyšoval?
Riešenie je predovšetkým v
predchádzaní vzniku odpadu.
To znamená, že pri kúpe vecí si
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.
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

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2020
obec Nové Sady
január

február

3
10
16
17
31

marec

13
14
17
28

máj

4
12
13
18
19

3
5
10
12
19
september

2
8
11
16
17

27

jún

8
13
18
22
27

3
9
9
14
22

1
4
9 štvrtok
15
21

júl
24

3
8
9
10
17

október
25
30

apríl

august
22
31

5
7
13
14
19

november
23
28

6
11
13
20
25

28

december
27

4
11
18
31 štvrtok

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

2.5.2020 - jarný 10.10.2020 - jesenný

24
24
29

