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Šťastné sviatky vianočné, krásne čaro polnočné,
na Silvestra istý krok a s ním šťastný Nový rok praje redakcia.
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Milí čitatelia,
opäť sa Vám prihováram prostredníctvom nášho občasníka, aby
som Vás informovala o dianí v našej obci.
Dovolím si hneď na úvod poskytnúť niekoľko informácií
k téme presídlenia utečencov,
ktorá rozvírila pokojný život
v Nových Sadoch. Iniciatíva
poskytnutia pomoci asýrskym
kresťanom z Iraku bola aktivitou
Občianskeho združenia Pokoj
a dobro, pričom metodickú časť
tohto projektu zastrešovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Migračný úrad Slovenskej
republiky. Starostovia dotknutých obcí sa o týchto aktivitách
dozvedeli od jedného z kolegov,
ktorý sa túto informáciu dozvedel
v interview. Následne kontaktoval
Migračný úrad Slovenskej republiky, aby si skutočnosti overil. Až
po tejto iniciatíve boli starostovia
pozvaní na stretnutie v termíne
26. novembra 2015 na Migračný úrad Slovenskej republiky
a informovaní o konkrétnych počtoch utečencov, ktorí by mali byť
presídlení do jednotlivých obcí.
Rozumiem snahe zúčastnených
strán uskutočniť takúto aktivitu
bez zbytočného rozruchu. Nepovažujem však za rozumné, umiestniť na slovenský vidiek utečencov
po niekoľkomesačnej informačnej
kampani médií, v ktorej vytvorili
obraz o utečencoch ako o ľuďoch,
ktorí napádajú naše policajné
zložky, nerešpektujú kultúrne ani
legislatívne pravidlá, sťažujú sa
na nekvalitné mäso, ktoré dostanú
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(pričom mnohé slovenské rodiny
sa stravujú horšie) a tvoria množstvo odpadu okolo seba. Snažiť sa
mávnutím čarovného prútika ľudí
presvedčiť, že títo utečenci sú iní,
že sú to intelektuáli v núdzi, považujem za ignorovanie súčasnej
reálnej situácie. Nevenujme sa
téme, či predstavujú pre nás bezpečnostné riziko. Za túto oblasť sú
zodpovedné iné zložky zabezpečujúce bezpečnosť štátu. Skúsme
si však odpovedať na otázku, či
im dokážeme zabezpečiť pokojný
život. Na základe postojov väčšiny obyvateľstva v štáte si dovolím
vysloviť vážne obavy o bezpečnosť týchto ľudí, ktorí nemajú byť
v chránenom a stráženom priestore. Cieľom Občianskeho združenia Pokoj a dobro bolo, poskytnúť
im pokojný domov. Nemyslím si,
že by sa ich umiestnením na slovenský vidiek tento cieľ naplnil.
Do našej obce mali byť umiestnení štyria utečenci na základe
iniciatívy súkromnej osoby, ktorá
bola ochotná poskytnúť k dispozícii svoju nehnuteľnosť. Veľmi
oceňujem, že napriek skutočnosti, že jej identita bola utajená, ma
táto osoba sama kontaktovala. Je
dôležité povedať, že sa rozhodla
rešpektovať názory obyvateľov
obce a v prípade, že sa jej nepodarí presvedčiť aj nás, že chceme
utečencom poskytnúť nový domov, nebude takúto aktivitu presadzovať proti vôli obyvateľov.
Z tohto dôvodu som nesúhlasila
s tým, aby sme v obci organizovali petície alebo referendum.
Ak ste zaregistrovali, tak referendum v obci Gabčíkovo sa úplne
minulo účinku. Podľa vyjadrení

v médiách, by tieto snahy mali byť
minulosťou, budeme však pozorne sledovať situáciu. Súčasne si
dovolím vyjadriť nesúhlas s niektorými výrokmi v rôznych diskusiách. Vyjadrovať obavy alebo
nesúhlas je legitímnym právom
každého občana, nesúhlasím však
s vyjadrovaním nenávisti. Ak diskutujúcim záleží na spoločnosti, v
ktorej žijú, pozývam ich k aktívnej
práci na skultúrnení obce.
K zvýšeniu atraktivity našej
obce prispela rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorú sme
realizovali vďaka nenávratnému
ﬁnančnému príspevku z Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky vo výške 265 719,76
€. Cieľom projektu bolo zvýšiť
bezpečnosť v obci a úsporu prevádzkových nákladov. Z pôvodných 195 kusov svietidiel sme sa
dostali na 330 kusov. Prosím všetkých obyvateľov obce, ktorým po
namontovaní nových svietidiel
intenzívne svetlo svieti do domácností, aby tento problém oznámili
na Obecný úrad, budeme sa snažiť
zmenou sklonu svietidla vyhovieť
Vašim požiadavkám. Tiež som sa
stretla s požiadavkou o doplnenie
svietidiel. Budem sa tejto požiadavke venovať, avšak doplnenie
svietidiel musíme realizovať rozumne, nakoľko sme sa zaviazali,
že v priebehu piatich rokov dosiahneme úsporu elektrickej energie. Ak nesplníme toto kritérium,
môžeme sa dostať do situácie
krátenia nenávratného ﬁnančného
príspevku.
Do nového roku vstupujeme
s novým zákonom o odpadoch.
Možno ste v médiách zaregis-

trovali búrlivé diskusie na túto
tému. Odpadovému hospodárstvu
na území našej obce sa detailne
venujeme v inom článku, preto si
dovolím upozorniť len na jednu
skutočnosť. Pôvodcom odpadov,
ktorými sú rôzne podnikateľské
subjekty celoslovenského významu, vznikla povinnosť vo väčšej
miere ﬁnančne prispievať na separovanie zložiek odpadu. Z tohto
dôvodu im podľa nového zákona
bolo dané právo, skontrolovať
obsah konkrétnych nádob na separovaný zber v ktorejkoľvek obci.
V prípade, že je v nádobe viac, ako
50 % inej zložky, je oprávnená znížiť objem ﬁnančného príspevku.
Na túto skutočnosť si dovoľujem
poukázať preto, aby sme si uvedomili váhu vlastnej zodpovednosti
pri separovanom zbere.
Dňa 4. decembra 2015 zorganizovala Základná škola s materskou školou v Nových Sadoch
Vianočnú besiedku. Dovoľte mi
poďakovať sa organizátorom
a všetkým zúčastneným za to, že
si osvojili myšlienku pomoci pre
ľudí v núdzi, ktorí sa do ťažkej situácie nedostali vlastným zavinením. Veľké poďakovanie patrí aj
tým, ktorí vedia vymyslieť vlastný
spôsob, ako takýmto ľuďom pomôcť. Myslím si, že srdečnejšie
sa myšlienka vianočného obdobia
nedala vyjadriť.
Prajem nám všetkým požehnané vianočné sviatky a do nového
roku nám všetkým želám, aby sme
cítili, že naša obec je komunitou
pomáhajúcou, oceňujúcou a plnou
porozumenia.
Silvia Halvoníková
starostka obce

ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
OD ROKU 1930
Rolníctvo,
živnostníctvo.
Obyvateľstvo sa živí roľníctvom,
chudobní ľudia sú zväčša zamestnaní ako hospodárski nádenníci
u statkárov. Zo živnostníkov treba spomenúť 3 kováčov (Ľudovít
Šmitala, Ján Lampert a Ján Kozák),
2 kolárov (Vincent Tonka, Tomáš
Záhora), 2 obuvníkov (Matušík,
Michal Rác), 1 tkáča (Zábražný), 1 mlynára (bratia Lányiovci),
3 obchodníkov s miešaným tovarom (Bratia Büchlerovci, Henrich
Heuer a Zedník, poslední dvaja
majú aj hostince), 1 mäsiara (Reitmann zo Sily), 1 mliečara (Kazik), 1 stolára (Zedník), 1 obchod
drevom (Ringwald).
Úrad. Obec Ašakerť patrí k súd-

nemu okresu Nitra. Tam je berný
úrad, okresný úrad, okresný súd,
krajinský súd, dôchodková kontrola atď. Najbližší lekár a lekárňa je
vo Veľkých Rypňanoch. Poštový
úrad je v mieste a listonoš roznáša poštu aj do okolitých dedín (do
Podľakše, na Kotrbál, na Caroviny,
ktoré obce patria do Ašakerti, a potom do Čabu, do Sily a do Lahien).
Terajším evanjelickým farárom
– dekanom je Ladislav Záthurecky.
Katolíckym farárom do r. 1930 bol
Cyril Ľudovít Čulák, assesor, ktorý odišiel do penzie. Pol roka faru
administroval Štefan Avar, farár
zo Šuránok. Dňa 27. októbra 1930
došiel sem za administrátora Ján
Klčo. Bol tu do 1. sept. 1931, keď
odišiel za farára do Lukáčoviec,
odtiaľ potom administroval ašakerťanskú farnosť. Potom prišiel Jozef Mihalkovič ako administrátor.
Terajším notárom je Julius Bala-

žovich. Je tu v Ašakerti od januára
1919. Starostom je Ján Michalík.
Háj, kvetena, zver. Dnešný ašakerťanský háj je už pomerne malý.
Je listnatý. Kvetena je pomerne
dosť bohatá. Stromy okrášľujú
chotár a najmä samotná dedina je
ozdobená zeleňom stromov. Z užitočnej zveri ráčim spomenúť zajaca. V háji vidno vevericu. V zime
vybieha tchor, lasica, okrem myší
domácich ťarchou niektorých domov sú aj potkani. Vtáctva ubýva.
Vyskytuje sa krahulec, sova, kuvik,
v lesoch ďateľ, bažant, kukučka.
Najhojnejší je vrabec a oriešok.
Lastovičky tiež nechýbajú. Polia
oživujú v lete škovránci, chocholúšky, prepelice a jarabice. Bocian
a divé husi sa objavujú iba poskrovne.
Podnebie. Podnebie je mierne.
Prší v nepravideľných intervaloch
po celý rok. Prvé mrazy nastáva-

jú koncom novembra, posledné
koncom marca a začiatkom apríla.
Letá bývajú dosť horúce. V letnajšom čase podúva vetrík najmä od
západu, v zime fúka ostrý severák.
Búrku alebo lejaky možno najskor
očakávať od zoborských pásiem.
Zobor totiž za jasného počasia je
krásne azurovo modrý, no čiernymi
pásmami mračien sa halí do tmava,
tmavé farby a šedivé stíny stúpajú
akosi pozvoľna do sivej oblohy –
a tu náš prostoreký ľud hovorí, že
„Zobor fajčí“. A vtedy vraj bude
pršať.
Poľné hospodárstvo. Poľné
hospodárstvo je dosť vyvinuté.
Pestuje sa raž, žito – pšenica, jačmeň, ovos, cukrová repa – kukurica
(pri šúpaní kukurice je veľmi veselo, podobne ako pri „drápaní“ peria
alebo pri priadkach zídu sa ľudia,
mládenci a devy do jedného domu
a pri šúpaní sa veselo bavia, rozprá-
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vajú a spievajú, tieto romantické
šúpačky zaujmú každého), zemiaky, krmná repa, hrach, bob, fazula,
cícer, mak a kapusta. Najrozšírenejší škodcovia plodín sú pandravy,
hraboši, hrdze a sneti na obilí. Pôda
sa hnojí po väčšine len maštalným
hnojom, pre umelé hnojivá naši
slovenskí roľníci nemajú mnoho
porozumenia. K siatiu sa užíva siacich strojov, k mláteniu mláťačiek,
chudobnejší mlátia aj ručne.
Chov statku. Chov dobytka je
úžitkový. Mliekarstvo ešte dnes
je len vedľajším zdrojom prijmov.
Ošípané chovajú sa ponajviac len
pre domácu spotrebu ako aj sliepky a ostatnú hydinu. Kozy nahrádzajú chudobnejším ľuďom kravy.
Včelínov je veľmi málo. Ľud ešte
nepochopil význam a dôležitosť
včelárenia. A veru pastvy pre včely
by bolo dosť. Ťažným dobytkom
v gazdovstve je kôň, u chudobnejších gazdov volky alebo aj kravy.
Ašakerť má aj lúky, má aj záhrady.
Ovocinárstvo utrpelo veľkú ranu
v krutej zime r. 1929, keď mnoho
ovocných stromov pomrzlo. Naši
sedliaci sa zaujímajú už aj o po-

ľovníctvo. R. 1933 vzali si niektorí
gazdovia polovačku v ašakerťanskom chotári.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Ašakerť. Text neprešiel jazykovou
úpravou, zámerne sme ho ponechali v pôvodnej verzii.

HISTÓRIA OBCE SILA
OD ROKU 1930
Zamestnanie
obyvateľstva.
Takmer všetci zo Sily sú zamestnánim roľníci. Zo živnostníkov
máme tu jedného obchodníka Filipa Reitmanna, ktorý je súčasne aj
mäsiarom, dvoch stolárov Karola
Dolného a Ondreja Gabalca, jedného kolara Jakuba Záhoru, jedného
kováča Ondreja Slimáka, jedného
krajčíra Štefana Machalu, dvoch
obuvníkov Františka Fusku a Eliaša Pinkavu, jedného podomového
obchodníka Jána Dolného. Hostinec v obci neni.
Úrady. Obec Sila patrí k notáriatu v Ašakerti a k súdnemu okresu

Nitra. Poštový úrad a železničnú
stanicu má tiež v Ašakerti. Listonoš
roznáša každodenne z Ašakerti poštu. Najbližší lekár a lekárňa sú vo
Veľkých Rypňanoch.
Háj – kvetena a zver. Z veľkých
lesných komplexov zaberá lesná
plocha už len 35 ha. Les je listnatý, sú tam agáty, buky, duby a cary.
Ihličnatých stromov tu nemáme.
Kvetena je pomerne hodne zastúpená. Cesty sú vysadené agátmi
i obec sama je takmer celá skrytá
v ich zeleni. Ovocného stromovia
je ho veľmi málo, keďže takmer
všetko v tuhej zime v roku 1928/29
pomrzlo. Z užitočnej zvery sa tu
vyskytuje len zajac. V háji môžeme
vidieť niekedy i líšku. V zime opušťajú svoje úkryty lasica, tchor, syseľ, škrečok a okrem myší ťarchou
niektorých domov sú aj potkani.
Z vtákov sa tu vyskytuje krahulec,
sova, kuvik, v lesoch ďateľ, žlna,
bažant, kukučka, straka. Najrozšírenejší sú vrabci, lastovičky, sýkorky, stehlíci a vrany. Polia oživujú
v lete škovránkovia, chocholúšky,
prepelice a jarabice. Prechodne objavujú sa tu i divé husi a bociani.

Podnebie. Podnebie je mierne.
Dažde sú časté, rozdelené po celý
rok, ale na jar a na jeseň sú hojnejšie. Nemalý vliv na počte vodných
srážok majú okolné vrchy nitrianske a inovecké. Prve mrazy sa objavujú koncom marca alebo začiatkom apríla. Sneh padá každoročne
avšak udrží sa len krátku dobu, z
pravidla napadá do výšky 5 – 10
cm. Leto býva horúce, väčšinou
suché s občasnými búrkami. I malé
krupobitie nebýva zriedkavosťou.
Dažde najčastejšie prichádzajú
so strany južnej až juhozápadnej.
Vetry východné sú suché, severné
chladné.
Poľné hospodárstvo. Z celkovej plošnej výmery silského chotára 654 katastrálnych jut. zaberá
orná pôda 506 kat. jut. Následkom
toho hlavnym zdrojom zamestnania a príjmu je poľné hospodárstvo.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou,
zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu od 1. januára 2016

V roku 2015 bol prijatý nový zákon o odpa- - Pri dlhodobom pobyte v zahraničí – povolenie
na pobyt v inom štáte, alebo potvrdenie, že sa
doch č. 79/2015 Z. z., ktorý nadobúda účinnosť
zdržiava určitú dobu na území iného štátu, resp.
od 1. januára 2016 a menil sa aj zákon o miestnych
fotokópiu vycestovacej doložky, pracovného podaniach a miestnom poplatku za komunálne odpavolenia, pracovnej zmluvy a pod.
dy a drobné stavebné odpady.
Na základe tohto zákona bol prijatý dodatok - U študentov vysokej školy potvrdenie o návšteve školy a pobyte na internáte alebo v podnájme
č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 31/ 2014
a pod. – poplatok môže byť znížený o 50 %.
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobČestné vyhlásenie nie je podkladom na znížené stavebné odpady.
nie alebo odpustenie poplatku!
Od 1. januára 2016 sa odčleňuje platba za drobný
stavebný odpad od poplatku za komunálny odpad.
Podmienky vývozu KO a separovaného odpadu
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu ostáva po zaplatení poplatku
nezmenený, to znamená paušálny poplatok na
osobu a deň pre všetky fyzické osoby – občan pri- V sume 15 € na osobu je započítané:
hlásený na trvalý pobyt, občan prihlásený na pre- 1. 26 x vývoz komunálneho odpadu, 2x veľkorozmerný odpad, 2x nebezpečný odpad, 2x elektrochodný pobyt, vlastník nehnuteľnosti – stavby, ak
odpad, papier, plasty, bioodpad podľa harmononie je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt a
gramu vývozu na rok 2016, ďalej sklo, textil,
to vo výške 0,0411 € za osobu a deň, čo je 15,00 €
železo.
na osobu na rok. Povinnosť platiť poplatok vzniká
1. januára a končí 31. decembra príslušného kalen- 2. Pri vývoze komunálneho odpadu môže dvojčlenná domácnosť na jeden vývoz vyložiť jednu
dárneho roka. Poplatník je povinný oznámiť obci
110 litrovú nádobu alebo 120 litrovú nádobu.
všetky zmeny osobných údajov, ktoré ovplyvňujú
Troj a viac členná domácnosť môže vyložiť dve
výšku poplatku – t. j. narodenie dieťaťa, úmrtie
110 litrové nádoby alebo 120 litrové smetné náčlena domácnosti, prihlásenie alebo odhlásenie na
doby, alebo jednu 240 litrovú smetnú nádobu.
trvalý alebo prechodný pobyt. Znížiť alebo odpustiť poplatok je možné len základe individuálnej 3. Každá domácnosť, ktorá zaplatí poplatok za
vývoz odpadu dostane nálepku podľa veľkosti
žiadosti jednotlivých poplatníkov a to pri splnení
smetnej nádoby a podľa počtu členov domácpodmienky, že sa viac ako deväťdesiat dní v roku
nosti. Smetná nádoba, ktorá nebude označená
zdržuje mimo miesta trvalého pobytu.
nálepkou, nebude vyvezená.
Žiadosť musí byť podložená týmito dokladmi: 4. Komunálny odpad, ktorý bude vo vreciach, nebude vyvezený.
- Pri dlhodobom pobyte mimo trvalého bydliska z dôvodu výkonu práce alebo štúdia a ak je 5. Pri plastoch môžu byť okrem smetnej nádoby
použité aj vrecia, ale tieto sa nebudú vysýpať, to
tam prihlásený na prechodný pobyt – potvrdenie
znamená, že vrece nebude občanovi vrátené.
o zaplatení poplatku za komunálny odpad na
území inej obce alebo mesta – v takomto prípade 6. Podnikatelia sa môžu zapojiť do separovaného
zberu, ale smetné nádoby si musia zabezpečiť
bude poplatok odpustený. Ak nebude predložena vlastné náklady. Ich veľkosť a počty musia
ný uvedený doklad, je povinný zaplatiť poplatok
nahlásiť na Obec Nové Sady, aby sme vedeli
v plnej výške.

oznámiť zberovej spoločnosti, kde budú zbierať
aj takýto odpad.
7. Odpad, ktorý vzniká podnikateľom pri ich podnikateľskej činnosti, nie je komunálnym odpadom a jeho likvidáciu si musí každý podnikateľ
zabezpečiť na vlastné náklady. Takisto si na
vlastné náklady musí zabezpečiť odvoz veľkorozmerného a stavebného odpadu.
8. U podnikateľov, ktorí budú využívať množstvový zber a to na základe ich oznámenia o veľkosti
a množstve smetných nádob bude poplatok za
vývoz jednej smetnej nádoby nasledovný:
110 litrová smetná nádoba – 0,015 € za liter = 1,65
€ jeden vývoz x 26 vývozov = 42,90 €
120 litrová smetná nádoba – 0,015 € za liter = 1,80
€ jeden vývoz x 26 vývozov = 46,80 €
240 litrová smetná nádoba – 0,015 € za liter = 3,60
€ jeden vývoz x 26 vývozov = 93,60 €
1100 litrová smetná nádoba – 0,015 € za liter =
16,50 € jeden vývoz x 26 vývozov = 429,00 €
Upozorňujeme všetkých občanov na správne
používanie farebných smetných nádob, nakoľko podľa nového zákona vznikli oprávnené
subjekty, ktoré môžu skontrolovať obsah týchto
nádob. Pokiaľ vyseparovaná zložka bude tvoriť
menej ako 50 % obsahu, bude mať takéto zistenie negatívny dopad na ﬁnancovanie odpadového hospodárstva v obci.
Pozor zmena! oceľové plechovky z nápojov
(dávali sa do modrej smetnej nádoby)
sa od 1. januára 2016 budú dávať do žltej smetnej nádoby.
1. Čierna alebo kovová smetná nádoba sa používa na komunálny odpad:
Patrí sem odpad, ktorý sa už nedá vyseparovať.
2. Žltá – plasty a odpady z kovových obalov:
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Odpady z plastov:
- patria sem: číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od
kozmetických a čistiacich prípravkov,
vrecká od mlieka, prepravky ﬂiaš,
fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov, obaly od sladkostí, tégliky
z jogurtov, rôzne plastové nádobky
a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických
výrobkov, plastové okná a nábytok,
poháriky z automatov, penový polystyrén
- nepatria sem: obaly znečistené
chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapacky),
hrubo znečistené plasty (zeminou,
farbami, potravinami), podlahové
krytiny, guma, molitan a pod.
Odpady z kovových obalov:
- patria sem: kovové vrchnáky z ﬂiaš
a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez
bužírky), starý riad, obaly zo sprejov,
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky,
špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče,
zámky, konzervy (z hotových jedál,
paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov,
ventily, kovové obaly z potravín,
(konzervy a plechovky je potrebné
pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
- nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami

Letná slávnosť

Historické vozidlá sú už akousi
tradíciou letnej slávnosti v našej
obci. Ani tento rok nezaháľali a
prišli ešte vo väčšom počte ako
minule. Vyblýskané tátoše sa opäť
hodnotili. Z množstva krásnych automobilov sa vybrali dva víťazné,
ocenené cenou najkrajší a najstarší

Pelikán
3. Modrá - papier :
Odpady z papiera a lepenky:
- patria sem: noviny, časopisy, zošity,
knihy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový
papier, papierový obal, viacvrstvové
kombinované obaly (tetrapacky) od
mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov,
vína, avivážnych prostriedkov a pod.
- nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na
mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov,
škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), silne znečistený
či mastný papier, kopírovací papier,
plastové obaly a pod.
4. Hnedá - biologický odpad:
- patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania
krovín a
stromov, burina,
piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb,
bezmäsité zbytky jedla, papierové
vrecko znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka
z orecha a vajca, usadenina z kávy,
čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy,
drevný popol a pod.

biologického odpadu zo záhrad – konáre, korene, kríky viničné prútie a
pod. Tento odpad je v určenej dobe
podrtený a odvezený na kompostáreň
vo Výčapoch – Opatovciach. Umiestnenie takejto dočasnej skládky je vždy
vopred občanom oznámené.

automobil a dva motocykle, hodnotené v rovnakých kategóriách.
Novinkou tento rok boli kresby
veteránov, ktoré si pripravili žiaci
zo základnej školy špeciálne k letnej slávnosti. Jednotlivé obrázky si
majitelia vozidiel poctivo prezreli
a vybrali tie najlepšie.
Súčasťou letnej slávnosti bola
prehliadka kaštieľa s expozíciou
bábok zo Starého divadla Karola

Spišáka v Nitre a zbierkou obrazov, ktoré namaľoval Ján Brezniak.
O kultúrny program sa v parku
pri obecnom úrade postaralo niekoľko účinkujúcich, ktorí predviedli spevácke a tanečné vystúpenia. Začiatok sa niesol v znamení
ľudových piesní v podaní Eleny
Jamrich Hadvigovej z Alekšiniec,
ktorá sa neskôr predstavila aj modernými piesňami. Vystúpili tiež

doplnky k oblečeniu.
Drobný stavebný odpad od 1. januára 2016 – zmena!

Drobný stavebný odpad je odpad
z bežných udržiavacích prác, vykonávaných fyzickou osobou. Jedná sa
V prípade zámeny nebude smetná napr. o odpad, ktorý vznikne pri výnádoba vysypaná (napr. komunál- mene dlažby, obkladov a pod.
ny odpad v hnedej smetnej nádobe).
Takisto nemôže byť vysypaná smet- V prípade drobného stavebného odná nádoba, v ktorej bude iný odpad, padu je obec povinná zaviesť množnapr. v modrej nádobe budú odložené stvový zber, to znamená, že tento odpapiere v plastovom obale alebo vo pad je vyňatý z paušálneho poplatku
za odpad a platiť ho bude len ten obfólii.
Žiadame Vás o prísne dodržiavanie čan, ktorý v priebehu roka takýto odpad vyprodukuje. Poplatok je stanoseparácie!
V jednotlivých častiach obce sú vený vo výške 0,03 € za kg odpadu.
umiestnené veľké kontajnery na sklo Poplatník ho zaplatí v hotovosti poa textil, do ktorých sa separuje odpad verenému pracovníkovi obce, o čom
sa mu následne vydá pokladničný dodonáškovým spôsobom.
klad. Tento poplatok platí poplatník
odpady zo skla:
- patria sem: fľaše, nádoby, obaly aj viackrát v priebehu zdaňovacieho
a premety zo skla, poháre, fľaštičky obdobia a to zakaždým, keď odovzdá
od kozmetiky bez kovových a plas- drobný stavebný odpad.
tových uzáverov, črepy, okenné sklo,
Drobný stavebný odpad bude možsklo z okuliarov a pod.,
- nepatria sem: vrchnáky, korky, né odovzdať každý druhý pondelok
gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, v čase od 16.00 do 17.00 hod. Podrôtované sklo, dymové sklo, fľaše žiadavku na odovzdanie odpadu je
z umelej hmoty, časti uzáverov ﬂiaš, potrebné vopred nahlásiť na obecný
žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne úrad. Kontajner je pristavený pri futznečistené sklo (zeminou, farbami, balovom ihrisku v Nových Sadoch,
odpad bude preberať poverený prapotravinami), sklo z automobilov.
covník.
Kontajnery na textil a šatstvo:
Obec zriaďuje aj dvakrát do roka patria sem: čisté prikrývky, deky, posMarta Šlosárová
(na jar a na jeseň) dočasnú skládku teľná bielizeň, všetky druhy odevov,
folklórna skupina Briezka z Vrábel
a detský folklórny súbor Nezábudky z Nových Sadov. Moderné
piesne prezentovala Viktória Stachová a žiaci Súkromnej základnej
umeleckej školy Evy Pacovskej v
Nových Sadoch. Večerný program
vyplnila hudobná skupina Žochári
z Topoľčian.
redakcia
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Hudobno-poetický večer
Vôňa vareného punču a príjemná atmosféra v podkroví
kaštieľa, vítala hostí a divákov
na hudobno-poetickom večere
s názvom DVA.JA. Riaditeľka
múzea privítala účinkujúcich aj
divákov a predstavila hlavných
hostí večera. Režisér Michal
Spišák uviedol program a počas
celého podujatia zneli v jeho
podaní verše básnika Miroslava
Váleka. Básne boli zložité, ale
precítené a dokonale prednese-

né. Herečka Lenka Barilíková a
riaditeľka umeleckej školy Eva
Pacovská zaspievali veľa dojímavých piesní. Ich krištáľovo čisté
hlasy sa niesli celým kaštieľom.
Vystúpenia dopĺňal na klávesoch
hudobný dramaturg a klavirista
Peter Vaňouček a na gitare Roman Ďurka.
Účinkujúci zožali obrovský
úspech a diváci sa poďakovali
veľkým a dlhým potleskom.
redakcia

Mikulášska noc v škole
V piatok 20. novembra v podvečerných hodinách sa mnohí chodci pozastavili nad nezvyčajným
správaním sa žiakov – siedmakov,
ktorí sa s úsmevom náhlili do školy. ,,Čo sa to stalo? Veď decká
sa zvyčajne náhlia zo školy a nie
do nej... A ešte takto podvečer.
A s úsmevom!“ Takéto myšlienky
vírili hlavami okoloidúcich.
A predsa sa žiaci s nabalenými
taškami ponáhľali do školy. Veď
ich na posedenie pozval sám Mikuláš. Zámocké strašidlo odmietlo
svoju účasť, pretože si ešte veľmi
dobre pamätalo, akú vankúšovú

nakladačku dostalo v škole pred
rokom. Jeho odmietnutiu sme sa
nedivili. Rýchlo sme však našli
náhradu. Sám Lucifer nám totiž prisľúbil, že vystúpi z pekelných hlbín a príde medzi nás. Na
vyváženie dobra a zla k nám mal
z nebies zostúpiť i anjel.
Ale kým sa tak stalo, čakali
účastníkov náročné úlohy. Žinenky a gymnastické pásy opustili
svoje miesto a stali sa z nich viac-menej pohodlné ležiská. Platilo tu
doslovne: ,,Kto si ako ustelie, tak
bude spať.“ Nie menej náročnou
úlohou bolo upiecť sladké medov-

níčky. Hoci cesto bolo už pekne
odležané, pre mnohých to bolo
skutočne náročné. Valčeky by radšej využili na šermovanie ako na
valkanie a ich medovníčky mali
rôznu hrúbku i tvar. Niektoré boli
anjelsky svetlé, iné zase pekelne
čierne. Ale v hanbe napokon neostali. Zjedli sa všetky do posledného kúska.
Nakoniec nastala tá dlho očakávaná chvíľa. V plnej svojej pekelnosti sa dostavil sám Lucifer
so svojím pobočníkom a s niekoľkými veselými čertíčatami. Svoje
slovo splnil aj anjel a zniesol sa
z nebeských výšok. Len Mikuláš
nechal na seba čakať. Napriek
tomu, že prišiel s niekoľkodňo-

vým predstihom, mal toho v ten
deň dosť aj okrem nás. Ale nakoniec prišiel a preveril si všetkých,
kým sa rozhodol, že celé osadenstvo si zaslúži sladkú odmenu. Lucifer tým nebol nadšený, pretože
pre neho nezostala žiadna čierna
duša – všetci boli celý rok dobrí,
usilovne sa učili a poslúchali.
Nasledovala veselá zábava s
tancom a hrami. Tancovali spolu
čertíci, anjel i naši milí žiaci. Ešte
dlho do noci sa z okien ozývala
hudba a smiech. Ranné vstávanie
bolo dosť náročné, ale veď doma
na všetkých čakali výdatné raňajky a mäkké postele.
PaedDr. Janka Slobodová
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Desiate narodeniny Pelikánika
Detský folklórny súbor Pelikánik z Nových Sadov má za
sebou už desať úspešných rokov
svojho účinkovania. Založila ho
a dodnes vedie Veronika Ešše.
Činnosť Pelikánika vždy bola aj
je pestrá. Deti vystupujú na kultúrnych podujatiach v našej aj
okolitých obciach. Každoročne

Jablko školy 2015
A máme tu jeseň vo svojej plnej
kráse. Nádherne sfarbené listy víria jesenným vzduchom a nezbedný vietor sa s nimi veselo pohráva.
Zo záhrad sa pomaličky sťahuje
tohtoročná úroda, kdesi cítiť pečené gaštany, sušia sa orechy, zberajú sa jablká.
Zopár typických jesenných
plodov z našich záhrad oživilo
priestory školských chodieb a po
nejakom čase sa začala nimi šíriť
príjemná vôňa jesene.
Jablko školy je súťaž, v ktorej
široká porota vytvorená zo žiakov
hľadá najkrajšie jabĺčko zo všetkých jabĺk zaregistrovaných do
súťaže.
Aj keď sa vaše jabĺčko nestane jablkom školy na kalendárny

sa zúčastňujú výstavy na Agrokomplexe, kde reprezentujú
našu obec.
K tomuto krásnemu výročiu
sme zorganizovali slávnostné
popoludnie, ktoré sa uskutočnilo na hodovú nedeľu 4. októbra
v kaštieli v Nových Sadoch.
Prítomných privítala starostka
rok, môže sa naň šťastie usmiať
v sprievodných súťažiach.
V tomto školskom roku to boli
kategórie – Najfarebnejšie jabĺčko, Najzaujímavejšie jabĺčko, Najsympatickejšie jabĺčko.
Do súťaže sa v tomto školskom
roku zapojilo deväť žiakov druhého stupňa. Samuel Chreno, Aneta
Ďurišková, Matúš Valo, Zuzana
Mikulová, Aneta Šmitalová, Erik
Mário Kupec, Matúš Krajčovič,
Simona Štefániková, Martin Peňaško. Priniesli dvadsaťjeden jabĺk a z nich žiacka porota vybrala
víťazov.
Jablkom školy z druhého stupňa na rok 2015 sa stalo jabĺčko od
Anety Ďuriškovej zo 6. A. O titul
Najzaujímavejšie jablko sa podelili Matúš Valo a Aneta Ďurišková,
obaja zo 6. A. Najfarebnejšie jabĺčko priniesla Aneta Ďurišková.

obce a po jej úvodných slovách,
príhovore kultúrnej pracovníčky a vedúcej súboru začali deti
so svojim vystúpením. Svojou
návštevou nás poctili aj detský
folklórny súbor Zbežanček zo
Zbehov a detský folklórny súbor
Súkromnej základnej umeleckej
školy Evy Pacovskej z Nových
Najväčšie sympatie (jablko na zjedenie) si získalo jablko od Erika
Mária Kupca zo 6. A.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich účasť v súťaži a tešíme
sa na budúci ročník. Možno sa
pridajú i ďalší a naše chodby budú
plné pestrofarebných plodov z našich záhrad.
Mgr. Mário Ručkay

Sadov Nezábudky.
Deti sa najviac potešili sladkej
penovej torte, ktorú dostali ako
malú odmenu za svoju snahu.
Do ďalších rokov prajeme
Pelikániku veľa úspechov a vedúcej súboru nové nápady pri
zostavovaní choreograﬁí.
redakcia
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Na Agrokomplexe dobre, na Agrokomplexe spevavo
Už tradične sa mesto Nitra lúči
s letom podujatím s názvom Agrokomplex a jeho národnou výstavou
hospodárskych zvierat (a vystavujú sa nielen zvieratá) s množstvom
sprievodných podujatí ako sú Hudobná torta, Čaro domova v pavilóne F, fungujúca Nitrianska poľná
železnica, otvorený skanzen Slovenského poľnohospodárskeho múzea,
Traktorparáda, ukážky výcviku psov
kynologických klubov, predstavenie
dravcov so sokoliarmi v dobovom
oblečení, Chrenovské stánky, Dožinkové slávnosti a iné. Posledných
dvoch podujatí sa zúčastnil aj náš

súbor Pelikánik.
Dňa 22. augusta 2015 plocha pred
hlavným vchodom bola vyhradená
podujatiu Chrenovské stánky. Pódium patrilo účinkujúcim rôznych
žánrov. Súbor Pelikánik na pódiu
vystriedala Dorotka z Fidorkova
a neskôr nasledovala Jadranka.
Okolie spestril jarmok remesiel,
rozvoniavali gurmánske špeciality a
pochúťky, deti lákali postavené nafukovacie skákacie atrakcie.
O deň neskôr, v nedeľu, sa súbor
Pelikánik stretával už v pavilóne
M1. Dožinkové slávnosti nám chceli pripomenúť tradície a účastníci

si ich pripomínali spevom a tan- až do nasledujúcej žatvy. Pelikánik si
com, radosťou zo života, zo zrodu na Agrokomplexe zanôtil takto:
nového obilia, z ktorého sa upečie
chlieb. Ukončenie žatvy
„Slúžila som u tkáča,
symbolizovala aj výzdoneni to tak dávno.
ba v pavilóne. Dožinky
Chcela som sa naučiť,
v podstate predstavujú
jak sa robí plátno.
rozlúčku s letom a prácou
Šup-sem, šup-tam,
na poli, ukončenie žatvy
nevychádzaj, buď tam.
a mlatby. V minulosti na
Jedna ruka sem, druhá zasa tam
nich ženci a žnice odojedna noha sem, druhá zasa tam.
vzdávali gazdovi dožinTlieskneme si sem, tlieskneme si tam,
kový veniec ako symbol
podlezieme sem, podlezieme tam.“
ukončenia žatvy. Veniec
sa niekedy schovával v
hospodárstve až do Vianoc, prípadne
Mgr. Anna Margetínová

Rozprávkový kaštieľ
Priestory nášho krásneho kaštieľa nám v lete navštívili bábky zo
Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre a prespávajú tam ešte aj
dnes. Výstavu tvoria marionety,
javajky, maňušky, čempurity z desiatok rozprávkových predstavení
so štyridsaťročnou históriou práce
divadla. Najstaršie bábky pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia,
ktoré divadlo kúpilo od potomkov
kočovníckych bábkarských rodín.
Návštevníci môžu v kaštieli vidieť
bábky z rôznych predstavení divadla, napríklad z rozprávok Malá
morská víla, Princezná s ozvenou,
Cesta za šťastím, Legenda o láske,
Princezná Rozmarínka, Zhavranelí
bratia, O múdrom Kokoškovi, Posol z raja či Tri múdre kozliatka.

Bábok je spolu deväťdesiatšesť
kusov. Sú umiestnené vo vstupnej hale a v dvoch miestnostiach
v šestnástich vitrínach a voľne nainštalované v priestore.
V mesiaci august tohto roka,
múzeum v spolupráci s riaditeľom
a zamestnancami divadla zorganizovalo v podkroví kaštieľa divadelné predstavenie s názvom
O psíčkovi a mačičke. Podujatie
ﬁnančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. Predstavenie bolo
sprístupnené verejnosti a prišli
malí aj veľkí návštevníci. Druhé
predstavenie s názvom Janko a
Marienka sa uskutočnilo 6. novembra a hralo sa hneď dvakrát.
Najskôr si ho užili deti materskej
školy a neskôr deti prvého a druhé-

ho ročníka základnej školy. Malí
diváci sa nezľakli ani zlej ježibaby
a hercom sa odvďačili veľkým potleskom a spoločnou fotograﬁou na
pamiatku.
Bábky zaujali aj niekoľko základných škôl z okolitých obcí
a dokonca až zo Základnej školy
v Nových Zámkoch. Návštevníci,
ktorí ešte nemali možnosť prísť na-

kuknúť do nášho krásneho kaštieľa, nech sa páči, ste vítaní. V teplejšom jarnom období plánujeme
uskutočniť v našom múzeu v spolupráci so Starým divadlom Karola
Spišáka v Nitre predstavenie pod
holým nebom aj pre staršieho diváka, o ktorom Vás budeme včas
informovať.
Aktuálna výstava bude prístupná do konca jarných mesiacov 2016. Vstupné pre deti do 15
rokov je 0,50 €, od 15 rokov 1 €.
Pri menšom počte ako 10 osôb pri
dĺžke prehliadky do 30 minút je
jednotný poplatok 10 €, nad 30 minút je jednotný poplatok 20 €.
V prípade záujmu je potrebná
včasná rezervácia na telefónnom
čísle 037/894863 alebo na email:
zuzana.krcmarova@novesady.sk.
redakcia
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Návšteva Myjavy
V poradí už 56. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu
MYJAVA 2015, ktorý patrí medzi
tri najväčšie a najvýznamnejšie
slovenské folklórne festivaly, prilákal aj nás. Aby sme sa na cieľ
cesty tešili ešte viac, spestrili sme
si cestovanie zastávkou na vrch
Bradlo, kde sa nachádza Mohyla
generála Milana Rastislava Štefánika. Poprechádzali sme sa,
vychutnali si vychádzajúce lúče
slniečka a spravili si zopár spoločných fotograﬁí. Po krátkej prestávke sme sa vybrali na plánovanú návštevu mesta Myjava.
Prvým bodom programu bola
prehliadka Múzea Slovenských
národných rád, ktoré sa zameriava
na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád.

Mapuje ich činnosti, predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú Národnú
radu Slovenskej republiky ako
najvyššieho reprezentatívneho, zákonodarného a štátoprávneho orgánu. K stálej expozícií, ktorú sme
videli, patrí aj kultúrna pamiatka
expozične stvárneného pôvodného Domu Anny Koléniovej. Na fasáde má osadenú pamätnú tabuľu
s citátom z Histórie povstania slovenskieho 1848 od Mikuláša Dohnányho (1850): „V dome výbornej pani Koléničky založil sa prvý
hlavný stan národných bojovníkov
na Slovensku, tu bývaly prvé hlavy a vodcovia povstania slov. Tu
sa prijímaly vyslanstvá okolitých
obcí, vydávaly sa rozkazy pod pečaťou a podpisom Slovenskej ná-

rodnej rady. Ztadiaľto sa rozosiely
príhlasy ku slovenskému národu.
A tu sľubovali pokánie hriešnici
a zradcovia národa slov. Pamätný
zostane dom tento ako i rodina
v ňom bývajúca vernému synovi
a dcére Slovenska.“
Po spoločnom programe nasledoval rozchod po Námestí M. R.
Štefánika, kde sa konala sprievodná akcia festivalu s názvom „Jarmek pot mijafskú vežu“. Program
bol spojený s predajom a predvádzaním ľudovoumeleckých výrobkov a s prehliadkou krojov, kde
sme mohli vidieť zblízka folklórne
súbory a skupiny festivalu.
V poobedných hodinách sme
sa spoločne presunuli na amﬁteáter, kde sa konal hlavný program.
Úvod festivalu patril v sobotu regiónu dolného Ponitria, ktorý sa
predstavil s programom „Pallo
millo vella umivalla alebo kurz

ortodoxnej Ňitránčini“. Autormi
boli Jana Zákopčanová a Martin
Olejár. Vystúpili folklórne skupiny
Dolina z Mane, Furmani a Vranky
z Nitry, Jaročan z Jarku a Zsibrice zo Žirian. Neskôr nasledoval
program zahraničných folklórnych súborov s názvom „Dedičstvo národov“, kde sa predstavili
pre nás netradičné súbory z Beninu, Srbska, Maďarska a Českej
republiky.
Súčasťou bolo aj MESTEČKO MY-A-VY, kde mali možnosť návštevníci nakuknúť aj do
kuchýň starých materí a ochutnať
tradičné jedlá alebo si pozrieť
Divadielko MY-A-VY s hrou Čo
je to šťastie.
Navečer sme sa vybrali na cestu
domov, napriek tomu, že program
nekončil a pokračoval až do neskorých večerných hodín.
redakcia

venčine sme si pripomenuli 200.
výročie narodenia tejto, pre Slovákov dôležitej osobnosti, ktorej životné dielo sa významne zapísalo
do našich dejín.
Počas celého kvízu vládla príjemná súťaživá atmosféra, ktorú si
pochvaľovali najmä samotní súťažiaci. Po skončení sa niektorí do-

žadovali i ďalších takýchto kvízových súťaží, v čom im autori kvízu
učitelia Edita Tisovská a Mário
Ručkay, určite radi vyhovejú a už
teraz hľadajú historickú udalosť,
ktorá by sa stala témou ďalšieho
školského kvízu.

2015 - rok Ľudovíta Štúra
Písal sa 19. november a na
chodbách našej školy bolo už od
rána vidieť malé skupinky žiakov
s veľkým množstvom papierov v
rukách. Z týchto hlúčikov vychádzalo tiché mumlanie a sem-tam
nejaký výkrik plný radosti.
Vážne tváre žiakov na chodbách
veštili, že sa niečo dôležité chystá.
Pozornému poslucháčovi, ktorý
prechádzal popri týchto hlúčikoch,
neušlo často spomínané meno Štúr
a štúrovci.
S pribúdajúcimi hodinami atmosféra na chodbe hustla a bolo
cítiť elektrizujúce napätie. Piata
vyučovacia hodina práve nastala a žiaci z chodieb sa pomaličky
sústreďovali vo veľkej učebni
angličtiny, kde sa mal uskutočniť
kvíz o Ľudovítovi Štúrovi a našej
slovenčine.
Dvadsaťštyri žiakov, nadšencov
histórie sa rozdelilo do šiestich
družstiev. O zaradení do družstva
rozhodla náhoda i šťastná ruka

každého z nich.
Prvé kolo predstavoval test
s dvadsiatimi otázkami. Každé
družstvo ho zvládlo vo veľmi
krátkom čase a napodiv i s malými
stratami bodov.
Potom nasledoval kvíz v elektronickej podobe. Každé družstvo
malo šancu nazbierať množstvo
plusových bodov, no hrozilo i to,
že za nesprávnu odpoveď im budú
body odčítané.
Ak prvé kolo bolo pomerne vyrovnané, v druhom sa už začali
črtať rozdiely medzi družstvami.
Rozhodovalo šťastie, no najmä
vedomosti. Družstvá sa počas jednotlivých kôl kvízu pekne striedali
na prvých pozíciách. Nakoniec
šťastie i vedomosti dopriali víťazstvo družstvu s číslom šesť v zložení: Dianka Matušíková, Nikoleta Jančíková, Liana Zitová a Nina
Gaťárová.
Týmto vedomostným kvízom o
Ľudovítovi Štúrovi a o našej slo-

základná škola
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Vedomostný test
1. V tomto roku si pripomíname 200. výroèie
narodenia ¼udovíta Štúra. Kedy sa narodil?
A/ 28. 10. 1815
C/ 28. 6. 1815

èlenom bol aj ¼. Štúr sa nazýval:

A/ Spoloènosś študentská B/ Spoloènosś èeskoslovanská C/ Spoloènosś slovanská
D/ Spoloènosś bratislavská

ne :

A/ Vàtala studienku
C/ Kopala studienku
murovaná

B/ V richtárovej studni
D/ Na tej Detve studòa

16. Ko¾ko rokov mal ¼. Štúr, keï zomrel?
A/ 40

B/ 41

C/ 42

D/ 43

17. Ktoré dielo napísal ¼. Štúr?

B/ 28. 3. 1815
D/ 28. 8. 1815

A/ Gramaticca slavica B/ Nauka reèi slovenskej

6. Dòa 24. apríla 1836 usporiadali študenti 11. Štúr viacero svojich diel podpísal iným C/ Slovenský pravopis
menom ( pseudonymom). Ktorý jeho pseudo- D/ Slovník spisovných slov
bratislavského lýcea vychádzku na:
nym bol najznámejší:
A/ Kriváò B/ Choè C/ Ïumbier D/ Devín
2. ¼udovít Štúr sa narodil v:
A/ bratislavský šuhaj
B/ Boleslav Záhorský 18. Slovenský spisovate¾ ¼udo Zúbek v jedA/ Bratislave
B/ Uhrovci
7. Po odvolaní ¼. Štúra z funkcie zástupcu C/ Krasoò
D/ Záviš
C/ Trnave
D/ Topo¾èanoch
nom svojom diele opísal vzśah ¼.Štúra k Adeprofesora odišli študenti z lýcea na protest
le Ostrolúckej. Toto dielo má názov:
12. Ktorí známi slovenskí herci stvárnili po- A/ Zima Adely Ostrolúckej B/ Jeseò Adely
3. Aké bolo druhé krstné meno ¼. Štúra, študovaś do:
B/ Banskej Bystrice
stavu ¼. Štúra v životopisných filmoch:
ktoré prijal poèas pamätnej vychádzky na A/ Levoèe
Ostrolúckej C/ Leto Adely Ostrolúckej
C/ Kežmarku D/ Trnavy
A/ Jamrich, Huba, Kvietik
B/ Koleník, D/ Jar Adely Ostrolúckej
Devín?
B/ Svetozor
D/ Velislav

4. Oznaè správne tvrdenie:

A/ ¼. Štúr – kodifikátor spisovného slovenského
jazyka založeného na západoslovenských náreèiach
B/ ¼. Štúr – kodifikátor spisovného slovenského jazyka založeného na východoslovenských
náreèiach
C/ ¼. Štúr – kodifikátor spisovného slovenského
jazyka založeného na stredoslovenských náreèiach
D/ ¼. Štúr nebol kodifikátorom slovenského spisovného jazyka

Ondrík, Ochranek

C/ Cruise, Willis, Craig

8. Ko¾ko študentov na protest opustilo Bra- D/ Chudík, Dibarbora, Króner
tislavu?
A/ 34
B/ 13
C/ 22
D/ 23
13. Slovenské národné noviny, o vydávanie
ktorých sa zaslúžil ¼. Štúr, mali literárnu
9. V èase protestného odchodu študentov prílohu s názvom:
znela ulicami Bratislavy pieseò s názvom „ A/ Orol slovenský B/ Sokol tatranský
Prešporskí Slováci, budúci Levoèané“, ktorú C/ Orol tatranský D/ Sokol slovenský
si do malého zápisníèka zapísal Viliam Paulíny a ktorá sa stala najstarším zachovaným 14. V ktorom roku bola uzákonená spisovná
slovenèina?
rukopisom:
A/ dnešnej štátnej hymny SR B/ dnešnej Ústavy
SR C/ vojenskej prísahy D/ s¾ubu poslancov
SR

A/ 1842

B/ 1841 D/ 1845 D/ 1843

O niekoľko dní sa rozlúčime
s rokom 2015. Prichádza k bilancovaniu nielen v podnikoch a
u súkromných podnikateľov. Aj
naša organizácia chce trochu bilancovať, hoci nie sme aktívni zamestnanci, ale čo to dokážeme, keď len v
úzkom kruhu našej organizácie.
Dňa 27. júna sa niekoľko členov
rozhodlo ísť po stopách svojich rodičov a starých rodičov, ktorí každú nedeľu absolvovali cestu pešo
z Pastuchova do Nových Sadov do
kostola na Služby Božie.
Členovia Elena Pónyová, Blažena Mesárošová, Eva Mažárová,
Miloslav Mažár, Tatiana Balúchová, Milan Balúch, Oľga Zajačiková,
Emília Ardoňová a Jaroslav Mesároš sa stretli pred Zborovým ev. a. v.
domom, odkiaľ prešli do Cerovín
ku krivému dubu až k pastuchovskému háju. Popri háji sme sa

dostali na Karteš (časť pastuchovského chotára) a potom poľnou cestou medzi zlatistým, dozrievajúcim
obilím až do Pastuchova. V rodinnom dome Marty Jurzovej (známej
Jaroslava Mesároša) nás čakali naše
dve členky Štefánia Pudelková a
Anna Ingeliová, ktoré nám pripravili občerstvenie a príjemné posedenie na terase pri vínku od domácej
gazdinej. Po občerstvení, rozprávaní o zážitkoch našej túry sme navštívili kostol. S históriou kostola
nás oboznámil kurátor Dušan Roháček. Po prehliadke kostola sme
sa vybrali na spiatočnú cestu, ktorá
nám trvala niečo viac ako dve hodiny. Treba spomenúť, že pochodu sa
zúčastnila aj pani Emília Ardoňová,
ktorá má osemdesiatšesť rokov.
Koncom septembra sa pätnásť
našich členov zúčastnilo na kultúrnom podujatí v Nitre, kde vystupo-

A/ Desmod B/ ABBA C/ Elán D/ IMT Smile

20. Ktorej osudovej žene ¼. Štúr venoval
báseò „Rozžehnání“ s cie¾om, aby na neho
zabudla, pretože jeho srdce celé patrí slovenskému národu?

15. ¼. Štúr bol poslancom v uhorskom sneme A/ Bohuslave Rajskej B/ Adele Ostrolúckej C/
Márii Pospíšilovej D/ Anièke Jurkovièovej
za mesto:

10. Pieseò „ Nad Tatrou sa blýska“ študenti A/ Modra B/ Zvolen
5. Samovzdelávací spolok, ktorý založili spievali na melódiu slovenskej ¾udovej pies- C/ Trenèín D/ Bratislava
študenti na bratislavskom lýceu, ktorého

Činnosť Jednoty dôchodcov

19. Ktorá slovenská súèasná hudobná skupina sa inšpirovala textami štúrovských básní,
napr. Duma bratislavská od Janka Krá¾a: Od
Tatier k Dunaju siroty spievajú,
že na nás nemajú, aj keï sa hnevajú ...

SPRÁVNE ODPOVEDE: 1.A, 2.B, 3.D, 4.C, 5.B, 6.D, 7.A, 8.C, 9.A,
10.C, 11.B, 12.A, 13.C, 14.D, 15.B, 16.A, 17.B, 18.D, 19.C, 20.C

A/ Miloslav
C/ Vladislav

val súbor Alexandrovcov.
Začiatkom októbra dvadsaťšesť
členov našej organizácie navštívilo
termálne kúpalisko v Podhájskej.
Strávili tam jeden deň.
Keďže október je mesiacom
úcty k starším, 15. októbra si naši
členovia zaspievali na spoločnom
posedení s folklórnym súborom „
Šuriančanka“ zo Šurianok.
Nemali by sme zabudnúť ani
na členov nášho spolku, jubilantov, ktorí v tomto kalendárnom
roku oslávili okrúhle narodeniny.
Menovite sú to: Elena Líšková,
Anna Kuklišová – 80 rokov, Elena
Tomková, Žoﬁa Teplanská, Anna
Valková – 75rokov, Vlasta Novotná, Jozefína Gajdošová, Františka
Slišková, Anton Fikr, Marta Beňová
70 rokov, Štefan Maruniak, Pavlina Cingelová, Stanislav Matušík,
Miloš Mažár, Eva Pinkavová – 65
rokov, Ľudmila Saková, Gabriela
Hrašková, Anna Poništová, Mária
Danišová – 60 rokov.

Milí oslávenci, nech vám slza nezavadzia, nech vám srdce nespúta
žiaľ, nech vám ústa zdobí úsmev,
nech nepoznáte chvíle krušné.
V tomto roku nás navždy opustili členovia Milan Tomka a Anna
Chrenová.
Blížia sa Vianoce,
čas otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti,
lásky a pokoja.
Čas, keď sa môžeme na chvíľu
pristaviť
zaspomínať si.
Zamyslieť sa nad čarom a
atmosférou
vianočných sviatkov.
Nezabudnúť na svojich
blízkych, priateľov
a známych, aby v tomto čase
nebol nikto sám.
Jednota dôchodcov Nové Sady
Mgr. Eva Mažárová
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Stretávka rodákov obce Malé Zálužie 2015
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)

Blahoželáme
mladomanželom
Dušan Drietomský – Lucia Adamcová
Ing. Michal Fábry – Ing. Karina Chalupková
Štefan Hotový – Tatiana Balúchová

Prišli na svet
Tomáš Kubička
Tamara Tomšová
Peter Bartoš
Lukáš Kováč
Hana Michalíková
Viktor Cok

Naši noví obyvatelia
Lenka Šimková
Pavel Šimko
Linda Šimková
Lucia Drietomská
Štefan Kubík
Adriana Kubíková
Viktória Kubíková
Nella Kubíková
Matilda Hotová
Martin Ružička
Ľubomír Báleš
Lucia Bálešová
Daniela Iljazi

Navždy nás opustili
Anna Chrenová – 83 rokov
Viola Štefáková – 84 rokov
Zuzana Pudelková – 89 rokov
Viliam Stančík – 73 rokov
Jolana Cintulová – 86 rokov

„Domov je miesto, kde sme
očakávaní.“
Velasco Antonio Gala
V sobotu dňa 26. septembra
2015 o 14.00 hodine sa v sále kultúrneho domu v Malom Záluží konala stretávka rodákov obce. Hlavným realizátorom bol Obecný úrad
Malé Zálužie v spolupráci s Občianskym združením „LABUŤ“,
Základnou organizáciou Jednoty
dôchodcov Malé Zálužie a Dobrovoľným hasičským zborom Malé
Zálužie. Myšlienku zorganizovať
stretávku rodákov v tomto roku
podnietilo niekoľko skutočností.
Naša obec si pripomína 625 rokov
od prvej písomnej zmienky, 110
rokov od založenia obecnej školy
a okrúhlych 15 rokov od poslednej
stretávky rodákov.
V deň „D“, pred druhou hodinou, bolo už všetko pripravené a
postupne sa zapĺňala slávnostne
pripravená sála. Všade bolo vidieť
šťastné úsmevy, smiech, spokojnosť a nadšenie. Stretávky sa zúčastnilo 101 rodákov z blízkeho aj
ďalekého okolia.
Na úvod programu zatancoval
a zaspieval detský folklórny súbor
Pelikánik z Nových Sadov pod
vedením Veroniky Ešše. Stretávku otvorili moderátori podujatia
Martina Maláková a Peter Buček
a nasledoval slávnostný príhovor
starostky obce Viery Predanocyovej. O niečo neskôr sa rodáci
navzájom predstavovali. Postupne sa predstavili aj zástupcovia
všetkých spoločenských organizácií pracujúcich v obci. Pár slov o
Občianskom združení „LABUŤ“
povedala predsedníčka Mahuliena
Sochorová, Základnú organizáciu
Jednota Dôchodcov Malé Zálužie
predstavila predsedníčka Elena
Líšková a Dobrovoľný hasičský
zbor prezentoval Ivan Matúška.
Kultúrny program bol bohatý.
Jedným z bodov programu bola
prezentácia bulletinu o histórii
obce, ktorý špeciálne pre túto príležitosť pripravilo Občianske združenie „LABUŤ“. Je to výsledok
niekoľkoročnej práce zbierania
materiálov a spomienok od občanov obce, ktoré majú za cieľ čo
najvernejšie dokumentovať bežný
život človeka v našej dedinke počas 20. storočia. Niekoľko veselých
ukážok z textu vybrala a prítomným prečítala Zuzana Plesníková.
Bulletin dostali všetci prítomní ako
malú pamiatku na tento deň.
O tom, že v našej dedinke žije
veľa šikovných ľudí, svedčí aj
umelecká tvorba Lucie Žitnayovej,
ktorej ukážky si prítomní mohli v
sále prezrieť. Väčšina umeleckých

diel bolo abstraktných, vytvorených pomocou techniky akrylových farieb alebo kombináciou
techník akvarelových farieb a tušu.
Občianske združenie „LABUŤ“
pripravilo výstavku ručných prác
svojich členiek – vankúšiky naplnené perím z minuloročnej akcie
„Hop, pierko do vankúša“ vyšila
Zuzana Zábražná a anjelikov uháč-

rovoľného hasičského zboru Malé
Zálužie.
Sprístupnená bola aj reinštalovaná pamätná izba obce. Koordinátorkami úpravy pamätnej izby a
aj sály kultúrneho domu boli Petra Maláková, Zuzana Zábražná,
Michaela Dubská v spolupráci so
Základnou organizáciou Jednota
dôchodcov Malé Zálužie a Občian-

kovala Anna Ralbovská. Zostrih
fotograﬁí na premietanie, ktoré
predstavili aktivity občanov obce
za posledné roky, pripravila Zuzana Kolenčíková.
Súčasťou kultúrneho programu
bola tiež slávnostná vernisáž výstavy historických fotograﬁí pod názvom „Čo zachytil objektív – Malé
Zálužie v 20. storočí“. Výstavu zastrešilo opäť Občianske združenie
„LABUŤ“, ﬁnančné prostriedky
boli získané z grantového progra-

skym združením „LABUŤ“. Popis
predmetov zbierky zabezpečili
Zuzana Zábražná a Zuzana Plesníková.
Po kultúrnom programe skončila oﬁciálna časť stretávky a rodáci
sa mohli odteraz nielen do sýtosti
medzi sebou porozprávať, pospomínať na staré časy, ale aj zatancovať si pri hudbe. Do rytmu hral
DJ Homza. Dobrá nálada sa medzi
rodákmi niesla až do skorého rána.
Veríme, že to bolo pre všetkých prí-

mu Nitrianskej komunitnej nadácie
od ﬁriem Bramac a Alero, s. r. o.
Výber tvorilo 64 vystavovaných
fotograﬁí zachytávajúcich rozmanitosť bežného života v obci počas
20. storočia – mlatbu, voľný čas,
výlety, školu. Táto expozícia je
stála a zostane prístupná v kultúrnom dome natrvalo. O inštaláciu
fotograﬁí sa postarali Peter Ciglan,
Zuzana Zábražná a členovia Dob-

jemne strávené poobedie a večer, a
že si všetci odniesli pekné zážitky
zo stretnutia so známymi a priateľmi, ktorých dlho nevideli. Dúfame,
že sa takto všetci opäť stretneme
skôr ako o ďalších 15 rokov.
Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí prispeli k realizácii stretávky rodákov obce Malé Zálužie.
Mgr. Mahuliena Sochorová
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Novosadskej autorke pribudla tretia kniha
Tak som si sadla za počítač... A
prvá kapitola bola na svete. Potom
aj druhá, tretia... A námet? Všetci,
čo knihu čítali, vedia, že ten námet
som nosila v srdci. Knižka je plná
emócií a lásky... A nesie aj akýsi
odkaz.
Bolo ťažké nájsť vydavateľa?

Zbožňuje čítanie a ešte viac času
trávi písaním. Viete o kom je reč?
O Evke Hraškovej. Tento rok jej
na konto pribudla v poradí tretia
kniha – Nebo vonia tebou. O tom,
čo sa pod krásnym názvom skrýva,
ale aj o tom, ako sa z nej pomaly
ale isto stáva spisovateľka, nám
rozpovedala sama...

Ak by som povedala, že to
bola malina, neklamala by som.
Ale možno som mala len šťastie.
Oslovila som tri vydavateľstvá. A
pán Marenčin sa mi ozval hneď
na druhý deň po tom, čo som mu
rukopis odoslala. Finálne rozhodnutie padlo až na prvom osobnom
stretnutí. A knižku som v rukách
držala už o necelé štyri mesiace.
Pre mňa malý zázrak! :)

Evi, kedy si vlastne začala písať? Ako vznikol námet na tvoju
prvú knihu Len kým si tu?

Len kým si tu, Nežný dotyk
nenávisti, Nebo vonia tebou.
Majú tvoje knihy niečo spoločné? A v čom sa naopak líšia?

V prvej triede alebo ešte skôr
(smiech). Ale naozaj. Mňa vždy
veľmi bavili knihy. Aj slovenčina. Tak som postupne z vášnivého
čitateľa prešla na písanie. Najprv
to boli poviedky do školských, či
teenagerských časopisov, neskôr
to boli články do ﬁremných časopisov. Keď som skončila vysokú
školu, bála som sa, že po práci
budem mať priveľa voľného času.

Určite majú. Do každého príbehu som sa snažila ukryť odkaz,
ktorý pozornému čitateľovi neunikne. A všetky knihy nesú spoločný prvok – lásku. Každá v inej
podobe, ale predsa je tam. A v čom
sa líšia? Prvá kniha je výlučne o
láske. Rada vravím, že vo všetkých
podobách. Druhá má kriminálny
nádych a exotického hlavného hrdinu. Tretia prekračuje hranice ži-

vota a smrti...
Tvoja tohtoročná novinka má
veľmi pekný názov aj obálku...
Do názvu knihy mi vydavateľ
našťastie nezasahuje. A aj obálka bola výlučne mojím výberom.
Charakterizuje príbeh. Hlavná
hrdinka si predstavuje nebo ako
rozsiahlu levanduľovú lúku. Prečo? Lebo myslím, že nik z nás
netuší, ako skutočné nebo vyzerá.
Pre Mirku vonia mamou a levanduľami.
Ako sa tvojim knižkám darí?
Chystáš niečo ďalšie?
Moje knihy sú na trhu relatívne
krátko. Prvá vyšla v roku 2014, o
necelého pol roka bol na knižnom
trhu aj Nežný dotyk nenávisti. Napriek tomu myslím, že už mám
okruh svojich čitateľov, ktorí si
moju tvorbu obľúbili. V tomto
roku sa mi podarilo vydať Len
kým si tu aj v Českej republike.
Vyšla len v októbri 2015, takže sa
mi ťažko odhaduje, či sa jej darí
viac alebo menej ako na Slovensku. Čerstvá je aj česká mutácia
Nežného dotyku nenávisti, ktoré
české vydavateľstvo Brána uviedlo
krátko po knižnom veľtrhu Bibliotéka (november 2015). Sama som
veľmi zvedavá na povianočné čísla
predaja. Čo sa týka novej knižky,

Pelikánik pri hudobných hodinách
Je prvá júlová a poriadne horúca nedeľa. Detský folklórny súbor
Pelikánik sa stretáva v Nitre na pešej zóne pri hudobných hodinách.
Občianske združenie Mikroregión
Radošinka dňa 5. júla 2015 pozvalo na svoju akciu s názvom „Dedina v meste“ folklórne súbory,
medzi nimi aj náš Pelikánik. Všetko sa to uskutočnilo v rámci podujatia „Nitra, milá Nitra“, počas
ktorej prebehla aj Cyrilometodská
národná púť, historický festival
Pribinova Nitrawa a večerné vystúpenie SĽUK-u. Na obyvateľov
a návštevníkov tak čakali remeslá,
tradície a folklór, aby aspoň tradičnými výrobkami, farebnými krojmi a hudbou priblížili život, aký
bol kedysi na dedine.
Podujatie otvoril svojím vystúpením detský folklórny súbor
Pelikánik, pokračoval detský folklórny súbor Zbežanček, folklórny
súbor Čabanka, Šuriančanka a iné.

Z repertoáru Pelikánika vyberáme:
„Poď si ty Janíčko ke mne
hopkať,
kúpim ti čižmičky, čo ti budú
klopkať,
hajšudy-hajšudy-hajšudy-haj,
hajšudy-hajšudy-hajšudy-haj.“
Keďže Pelikánik vystúpil na
pódiu dvakrát, čo dalo malým folklóristom na rozpálenom slniečku
poriadne zabrať, ovlaženie obyčajnou vodou nestačilo. Studená
zmrzlina bola pre nich určite najlepšou odmenou.
Na koniec si zaspievajte s nami:
„Dievča, dievča, čože to máš?
Ružu, ružu, komu ju dáš.
Tebe, tebe šuhajičku,
našla som ju na chodníčku.“
Mgr. Anna Margetínová

nemám zatiaľ jasné vyhliadky o
termíne vydania. Píše sa trošku
pomalšie ako prvé tri, hoci sa mi
téma veľmi páči. Je taká aktuálna. Bude o svokre. A peripetiách,
o ktorých mnohé ženy hovoria.

Horšie je to s časom. Nemám ho
na písanie toľko, koľko by som
uvítala, ale potešilo by ma, keby v
roku 2016 pribudla k mojim trom
slovenským aj Rande so svokrou.
A možno česká mutácia mojej poslednej knihy Nebo vonia tebou,
ale o tom je ešte skoro hovoriť.
Evi, ďakujeme za rozhovor.
Dúfame, že čoskoro do našej
obecnej knižnice pribudne aj
tvoja štvrtá knižka a prajeme Ti
veľa úspechov nielen pri písaní.
redakcia
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„Šarkaniáda“ bez šarkanov
Plánovanie tohtoročného púšťania šarkanov nám dalo zabrať.
Šarkany, občerstvenie, poľovnícka chata, dravce aj psíky boli
pripravené privítať deti v sobotu
10. októbra. Ale čo by to bolo za
jesenné vrtošivé počasie, keby
nám dážď všetky plány nezmaril
a šarkaniádu nezrušil?
Každý víkend sme dúfali, že
sa počasie umúdri a my budeme
môcť deťom prichystať deň hier,
na ktorý toľko čakali. Nečakané okolnosti a bláznivé počasie
nám nezabránili v tom, aby sa
nakoniec úspešný termín nenašiel. Bol to 7. november.
Od rána boli všetci pozitívne
naladení aj napriek zubatému
slniečku, ktoré sa na nás nechcelo usmiať. Hlavne, že nám
nepršalo. Stretli sme sa o 13.00
hodine pred obecným úradom
a čuduj sa svete, začalo nám pršať. Organizátori a deti s rodičmi
sa nezľakli a napriek kvapkám
dažďa sa spolu vybrali na prechádzku až k poľovníckej chate.
Šarkaniáda bola tento rok zvlášť

výnimočná. Prečo? No predsa,
konala sa bez šarkanov. Nakoľko nám vetrík nezafúkal, ale za
to dážď nám doprial svoje. Napriek tomu nám úsmev z tvári
nezmizol a po prechádzke sme
sa usadili do príjemne vyhriatej a
útulnej chatky, ktorú nám ochotne zapožičali poľovníci. Deti sa
zahriali teplým čajom, nakreslili
si obrázky, zahrali sa a poľovníci so svojimi dravcami a psíkmi
tentokrát radšej prišli za deťmi
až do priestorov poľovníckej
chaty. Po výklade a prezentácii
zvieratiek sme sa všetci vybrali
na čerstvý vzduch poprechádzať
sa lesom a náučným chodníkom.
Počasie sa neskôr umúdrilo
a tak sme mohli uskutočniť aj
plánovanú opekačku spolu so
sladkým občerstvením na záver.
Tešíme sa, že aj napriek menším prekážkam sa tento deň
uskutočnil a ďakujeme všetkým
odvážnym, ktorí sa počasia nezľakli a vyšli do prírody.
redakcia

Školská
knižnica

FUTB. TABUĽKY
VII.LIGA-SK.A-OBFZNR–MUŽI
Klub
1. ŠK Rumanová
2. TJ Nové Sady
3. FK Mojmírovce
4. OFK Čakajovce
5. OFK Žihárec
6. TJ Družst. Svätoplukovo
7. ŠK Magnus (futbal)
8. TJ Družst. Rišňovce
9. FC Cabaj-Čápor
10. FK Veča
11. ŠK Hájske
12. TJ Družst. H. Lefant.
13. FK FC 31 Jarok
14. TJ Sl. Nitra-Kynek

Z V
13 10
13 9
13 7
13 8
13 7
13 6
13 5
13 6
13 4
13 5
13 5
13 2
13 1
13 1

R P Skóre Body
1 2 51:21
31
3 1 40:14
30
3 3 30:21
24
0 5 27:21
24
2 4 35:22
23
2 5 30:17
20
5 3 30:21
20
2 5 26:19
20
5 4 24:22
17
2 6 23:26
17
0 8 22:32
15
3 8 17:35
9
1 11 12:46
4
1 1 10:60
4

VI.LIGA-D-U19-SK.B-OBFZNR–DORAST
Od začiatku školského
roka funguje školská knižnica
vo vynovených priestoroch
na prízemí základnej školy.
V úplne novučkých skriniach
a policiach sú poukladané
knihy, s ktorými sa mohli žiaci zoznámiť už v minulých rokoch, ale aj úplne nové tituly.
Nie je presne stanovený čas,
kedy si žiaci môžu knihy požičiavať. Pán učiteľ Ručkay je
ochotný cez ktorúkoľvek prestávku zísť s čítania chtivými
žiakmi do knižnice, poradiť
i zapožičať knihy.
Knižnica slúži aj ako vysunuté pracovisko. Žiaci sa
tu občas presunú na hodiny
literatúry alebo besedy. Je to
možné aj preto, lebo knižnica je vybavená novučkými
taburetkami, malou sedačkou
i pohodlnými lavičkami.
Knižnica bude aj naďalej
dopĺňaná novými titulmi a tak
veríme, že do nej nájdu cestu
mnohí ďalší žiaci – nadšení
čitatelia.
základná škola

Klub
Z
1.. FC Čechynce
12
2. ŠK Tešedíkovo
12
3. FK FC 31 Jarok
12
4. FC Cabaj-Čápor
12
5. FK KFC TIBI H. Kráľová
12
6. FK DYNAMO Trn. nad Váhom 12
7. FK Vlčany
12
8. BFC - OÚ D. Obdokovce
12
9. TJ Družstevník Rišňovce
12
10. TJ Nové Sady
12
11. TJ Slovan Nitra-Kynek
12
12. TJ Štart Nitr. Hrnčiarovce 12
13. FK Mojmírovce
12

V
9
9
7
7
7
7
6
5
4
3
2
1
0

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

Skóre Body
57:20
28
54:25
28
65:27
24
58:22
23
27:23
23
36:19
22
51:64
18
27:30
16
28:44
14
30:36
13
13:44
7
21:52
6
9:70
1

IV.LIGA-Ž-U15-SK.B-OBFZNR-ŽIACI
Klub
1.TJ Slovan Zbehy
2.Združ. FC Výčapy - Opatovce
3.ŠK Veľké Zálužie
4. OFK Lužianky
5.FK Janíkovce
6.TJ Družstevník Rišňovce
7.ŠK Nitra - Dolné Krškany
8.MFK Alekšince
9.TJ Slovan Nitra-Chrenová
10.ŠK Báb
11.TJ Nové Sady
12.ŠK Magnus (futbal

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
)11

V
9
9
8
6
6
6
6
3
2
1
1
0

R P
0 2
0 2
2 1
3 2
3 2
2 3
1 4
1 7
2 7
2 8
2 8
0 11

Skóre Body
68:16
27
56:12
27
36:17
26
35:20
21
29:18
21
52:34
20
35:16
19
30:34
10
16:36
8
9:43
5
7:61
5
6:72
0
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Terra Permonia

Kvapka krvi
Vianočnej kvapky krvi, ktorá sa uskutočnila 7. decembra 2015 sa
tento rok zúčastnilo 35 darcov. Ďakujeme všetkým za účasť.
Nádherné jesenné počasie,
usmievavé slnko a slabý vánok, nás
sprevádzali na našej ceste do jedného zo slovenských banských miest,
ktoré dýcha neskutočnou históriou
a ktoré si vás získa okamžite, keď
doň vstúpite. Banská Štiavnica, jej
atmosféra a nádherné okolie, boli
cieľom našej prvej jesennej exkurzie. Autobusom sme sa dostali
k Trojičnému námestiu, vystúpili
sme a zrazu sme sa akoby ocitli
v inom svete. Historické budovy,
ktoré by nám dlhé hodiny vedeli
rozprávať historky spred niekoľkých storočí, sa na nás pozerali s
vážnosťou šľachticov, ktorí sú si
vedomí svojej dôležitosti. Pred ich
skúmavým pohľadom nás do svojho náručia na pohodlné schody prichýlil nádherný kostol s vysokými
vežičkami, pred ktorým si poniektorí vybalili zásoby jedla a poriadne
sa posilnili. Čakali totiž na nás tvorivé dielne v Terra Permonii, kde
sme mali predviesť svoju zručnosť
a tvorivosť.
Sympatickí animátori privítali našu pútnickú skupinu, porozprávali o histórii tejto inštitúcie
a oboznámili nás s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnostiach, ktoré budeme prevádzať
v priestoroch tvorivých dielní. Po
inštruktáži sme sa mohli s chuťou
pustiť do práce. Vypiľovanie, vŕtanie, maľovanie, vyrážanie a množstvo všakovakej inej práce nám
dalo poriadne zabrať. Len tak sme
kmitali medzi pracovnými stolíkmi

a tvorili nádherné veci. Ani sme
sa nenazdali a čas určený tvorivej
činnosti vypršal. Mnohí z nás si
z Terra Permonie odnášali hotové
výrobky – výsledky našej tvorivej
práce.
Po tvorivých dielňach nás čakala história. Cez Trojičné námestie
sme sa presunuli pod hradby Starého hradu. Počas prehliadky sme
prešli takmer všetky priestory hradu a spoznali sme jeho históriu.
Vyskúšali sme si okovy v mučiarni
i drevené postele pre väzňov. Prešli
sme sa po hradbách a obdivovali sme krásny výhľad na Banskú
Štiavnicu a prácu kamenárov i šikovných kováčov, ktorých výstava
bola súčasťou našej prehliadky.
Po takmer dvoch hodinách strávených za hradbami Starého hradu
prišiel čas aj na rozchod. Doplniť
zásoby jedla, získať upomienkové predmety na našu návštevu
v Banskej Štiavnici, alebo sa iba
tak prejsť uličkami starého mesta a
nadýchať sa historickej atmosféry.
Aj o tom boli posledné chvíle strávené v meste baníkov a banských
škriatkov.
Potom sme sa už len skontaktovali s pánom šoférom nášho autobusu, ktorý po nás prišiel a vyrazili
sme domov. Domov, sladký domov! Chvíľa oddychu a na druhý
deň niektorí z nás išli na turistický
pochod Donovaly – Kalište – Baláže.
Mgr. Mário Ručkay

Viac informácií nájdete na internetovej stránke:

www.novesady.sk
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Ďakovná svätá omša
Viac ako dvadsaťročná tradícia
v našej farnosti pokračuje. Tento
rok aj napriek suchému a veľmi
teplému počasiu sa naši záhradkári, drobní pestovatelia či družstevníci rozhodli darovať časť
svojej úrody, ako prejav vďaky
Pánu Bohu za dary, ktoré sme
dostali.
Celý týždeň sme nosili plody zo
svojich záhrad a polí do kostola,
kde sa to pekne ukladalo na jedno
miesto. V sobotu sa deti a ochotné

ženy podieľali na príprave výzdoby kostola z týchto darov. Všetci
zhromaždení skonštatovali, že aj
napriek náročným podmienkam
je toho na výzdobu dosť.
Po roztriedení sa dali skupiny
do práce, jedna z jačmeňa, fazule a šípok, iná zasa z maku, kukurice a šošovice kombinovali
rôzne tvary. A tak pred našimi
očami vznikali obrazce orámované orechmi, jablkami či hruškami
prikrášlené zeleným brečtanom,

ktoré pestrými farbami oživili a
rozveselili celé priestory kostola.
Po štvorhodinovej mravčej práci
sme sa s pokojným a radostným
pocitom rozišli.
V nedeľu 20. septembra 2015
sa konala ďakovná svätá omša za
prítomnosti predstaviteľov Poľnohospodárskeho družstva DEVIO
Nové Sady predsedu Ing. Igora
Jakubičku, Ing. Martina Vranku
a Jána Halvoníka.
Tejto milej slávnosti sa zúčast-

nili spolu s množstvom veriacich
aj starostka obce Nové Sady Silvia Halvoníková a starostka obce
Čab Eva Andacká. Po svätej omši
sa konalo malé agapé pripravené
z upečených darov našich šikovných gazdiniek.
Veľká vďaka patrí Pánu Bohu
i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili na dôstojnom
priebehu tohto poďakovania.
Mgr. Anna Šmitalová

Ekofarma Odorica
V mesiaci august som sa spolu
s priateľkami rozhodla navštíviť
Ekofarmu Odorica. V dobrej nálade s batohmi na pleciach, sme
nasadli na autobus, smer Piešťany.
V ceste sme rýchlikom pokračovali až do Spišskej Novej Vsi,
odtiaľ autobusom do Levoče, kde
nás čakala vedúca Ekofarmy a doviezla nás až do cieľa našej cesty.
Krátku prestávku sme využili na
rozhľad po okolí.
Farma sa nachádza na úpätí
Medvedích vrchov. Ide o bývalý
majer vybudovaný v 19. storočí.
Pestovaniu liečivých rastlín sa
začali venovať v roku 1987. Vyrábajú bylinné výťažky, sypané čaje
a liečivé vankúše, ktoré posilňujú
i omladzujú organizmus, pôsobia
liečivo na konkrétne ochorenie,
a majú preventívne účinky. Od
roku 2008 začali na farme i s cho-

vom zvierat ako sú kone, kravy,
ošípané, ovce a sliepky. Každý rok
sa tu stretávajú na letnom ekotábore ľudia, ktorí preferujú zdravý
spôsob života spojený s prácou na
farme. Farma má do budúcnosti
veľmi dobré podmienky na intenzívny rozvoj celoročnej agroturistiky.
Prekrásne prostredie v nás zanechalo hlboké dojmy a odchádzali
sme s presvedčením, že sa tam
niekedy vrátime.
Mgr. Zlatica Slížiková

Viac informácií
nájdete na internetovej stránke:

www.novesady.sk
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Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2016
Obec Nové Sady - PZO
január

február

8 Piatok Piatok 8
14 Štvrtok
22 Piatok
29

4
5
19
23

máj
12
13
23
24
27

Štvrtok
Piatok
Pond. Utorok
Štvrtok
Piatok

2
3
18
31

24

9
10
20
23
24

Štvrtok Piatok 2
Piatok Streda 7
Piatok Piatok 16
Štvrtok
Piatok

Štvrtok
Piatok
Pond. Streda 22
Štvrtok
Piatok

Sobota
Štvrtok Štvrtok 13
Piatok
Pond. Štvrtok 27
Piatok

1
12
9
15
27
29

Piatok
Utorok Štvrtok 14
Sobota
Piatok
Streda Štvrtok 28
Piatok

júl
7
8
15
22
28

október
1
6
14
17
28

apríl

Streda Piatok 4
Štvrtok Štvrtok 17
Piatok
Štvrtok

jún

september
1
2
16
29
30

Štvrtok
Piatok
Piatok
Utorok

marec

august

Štvrtok
Piatok
Piatok Štvrtok 21
Piatok
Štvrtok

4
11
18
19

november
4
11
24
25

Piatok Štvrtok
Piatok
Štvrtok
Piatok

16.4.2016 - jarný
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
pristavenie kontajnera , vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok )
PAPIER

Štvrtok Piatok
Štvrtok
Štvrtok
Piatok

5

december
10

2 Piatok
9 Piatok
16
23 Piatok
30

15.10.2016 - jesenný

noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier,
papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier,viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,džúsov

BIO odpad
zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,maslom, džemom,
použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy

PLASTY + KOVOVÉ OBALY
Plechovky od nápojov,umyté konzervy od rýb, mäsa, zeleniny, iné drobné kovové obaly, atď.
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

ELEKTRO + NO

To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci.
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.

Pond.
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