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Aby Vám hodvábna snehová vločka vyčarila
krásne Vianoce a priniesla Nový rok plný
nezabudnuteľných zážitkov, zo srdca želá redakcia.
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Rekonštrukcia komunikácií
a chodníkov

Kontajnery na stavebný
odpad a železo

462 663,01 €

3500 €

Rekonštrukcia kaštieľa

1 312 887,92 €

Spevnená plocha pred
zdravotným strediskom

13 532,33 €
Rekonštrukcia kotolne
v budove základnej školy

Rekonštrukcia domu
smútku v Nových Sadoch

72 162,86 €

35 997 €

Zeleň v okolí kaštieľa
Rekonštrukcia tried
a schodiska v budove
základnej školy

72 600 €

32 136 €
Výmena okien a dverí na
budove materskej školy

Rekonštrukcia domu
smútku v časti Sila

8000 €

88 200 €

Autobusové zastávky

4802,96 €

Oprava výtlkov a vjazdu
na parkovisko pred OÚ

1959,28 €
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Pôvodný stav:

Vážení
spoluobčania,
máme za sebou komunálne
voľby, v ktorých ste rozhodli o
zložení obecného zastupiteľstva
a o obsadení postu starostu našej
obce. Na úvod mi dovoľte poďakovať všetkým za podporu a dôveru. Veľmi si ju vážim a budem
sa snažiť pracovať zodpovedne,
rozhodovať objektívne a hospodáriť efektívne. Tiež mi dovoľte
poďakovať mojim spolukandidátom za to, že verejná kampaň
prebehla štandardným spôsobom.
Ak sú výsledkom kampaní trestné oznámenia alebo neobsadené
posty, nemá kto sústrediť svoje
sily na zveľaďovanie obce. Ešte
raz im za to ďakujem, želám veľa
úspechov a verím, že nájdu iný
spôsob, ako byť pre svoju obec
užitoční. Veľké poďakovanie a

želanie všetkého dobrého v živote patrí za prácu aj poslancom,
ktorí sa rozhodli nekandidovať
do budúceho volebného obdobia,
hoci v minulom období získali
od Vás podporu. Kandidátov na
poslancov, ktorí v týchto voľbách
nezískali dostatočný počet hlasov
na účasť v zastupiteľstve, pozývam na spoluprácu v komisiách
alebo aj spoluprácu bez formálneho spôsobu a tiež im ďakujem
za záujem. Novému zastupiteľstvu želám aspoň takú schopnosť
konštruktívnej komunikácie, akej
bolo schopné predchádzajúce zastupiteľstvo a komisie.
Pri bilancovaní predchádzajúcich štyroch rokov môžem
konštatovať, že vyššie uvedené
zásady som dodržiavala a výsledkom je spoločná suma preinvestovaných ﬁnančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie
alebo ministerstiev vo výške 2
108 441 Eur. Boli zrealizované

projekty: rekonštrukcia kaštieľa, rekonštrukcia komunikácií a
chodníkov, rekonštrukcia domu
smútku v Sile a evanjelického
domu smútku v Nových Sadoch,
zveľadenie verejného priestranstva v okolí kaštieľa, vybudovaná spevnená plocha pred zdravotným strediskom, doplnené
autobusové zastávky, doplnené
kontajnery na stavebný odpad a
železo, zrekonštruovaná kotolňa,
schodisko a dve triedy v budove
základnej školy, vymenené okná
a dvere na budove materskej
školy a prerobený vjazd na parkovisko pred obecným úradom.
V súčasnosti pracujeme na vybudovaní kamerového systému v
exteriéri obce. Zo svojich zdrojov
sme uskutočnili opravy striech na
budove materskej školy a požiarnej zbrojnice, opravy balkónov
na budove obecného úradu a
zdravotného strediska, rozsiahlejšie opravy silského vodovodu

a mnohé ďalšie. Na stretnutí s občanmi som tieto projekty prezentovala detailnejšie, teraz som si
ich dovolila zhrnúť aspoň takto v
krátkosti a priblížiť Vám ich prostredníctvom fotograﬁí. K pocitu
spokojnosti so životom v obci
prispievajú nielen zrealizované
investičné aktivity, ale aj kultúrne
a spoločenské podujatia. V tejto
oblasti patrí poďakovanie poslancom, dobrovoľníkom a členom
organizácií v obci, ktorí sa na ich
príprave a organizovaní podieľajú. Verím, že aj do budúceho
obdobia dokážeme, aj na základe
Vašich nápadov, pripraviť také
aktivity, ktoré nás budú stmeľovať a zabávať.
Do nového roku želám všetkým,
ktorí spoločne žijeme v našej
obci veľa zdravia, spokojnosti a
ľudského porozumenia.
Silvia Halvoníková
starostka obce

Obèasník – vydáva Obec Nové Sady, IÈO: 00308340. Pripravili: Emília Krèmárová, Eva Mareèková, Peter Náhlik, Ing. Zuzana Krèmárová.
Grafická úprava: Adverti, s.r.o. - Mgr. Patrik Mareèek. Sídlo vydavate¾a a adresa redakcie: Obecný úrad, 951 24 Nové Sady 177. Tel.: 037/7894863,
e-mail: obecnyurad@novesady.sk, internetový portál: www.novesady.sk, Evidenèné èíslo: EV 3740/09, ISSN 1339-1739, Tlaè: Tlaèiareò ForPress Nitra.
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Jednota dôchodcov informuje a blahoželá
svojim členom k životnému jubileu
Keď sa stretnú naši skôr narodení občania na ulici, či v obchode, na otázku ,,Ako sa máš?“
väčšinou počuť odpoveď: ,,Ani
sa nepýtaj, roboty mám veľa, nevládzem – ide mi to už pomaly,
pomáham aj deťom s ich deťmi,
tu ma bolí, tu zas ono“, a tak len
samé ponosy. Jednota dôchodcov
v Nových Sadoch sa rozhodla
aj z tohto dôvodu zorganizovať
pre svojich členov jednodňový
zájazd na kúpalisko do Veľkého
Medera dňa 9. júla tohto roka.
Chceli sme, aby naši členovia
trošku pookriali, odreagovali sa
od svojich starostí a v termálnej vode si zregenerovali vekom
unavené údy. Počasie nám prialo.
Voda bola vynikajúca, takže sme
sa v nej mohli dobre vyčľapkať
i oddýchnuť vylihovaním na dekách či ležadlách. Radosť bola
veľká a možno ešte väčšia i z dôvodu, že boli s nami aj naši vnuci,
ktorí sa vo vode dobre vyšantili,
a čo je radostnejšie pre starého
rodiča, keď vidí radosť a spokojnosť svojich vnukov. Čas nám
však rýchlo ubehol a museli sme
sa dať na cestu domov. Boli sme
však šťastní, že sme prežili jeden
pekný plnohodnotný deň. Keďže
sa nám tento deň vydaril a boli
sme spokojní, zopakovali sme si

to ešte raz, dňa 13. augusta. Tentokrát na kúpalisko do Dunajskej
Stredy. Opäť spokojní a oddýchnutí sme sa vrátili domov. Škoda,
že to bolo opäť len na jeden deň.
Ale už teraz sa tešíme, že ak dožijeme, pôjdeme znovu na budúci
rok.
V našej organizácii Jednoty
dôchodcov v Nových Sadoch
je milým zvykom zablahoželať
oslávencom, ktorí sa v tomto
roku dožili okrúhlych životných
jubileí. Chceme to urobiť prostredníctvom časopisu Pelikán. Sú
to naši spoluobčania, ktorí sú registrovaní v Jednote dôchodcov a
dožili sa vzácnych životných jubileí. Menovite sú to: Emília Líšková – 90 rokov, Emília Rybová,
Milan Tomka – 85 rokov, Anna
Černická, Eva Sláviková – 80
rokov, Margita Fiamová, Alžbeta
Rizeková – 75 rokov, Milan Ingeli, Dušan Náhlik, Zlatica Slížiková, Gabika Kotvasová, Dušan
Mesároš, Ladislav Galamboš,
Jaroslav Sliška – 70 rokov, Jozef Bednár, Štefan Michna, Štefan Matejdes – 65 rokov, Tatiana
Balúchová, Elena Bitnerová, Eva
Mažárová – 60 rokov.
Milí oslávenci, chceme sa Vám
prihovoriť k Vášmu sviatku:
Nemali ste v živote len šťastné

chvíle, prišla i bolesť i žiaľ, ale
Vy ste to s láskou prekonali. Nejeden deň bol plný radosti, ten
čo bol smutný, ukryli ste si ho
v srdci, aby ste neublížili ostatným. Hoci už hlavu zdobia šediny a tvár brázdia vrásky, v očiach
Vám radosť ostala a v srdciach
plno lásky. Nech ešte veľa šťastných rokov čaká Vás, a v nich
nech pomáhajú Vám a tešia Vás
Vaše deti a vnúčatká. Keď ticho
sviatočného dňa preruší cvengot
krištáľových pohárov a v pohári
sa kvapka vínneho moku zaperlí,
chceli by sme Vám naši oslávenci popriať všetko najlepšie, veľa
dobrého zdravia, šťastia poslať
po hviezde. Nech Vás láska detí
a vnukov stále hreje a nech Vám
nikdy smutno nie je. Život v pohode s mysľou veselou kráčajte
po boku strážnych anjelov. S láskou v srdci, s úsmevom na tvári,
nech sa Vám v živote všetko vydarí. Keď život najťažší sa Vám
bude zdať a každý úsmev more
sĺz Vás bude stáť a nikto nepochopí, čo je bolesť v srdci mať
i vtedy si povedzte, že hodné je
žiť pre niekoho, ho milovať a mu
pomáhať.
A keďže sú už pred dverami aj
Vianoce, chceme sa prihovoriť
nielen našim oslávencom, ale i

všetkým ľuďom dobrej vôle v našej obci týmto malým veršíkom.
Vianoce lásky, pokoja, nech
každú Vašu bolesť zahoja. S Ježiškom, s priateľmi, blízkymi tešte sa spolu, keď zasadnete k štedrovečernému stolu. Tiež chceme
pridať i jeden vinš k nastávajúcemu novému roku všetkým občanom našej obce. Vlastne je to
novoročná prosba.
Od Dunaja až po Tatry, kde
slovenský ľud žije,
ticho v poli, ako v hrobe, hory,
doly, sneh kryje.
V snehu spia dedinky, mestá,
ale v nich je živý ruch:
druh druhovi šťastie praje,
Boha vzýva každý duch.
Vzhliadni Bože, z výšin neba,
vyslyš prosby tichej vzdych,
pohody daj a zachovaj ten náš
ľud od nehôd zlých.
Zdaru praj ku prácam jeho v
prospech jeho otčiny,
veď len v tebe nádej skladá
Darca darov jediný.
Um osvieť svetlami svojimi,
túžbou svätou naplň hruď –
Bože, žehnaj, živ, ochraňuj,
svoj slovenský, zbožný ľud!
Jednota dôchodcov Nové Sady

Ničenie okolitej krásy „prírody“
Určite každému z nás niekedy
prebehne hlavou myšlienka: „Čo
s odpadom, ktorý mám navyše?
Ako sa ho zbavím?“ Väčšina ľudí
ho po správnosti odhodí do smetných nádob, ktoré sú na to určené. Niekedy aj do vriec, keď je
odpadu veľa, a pri vývoze ich vyložia pred bránku, aby ich mohli
pracovníci komunálnych služieb
vyviezť. Ale určite sa nájdu aj
ľudia, ktorí ho radšej vyhodia do
prírody, aby nemuseli platiť vyš-

šie poplatky za vývoz. Preto sa
stáva, že pri prechádzke v prírode
nájdeme aj veci, ktoré tam nepatria „odpadky“.
Tu sa nám však naskytá otázka:
„Prečo ničiť niečo tak nádherné ako je príroda?“ Nebolo by
lepšie, keby sme na prechádzke
po okolí videli radšej zelenú krásu a nejakú tu divo žijúcu zver
ako vyhodené smeti v kríku alebo
v jarku? Podľa môjho názoru je
lepšie, keď si budeme
naše okolie udržiavať
v čistote ako keby
sme tu mali byť ako
na smetisku.
Veľakrát sa mi naskytol pohľad, kedy
som videl vyhodené
sklenené fľaše, stavebný odpad, plasty...
Tieto veci sa ťažko
rozkladajú a ničia to,

čo by sme si mali najviac vážiť. Dokonca
sa nám teraz naskytla
príležitosť recyklácie
odpadov. Do každej
domácnosti pribudli
tri nové smetné nádoby.
Jedna na papier,
druhá na plasty a
tretia na bioodpad. A
taktiež pribudli v obci
nádoby na sklo. Tak
prečo nerecyklovať a tým chrániť
prírodu?
Niekedy však človek nevidí iba
drobný odpad ako sú napríklad
spomínané fľaše, ale aj nadrozmerný odpad ako gauč, sedačky,
televízory a podobne. Aj na tieto
veci býva v obci párkrát pristavený kontajner na veľkorozmerný
odpad. Prečo teda veci, ktoré už
nepotrebujeme, radšej nevyhodíme do týchto kontajnerov.

Každý rok sa poľovníci a milovníci prírody stretnú pre jednu
dobrú vec. Tou je čistenie prírody v okolí Nových Sadov a tiež
susedných obcí. Každým rokom
sa týmto spôsobom vyzbierajú
kvantá odpadu a ani zďaleka to
nie je všetok odpad, ktorý sa v
prírode nachádza.
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ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
DO ROKU 1930
Svetová vojna a prevrat. V
máji a júni r. 1919 bol bolševícky vpád na Slovensko. Pomery ako tak usporiadané sa opäť
rozvírily. Ašakerť bola zasa v
nepokoji. Vojaci, ktoré bojovali
na strane Rakúsko – Uhorska sa
vracali ako uprchlíci od Nových
Zámkov domov. Farár Ballay
ušiel do Trnavy. Vrátil sa po troch
dňoch. No, v Ašakerti už nemal
pokoja. Židia ho stále prenasledovali. Podlomený v práci a nepochopený odišiel do Ameriky
r. 1920. Jeho posledné činy, že
vystúpil na príklad z katolíckej
Cirkvi a pod. nijako nemôžu naštrbiť jeho charakter. Ballay má
pre Ašakerť veľký význam. Ba
aj pre slovenský národ. Je jeden
z tých zapadlých vlastencov. Bol
dedinským farárom. Nuž, burcoval a kriesil. A nebál sa ničoho.

V kostole sa spievavalo slovensky. Iba vo sviatok sv. Štefana
dňa 20. augusta spieval organista
Šticay maďarsky. A tu Ballay v
r. 1918 ho zahriakol od oltára: „
Tu sa nesmie spievať maďarsky,
len slovensky“ a organista musel
poslúchnuť. Ballay zostáva nám
vzorom pravého a nezlomného
národovca. Česť jeho pamiatke!
Keď hovoríme o Ballaym, nemôžeme nepripomenúť aj zásluhy
ev. farára Ladislava Záthureckého. Možno povedať títo dvaja
Ladislavovia držali kormidlo. V
borbe za slobodu neznali odpočinku. Keď pracovali v Národnej
rade, podarilo sa im skonsolidovať pomery. Drobná práca – ťažká práca, ale požehnaná. Práca
dvoch Ladislavov : Záthureckého a Ballayho nám z pamäti nikdy nevybledne. Po bolševíckom vpáde sa pomery pozvolna
ukľudnily. Zlatá sloboda zaplesal
v srdciach slovenských. Odvtedy
naša dedinka sa vzmáhala po každej stránke. Nuž, dedinka naša,

slobodná v slobodnej vlasti, rastni, kvitni a nepovoľ!
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Ašakerť. Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho
ponechali v pôvodnej verzii.

HISTÓRIA OBCE
SILA
DO ROKU 1930
Národný svojráz. Tunajší ľud
zostal vždy slovenský, slovensky cítil i keď vlna maďarizacie
chcela ho zaplaviť. Podržal si
svoju reč, svoje milé piesne, zvyky, príslovia i porekadlá. Rád si
v duši zablúdil v tie doby, keď
okolie bolo samý háj, ktorým sa
túľali zbojníci, čo prepadali kupcov. Pri priadkach a drápaní peria
prechádzajú z generácie na generáciu povesti o vraždách i teraz

stanú sa vraj prípady, že ľudí pri
mesiačku vodí, že tam a ta straší
a vedia tomu z duše tak úprimne.
Je to zbytok duše nezmenenej
do základu civilizáciou. I piesne
máme tu krásne, ľahko zdomácni
tu každá, čo daktoré dievča prinesie z druhej dediny. I celkove ľud
je tu dobrý, snáď trochu do seba
uzavretý, len politika a jej záujmy často z dobromyseľných ľudí
robí nepriateľov a zloprajníkov.
Od prevratu však Sila sa vzmáhala a speje iste v ústrety lepšej budúcnosti, ktorá bude tým krajšia
a hojnejšie ovocie prinesie, čím
viac svornosti a bratskosti bude
medzi občanmi našej malej slovenskej dedinky.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.

Záložka do knihy spája školy – 5. ročník
Dobré knihy, ak sú skutočne
dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti,
masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.
Jan Amos Komenský
Záložka spája školy je česko-slovenský projekt a jeho úlohou
je nielen podnietiť u žiakov záujem o dobrú knihu, ale aj nadviazať vzťahy medzi školami.
V tomto školskom roku nám ako

partnerská škola bola pridelená
základná škola zo Zvolena. Téma
bola dosť náročná – hlavne pre
vyššie ročníky – Moja najmilšia
kniha... Viacerí si povzdychli,
o čo by bola práca na projekte
jednoduchšia, keby išlo o ﬁlm
alebo počítačovú hru! Ale nakoniec sme zvládli aj túto výzvu
a do Zvolena sme poslali spolu
päťdesiat záložiek. Teraz už len
čakáme na darček – záložky od
našich nových priateľov.
PaedDr. Janka Slobodová

www.novesady.sk

KOMPARO

Skúšobné testovanie, ktoré
preverí znalosti žiakov a poskytne im predstavu o tom, ako
bude prebiehať Testovanie 9,
známe ako Monitor.
Nakoľko Komparo nie je hra-

dené školou a nie je ani povinné, žiaci sa rozhodujú sami, či
sa testovania zúčastnia.
V tomto školskom roku sa do
Kompara zapojili všetci žiaci
9. ročníka. Vyskúšali si spôsob
testovania, orientáciu v čase i
prepisovanie správnych odpovedí do odpoveďového hárku.

Testovaní boli z matematiky a
slovenského jazyka, kde bola
väčšina otázok zameraná na čitateľskú gramotnosť.
Prvý raz sa testovania zúčastnili aj ôsmaci. Ich testy boli
sťažené tým, že okrem otázok
z matematiky, slovenského jazyka a literatúry mali i otázky

z fyziky, dejepisu a všeobecnej
spôsobilosti pre štúdium.
Výsledky testovania ešte nepoznáme, ale veríme, že dopadli
k spokojnosti všetkých zúčastnených.
PaedDr. Janka Slobodová
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Letná slávnosť

Tradičná letná slávnosť sa
v obci konala už po deviaty raz.
Aj tentokrát nám augustové počasie prialo. V predpoludňajších
hodinách sa začali schádzať majitelia historických vozidiel z klubu
Old Timer Club Nitra. Tento rok
nás poctili o niečo väčšou účasťou
a potešili aj okružnou jazdou ob-

cou. V priebehu dňa sme mali
možnosť tieto historické unikáty
vidieť, obdivovať a tiež hodnotiť
v štyroch kategóriách – najkrajšie a najstaršie vozidlo, najkrajší
a najstarší motocykel.
Hudobnú časť podujatia odštartovali detičky z domáceho detského folklórneho súboru Pelikánik.
Hosťami boli folklórny súbor Lúč
z Lužianok a mužská spevácka

Viac informácií
nájdete na
internetovej stránke:
www.novesady.sk

Pamiatková rezervácia –
skalné obydlia v Brhlovciach
Členovia COOP Jednota Nitra
členská základňa Nové Sady sa
8. novembra zúčastnili na poznávaco-rekreačnom zájazde.
Brhlovce – to je malá dedina
v Levickom okrese. Nachádza sa
tu pamiatková rezervácia ľudovej architektúry – skalné obydlia.
Podľa ústneho podania si Brhlovčania v čase tureckých nájazdov
v 16. a 17. storočí vysekávali do
mäkkých skál – tufov – obydlia.
Neskoršie miestni kamenári vysekávali zo skál kvádre na stavbu
domov, či klenby vínnych pivníc,
zárubne okien, dverí, schody. Kamenárskemu remeslu sa priučili
od talianskych majstrov, ktorí
v dedine postavili kaštieľ i katolícky kostol. Niektoré skalné obydlia

slúžia dodnes ako vínne pivnice
alebo hospodárske budovy.
Popoludní sme navštívili termálne kúpalisko v Podhájskej.
Časť účastníkov zájazdu si zvolila pobyt vo vonkajšom bazéne
s horúcou liečivou vodou. Väčšina dala prednosť návšteve wellness centra Aquamarín. Zaujali
nás zaujímavé vodné atrakcie ako
vírivky, vodostreky, hydromasážne trysky, vodný dážď, vodopád,
turecké kúpele – až po prechod do
horúceho bazéna vonku.
Výlet sa vydaril. Spoznali sme
unikátnu ľudovú architektúru,
spôsob života ľudí v minulosti.
Víkendový deň sme prežili užitočne a príjemne.
Mgr. Valéria Fúsková

skupina Lidovec zo Solčan, ktorá
svojim podaním podnietila obecenstvo k spevu. Z našich talentovaných občanov sa nám opäť
predviedol Juraj Kopáčik. Modernými hitmi v sprievode živej
kapely sa predstavili žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy
Evy Pacovskej v Nových Sadoch.
Kultúrny program obohatila okrem hudobných vystúpení

a tátošov na kolesách aj prehliadka koní mikroregiónu. Takže nielen milovníci koní pod kapotou,
ale aj milovníci živých koní si
prišli na svoje. Boli to veru krásne koníky, niektoré viac temperamentné a dokonca sa našli medzi nimi aj koníky registrované
v databáze šľachtených koní. Výnimočným bol „kôň“ exotického
typu, ktorého sprevádzala rodinka
Oláhových.
Sprievodnou akciou bola prehliadka kaštieľa, v ktorom sa
nachádza expozícia ovčiarskeho
múzea aj pamätná izba rodáka,
básnika Janka Silana. Na túto akciu nám zapožičal svoju zbierku
krojovaných bábik Rastislav Belovič z Lukáčoviec, ktorý sa výrobe krojov na bábiky venuje.
Bola to letná slávnosť, na ktorej sme si vychutnali z každého
rožku trošku, oddýchli sme si od
všedných dní a zabavili sa v spoločnosti či už domácich alebo hosťujúcich účinkujúcich.
Ing. Zuzana Krčmárová

Spomienková slávnosť
Dňa 22. novembra sme si pripomenuli 100. výročie narodenia
svojho najvýznamnejšieho rodáka – básnika katolíckej moderny
a kňaza Janka Silana.
Slávnostný program spomienkovej slávnosti, ktorý sa konal
v Rímskokatolíckom kostole
sv. Štefana Kráľa v Nových Sadoch sa začal svätou omšou
o 10.00 hod., ktorú odslúžil nitriansky diecézny biskup Viliam
Judák. Po svätej omši nasledovala
slávnostná akadémia, kde vystúpili Juraj Kopáčik, Eva Pacovská
s klaviristkou Máriou Wiesnerovou, žiaci zo Súkromnej základnej
umeleckej školy Evy Pacovskej
v Nových Sadoch. Mariana Štefanková predniesla báseň z tvorby
Janka Silana a rehoľná sestra Edita Príhodová podrobne predstavila
báseň z jeho zbierky. Organovou
hudbou obohatila program Mária
Plšeková. Súčasťou slávnosti bolo

premietnutie televízneho dokumentu Hlas ticha a prezentácie
zo života a tvorby Janka Silana,
o ktorú sa zaslúžili učitelia zo
základnej školy Janka Slobodová
a Mário Ručkay.
Pozvanie na slávnosť prijali
hostia z Važca, zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, rodina
Janka Silana, farári z okolitých
farností, starostovia a veľa iných
vzácnych hostí.
Dovoľte mi poďakovať hosťom
za to, že prijali pozvanie, ľuďom,
ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí, hlavne farskému
úradu a ženám, ktoré prispeli
k zdarnému priebehu, účinkujúcim, všetkým prítomným za to,
že si uctili pamiatku Janka Silana
a prišli si pripomenúť významné
výročie.
Ing. Zuzana Krčmárová

Príležitostná pečiatka
k 100. výročiu
narodenia Janka
Silana používaná
24. 11. 2014 na pošte
v Nových Sadoch
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Opäť úspech
V minulom čísle Pelikána sme
spomenuli nový talent v našej
obci. Mladú a inteligentnú ženu
Evu Hraškovú. Neprešlo veľa
času a po úspešne predávanej
knihe „Len kým si tu“, ktorú
stihla autorka prezentovať aj na
besede, vyšla novinka „Nežný
dotyk nenávisti“. Tento príbeh
predstavuje príbeh dvoch dievčat, ktoré majú veľa spoločného
a predsa stoja na opačnej strane
barikády. Ktorý cit je silnejší ako
láska? Azda iba nenávisť...
Tentokrát ponúkame úryvok
z novej knihy, ktorá bude k dispozícii aj v našej obecnej knižnici.
Ak to pôjde takto ďalej, možno
nás prekvapenie v podobe úryvku z ďalšej novej knihy od autorky bude čakať aj v ďalšom čísle
obecných novín. V každom prípade prajeme veľa tvorivých dní
plných fantázie.
„Kráčala som hustým tmavým lesom. Dýchala som sťažka
a nahlas, v snahe prehlušiť búšenie srdca, ktoré udieralo ako
zvon na kostolnej veži. Za mnou
sa ozýval šuchot lístia. Nie taký,
ktorý spôsobí príjemný, večerný
vánok. Boli to kroky. Prisahala som si, že nech sa bude diať
čokoľvek, neobzriem sa. V tme

sa ozývalo moje meno. Niekoľkokrát za sebou. Odrážalo sa od
každého stromu, ktorý mi stál
v ceste. Dlaňami som si zakryla
uši a dala som sa do behu. Až vtedy som si uvedomila, že som bosá
a z doráňaných nôh mi tečie krv.
Tlačili ma všetky kamene, hrudy
hliny a polámané konáre. Mokré
lístie sa mi šmýkalo pod nohami.
Bežala som tak rýchlo, ako sa len
dalo. Niekto opakovane vykrikoval moje meno. Náhle sa zotmelo
a na konci lesa sa objavilo svetlo.
Od strachu som nedokázala rozoznať, či ide o baterku alebo je to
lampa za oknom starého domu.
Dúfala som v to druhé. Pichalo
ma v boku, ale v tempe som nepoľavila. Čím viac som sa približovala ku koncu lesa, tým rýchlejší
bol prenasledovateľ. Potkýnala
som sa o vytŕčajúce korene stromov, razila som si cestu cez hustý
krovinatý porast. Bolelo ma celé
telo, ale moje obavy boli ďaleko
väčšie ako bolesť. Na konci lesa
sa už celkom jasne črtal starý
dom. Nemýlila som sa. To svetlo bolo skutočne z rozsvieteného okna. Z posledných síl som
prekročila dva drevené schody,
ktoré nepríjemne zavŕzgali a zabúchala som na dvere. Silno som
sa do nich zaprela. Povolili. Iba
ťažko som lapala dych a ostrá
bolesť v pľúcach mi znemožňovala dýchať. Ostré svetlo lampy
pohojdávajúcej sa na strope ma

oslepilo. Ťažké dvere som za sebou zabuchla a oprela sa o ne celou svojou váhou. Z posledných
síl som zatlačila závoru na dve-

rách a rozhliadla sa okolo seba.
„Pomoc! Prosím, pomôžte
mi!“ dral sa mi z hrdla výkrik.
„No tak! Je tu niekto?“ prosebne
som šepkala, ale nikto sa neozýval. Z vonkajšej strany dvier sa
do nich niekto zapieral. Trieskal
tak, že sa celá stena dreveného
domu otriasala.
„Timea, otvor!“ treskot neprestával. Neustále som sledovala
dvere a cúvala cez izbu, ktorá
končila pod oknom kuchynskou

linkou. Moja posledná nádej bola
nájsť nôž alebo niečo, čím by som
sa mohla ubrániť. Z nepozornosti som sa potkla a spadla som na
tvrdú zem. Drevená dlážka mi
ošúchala celú nohu aj zadok, ale
stále som sa nevzdávala. Strach
mi prenikal do každej bunky, slzy
sa tisli do očí. Kam sa podela
moja statočnosť? Ostrá bolesť
v členku mi nedovolila postaviť
sa. Obzrela som sa okolo seba.
Dúfala som, že nájdem niečo, čo
mi pomôže opäť na nohy. Vtedy
som ju zazrela. Ležala pod stolom. Okolo nej bola krv. Jasne
červená a jej potôčiky tiekli až
k mojim nohám. Žalúdok sa vzbúril a naplo ma na zvracanie. Výkrik tlmila doráňaná ruka. Vtom
sa rozleteli dvere, a vďaka svetlu
lampy som videla svojho prenasledovateľa úplne jasne.
„Patrik! Preboha! Patrik! Prečo?“ zobudil ma vlastný krik. Ležala som na kraji postele v spálni. Sťažka som dýchala. Upotené
vlasy sa mi lepili okolo tváre a po
lícach mi tiekli slzy. Za oknom zavíjal vietor.
„Bol to len zlý sen. Iba hlúpa
nočná mora,“ snažila som sa
upokojiť. Pritiahnutá prikrývka
mi mala poskytnúť teplo a nočná
lampa zahnať zlé myšlienky. Hodiny ukazovali krátko po tretej,
ale pre mňa dnešný spánok skončil. Bála som sa, že sa tam znovu
vrátim...“

Novosadskí jednotári v Divadle
Andreja Bagara v Nitre
Komédia Sudcove starosti
pobavila členov COOP Jednota
Nitra. Pesničky, nenáročný dej,
situačný a konverzačný humor
spestrili jesenný októbrový večer
mnohým z nás. Priniesli zmenu
do všedných každodenných
večerov, odpútanie sa od bežných

Len tak...

Zem, po ktorej dennodenne
stúpame, tu bola od nepamäti a
bola nemým svedkom rôznych
udalostí, ktoré človeka posúvali
stále vpred, no niekedy aj vzad.
Možno, že aj vy ste si pri potulkách prírodou, či už sami alebo
s niekým blízkym, vzali do rúk
kus čerstvo preoranej zeme, pošúchali ju v dlani a privoňali k nej
len tak, ani nevediac prečo, pocítili tú silu prírody.
Ten pocit, ktorý sa dá prirovnať snáď iba ležaním na zelenej

starostí, úsmev, oddych a zábavu.
Organizovanie podujatia bolo
v rukách Mgr. Zlatice Slížikovej,
autobus zabezpečil obecný úrad.
Dobrej zábavy nikdy nie je
dosť, a tak je predpoklad, že
organizovanie podujatia nebolo
posledné.

lúke s privretými očami a vdychovaním voňavého, slnkom prehriateho vánku, niekde pri dome
starých rodičov.
Cítili ste to...?
Ja áno a chcel by som, aby to
cítili všetci. Aj naše deti a ich deti
tiež.
Chráňme si tú našu prírodu
a okolie v ktorom žijeme, kde
sme prežili naše detstvo a huncútstva s kamarátmi, veď príroda
nám to dobro určite vráti.
Možno stačí iba málo, no v prvom rade treba chcieť.
Peter Matulník

OTVORENIE
„Kotrbálskeho leta“ – 2. ročník
Hurá prázdniny! Deťmi vytúžené dvojmesačné voľno sa
začalo. Kotrbál aj tento rok odštartoval letnú sezónu na spoločnom ihrisku. Hoci v sobotu 5. júla
počasie vyhlásilo štrajk, nezľakli
sme sa a guláš rozvoniaval, vábil
nás k ihrisku. Nakoniec aj počasie
doštrajkovalo, slniečko vykuklo
a zápolenie o medaily sa mohlo

začať. Všetkých čakal volejbal,
futbal, bedminton, basketbalový
kôš, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom. Nikoho neminula
medailová ani sladká odmena,
skvelý guláš (ďakujeme majstro),
a bez posedenia pri ohníku by sa
nám otvorenie leta veru nerátalo.
Tak ešte raz: „hurá prázdniny“!
Mgr. Zuzka Jančovičová
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Hodina poézie s Jankom Silanom
Tento rok je Kultúrnym rokom
Janka Silana, nášho rodáka, vzácneho človeka, básnika, katolíckeho kňaza. Pripomíname si v ňom
dve výročia. Jeho 100. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia.
V máji tohto roku som sa zúčastnila na spomienkovej slávnosti vo Važci pri príležitosti
30. výročia úmrtia básnika.
Potešilo ma s akou úctou
Važania spomínali na svojho kňaza. Tam sa zrodila myšlienka pripraviť hodinu Silanovej poézie v
našej obci.
Poéziu Janka Silana mám
veľmi rada. Obdivujem ho,
že aj napriek neľahkému životnému údelu (posledné roky strácal
zrak) všetko chválil a za všetko

ďakoval. Obľúbila som si najmä
tie básne, z ktorých sa zračí jeho
vrúcny vzťah k matke, aj tie ktorými chváli a velebí všetko dobré
a krásne. Silanova poézia učí človeka nachádzať radosť aj v drobných, všedných veciach. Nabáda
k viere v dobro ľudí, k láske a
pokore. Robí človeka lepším,
zušľachťuje ducha, posúva vpred.
A to nie je málo.
Aby sme si mohli obľúbiť jeho
poéziu, treba ju predovšetkým poznať. K tomu malo prispieť kultúrne podujatie, ktoré sa uskutočnilo
12. októbra 2014 v sále novosadského kaštieľa. Dobrá, všestranná
propagácia, krásny slnečný deň,
dôstojné priestory kaštieľa dopomohli k veľmi peknej účasti na

podujatí.
V príhovore pani Marta Rebrová predstavila básnika – jeho
neľahkú životnú púť, kňazské
pôsobenie v podtatranskom kraji
a úskalia v jeho básnickej tvorbe.
Literárne pásmo – to bol stručný prierez jeho života a básnickej tvorby. V podaní recitátoriek
Zuzany Krčmárovej, Miriam
Šmitalovej a Mariany Štefankovej odzneli básne – spomienky
na študentské roky, vrúcny vzťah
k matke, láska k tatranskej prírode, návraty domov, radosť z kňazského poslania. Hĺbku básnikových myšlienok umocnila hudba.
Sestry Ema a Tamara Barusové sa
predstavili hrou na ﬂaute a akordeóne. Potešili nás sviežimi rezkými melódiami na ľudové mo-

Už nepríde
Známy horolezec, polárnik, cestovateľ, geograf, pedagóg, publicista a spisovateľ RNDr. František
Kele už nie je medzi nami. Zahynul v svojich milovaných Tatrách
počas pretekov vysokohorských
nosičov na mieste, ktoré dobre poznal. V nedeľu 19. októbra 2014
si ho hory zobrali navždy.
Našu základnú školu navštívil
viackrát. S otvorenými ústami a
so zatajeným dychom sme my,
pedagógovia i žiaci, počúvali tohto
skromného a múdreho človeka, ktorý
uskutočnil tri cesty
okolo sveta, prvú
výpravu z Československa na Mount
Everest, prvú výpravu na severný
pól, navštívil Antarktídu. Po návrate
domov
poznatky
z ciest spracoval
tak, aby ich čo naj-

zaujímavejšie priblížil svojim čitateľom. Vydal 35 kníh, zaslúžil
sa o to, aby v Ekvádore a Brazílii
bola osadená freska M. R. Štefánika, ktorý tam pôsobil ako geograf
a astronóm.
Zachováme si ho v pamäti ako
vzácneho človeka, ktorý nekonečne miloval hory, vychutnával
ich ticho a kochal sa ich krásou.
Mgr. Blažena Mesárošová

Kvapka krvi
Vianočná kvapka krvi sa tento rok uskutočnila v pondelok
8. decembra. Darovať krv prišli
dobrovoľníci z našej obce, z obcí
Malé Zálužie, Kapince, Biskupová, Sila, Čab, Šurianky dokonca
až z Výčap-Opatoviec a z Nitry.
Poďakovať by sme sa chceli až
35 darcom, čím sa zvýšil počet
dobrovoľných darcov oproti minulým rokom. Teší nás, že sa našli
i noví prvodarcovia.

tívy. Tklivé melancholické tóny
klasickej hudby skladateľov
Ferdinanda Carulliho a Francisca
Tarrega vychádzali zo strún gitary
Juraja Kopáčika. Stačilo privrieť
oči, započúvať sa do dojímavej
hudby a nechať sa unášať na nádherné miesta, ktoré si každý nosí
vo svojom srdci.
Reakcia publika na program
bola veľmi srdečná. Dojatie, v oku
sem-tam kradmá slza, vďačnosť.
Dobrý úmysel, vydarené podujatie, nevšedný umelecký zážitok,
spokojnosť na strane publika,
účinkujúcich i organizátorov.
Ak poézia Janka Silana pohladila našu dušu, potešila srdce,
potom podujatie splnilo svoj cieľ.
Mgr. Valéria Fúsková
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Výlet do Vysokých Tatier

Šarkaniáda
Tento ročník obľúbenej Šarkaniády sa skutočne vydaril.
Počasie nám mimoriadne prialo.
Na tvárach nás šteklilo jesenné
slniečko a šarkanov do výšav
unášal silný vetrisko. A bolo ich
veru plné nebo. Nad Nové Sady
sa vzniesli sovy, draky, orly a iné
pestrofarebné šarkany s dlhými
chvostiskami. Ani tento rok na
nás nezabudli múdri poľovníci a
ukázali nám ako cvičia svojich

psíkov, dravcov a previedli nás
náučným chodníčkom. Pán Balúch nám zase ukázal ako správne
mieriť na terč a spolu s kamarátmi sme si užili hry od výmyslu
sveta. Smäd aj hlad sme zažehnali poslednou tohtoročnou opekačkou a večer zaspali, akoby nás
do vody hodil. Ďakujeme všetkým maminám, ockom, starým
rodičom a kamarátom, že sme sa
spolu mohli stretnúť a tešíme sa
o rok priatelia.
Mgr. Zuzka Jančovičová

Jedno slnečné augustové ráno
som cestovala do Nitry autobusom. Pred budovou COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
som sa stretla s ďalšími členmi
a spoločne sme išli na pracovné
trojdňové stretnutie funkcionárov členskej základne, ktoré sa
konalo v hoteli „Hutník“ Tatranské Matliare. V roku 1915 bol
v Tatranských Matliaroch zriadený vojenský lazaret na liečbu
tuberkulózy. Na jeho mieste dnes
stojí hotelový komplex Hutník.
V týchto miestach sa liečili aj
český prozaik Franz Kafka a slovenský básnik Fraňo Kráľ, ktorý
tu získal aj podnety na napísanie
dvoch kníh pre deti – Jano a Čenkovej deti. Túto časť Vysokých
Tatier obľuboval aj bývalý československý prezident Ludvík Svoboda. Na svoje olympijské víťazstvo sa tu dokonca pripravoval
aj Emil Zátopek.
Ubytovaní sme boli v hoteli,
kde sa k nám pripojili členovia
z Trebišova. Popoludní sme si

prehliadli okolie a oboznámili sa
s poskytovanými službami hotela
– bazén, sauna, internet a iné.
Druhý deň pobytu sa začal splavom po rieke Dunajec.
Atrakciou tohto územia je splav
na drevených pltiach najväčším
kaňonom v Strednej Európe –
kaňonom rieky Dunajec. Popoludní bola prehliadka múzea
v Červenom Kláštore.
Program tretieho dňa v dopoludňajších hodinách začal návštevou Múzea liptovskej dediny
v Pribyline. Pri výklade sme sa
dozvedeli veľa nových informácií. Po obede v Ružomberku nastal čas návratu domov. Spevom
a tancom sme sa rozlúčili s priateľmi z Trebišova.
So spevom obohateným hrou
na harmonike a s veselou náladou
sme sa vracali domov.
Prežili sme pekné dni v spoločnosti príjemných ľudí a domov
sme odchádzali s novými zážitkami, informáciami a spomienkami.
Mgr. Zlatica Slížiková

mienky, porozprávali sa o živote,
úspechoch i trápeniach. Treba
povedať, že každé obdobie života
má svoje pôvaby. Dôkazom toho

sú aj takéto výnimočné stretnutia
s ľuďmi, ktorých sme na svoje životnej púti stretli.
Mgr. Marta Rebrová

Stretnutie po rokoch...
Presnejšie po 55-ich sa stretli bývalí spolužiaci a ich učitelia zo základnej 8-ročnej školy
v Nových Sadoch.
Ich prvé stretnutie bolo v školskom roku 1954 – 1955. V piatej
triede sa vtedy stretli deti z Čabu,
z Nových Sadov, z Malého Zálužia a zo Sily. Spolu 49 žiakov v
jednej triede. Po 55-ich rokoch na
stretnutie nás prišlo 21.
Po neformálnom zvítaní a spoznávaní naše kroky smerovali do
základnej školy. Porovnávali sme
neporovnateľné – podmienky súčasných žiakov, ich triedy a tie
naše spred rokov „ Na kočacom
zámku“, na Funcíne i v kaštieli.
Patrili sme medzi posledných,

ktorí navštevovali triedy v kaštieli. Aj ten sa zmenil na nepoznanie.
Po múzeu nás sprevádzala Zuzka
Krčmárová. Zaujímavo rozprávala o jednotlivých exponátoch, či
o rodákovi – básnikovi a kňazovi
Jankovi Silanovi. Jej rozprávanie
bolo prerušované našimi spomienkami, zvlášť spomienkami
jedného z nás, ktorý v kaštieli aj
býval.
Po prehliadke múzea nasledovalo občerstvenie a rozprávanie
o tom, čo sme prežili za 55 rokov
odlúčenia. Pozvanie prijali aj pedagógovia – triedna pani učiteľka
Mosná, pán učiteľ Čukan a pani
učiteľka Moravčíková. V príjemnej atmosfére sme si oživili spo-
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Výsledky komunálnych volieb v Obci Nové Sady
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)

STAROSTA
Por.č. Meno a priezvisko
1.
2.
3.

Silvia Halvoníková
Ing. Miroslav Sako
Ing. Milan Pleško

Počet hlasov
vol.ob. 1
Nové Sady
233
206
55

Počet hlasov
vol.ob. 2
Sila
97
35
10

Počet hlasov
spolu
330
241
65

POSLANCI - ZVOLENÍ POSLANCI PODĽA OBVODOV
Blahoželáme
mladomanželom
Marián Tomša – Denisa Varagová
Lukáš Mareček – Ing. Lucia Tomková
Juraj Gregor – Martina Chovancová

Prišli na svet
Damian Ešše
Filip Kadnár
Alex Zeleňák
Jakub Ábel
Tobias Kukučka
Alžbeta Ďurková
Radko Cok
Timea Hanusová
Tereza Matulníková

Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko
Oto Zelenák
Ing. Martin Ingeli
Dušan Drietomský
Silvia Halvoníková
Ing. Milan Pleško
Milan Štefánik
Peter Fačkovec
Jozef Štefanka
Stanislav Daniš

Vol. obvod
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Sila
Sila
Sila

ZVOLENÍ NÁHRADNÍCI ZA POSLANCOV PODĽA OBVODOV
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meno a priezvisko
Milan Krošlák
Karol Černický
Katarína Boorová
Monika Fikr
Dominik Poništ
Matej Balla
Diana Múthová
Augustín Hurta

Vol.obvod
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Nové Sady
Sila

Navždy nás opustili
Katarína Rizeková
Jaroslav Pudelka
Ján Pinkava
Jozef Pinkava
Amália Rizeková
Rozália Belaňová
Barbora Danišová

Počet hlasov
174
155
136
124
119
118
80
61
Predseda miestnej volebnej komisie
Elena Pavlovičová

Naši noví obyvatelia
Petra Hanusová
Marek Hanus
Adam Hanus
Adela Hanusová
Ing. Miloš Husák
Mgr. Ľubica Husáková
Ján Michalík
Ing. Rastislav Duračinský
Mgr. Nina Csákayová
Mariana Lendelová
Patrícia Hanusová
Milan Hanus
Roman Michalec

Počet hlasov
293
278
266
227
197
189
104
98
68

Noc s divadelnou rozprávkou
V piatok 3. októbra 2014 večer
prekvapil okoloidúcich nezvyčajný
ruch a svetlo v budove základnej
školy. To žiaci šiestej triedy vymenili pohodlné postele a teplučké
paplóny za žinenky a spacie vaky.
V popoludňajších hodinách si
zašportovali a zasúťažili spolu
s pánom učiteľom
Ručkayom a pani učiteľkou Valentovou.
Ale kto by športoval
s prázdnym žalúdkom? Všetci ocenili pečené kuriatko,
zemiaky a kompót.
Ďalšou úlohou popoludnia bolo pripraviť
si náhradné postieľky. A tak sa žinenky
a gymnastický pás
presťahovali do učebne angličtiny a zrazu
z nich boli celkom
pohodlné lôžka. Každý si musel
pripraviť svoje miestečko presne
podľa príslovia: ,,Ako si ustelieš,
tak budeš spať.“
Večerný program bol bohatý. Po
športovaní a pripravovaní nocľa-

hárne všetci riadne vyhladli. Ale
tentoraz ich nečakal plný tanier –
večeru si museli pripraviť sami. Po
skupinkách sa menili na kuchárov
a pripravili si pizzu podľa vlastného receptu. Hlavným bodom
programu však bolo divadelné
predstavenie. Chlapci i dievčatá sa
zmenili na rozprávkové postavičky

a aby delenie postáv bolo spravodlivé, svoje bábky si vyžrebovali.
Ožili Tri prasiatka, Červená čiapočka i Sedem kozliatok. Vplyvom
krízy boli síce kozliatka len tri, ale
rozprávke to neuškodilo. Každá

rozprávková skupinka si musela
pripraviť aj kulisy a tak vyrástol
les a postavili sa domy pre prasiatka i babičku. Všetci prejavili svoju fantáziu i veľký herecký talent.
Horná chodba sa ozývala vtipnými
dialógmi a hlasným potleskom.
Nadišiel čas nočného odpočinku. Konečne zavládlo v škole ticho, ktoré však o polnoci narušilo
hrôzostrašné zavýjanie psa, prskanie divej mačky a tajuplné kroky. Prvý strach o
chvíľu vystriedala bojová
nálada a tak duch učiteľ
grófskych detí nakoniec
utekal pred skupinou
vankúšmi vyzbrojených
dnešných detí.
Ranné vstávanie bolo
dosť ťažké. Niektorí by
si boli ešte pospali, ale
podrezané jazýčky nemenovaných dievčat im
v tom zabránili. Spoločné
raňajky a vrátenie triedy
i cvičebného náradia do
pôvodného stavu ukončili celú akciu. Ale všetci už teraz prehovárajú
pani učiteľku Slobodovú, aby si takúto ,,rozprávkovú noc“ najneskôr
o rok zopakovali.
PaedDr. Janka Slobodová
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Tutanchamon – jeho
hrobka a poklady

Čerešnička na torte v Čabe
„A teraz privítajme tých najmenších ale aj najzlatších. Je to
taká čerešnička na torte. Drobci,
kde ste?“. Takto pekne zavolali
a privítali detský folklórny súbor Pelikánik v druhú októbrovú
sobotu na javisko, v kultúrnom
dome v Čabe. Za bohatej účasti
súborov ako Čabanka, Hruboňovčanka, Šuriančanka, Lúč, Lužiančanka, Podhoranka, sa konalo
podujatie s názvom „Poďakovanie
za úrodu“.
Vystúpenie si po prvýkrát vyskúšali aj noví členovia – nové
posily, ktorí prišli na septembrový
nábor. Po dlhšom čase tak mohla
vedúca Veronika Ešše chystať aj
chlapčenský kroj a to pre najmladšieho chlapčeka Danka.
Vystúpenie začínalo samostatnou piesňou štyroch dievčat v
krásnych bielo-modrých krojoch,
ktoré držiac sa za ruky halúzkami
nôtili:

„Vŕba, vŕba, daj mi muža,
červeného ako ruža,
sladučkého ako med.
Vŕba, vŕba, daj mi vlasy,
za tri pásy.
Ak nám ho nedáš,
o rok nás tu zas máš.“
Pridali sa aj ďalšie deti a všetci tak pokračovali v choreograﬁi
a piesňach, ktoré sú charakteristické pre tému „Poďakovanie za
úrodu“.
Zo sály bolo počuť nielen radostné tlieskanie, ale bolo cítiť, že
sú tam správni ľudia na správnom
mieste, že sú tam ľudia, ktorí sa
zaoberajú folklórom a sú radi, že v
tejto tradícii pokračujú aj najmenší, ktorí to robia naozaj s láskou.
Vedúca Veronika mala určite z
vydareného vystúpenia svojich
detí radosť a všetci spolu sa radovali nielen z opakovaného aplauzu od obecenstva, ale aj z maškŕt,
ktoré dostali.
Mgr. Anna Margetínová

Stredovek v Nitre
V nedeľu 21. septembra sme sa
dotkli histórie a vrátili sme sa do
stredoveku Nitrianskeho hradu.
Prvým zastavením bola Vazulova veža, kde nás privítal veľkomoravský veľmož, ktorý nám
predstavil rôzne historické zbrane (ich vznik, vývoj, historickú
funkciu) a dobové odievanie.
V diecéznom múzeu nás privítal stredoveký mních. Ukázal
nám spôsob písania hlaholiky na
voskovú platničku, oboznámil
nás so stredovekou vzdelanosťou
a spôsobom výučby. Stredovekú
atmosféru dotvárala živá dobová
hudba na nádvorí Nitrianskeho
hradu. O skvelý zážitok bolo teda
postarané.
Mgr. Lucia Valentová

,,Vidím úžasné veci!“ povedal
Howard Carter, keď po prvýkrát
nahliadol do Tutanchamonovej
hrobky.
Úžasná výstava o archeologickej i historickej udalosti minulého
storočia, ktorá sa konala v Bratislave, nás nenechala chladnými.
Pre históriu zapálené duše to bola
príležitosť vidieť niečo výnimočné.
Napriek nepriazni počasia
(žeby faraónova pomsta) sme sa
šťastne dostali do Incheby v Bratislave a púť do dávnej minulosti
ľudstva mohla začať.
S malými dušičkami sme vstúpili do výstavných priestorov a šli
sme v šľapajach slávneho egyptológa, ktorý v roku 1922 objavil
hrobku faraóna Tutanchamona.
Všetky posvätné predmety, sošky,
šperky aj sarkofágy ležali na rovnakých miestach, ako boli kedysi
nájdené. Ohúrilo nás bohatstvo
výbavy v pohrebnej komore.
V prítmí miestnosti mnohí z nás
čakali aj útok ochrancov posmrtného pokoja faraóna. Miestnosť
po miestnosti sme prechádzali a

naše ústa sa otvárali údivom nad
bohatstvom, ktoré patrilo len jednému človeku.
Viac ako tisíc predmetov historicky nevyčísliteľnej hodnoty,
vrátane zlatého sarkofágu a slávnej posmrtnej masky zo zlata, to
všetko predstavovalo bohatstvo a
moc tohto vládcu.
Napriek tomu, že išlo len o kópie predmetov zo slávnej hrobky,
boli sme v nemom úžase. Videli
sme to, čo Howard Carter v roku
1922. Videli sme úžasné veci tak,
ako ich videli objavitelia hrobky
a pokladu faraóna Tutanchamona.
Naša exkurzia do minulosti
bola veľkým dobrodružstvom
pre všetky zmysly. Priniesla poučenie, ohúrila svojou krásou,
bola ukážkou šikovnosti a umu
dnešného človeka napodobniť
a oživiť dávnu minulosť.
Na záver len zamyslenie.
Ak mal Tutanchamon vo svojej
hrobke takúto nádheru, čo za nádheru ukrývali hrobky od Tutanchamona významnejších a slávnejších faraónov.
Mgr. Mário Ručkay

Jabĺčko školy 2014
Tradičná súťaž o najkrajšie
jablko školy začala v tomto
školskom roku písať už svoju
piatu stranu. Našu chodbu tak
opäť ozdobili variácie jabĺčok
rôznych farieb, veľkostí a
aj poučné texty, v ktorých
dominoval fakt, že jabĺčko je
ovocie plné vitamínov a malo
by byť súčasťou našej stravy a
zdravej výživy.
Piaty ročník sa opäť niesol v

znamení dominancie súťažiacich
z prvého stupňa, ktorí sa do tejto
súťaže aktívne zapojili vo veľmi
veľkom počte. Preto sme sa
rozhodli súťaž rozdeliť na súťaž
žiakov prvého stupňa a žiakov
druhého stupňa.
Porota zložená z vyučujúcich
a žiakov rozhodovala o víťazoch
a potom už nasledovala tradičná
ochutnávka.
Mgr. Mário Ručkay
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Vianočná besiedka
Začalo to nenápadne. Najskôr
sa na školskej chodbe objavil vianočný stromček a vôňa ihličia.
Potom všade zavládol pracovný
ruch, pribudla slávnostná výzdoba
a kulisy. Triedy sa zmenili – „nasťahovali“ sa do nich vianočné
darčeky, ktoré vyrobili žiaci, uči-

telia a niektorí rodičia. V piatok
podvečer pribudli diváci – rodičia, starí rodičia, bývalí učitelia či
žiaci, široká verejnosť. Vianočná
besiedka mohla začať. Úvodné
slovo patrilo pani riaditeľke Mgr.
Jane Gaťárovej, program uvádzali
dvaja šikovní moderátori Katka
Turanová a Timko Halvoník zo

Stretnutie s Mikulášom

siedmej triedy. Do programu sa
zapojili hlavne žiaci prvého stupňa, deti z materskej školy a zo súboru Pelikánik, tanečníci z tanečných krúžkov. Ich vystúpenia boli
milé, zaujímavé, vložili do nich
nielen svoj um a šikovnosť, ale
hlavne svoje srdiečka. Po skončení programu mohli všetci ochutnať vianočný punč, kapustnicu,
lokše a iné dobroty. V ponuke
boli aj rôzne darčekové predmety

s vianočnou tematikou vyrobené
našimi žiakmi, ktoré si záujemcovia mohli kúpiť.
Takto nenápadne, bez okázalej výzdoby, hlučnej hudby či
reklamných letákov, k nám prišli
Vianoce. A dostali sa až do našich
sŕdc. Ďakujeme všetkým deťom,
pedagógom a vedúcim krúžkov,
ktorí nám to umožnili.
Mgr. Emília Kulíšková
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Nohejbalový
turnaj
Začiatkom letných prázdnin
2014 sa skupina mladých športovcov rozhodla zorganizovať
turnaj v nohejbale.
A tak sa 12. júla v dopoludňajších hodinách stretli na multifunkčnom ihrisku v Nových
Sadoch. Patronát nad turnajom si
vzal Michal Homa z pohostinstva
RUBIKON, ktorý bol zároveň aj
hrajúcim kapitánom svojho tímu.
Turnaja sa napokon zúčastnilo
sedem mužstiev, ktoré ho odohrali systémom každý s každým.
Po viac ako siedmych hodinách
skvelých súbojov napokon vzišlo toto poradie: 1. KAMZÍK „A“
– Ján Kadja, Lukáš Krasňanský,
Peter Náhlik, 2. RED DEVILS –
Kristián Kukučka, Kristián Kras-

FUTB. TABUĽKY
II. A trieda – muži

ňanský, Tomáš Bednárik, 3. RUBIKON – Michal Homa, Marek
Riečičiar, Tomáš Sulík, 4. CITIZENS – Maroš Rabjanský, Marek Chmelan, Martin Andacký,
5. BALÚCH TEAM – Milan Balúch, Peter Galbavý, Ján Tomovič, 6. KAMZÍK „B“ – Marián
Pristaš, Jozef Krčmár, Vladimír

Močol, Jozef Mako ml., 7. TÍM
SNOV – Štefan Kopčan, Andrej
Fiam, Peter Farkaš.
Pohostinstvo RUBIKON sa
postaralo nielen o občerstvenie a
guláš, ale aj o ceny pre najlepšie
tímy. Dúfame, že budúci rok sa
zídeme v ešte väčšom počte.
P. N.

Šport v Nových Sadoch - Naši športovci
Ladislav Fábry – organizovanie športového života v obci. Jeho
celoživotným krédom sa stal futbal, ktorému zostal verný po celý
život. S organizovaním športu začínal už v mladosti. Významnou
mierou sa zaslúžil o rozvoj futbalu a hádzanej v Nových Sadoch.
Ako futbalista organizoval rôzne
športové podujatia.
Narodil sa 12. júna 1930 na
Kotrbáli rodičom Márii Fábryovej rodenej Žemlovej a Vojtechovi Fábrymu. Ako dieťa mal
svoje povinnosti pomáhať rodičom v okolí domu a v záhrade.
Veľmi rád hral futbal na pažiti na
Kotrbáli, kde si chlapci zhotovili
dve bránky z dreva. Najskôr hrali
„handerbačkou“. Na zápas nastúpilo družstvo Kotrbál a Ingeliovci. Neskôr si kúpili spoločne
loptu „gumenicu“ a hrali s ňou.
Druhé ihrisko bolo už lepšie.
Nachádzalo sa za kultúrnym domom, na ktorom hrávali mladší
chlapi už s koženou futbalovou
loptou. Hrali v zložení – Viliam
Slížik, Otto Škvaril, Ondruškovci, Milan Tomka, Štefan Krčmár
a ďalší. Hrali s radosťou a tešili
sa z každého zápasu. Najlepším
strelcom bol Viliam Slížik z Nových Sadov. V rámci okresu hrali
I. – II. triedu.
Zo starších chlapov hrali – Ján
Mičina, Vendelín Kopáčik, Milan
Michalík, Ičo Gašparík z Malého Zálužia, ktorý bol najlepším
strelcom. Z Malého Zálužia odišiel pracovať do Bratislavy. Popri
zamestnaní študoval v Bratislave

telovýchovu. Ičo Gašparík bol
majstrom Slovenka v ľahkej atletike v behu na 100 m. Po skončení školy pracoval ako predseda
telovýchovy Slovenska.
V roku 1963 športovci a priaznivci športu brigádnicky vybudovali futbalové ihrisko pri železničnej stanici, súčasťou ktorého

boli šatne, vodovod, sociálne zariadenia a areál oplotili. O výstavbu sa najviac pričinili predseda MNV Igor Lavo, riaditeľ ZDŠ
Jozef Veľký a pracovníci závodu
ELP Čab Viktor Ondruška, Vendelín Kopáčik a Ladislav Fábry.
Športová organizácia pracovala
pod názvom TJ Slávia Nové Sady
a mala 102 členov, jej predsedom
bol v tom období učiteľ Viliam
Navrátil. V II. A triede hrali futbalisti – Jaroslav Stejskal, ktorý
bol najlepším strelcom, Milan
Tomka, Ondruškovci a iní.
Po ukončení základnej školy sa
Ladislav Fábry išiel učiť za strojného zámočníka do BEZ-ky v
Bratislave, kde aj pracoval až do

vojenčiny. Po ukončení základnej
vojenskej služby nastúpil späť do
závodu BEZ.
Oženil sa a za manželku si
zobral Jozefínu Černickú z Nových Sadov. Žili na Kotrbáli štyri
roky u rodičov, odtiaľ dochádzal
za prácou do Bratislavy. V roku
1956 sa im narodil syn Ladislav,
v tom roku si kúpili pozemok
v Nových Sadoch a začali stavať. Do jedného roka sa nasťahovali, hoci dom nebo dokončený. Po ôsmych rokoch v
Bratislave zmenil zamestnanie
a išiel pracovať do EPL Čab,
kde pracoval tridsať rokov a
odtiaľ išiel do dôchodku.
Vo svojom voľnom čase
rád chodil na hádzanú a futbal, ktorému venoval najviac
voľného času, nakoľko dlhé
roky pracoval ako hospodár telovýchovnej jednoty, čítal knihy a
dodnes sa venuje svojej záhradke.
Manželia majú štyroch synov a
jednu dcéru. Synovia hrali všetci
futbal a dcéra Ľubka hádzanú.
Najviac zapálený pre futbal boli
synovia Miroslav, Juraj a Marek.
Miroslav hral futbal dlhé roky za
Nové Sady a Šurianky, teraz sa
mu venuje už len rekreačne. Juraj
hral za Nové Sady a Šurianky a
dnes pôsobí ako rozhodca Oblastného futbalového zväzu v Nitre.
Marek okrem svojho pôsobenia
v Nových Sadoch a v Šuriankach
pôsobil aj v II. lige vo Vrábľoch.
Vnuci Erik a Matej hrajú za Veľký Cetín, Marek hrá za FC Nitra
U 17 a vo svojej kategórii bol

Klub
Z
1.Svätoplukovo 13
2.Veča
13
3.Rumanová
13
4.KráľovánadVh. 13
5.Čakajovce
13
6.Rišňovce
13
7.Jarok
13
8.Žiharec
13
9.NovéSady 13
10.Hájske
13
11.Lukáčovce 13
12.Kynek
13
13.Mojmírovce 13
14.TrnovecnadVh.13

V
10
9
9
8
7
6
6
5
5
4
3
4
3
0

R P
0 3
2 2
1 3
2 3
3 3
3 4
0 7
2 6
1 7
2 7
4 6
0 9
1 9
3 10

SkóreBody
42:19 30
31:26 29
23:15 28
31:13 26
19:11 24
24:19 21
27:23 18
22:25 17
28:26 16
25:27 14
22:33 13
19:37 12
17:33 10
6:29 3

Dorast - skupina B
Klub
1.KráľovánadVh
2.TrnovecnadVh
3.Vinodol
4.Mojmírovce
5.NovéSady
6.Vlčany
7.Jarok
8.HornáKráľová
9.Čechynce
10.Jelenec
11.Cabaj-Čápor
12.Rumanová
13.Diakovce
14.D.Obdokovce

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

V
11
10
10
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2

R
1
1
1
2
3
2
2
2
2
4
2
1
1
2

P
1
2
2
5
5
6
6
6
6
5
7
9
9
9

SkóreBody
51:12 34
42:12 31
46:17 31
21:23 20
22:30 18
37:28 17
42:36 17
35:38 17
28:33 17
23:23 16
34:56 14
26:48 10
17:44 10
18:42 8

P
0
2
2
3
3
5
5
5
0
8

SkóreBody
51:6 24
49:17 18
25:7 16
24:9 15
24:18 15
17:38 7
9:31 5
13:38 5
0:0 0
0:48 0

Žiaci - skupina C
Klub
1.Zbehy
2.Lužianky
3.Báb
4.Výč.-Opatovce
5.NovéSady
6.Rišňovce
7.VeľkéZálužie
8.Lukáčovce
9.Voľno
10.Alekšince

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
0
8

V
8
6
5
5
5
2
1
1
0
0

R
0
0
1
0
0
1
2
2
0
0

vyhodnotený ako najlepší futbalista a strelec gólov. Mário hrá súčasne v Šuriankach, kde je na hosťovaní z Nových Sadov.
Manželia majú osem pravnukov
a dúfajú, že aj z nich bude niektorý
futbalista.
Dňa 12. júna 2014 sa Ladislav
Fábry dožil 84 rokov. Pri tejto príležitosti mu srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia do ďalších
rokov.
Mgr. Zlatica Slížiková
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Pelikán

Vývoz komunálneho a separovaného
odpadu od 1. januára 2015
Zákonom č. 268/2014 Z. z. zo
16. septembra 2014 bol zmenený a
doplnený zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Na základe tohto zákona bolo
prijaté nové všeobecne záväzné
nariadenie Obce Nové Sady o
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Od 1. januára 2015 dochádza k
zmene v platbe za vývoz komunálneho odpadu. Bude zavedený
paušálny poplatok na osobu a deň
pre všetky fyzické osoby – občan
prihlásený na trvalý pobyt, občan
prihlásený na prechodný pobyt,
vlastník nehnuteľnosti – stavby,
ak nie je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt a to vo výške

0,0411 € za osobu a deň, čo je 15,00
€ na osobu na rok. Povinnosť platiť
poplatok vzniká 1. januára a končí
31. decembra príslušného kalendárneho roka. Poplatník je povinný
oznámiť obci všetky zmeny osobných údajov, ktoré ovplyvňujú
výšku poplatku – t. j. narodenie
dieťaťa, úmrtie člena domácnosti,
prihlásenie alebo odhlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt. Znížiť
alebo odpustiť poplatok je možné
len základe individuálnej žiadosti
jednotlivých poplatníkov a to pri
splnení podmienky, že sa viac ako
90 dní v roku zdržuje mimo miesta
trvalého pobytu.
Žiadosť musí byť podložená týmito dokladmi:
- Pri dlhodobom pobyte mimo
trvalého bydliska z dôvodu výko-

nu práce alebo štúdia a ak je tam
prihlásený na prechodný pobyt
– potvrdenie o zaplatení poplatku
za komunálny odpad na území inej
obce alebo mesta – v takomto prípade bude poplatok odpustený. Ak
nebude predložený uvedený doklad, je povinný zaplatiť poplatok
v plnej výške.
- Pri dlhodobom pobyte v zahraničí – povolenie na pobyt v inom
štáte, alebo potvrdenie, že sa zdržiava určitú dobu na území iného
štátu, resp. fotokópiu vycestovacej
doložky, pracovného povolenia,
pracovnej zmluvy a pod.
- U študentov vysokej školy potvrdenie o návšteve školy a pobyte
na internáte alebo v podnájme a
pod – poplatok môže byť znížený
o 50 %.

VIETE ŽE?
• Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových
plechoviek môže byť jeden
bicykel
• 30 vyzbieraných plastových
ﬂiaš je potrebných na výrobu jednej ﬂeecovej bundy
• Zo 150 vyzbieraných plastových ﬂiaš môže byť jeden koberec
• Z nápojových kartónov sa
stávajú darčekové tašky
• Z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok
• Z oceľových plechoviek sa
stávajú kľúče
• Z recyklovaného papiera sa
vyrábajú napr. puzzle

Čestné vyhlásenie nie je podkladom na zníženie alebo odpustenie poplatku!

Podmienky vývozu komunálneho
a separovaného odpadu po zaplatení poplatku:
V sume 15 € na osobu je započítané:
1. 26 x vývoz komunálneho odpadu, 2 x veľkorozmerný odpad, 2
x nebezpečný odpad,
2 x elektroodpad, 9 x papier, 10
x plasty,15 x bioodpad podľa harmonogramu vývozu na rok 2015,
ďalej sklo, stavebný odpad.
2. Pri vývoze komunálneho odpadu môže dvojčlenná domácnosť
na jeden vývoz vyložiť jednu 110
litrovú nádobu alebo 120 litrovú
nádobu. Troj a viac členná domácnosť môže vyložiť dve 110 litrové
nádoby alebo 120 litrové smetné
nádoby, alebo jednu 240 litrovú
smetnú nádobu.
3. Každá domácnosť, ktorá zaplatí poplatok za vývoz odpadu
dostane nálepku podľa veľkosti
smetnej nádoby a podľa počtu členov domácnosti. Smetná nádoba,
ktorá nebude označená nálepkou,
nebude vyvezená.
4. Komunálny odpad, ktorý
bude vo vreciach, nebude vyvezený.
5. Pri plastoch môžu byť okrem
smetnej nádoby použité aj vrecia,
ale tieto sa nebudú vysýpať, to
znamená, že vrece nebude obča-

novi vrátené.
6. Podnikatelia sa môžu zapojiť
do separovaného zberu, ale smetné nádoby si musia zabezpečiť
na vlastné náklady. Ich veľkosť
a počty musia nahlásiť na Obec
Nové Sady, aby sme vedeli 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 €
Lístky, ktoré sa používali v roku
2014 na vývoz komunálneho odpadu, sa môžu použiť len do konca roka 2014. Od 1. januára 2015
budú prvé vývozy bez lístkov. Po
zaplatení poplatku dostane každá
domácnosť nálepky a po 15. januári 2015 už budú vyvezené len
tie nádoby, ktoré budú označené
nálepkou.
Upozorňujeme všetkých občanov na správne používanie
farebných smetných nádob.
1. Čierna alebo kovová smetná nádoba – komunálny odpad.
2. Žltá – plasty.
3. Modrá – papier.
4. Hnedá – biologický odpad.
V prípade zámeny nebude smetná nádoba vysypaná (napr. komunálny odpad v hnedej smetnej
nádobe).

Ponitrianske združenie
obcí pre separovaný zber a
nakladanie s odpadmi
Pozostáva zo 63 obcí 3
okresov:
Nitriansky okres: 47 obcí
Topoľčiansky okres: 14 obcí
Šaliansky okres: 2 obce
• Rozloha viac ako 800 km²
• Viac ako 77 400 obyvateľov
• Takmer 25 000 domácností
Činnosť združenia
je zameraná na:
• Dlhodobú realizáciu
separovaného zberu odpadu
v obciach
• Dotrieďovanie a
zhodnocovanie
vyseparovaných zložiek
• Zabezpečenie zberu, zvozu a
zneškodnenia nevytriedeného
komunálneho odpadu
• Vybudovanie dotrieďovacieho
centra, kompostárne,
vozového a technologického
parku

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015
Obec Nové Sady - PZO
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25.4.2015 - jarný
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
pristavenie kontajnera , vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok )
PAPIER + KOVOVÉ OBALY

december
Pia

4
11
18
Sob 27

17.10.2015 - jesenný

plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsových výrobkov, rýb a zeleniny
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
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.

Spomienková slávnosť k 100. výročiu narodenia Janka Silana

