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Aby ste v čarovnej
atmosfére Vianoc zabudli
na starosti všedných dní
a Nový rok prežili čo
najlepšie Vám zo srdca
praje redakcia.
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Vážení občania,

Prajeme šťastné a veselé...
Zima je síce studená, ale na
huňatý kožuštek pani Zimy
môžu spomínať už len naši
rodičia a starí rodičia. Asi aj
ona sa snaží kráčať s módou a
namiesto teplého kožúška nosí
čoraz častejšie tenkú štólu.
Akosi prestali platiť aj staré
známe pranostiky. Po Kataríne
na blate, vôbec nemusia byť
Vianoce na ľade. Čím nás teda
dokáže ešte zima očariť?
Našťastie
má
svojho
verného sluhu, mrázika, ktorý
na našich oknách vymaľuje
takú
krásnu
mozaiku
exotických kvetov, že mu
maliari môžu iba závidieť.
Vodu na rybníkoch, potokoch
a jazerách premení z večera
do rána na zrkadlo a voda
kvapkajúca zo striech sa
jeho kúzlami mení na ľadové
cencúle sťa ostré hroty šípov.
A čo by to bolo za zimu
keby neboli Vianoce? Sviatky,

Milí čitatelia,
prajeme Vám krásne a
veselé Vianoce. Nech sú
sviatkami plné lásky, pokoja a
oddychu. Nech je Vaše srdce
obklopené láskou všetkých
blízkych a žiari šťastím jasne
ako Betlehemská hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete
veľa darčekov, ktoré Vás pri
srdiečku zohrejú a zažijete
chvíle, na ktoré budete vždy s
úsmevom spomínať.
Veselé Vianoce a všetko
dobré v novom roku 2014 Vám
želá redakcia.

na ktoré sa teší azda každý
človek na zemi, či už je dieťa
alebo stará mama. Dokonca aj
maličkému dieťatku v perinke
sa rozžiaria očká pri pohľade
na rozsvietený vianočný
stromček. Tento čas sa podobá
tej najkrajšej rozprávke. Čaro
Vianoc spočíva v tom, že
sa rodina možno po dlhšom
čase, zíde pri štedrovečernom
stole a s čistým srdcom privíta
Ježiška. Vtom, že ocko osadí
živý stromček a deti ho zdobia
a tešia sa, kým mama pečie
kapra a medovníky. Zabalené
darčeky netrpezlivo čupia pod
vianočným stromčekom ako
hríbiky a čakajú na rozbalenie.
Každému sa plnia túžobne
očakávané priania. Vianočná
hudba sa zakráda do našich
sŕdc a vytvára sviatočnú
atmosféru. Všetci si v kútiku
duše prajeme, aby tieto
sviatky trvali večne.

dovoľte mi, obzrieť sa za
rokom, s ktorým sa chystáme
rozlúčiť. Máme za sebou úlohy,
ktoré sa nám podarilo splniť a
pred sebou veľa takých oblastí,
ktoré na riešenie ešte len čakajú.
V roku 2013 naša obec riešila
administratívne
ukončenie
projektu rekonštrukcie kaštieľa.
Napriek skutočnosti, že slávnostné
otvorenie kaštieľa prebehlo v lete
2012 a mnohí nezainteresovaní
by mohli považovať práce v
súvislosti s týmto projektom za
ukončené, preplatenie zostatku
nákladov zahrnutých v žiadosti o
platbu vo výške 305 308,93 Eur,
o ktoré sme žiadali v lete 2012,
sa uskutočnilo až v máji 2013.
Túto sumu sme realizátorskej
firme museli zaplatiť a čakať na
refundovanie nákladov zo strany
ministerstva, ktoré malo trvať tri
mesiace. Proces trval jedenásť
mesiacov. Napriek náročnej
situácii sa podarilo okolnosti
zvládnuť bez úveru z banky a bez
toho, aby obec zaplatila jediné
euro na úrokoch. Dlhotrvajúci
proces preplácania žiadostí o
platbu zo strany nadriadeného
orgánu, podľa môjho názoru,
neprispieva k pružnosti v oblasti
čerpania dotácií z eurofondov.
Vo fašiangovom období sa
každoročne snažíme zachovať
vidiecku zabíjačkovú tradíciu.
Za všetkých, ktorí sú do tejto
aktivity
pracovne
zapojení,
môžem povedať, že ide „o sýtu
robotičku“. Všetkým, ktorí sú
ochotní prísť pomôcť, patrí veľká
vďaka, pretože práca začína už
v piatok popoludní, v sobotu sa
stretáme ráno okolo šiestej hodiny
a povinnosti končia neskoro
večer, keď rozvezieme všetko
požičané náradie. Rada by som
sa poďakovala aj tým, ktorí prácu
organizačného tímu odmenia
svojou účasťou aj v nepriaznivom
počasí. Hoci by sme si želali, aby
podujatia organizované obcou
vonku boli vždy v peknom počasí,
tento fakt ovplyvniť nevieme.
Nájom veľkorozmerných stanov,
ktoré by nepriaznivý dopad zlého
počasia zmiernil, sa pohybuje
okolo 1 500 Eur, čo považujem za
neefektívny výdavok. Zahrejme
sa teda prácou a úsmevom a
nedajme sa odradiť ani daždivým
počasím.
V tomto roku sa nám podarilo

zabezpečiť napojenie budovy
základnej školy na verejnú
kanalizáciu. Realizácia tejto
prípojky bola dôležitá preto,
lebo po vysadení parku v
okolí kaštieľa, by sa nedala
zrealizovať bez zničenia zelene.
Dve umývadlá z dolných
tried sú síce odkanalizované
niekam
dostratena
(takéto
prekvapenia občas staršie budovy
skrývajú), avšak doriešenie ich
odkanalizovania nebude narúšať
výsadbu zelene. V budove
základnej školy na prelome rokov
2013/2014
zrekonštruujeme
kotolňu zo zdrojov na riešenie
havarijných
situácií
od
Ministerstva školstva SR. V starej
kotolni sa občas stávalo, že zhasli
všetky hrdzavé kotle, čo viedlo k
prudkému ochladeniu v budove.
Veríme, že nová technológia
prinesie väčšiu spoľahlivosť a
v neposlednom rade aj úsporu
energie.
Tak, ako som v dávnejšom
vydaní
nášho
občasníka
informovala, snažili sme sa
doriešiť nevyhovujúcu situáciu
s malou zastávkou v centre
obce. Vedľa existujúcej zastávky
bola osadená ešte jedna a novú
zastávku sa podarilo osadiť aj
pri hlavnú cestu. Tento projekt
bol realizovaný zo zdrojov
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja. Spôsob osadenia zastávky
pri hlavnej ceste vyvolal diskusie,
ku ktorým by som sa rada
vyjadrila. Ak si premyslíte, čo
miesto, kde sa čaká na autobus
potrebuje, prídete na to, že je to
autobusová čakáreň a spevnená
plocha vedľa nej, aby ľudia
vystupujúci zo zadných dverí
nevystupovali do blata. Dostanete
sa na výmeru 12 až 15 m². Ak
takýto objekt chcete umiestniť pri
hlavnej ceste, buď ho dáte tam kde
je teraz alebo ho budete posúvať
do strán. Posunutím vľavo by sa
autobusová čakáreň dostala pred
okná zrekonštruovaného domu.
Takýto výhľad by sa nám nikomu
nepáčil. Posunutím vpravo by
sme zasiahli do výjazdu z inej
brány. Po dohode s potenciálnou
vlastníčkou nehnuteľnosti (ešte
nie je vysporiadaný majetkovoprávny stav), sme sa dohodli na
súčasnom umiestnení. Rozumiem
tomu, že zmena vyvolá diskusie,
budem však rada, ak sa do nich
budú zapájať najmä tí, ktorých
sa zmena týka, prípadne, ak v
diskusii zaznejú konštruktívne
návrhy, ako veci zrealizovať inak.
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V tomto roku sa nepodarilo
doriešiť spevnenie svahu a
osadenie zábradlia pred domom
so súpisným číslom 47 a 405 a
odvedenie dažďovej vody pred
domom so súpisným číslom
181. Zdroje sme sa pokúšali
získať z Programu obnovy
dediny, z ktorého sa nám
podarilo prefinancovať náklady
na zakúpenie kontajnerov na
stavebný odpad a železo. Tento
problém budeme musieť vyriešiť
z vlastných zdrojov zrejme až v
roku 2015.
Z vlastných zdrojov sa podarilo
zakúpiť vianočné osvetlenie
na stromy, ktoré nám budú
skrášľovať centrum v Nových
Sadoch a v Sile. Exteriérové
osvetlenie, ktoré sa používalo
v časti Sila spôsobovalo v
poslednom čase skrat vo verejnom
osvetlení. V minulosti však dobre
poslúžilo, preto patrí vďaka tým,
ktorí sa podieľali na jeho výrobe a
čoraz častejšej údržbe. V Nových
Sadoch sme sa snažili vianočné
osvetlenie zabezpečiť výzdobou
stromčeka na balkóne budovy
obecného úradu, ktorý už v
súčasnosti inštalovať nebudeme.
Ponuky od profesionálnych firiem
na zabezpečenie vianočného
exteriérového osvetlenia na dva
kusy stromov sa pohybovali od 1
600 Eur do 5 300 Eur, preto sme

sa rozhodli zakúpiť a nainštalovať
toto osvetlenie sami. Výška tohto
výdavku bola 240 Eur.
Bez výdavkov pre obec sa
podarilo zabezpečiť osadenie
smerovej tabule k miestnemu
cieľu časti obce Sila. O procese,
ktorý osadeniu predchádzal, som
informovala v minulom čísle
občasníka. Ďakujem občanom
za tento podnet, vďaka ktorému
sa zlepšila orientácia pre ľudí
prechádzajúcich našim územím.
Smerom k týmto aktívnym
občanom patrí aj poďakovanie
od tých občanov, ktorí sa prišli za
osadenie tejto tabule poďakovať
na obecný úrad.
V minulom roku sme mali zlé
skúsenosti s nezodpovedným
prístupom k priestoru okolo
zberného dvora pri futbalovom
ihrisku v Nových Sadoch. Snaha
skvalitniť odpadové hospodárstvo
v našej obci je „odmeňovaná“
ukladaním
veľkorozmerného
odpadu
vedľa
kontajnerov,
privážaním pneumatík a skiel z
áut. Ak si nedávate likvidovať
vozidlo oprávneným osobám,
ale ho predávate na náhradné
diely, prečo náklady na likvidáciu
nepredajných
častí
vozidla
majú znášať ostatní občania,
keďže náklady na likvidáciu
akéhokoľvek odpadu majú byť
hradené z poplatkov za odpady

vyzbieraných od občanov? Za
nezodpovedné sa dá považovať aj
vytváranie skládok komunálneho
odpadu za ohradou evanjelického
cintorína v Nových Sadoch. Za
oplotením sa nevyskytuje už iba
cintorínsky odpad, ale niekto
začal sypať do tohto priestoru
bežný odpad z domácností. Keď
zaregistrujete takéto správanie,
budeme radi, ak vinníka nahlásite
na obecnom úrade. Cintorín je
miestom, ktoré by malo mať
dôstojný vzhľad. Zodpovedný
prístup k odpadom v ich
blízkosti je toho nevyhnutným
predpokladom. K skvalitneniu
nakladania
s
nepotrebnými
vecami prispeje aj kontajner na
použité šatstvo, obuv a hračky,
o používaní ktorého sa dozviete
viac na inom mieste v našom
občasníku.
Verím, že ste zaregistrovali
pozitívnu zmenu na verejných
priestranstvách a komunikáciách
v okolí firmy STAVIVO. Táto
investícia bola zrealizovaná so
súhlasom obce, ale zo zdrojov
uvedenej firmy. Dúfame, že sa tým
pomôže k zlepšeniu dopravnej
situácie v tomto priestore.
Obec Nové Sady bola úspešným
uchádzačom o dotáciu v projekte,
ktorý
vyhlásila
Komunálna
poisťovňa. Boli sme jednou
z troch obcí Slovenska, ktoré

po zaslaní fotodokumentácie
k najvýraznejšej zmene
v
obci (v našom prípade to bola
fotodokumentácia kaštieľa) boli
odmenené dotáciou 3 000 Eur.
Zodpovednou osobou za tento
projekt je riaditeľka múzea Ing.
Zuzana Krčmárová.
V októbri sa uskutočnilo
stretnutie s našimi seniormi.
Podrobnejšie sa o tomto podujatí
dočítate v inom príspevku. Rada
by som sa vyjadrila k malej
zmene. Doteraz sa tieto stretnutia
uskutočňovali pod hlavičkou
Jednoty dôchodcov Slovenska.
Tento rok stretnutie zorganizovala
obec, čo sa nám vo vzťahu k ich
sviatku zdá vhodnejšie. Túto
zmenu som si dovolila označiť
za malú preto, lebo organizačný
výbor sa naďalej aktívne podieľal
na príprave stretnutia. Okrem
neho patrí poďakovanie aj deťom
a p. učiteľkám zo základnej školy,
ktorí pre seniorov pripravili
krásne ručne vyrobené kvety, ako
aj všetkým účinkujúcim.
Na záver si dovolím pripomenúť
možnosť osobnej konzultácie na
obecnom úrade prvý pondelok v
mesiaci o 17.00 hod. Do nového
roku Vám a Vašim rodinám želám
veľa ľudskej blízkosti, zdravia a
spokojnosti.
Silvia Halvoníková
starostka obce

V záujme objektívneho informovania občanov o konsolidácii
verejných financií a podiele obcí
na tvorbe dlhu verejných financií
bola starostka obce Nové Sady
poverená sformulovaním jednotného stanoviska Nitrianskej
organizácie Združenie miest a
obcí (ZMO) k tejto oblasti. Uvedené stanovisko zverejňujú obce
vo svojich regionálnych periodikách. Predseda Nitrianskej
organizácie ZMO prezentoval
tento postoj na Rade Združenie
miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Zodpovedný prístup obcí
odráža súhlasné stanovisko
ZMOS-u k zníženiu príjmov
obcí zo 70,3 % na 65,4 % , čím
obce poskytli štátu takmer 100
mil. €. Konsolidačné kritériá,
ktoré zahŕňali požiadavku znížiť
mzdové náklady o 5 % a náklady v oblasti tovarov a služieb o
10 % boli dohodnuté pre obce
nad 2000 obyvateľov. Napriek
tomu sú do celkových ukazovateľov, ktoré sú médiám poskytované, do niektorých reportáží
zahrnuté aj obce s menším počtom obyvateľov. Nie je efektívne z hľadiska čerpania zdrojov z
fondov EÚ, aby obce nerealizovali rozvojové projekty z týchto
zdrojov. Konsolidačné kritériá
ich však k tomu nútia. Preukázať financovanie spoluúčasti na
projektoch z úspor z predchádzajúcich rokov sa považuje za
príjem z finančných operácií,
čo konsolidačná metodika nepripúšťa. Ak konsolidácia bráni
investovaniu do kapitálových
výdavkov, ktoré sa považujú za
hnaciu silu ekonomiky, je potrebné prehodnotiť konsolidač-

né kritériá. Pritom vybudovanie
chodníkov, predstavuje nárast
výdavkov na ich odhŕňanie,
zveľadenie rozpadnutých kultúrnych pamiatok tvorí tlak na
financie z dôvodu prevádzkovania týchto budov. Máme preto
prestať zvyšovať kvalitu života
občanov? Je neprípustné, aby na
zasadnutí Rady ZMOS 20. augusta 2013 bolo predsedom vlády prezentované pozitívne hodnotenie ZMOS pri spoločnom
hľadaní nástrojov konsolidácie
verejných financií a v médiách
boli prezentované úplne protichodné stanoviská zo strany členov vlády vo vzťahu k obciam.
Obce dlhodobo upozorňujú
na nedofinancovaný výkon prenesených kompetencií. Napriek
tomu si úlohy vyplývajúce z
tejto oblasti zodpovedne plnia.
Audit kompetencií priniesol zatiaľ iba administratívnu záťaž
pre zamestnancov obcí, nie však
viac financií na výkon prenesených kompetencií a výsledok
tohto auditu bude zrejme rovnako nedôveryhodný, ako bol jeho
priebeh.

Minimálne od roku 2009 obce
intenzívne znižujú svoje výdavky. Postoje členov vlády voči
obciam považujeme preto za
zavádzajúce. Zvyšuje sa časová
náročnosť zostavovania a predkladania účtovných a finančných výkazov, pribúda vykazovanie skutočností, ktoré obce
doteraz nevykazovali. Takýto
tlak, vyvolaný požiadavkami
štátu, by sa mal riešiť zvýšením
počtu zamestnancov na obciach
alebo zvýšením ich mzdového
ohodnotenia. Zvýšenie miezd
pre zamestnancov v školstve o 5
% alebo zmeny v odvodoch pre
zamestnancov vykonávajúcich
práce v obci na dohodu, zvýšili obciam mzdové výdavky bez
vlastného zavinenia obcami.
Ako teda súčasne zvládnuť
tlak na zníženie mzdových výdavkov? Nitrianske ZMO preto
žiada o objektívne informovanie
zo strany členov vlády o podiele
obcí na konsolidácii verejných
financií v médiách.
Silvia Halvoníková
starostka obce

Stanovisko Nitrianskej organizácie ZMO ku konsolidácii verejných financií a k prezentovaniu jej výsledkov vo
vzťahu k obciam
V súlade s názormi starostov,
ktoré zazneli na valnom zhromaždení Nitrianskeho ZMO
konaného 18. septembra 2013
vyjadruje Nitrianske ZMO nesúhlas so stanoviskami niektorých
členov vlády, prezentovaných v
médiách o podiele obcí na tvorbe dlhu verejných financií.
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Na ľudovú nôtu

Kultúrne podujatie „Na ľudovú nôtu“ bolo príjemným vyvrcholením leta, ktoré sa konalo
v jedno sobotné augustové popoludnie. Od rána bolo v okolí
obecného úradu a parku rušno.
Upratovalo sa, zametalo, chystalo sa ozvučenie, všetko sme
chceli mať nachystané, aby to
bolo tak ako má byť. Počasie zariadené, slniečko svietilo, až sme

sa pri práci niektorí zapotili.
Už okolo obeda sme mohli
počuť zvuky motorov prichádzajúcich veteránov. Oficiálne
zahájenie slávnostného popoludnia začalo príhovorom starostky
obce Silvii Halvoníkovej a predsedníčky Občianskeho združenia
Mikroregión Radošinka, Márii
Berecovej. Pódium sme prenechali vystúpeniam súborov a

skupín, v ktorých sa spájal tanec,
hudba a spev, ľudovým piesňam,
scénkam a tancom.
Hosťami, ktorí k nám prvýkrát
zavítali, boli humorno-spevácka
skupina „Mrchane“ z Bánova a
folklórna skupina „Jelenka“ z
Jelenca. Tá sa nám predstavila
folklórnym znázornením „Požitavskej svadby“. Opäť sme mali
možnosť privítať nám už známy
detský folklórny súbor „Pelikánik“, manželov Olejárových,
populárne piesne pod vedením

Jurka Kopáčika, spevácku skupinu „Čabanka“ z Čabu, folklórny
súbor „Matičiari“ z Čakajoviec
a spevácku skupinu „Hruboňovčanka“ z Hruboňova.
Tento príjemný deň pokračoval zábavou na tanečnom parkete
v parku, kde do bieleho rána tancovali mladí aj starší. Do tanca
nám hral DJ Magister. Počasie
nám vyšlo, program tiež a o rok
sa tu zídeme opäť.
Ing. Zuzana Krčmárová

Vianočná spomienka
Jedinečná príležitosť sa naskytla žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej v Nových Sadoch. Vďaka
spolupráci riaditeľky školy Evy
Pacovskej s Divadlom Andreja
Bagara v Nitre sme dostali ponuku účinkovať v divadelnom
predstavení „Vianočná spomienka“ pod režijným vedením Svetozára Sprušanského. Výzva to
bola naozaj veľká a znamenala
úplne novú skúsenosť pre našich
žiakov „na doskách, ktoré znamenajú svet“.
So zatajeným dychom deti absolvovali prvú skúšku v divadle a
úspešne už majú za sebou predpremiéru a premiéru predstavenia „Vianočná spomienka“, ktorá
sa konala ešte v októbri. Spolu

v predstavení účinkuje šestnásť
žiakov SZUŠ E. Pacovskej a najbližšie máte možnosť uvidieť ich
19. decembra 2013 o 18.30 hod.
v DAB Nitra.
Veľké poďakovanie patrí deťom, za ich zodpovedný prístup,
ale aj ich rodičom, ktorí zabezpečili dopravu detí a samozrejme aj
všetkým ostatným, ktorí svojou
ochotou pomohli zrealizovať
tento projekt.
Najnovšie pre Vás chystáme
Vianočné vystúpenie žiakov, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra
2013 o 18.00 hod. v Kultúrnom
dome v Čabe, ktoré, ako veríme,
osloví širokú verejnosť tak ako aj
minulý rok.
Eva Pacovská
riaditeľka školy

Pelikánik a vianočné vystúpenia
Pre detský folklórny súbor Pelikánik sú vianočné vystúpenia
v oboch našich kostoloch, katolíckom aj evanjelickom, najkrajšie vystúpenia, ktoré absolvujú
počas celého školského roka. Aj
tento rok chce Pelikánik pokračovať v tradícii.
Hoci ide o necelé desaťminútové spríjemnenie bohoslužieb,
skrýva sa za tým skoro dvojmesačné nacvičovanie piesní a
choreografií, ktoré sú už neopakovateľné na iné vystúpenia.
Spoločné spievanie je popretkávané samostatným recitovaním
jednotlivých členov. Do recito-

vania jednoduchých posolstiev
sa zapájajú aj „malé baby“, ako
vedúca súboru, Veronika Ešše,
hovorí najmenším členkám. Ich
veršovačky sú krátke, možno
im nie je niekedy rozumieť, ale
svoje básničky sa učia poctivo.
Možno ešte poctivejšie ako starší členovia, a pristupujú k tomu
vážne a dôstojne.
Pelikánik Vás týmto pozýva
na svoje vianočné vystúpenia,
ktoré pripravuje predovšetkým
pre Vás, a chce aj Vám zaželať
požehnané vianočné sviatky a
vydarený Nový rok 2014.
Mgr. Anna Margetínová
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Výprava za hlavolamami

Jeseň so šarkanmi
Keď milovníkom leta skončí
sezóna, vonku začína opadávať
lístie a podúvať chladný vetrík,
nastáva čas pre milovníkov púšťania šarkanov.
V Nových Sadoch sme si nenechali ani tento rok ujsť príležitosť a vypustili sme k oblohe
všetkých drakov, sovy a iné pestrofarebné potvorky. A nielen to.
Vypočuli sme si pár slov o úlohe
poľovníckych psíkov v revíre,
pozreli sme si ukážky z ich výcviku. Opäť sme sa vybrali po
lesnej cestičke s múdrym ujom
poľovníkom, aby sme sa dozvedeli niečo nové o zvieratkách a

živote v našom lese. Najviac nás
zaujalo napodobňovanie zvukov
zvieratiek na píšťalke.
Po návrate z lesa nás pri chate
čakali živé dravé vtáky so svojimi cvičiteľmi. Naučili nás niečo
o dravcoch a ukázali nám ako
šikovne vedia tieto vtáky loviť.
Po toľkých nových zážitkoch
sme si spoločne opiekli na ohníku dobroty, zahriali sa teplým
čajom a do večera sme sa ešte do
sýtosti spolu zahrali v tvorivých
dielňach. Ďakujeme všetkým za
účasť, a už sa na Vás tešíme na
budúci rok.
Mgr. Zuzana Jančovičová

Dňa 24. októbra 2013 sa začala naša spoločná výprava za
hlavolamami v čarovnom prostredí kaštieľa Ghýczyovcov v
Nových Sadoch. Tento deň patril
žiakom všetkých ročníkov Základnej školy s Materskou školou
v Nových Sadoch. Skladačky,
logické hry, kocky od výmyslu sveta a zaujímavá prednáška.
Týmto všetkým nás sprevádzal
náš spoluobčan pán Lukáš Both,
ktorého osobná zbierka tvorí približne 160 kusov pre väčšinu z
nás nepoznaných exemplárov.
Nenechal sa zaskočiť zvedavými
otázkami a ochotne dopodrobna
deťom všetko vysvetlil.
Pre verejnosť bola expozícia

sprístupnená v nedeľu 29. októbra. Deti vytiahli z domu aj
svojich rodičov. Usporiadali sme
súťaž v skladaní Rubikovej kocky a v lúštení krížoviek. Našim
menším spoluobčanom to spočiatku nešlo, ale s veľkou dávkou
trpezlivosti sa sem-tam nejaký
hlavolam podarilo zvládnuť. Potešili malé odmeny, ale hlavne
sme sa zahrali, zabavili a naučili
niečo nové.
Cieľom akcie bolo predovšetkým aspoň na malú chvíľu vytrhnúť deti aj rodičov od bežného
uponáhľaného života, počítačov,
modernej doby a oprášiť naše logické myslenie a hravosť.
Ing. Zuzana Krčmárová

Varenie slivkového lekváru
ako ho varili naše mamy
Podpora obce v roku 2013
Rok 2013 bol úspešný na podporené projekty v našej obci.
Vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) sme mohli deťom pripraviť športové podujatie
k ich významnému dňu „Deň
detí“. Tiež bol podporený projekt
na nákup kníh do obecnej knižnice, prostredníctvom ktorého sme
mohli opäť rozšíriť našu zbierku
pre čitateľov. Na podpore knižnice sa okrem NSK podieľalo aj
Ministerstvo kultúry SR.
Samozrejme, bez podpory ob-

čanov z našej, ale aj okolitých
obcí, by kultúrne podujatia boli
len ťažko realizované. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa dobrovoľne podieľajú pri organizovaní každej
akcie, za ich venovaný čas, tiež
ďakujeme miestnym podnikateľom za ich služby a podporu.
Vďaka finančnej podpore a
dobrovoľnej činnosti sa môže
naša obec neustále rozvíjať a napredovať.
Ing. Zuzana Krčmárová

V Malom Záluží som sa narodila. Táto obec mi prirástla k srdcu.
Mám ju rada pre jej skromných,
pracovitých a dobrých ľudí, ktorí
tu žijú. Za najdôležitejšie v živote človeka považujem vzájomné
porozumenie, toleranciu a lásku
k ľuďom.
Dňa 31. augusta 2013 som sa
zúčastnila v Malom Záluží na
veľmi vydarenej akcii „Varenie
slivkového lekváru“, tak ako
to robili naše babičky. V minulosti sa pestovalo veľa sliviek,
z ktorých sa tradične varil lekvár, neskôr sa pálila i slivovica.
Lekvár sa varil skoro v každej
rodine. Varenie sa prevádzalo
vo veľkých varných debnách.
Varná doska bola na murovanom
podstavci, v ktorom sa kúrilo
drevom. Lekvár sa miešal veslom, zhotoveným len na tento

účel. Varenie sa neprerušovalo a
varilo sa od skorého rána až do
tretej hodiny v noci, kým lekvár
nebol uvarený. Lekvár nemohol prihorieť. Neskôr sa varilo
v smaltovaných kotloch a práca
prebiehala rýchlejšie. Cukor sa
do lekváru nedával. Vôňa, ktorá
vznikala pri varení sa šírila ďaleko. Do domácností, v ktorých
boli dievčatá, chodievali chalani
miešať lekvár často do hlbokej
noci. Bolo pri tom veselo.
Hotový lekvár sa dával do debničiek, ktoré boli vystlané pergamenovým papierom. Vydržal aj
niekoľko rokov a pred použitím
sa musel rozvariť s vodou, aby
sa mohol použiť či už do buchiet,
koláčov, na slíže alebo len tak rozotrieť na chlieb.
Mgr. Zlatica Slížiková
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ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
DO ROKU 1930
Maďarizácia. R. 1896 i na
Ašakerťanov zaľahla krvavá rana
maďarizácie. Bolo nariadené vyučovať maďarsky. Slovenské deti
chodily do školy, učily sa, no nevedely, čo. Modlily sa, no neznali
ako. Tu prichodí nám na um príhoda z poľského Sliezska, kde počas
germanizácie nútil všemožne učiteľ dedinské deti, aby sa modlili nemecky. Predriekal im: „Vater unser,
der Dü bist...“ – deti maly opakovať. No, do modlitby vždy sa vlúdily poľské slová – a deti Otčenáš
skončily v svojom materinskom
jazyku. Učiteľ siahol aj k trestom.
Vyhrážal sa, bil. Nič nepomohlo.
Jedno malé dievčatko aj po bitke
v usedavom plači hovorilo: „ Nebudem sa modliť po nemecky.“ a
opakovalo iba refrén poľského Otčenáša. Hej, také to boly časy zlé.
Tak to bolo aj u nás. Učilo a mučilo
sa. Deti nevedely ani slova maďarsky – a musely sa modliť maďarský
Otčenáš. Maďarizácia pokračovala
rýchle. A veru keby nebolo bývalo
svetovej vojny a keby nebolo bývalo prevratu, kto vie, čo by sa s nami
dosiaľ bolo stalo. Možnáže by sme
už nepočuli po ašakerťanských roliach ani slova ani spevu, onemelo
by všetko, čo je slovenské, tu u nás

v zátiší ašakerťanských topoľov
bolo by počuť iba výkriky cudzie.
A nebolo by sa čo čudovať. Veď
lavina maďarizácie sa rútila najmä
pred vojnou – a pomoci nebolo.
Slovenských kníh, slovenských
novín tiež veru na našej dedinke
nebolo. A keď aj, boly to len muchotrávky, noviny písané síce jazykom slovenským, no ducha boly
maďarského („Vlasť a Svet“).
Svetová vojna a prevrat. Prišla
vojna. Hrozný rok 1914. Mobilizácia zaburcovala zhurta a neľútostne. Čo boli schopní, odišli bojovať.
A tí, čo zostali doma, tí veru prežívali najkrutejšie časy. Prikvačila
bieda a hlad. Kým iní si vyberali
v jedlách, chudobný ľud dostával
potraviny na cedulky. Kým iní
trávili bezstarostné chvíle, veselé
chvíle, náš chudobný ľud zmieral v bolesti a chorobách. Kým
besedovali po pansky oblečení v
dobre vykúrených komnatách, náš
chudobný ľud bez šiat a bez dreva
stonal a mrzol na rodných priedomiach. Nadišiel rok 1918. Nespokojnosť ľudu bola vystupňovaná
hrôzou strašnej choroby španielky.
Ľud mrel. Doma i na fronte. Nebolo chalupy, kde by nežialili nad
smrťou niekoho drahého. Nové a
nové odvody, neľudské výčiny a
barbarské spôsoby žandárov, krádeže chudobného ľudu, vzbura
ruských zajatcov pracujúcich na
poliach – to všetko podporovalo

Najkrajšie jablko školy
Tradičná súťaž o najkrajšie
jablko školy začala v tomto školskom roku písať svoju štvrtú
stranu. Štvrtý ročník sa síce opäť
niesol v znamení dominancie súťažiacich z prvého stupňa, ktorí
sa do tejto súťaže aktívne zapojili vo veľkom počte, no nedali
sa zahanbiť ani žiaci druhého

stupňa. Našu chodbu tak ozdobilo množstvo jabĺčok rôznych
farieb, veľkostí. Našli sa však
medzi nimi i hrušky a dokonca
aj jeden zatúlaný orech, ktorý len
naplno podčiarkol skutočnosť, že
prišla jeseň. Súčasťou výstavky
jabĺk bol aj informačný panel, na
ktorom dominoval fakt, že jabĺč-

iba všeobecný zmätok. Domov sa
vracali ranení vojaci a rozprávali
o úžasných hrôzach vojny. Ľud tonul... V takýchto pomeroch blížil
sa október. Dňa 15. októbra prišla
prvá maďarská posádka do dediny,
aby chránila bohatších. Avšak žiaľ,
i sama sa dopúšťala nepekných činov. Stávalo sa, že do dediny prichádzali kadejakí dobrodruhovia a
podvodníci, vydávajúc sa za vysokých hodnostárov, vydierali obyvateľstvo. Asi 20. októbra prišlo do
dediny niekoľko ozbrojených ľudí,
udomácnili sa u zámožného gazdu
a žiadali večeru. Donútili domácu
paniu, aby im zo sto vajec urobila
praženicu, musela im do rána piecť,
čo si rozkázali. Na druhý deň „hodnostári“ zmizli..
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
Prvé voľby. Farár Ballay založil
spolok „Domovinárov,“ ktorí mali
potom i prví nárok na pozemky
pri parcelácii veľkostatkov. Prvé
voľby konaly sa v roku 1920, 20.

ko ako ovocie plné vitamínov, by
malo byť súčasťou našej stravy a
zdravej výživy.
Do súťaže „sa prihlásilo“
takmer sedemdesiat jabĺčok.
Porota zložená z vyučujúcich a
dvoch žiakov z každej triedy rozhodovala o víťazoch. Výsledky
tejto súťaže boli vyhlásené 28.
októbra 2013.
Po úspešnej niekoľkodňovej

apríla. Vyhrála strana republikánska. Prvým povojnovým rychtárom
bol Ján Fačkovec. Politické voľby
vniesly mnoho revnivosti a nesnášanlivosti do našej malej dedinky. Politika robí z našich občanov
kľudných a rozvážnych nepriateľov.
Parcelácia. V r. 1921 parcelovaly sa pozemky baronky Agaty
Mednyanskej. Cena jednoho katastrálneho jutra stanovená bola na
Kč 2.400.- V r. 1927 parcelovaly sa
pozemky nitrianskeho biskupstva
pri cene za kat. jutro Kč 3.200.Prví nárok na parcely mali príslušníci agrárnej strany, ďalej legionári
a váleční poškodenci.
Poľovný revír. Revír malo prenajaté nitrianske biskupstvo, ročné
nájomné bolo voľakedy 25 zlatých,
neskôr 50 zlatých i 70 zlatých. Po
prevrate Kč 1.400.Počasie. V r. 1906 – 7 – 8 filoxeria zničila všetky vinice. V r.
1928/29 v zime všetky stromy pomrzly a mnoho škody narobily tuhé
mrázy.
Požiar. V r. 1896, 13. apríla vyhorela takmer celá dedina. Občania
však boli poistení.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou,
zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.

prezentácii jabĺk a hodnotení
členov poroty sa zo všetkých použiteľných jabĺk stala výborná
„mňamka“. Počas dvoch dní žiaci
v rámci podpory zdravej výživy
jabĺčka skonzumovali. A že im
chutilo, dokazujú fotografie z tejto voňavej a vitamínovej školskej
akcie.
Mgr. Mário Ručkay
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Tradičná ľudová kultúra v Nových Sadoch
Krajčírstvo. Ako samostatné
remeslo sa vyčlenilo v 13. a 14.
storočí. Prvé cechy vznikali v 15.
storočí (Banská Štiavnica 1446,
Košice 1457, Bratislava, Bardejov
1459, Krupina 1462). Podľa druhu
vyrábaného odevu, zväčša i národnosti majstra, sa krajčírstvo delilo na uhorské a nemecké. Do 17.
storočia sa koncentrovalo v slobodných kráľovských a banských
mestách. V 17. a 18. storočí vo
výraznej miere preniklo do zemepanských a poľnohospodárskych
mestečiek, v 18. a 19. storočí aj do
dedinského prostredia. Roku 1828
bolo najviac dielní v Bratislave
(180) a Košiciach (57). Roku 1890
bolo v slovenských župách 5315,
v roku 1910 už 8617 krajčírskych
dielní. Okrem remeselných krajčírstiev existovalo aj šitie a vyšívanie bielej i posteľnej bielizne a
bytového textilu, ktoré vykonávali
takmer výhradne ženy. Roku 1930
bolo na Slovensku 3861 mužských
krajčírstiev
zamestnávajúcich
7476 pomocníkov a učňov a 1963
dámskych krajčírstiev so 4301 zamestnanými osobami.
„Naši ľudoví remeselníci“
Aj keď Nové Sady nie sú mojou

rodnou obcou, po tridsiatich piatich rokoch života medzi ľuďmi
tejto dedinky sa ňou stala. Veľmi
si vážim jej obyvateľov. „Činnosť

Dňa 8. septembra 1926 sa v Nových Sadoch narodil náš spoluobčan Ladislav Ondruška rodičom
Kataríne Krčmárovej a Vincentovi

človeka nespočíva v sláve, ale vo
výsledkoch jeho práce. Šťastie
človeka nespočíva v spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil
šťastnými. Múdrosť nie je v tom,
koľko toho vie človek sám, ale v
tom, ako svoju múdrosť dokáže
odovzdať, či premeniť na činy pre
iných.“

Ondruškovi. Ako dieťa mal svoje
povinnosti pomáhať rodičom v
okolí domu a na poli. Na lúkach
pásol husi a kravy. Vychodil osem
tried v Základnej škole v Nových
Sadoch, po ukončení školy sa išiel
učiť za krajčíra. Skúšky robil u súkromného krajčíra Jenisa v Nitre.
Po ukončení učňovskej školy v
Nitre získal pracovné zaradenie –
krajčír.

Poďakovanie za úrodu

V našej farnosti je už dlhoročná tradícia prejaviť vďačnosť
Pánu Bohu za úrodu, ktorú sme
si mohli pozbierať zo svojich
záhrad a uskladniť na zimné obdobie.
Pri príprave poďakovania v
tento suchý rok, ktorý neprial
poľnohospodárom a záhradkárom, sa ozývali aj hlasy, že nie je
za čo ďakovať. A predsa, na naše
milé prekvapenie, plodov na výzdobu kostola na túto udalosť
bolo nad naše očakávanie.
Od pondelka sa v kostole
zhromažďovali rôzne poľnohospodárske plody od vďačných
farníkov i nášho Poľnohospodárskeho družstva DEVIO, za čo im
všetkým patrí vďaka, že aj týmto
spôsobom dokázali prejaviť svo-

ju vďačnosť Nebeskému Otcovi.
V sobotu popoludní sa zhromaždili ochotní ľudia. Naše mladé dievčatá i žiaci v spolupráci s
dospelými začali vytvárať obrazce a postupne dopĺňať výzdobu.
Po štvorhodinovej mravčej práci
bol kostol originálne pripravený
na nedeľnú slávnosť. V nedeľu
pred ďakovnou svätou omšou
sme ešte pripravili obetné dary,
ktoré niesli naši najmenší, členovia farskej rady i zástupca nášho
poľnohospodárskeho družstva.
Po ďakovnej omši sa konalo
krátke agapé, na ktorom sme sa
navzájom povzbudili a popriali
všetko dobré do ďalších dní. Plody zozbierané na poďakovanie sa
po týždňovej výzdobe odovzdali
Dcéram sv. Vincenta na Šindolke
v Nitre, čo je tiež jedna z foriem
vďačnosti podeliť sa s inými.
Nezabúdajme na vďačnosť
nielen voči Pánu Bohu, ale aj navzájom jeden k druhému počas
celého roka a budeme radostnejší
a šťastnejší, pretože aj vďačnosť
a radosť rozdávaním narastá.
Mgr. Anna Šmitalová

Prvé roky pracoval u súkromníkov Miroslava Šopika a Ondreja
Maťu v Nitre až do vojenčiny. Po
skončení základnej vojenskej služby v roku 1953 nastúpil do prvého
výrobného družstva v Nitre. Popri
svojej práci pracoval aj doma. Bol
známy krajčír vďaka svojim kvalitným výrobkom. Mal veľa zákaziek. Zákazníci z celej Radošinskej doliny až po Nitru si k nemu
chodievali šiť nohavice, kabáty,
kostýmy a podobne.
Oženil sa a za manželku si
zobral Helenu Panskú z Nových
Sadov. Po niekoľkých rokoch si
postavili v Nových Sadoch dom, v
ktorom bývajú dodnes.
Vo voľnom čase rád chodil na
futbal a hádzanú, kde mu hrali aj
jeho synovia, čítal knihy a dodnes
sa venuje svojej záhradke.
Manželia majú štyri deti, troch
chlapcov a jednu dcéru, desať vnúčat a jednu pravnučku.
Svoj život prežil zväčša za
šijacím strojom. Dnes si nevie
predstaviť, že by len tak sedel so
založenými rukami. Stále platí, že
„remeslo má zlaté dno“.
8. septembra 2013 sa člen členskej základne COOP Jednota Nové
Sady dožil 87 rokov. Pri tejto príležitosti mu srdečne blahoželáme.
Mgr. Zlatica Slížiková

Pri rybníku v Malom Záluží
Učiť sa o prírode z učebnice nie
je vždy zábavné, však? Pri rybníku v Malom Záluží naživo sledovať výlov rýb je rozhodne lepší
spôsob, ako sa dozvedieť viac.

A navyše Vám ostane jedinečný
zážitok. Oň sa s Vami podelí štvrtáčka Kristínka Slivková.
Naša škola naplánovala v piatok dopoludnia exkurziu pre prvý
stupeň základnej školy do Malého

Zálužia k rybníku.
Najprv sme išli pešo popri potoku. Cesta nám rýchlo ubehla
a slniečko pekne svietilo. Keď
sme dorazili ku rybníku, práve
chytali ryby. Veľa detí
sa čudovalo, čo to robia. Ukazovali nám
rôzne druhy rýb. Bolo
zaujímavé, keď ryby
triedili a dávali ich do
auta. Auto ryby odviezlo k nádrži, potom
po kĺzačke ich spustili
do nádrže. Čakala nás
ešte prechádzka okolo
rybníka. Videli sme bociany, ktoré sa kŕmili.
Po prechádzke sme sa rýchlo ponáhľali, aby sme videli posledné
zábery lovenia rýb.
Exkurzia sa nám páčila a verím,
že o rok si to opäť zopakujeme.
Mgr. Dana Mrázová
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Chodníčkami Ľudovíta Štúra...

Zázračný svet kníh
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý
si od roku 1999 pripomíname
vždy 24. októbra, sme pripravili
pre žiakov literárnu besedu. A to
hneď niekoľkokrát.
Tento deň je oslavou školských
knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou
myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej
knižnici, čítaniu a poznávaniu a
získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
Počas mesiacov október a november našu obecnú knižnicu aj
vďaka tejto príležitosti spestril
väčší počet návštevníkov – žiakov zo základnej školy.
S piatym ročníkom sme sa nechali vniesť do sveta klasických
ľudových rozprávok. Priblížili
sme si knihy a rozprávky zozbierané ľudovými zberateľmi, akými boli Pavol Dobšinský, Božena
Němcová, bratia Grimmovci, H.
Ch. Andersen, A. S. Puškin. Niečo sme si prečítali, niečo nové
naučili a možno aj niečo zapamätali.
Dobrodružnú cestu fantáziou
si šiestaci užívali s dielami známeho spisovateľa Jules Verna.
Jeho nestarnúce verneovky pat-

rili a dodnes patria k veľkej obľube čitateľov. Jules Verne nebol
len takým obyčajným človekom.
Jeho fantázia a inteligencia nemala hraníc. V dielach sa objavovali záhadné prístroje a zariadenia, ktoré si ľudia nevedeli ani
len predstaviť. Všetky jeho predstavy a výplody fantázie považovali ľudia iba za bláznovstvo
a nezmysel. Možno by dnes nechápali, ako sa mnoho vecí z jeho
diel mohlo stať skutočnosťou. Ak
šiestaci pozorne počúvali, určite
sa na hodine literatúry pochválili,
že si niečo zapamätali.
A čo siedmaci? Im patrila záhadná detektívka a s ňou späté
meno Alfred Hitchcock a jeho
Traja pátrači, Agatha Christe či
Arthur Conan Doyle.
Besedy, na tému vedecko-fantastický román, sa zúčastnili aj
naši ôsmaci.
Zavítajte k nám aj Vy a presvedčte sa, že sa tu nájde vždy
niečo dobré na čítanie pre každého. Naši školáci už o tom vedia.
Ján Amos Komenský
„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje
múdrosť, stáva sa hlupákom.“
Ing. Zuzana Krčmárová

Stále sa dá nimi kráčať, je však
na nás rozhodnúť, či sme iba na
potulkách po modranskom chotári alebo zároveň vdychujeme
atmosféru prostredia, kde pred
takmer stopäťdesiat rokmi sníval Ľudovít Štúr o našej budúcnosti. Mladí ľudia ju dnes žijú a
neobzerajú sa späť, mladosť viac
lákajú vyhliadky na jej vlastnú
budúcnosť. Sny z minulých storočí ich predstavivosť nezaťažujú, nerozumejú im a súčasnosť
vnímajú len cez osobne zažitú
skúsenosť. Nebolo teda jednoduché nasmerovať ich vnímanie
do, pre nich, dávnej minulosti,
vyťahovať postavy
a príbehy, ktoré nám
vydláždili chodníčky
na ceste k modernému slovenskému národu.
Tínedžerov zo základnej školy na potulky na sklonku septembra, keď pomôže
aj počasie, nalákate
ľahko. Ale prejaviť
na modranskom cintoríne úctu a pietu
pri hrobe jedného z
najvýznamnejších
tvorcov našich novodobých dejín, už pre
nich také ľahké nie
je. Úcta k osobnostiam nie je mladosti
prirodzená a negatívne ovplyvňovanie z
médií, ale aj z vlastného okolia, nijako
nepomáhajú
tento
stav zmeniť. Skúsili sme to teda
s vierou, že spolu so zapálenými
kahancami nedohorí aj naša snaha.
V skromnej miestnosti, kde
Ľudovít Štúr skonal, zostali nielen jeho osobné veci, fotografie
blízkych a priateľov, ale aj životný príbeh melodicky oživený
hlasom sprievodkyne. Kto nechal
ten hlas vojsť do svojho vedomia, ocitol sa v devätnástom storočí a mysľou mu prebleskovali

momentky zo Štúrovho života,
zasväteného viere v životaschopnosť svojho národa. Pri pohľade
na mladých ľudí v miestnosti ste
pocítili, že táto viera nebola márna, že aj to najmenšie semienko
práve tu zasadené do ich duší raz
predsa môže priniesť úrodu.
Tínedžeri opäť ožili v modranskom chotári, najskôr na mieste
nešťastia, ktoré viedlo k predčasnému skonu Ľudovíta Štúra.
Potom, prekypujúc energiou, sa
pustili aj po chodníku k Štúrovej lavičke, jeho obľúbenému
miestu v malebnej prírode, kde
sníval o budúcnosti svojho náro-

da. Minulosť si tu podala ruky s
prítomnosťou, história v súzvuku
s mladosťou zaplnila prostredie.
Ťažko sa odtiaľ všetkým odchádzalo. Chodníčkom Ľudovíta
Štúra...
Tak ako on veril v našu budúcnosť a urobil prvé kroky, je
na nás, aby sme ich nasledovali
s rovnakou vierou a nenechali tie
chodníčky zarásť ani pre budúce
generácie.
PaedDr. Edita Tisovská

Knižné novinky v našej obecnej knižnici
James, E. L. – 50 odtieňov
sivej, 50 odtieňov temnoty, 50
odtieňov slobody, Cornwellová,
P. – Červená hmla, Nesbo, J.
– Spasiteľ, Diablova hviezda,
Bohyňa pomsty, Prízraky, Cook,
R. – Osudná liečba, Červenák,
J. – Strážcovia Varadína, Brána
Irkally,
Diablova
pevnosť,
Urbaníková, E. – Za facku,

Banáš, J. – Kód 1, Kepler, L. –
Svedkyňa ohňa, Coddington, A.
– Predohra, Milovanie, Brown,
D. – Inferno, Rees, L. – Temná
charizma A. Hitlera, Dayová,
S. – Obnažená, Spútaná,
Neskrotená, Dán, D. – Kráska
a netvor, Thomasová, S. – V
noci budem tvoja, Stedmanová,
M. L. – Svetlo medzi oceánmi,

Sasková, L. – Zlatokopka,
Probstová, J. – Dohodnuté
manželstvo, Vasilková, K. T. –
Liek na smútok, Zákopčan, M.
– Plamene hriechu, Šranková,
E. A. – Hriechy mocných,
Pronská, J. – Kliatba, Jonesová,
L. R. – Keby som bola tebou,
Brownová, S. – Mrazivý závan...
Nových
a
zaujímavých

knižných titulov v našej knižnici
je omnoho viac. Zapožičať si
ich môžete každý pondelok od
13.30 do 17.00 hod. a každú
stredu od 13.30 do 17.30 hod.
Tešíme sa na Vás.
Ing. Zuzana Krčmárová
knihovníčka

9

Pelikán

Slovenskí národní buditelia „u susedov“
Významné osobnosti našich
národných dejín žili aj v susedných obciach. Pri návšteve Lukáčoviec nás zaujme mramorová
tabuľa na fare. Pripomína, že tu
pôsobil v roku 1780 katolícky
kňaz, významný slovenský národovec Juraj Fándly. V tom čase
k lukáčovskej farnosti patrili aj
obce Nové Sady, Čab, Sila, Malé
Zálužie. Môžeme predpokladať,
že ho poznali i naši občania osobne.
Juraj Fándly od začiatku vnímal svoju úlohu kňaza aj ako úlohu osvietenského buditeľa medzi
ľudom. Kritizoval feudálny útlak
poddaného ľudu, žiadal zavádzať
do škôl slovenčinu ako vyučovací
jazyk. Napísal prvé literárne dielo bernolákovským pravopisom.
Vo svojich ďalších literárnych
prácach učil roľníkov ako intenzívnejšie obrábať pôdu, plánovať
celoročnú prácu, dobre hospodáriť, radil chovateľom včiel, pred-

stavil veľké množstvo receptov
pre ľudovoliečiteľské metódy. A
to bola záslužná práca pre prostý
ľud žijúci vo feudálnom uhorskom štáte.
Občania Lukáčoviec zorganizovali v tomto roku Memoriál
Juraja Fándlyho. Do literárnej
súťaže v prednese poézie a prózy okrem žiakov základných škôl
sa zapojili aj dospelí recitátori. V
budúcnosti chcú v tejto aktivite
pokračovať.
Ďalší významný národný buditeľ, katolícky kňaz Jozef Ignác
Bajza žil v rokoch 1815 – 1828
v Zbehoch. Okrem pastoračnej
činnosti je autorom mnohých nábožensko-výchovných prác. Bol
prvý, kto napísal román v slovenčine. Nepáčilo sa mu, že Slováci
ako osobitná a starobylá národnosť v Uhorsku nemajú vlastnú
spisovnú reč. Jeho najpopulárnejšou knihou je ľudová kniha
anekdot humoristických povie-

dok a hádaniek: „Veselé príbehy
a výroky.“ Je zo života panského,
vzdelaneckého i dedinského prostredia. Nevynechal nikoho, a tak
sa v diele mohol nájsť každý, kritizoval rôzne ľudské a spoločenské neduhy.
Pri príležitosti 190. výročia začiatku pôsobenia J. I. Bajzu v obci
ako miestneho farára v roku 2005
bola odhalená pamätná tabuľa v
parku neďaleko farského úradu.
Jeho pamiatku si pripomínajú
už niekoľko rokov organizovaním
literárnej súťaže Bajzove Zbehy.
V prednese slovenskej poézie a
prózy sa súťaží v štyroch kategóriách – deti materských škôl, žiaci
základných škôl, študenti stredných škôl a dospelí.
Život a dielo oboch slovenských národných buditeľov zohrali významnú úlohu pri formovaní novodobého slovenského
národa.
Mgr. Valéria Fúsková

Deň otvorených dverí vo Vojenskom útvare 4405 Nitra
Dňa 23. septembra 2013 sa tretiaci Základnej školy s materskou
školou v Nových Sadoch zúčastnili Dňa otvorených dverí vo Vojenskom útvare4405 Nitra. Vojaci

sa deťom postarali o zaujímavý
program – ukážky výcviku psov,
ukážky techniky chemikov, pyrotechnikov a zdravotníkov, ukážky
boja z blízka a prezentácia miero-

vej operácie OSN UNFICYP.
Úsmev na tvárach prezrádzal
spokojnosť a niektorí si možno
vybrali svoje budúce povolanie.
Mgr. Martina Mažárová

Bajzove Zbehy
Dňa 2. decembra 2013 sa v
Kultúrnom dome v Zbehoch
konal siedmy ročník súťaže v
recitácii poézie a prózy „Bajzove
Zbehy, ktorého sa zúčastnili aj
žiaci našej školy.
V silnej konkurencii predviedli
vynikajúci výkon, ktorý odborná
porota ohodnotila prvým a tretím
miestom.
Okrem
diplomov
našich
recitátorov
potešili
hodnotné ceny a medaile.
1. miesto: David Šmitala - poézia
2. miesto: Viktória Blašková
- poézia
Mgr. Juraj Pénzeš

Fándlyho memoriál
Dňa 12. novembra 2013 sa v
Kultúrnom dome v Alekšinciach
konal nultý ročník Fándlyho
memoriálu. Súťaže v recitácii
poézie a prózy sa zúčastnili aj žiaci
našej školy. V silnej konkurencii
predviedli vynikajúci výkon, ktorý
odborná porota ohodnotila dvomi
prvými, jedným druhým a jedným
tretím miestom. Okrem diplomov
našich
recitátorov
potešili
hodnotné knihy a pamätná medaila
Juraja Fándlyho.

Jesenný náučný chodník
Žiaci našej školy sa dňa 15.
októbra 2013 zúčastnili exkurzie
„Jesenný náučný chodník“. Našou prvou zastávkou bolo vodné
dielo Gabčíkovo. Po obhliadke
a prednáške sme sa autobusom
presunuli do Vojky nad Dunajom, kde na žiakov čakalo občerstvenie, jazda na koči a návšteva
farmy. Po stručnej prednáške o
chove kôz a koní si odvážlivci
mohli vyskúšať dojenie a kŕ-

menie kôz. Ďalšia časť exkurzie
pozostávala z náučného chodníka
v lužnom lese, kde sa žiaci naučili spoznávať stromy a kry a tiež
sa zahrali na hľadačov zlata. Po
dobrom obede si preverili svoje
nadobudnuté vedomosti formou
kvízu, za čo si vyslúžili sladkú
odmenu. Exkurzia bola nielen
veľmi zaujímavá, ale aj poučná.
Mgr. Dana Mrázová

Umiestnenie našich žiakov:
1. miesto v recitácii poézie
– II. kategória: Viktória Blašková
– III. kategória: David Šmitala – 8.
ročník
2. miesto v recitácii prózy
– III. kategória: Natália Matušíková – 5. ročník
3. miesto v recitácii prózy
– III. kategória: Diana Matušíková
– 5. ročník
Mgr. Juraj Pénzeš
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Stretávka po 50 rokoch
Dňa 25. 10. 2013 sa stretli spolužiaci zo Základnej školy v Nových Sadoch, ktorí ju ukončili v r.
1963 v 9. A a 9. B triede. Odvtedy
uplynulo 50 rokov. Stretnutia sa
zúčastnilo 33 spolužiakov a 4 vyučujúci – pani učiteľka Rybová,
pani učiteľka Mosná, pán učiteľ
Čukan a pán učiteľ Proksa. Naši
bývalí triedni učitelia – pán učiteľ
Koštial a pán učiteľ Navrátil sa
žiaľ tohto stretnutia nedožili. 13
bývalých spolužiakov tiež už nie
je medzi nami.
Stretli sme sa pred Základnou
školou, kde sme sa vzájomne spoznávali, niektorí po 50.rokoch a

niektorí po 20. rokoch od jediného
nášho stretnutia. Pokračovali sme
prehliadkou školy, našich bývalých učební a školských priestorov. Prezreli sme si prezentáciu k
50. výročiu od otvorenia budovy
školy. Ďalším bodom programu
bola prehliadka kaštieľa s odborným výkladom. Odchádzali sme
plní dojmov, nielen z expozície
ale aj preto, že táto budova bola
pred viac ako 50-timi rokmi našou
školou.
Stretnutie pokračovalo v Doctor`s Pub vzájomnými rozhovormi a premietaním DVD spred 20.
rokov.

Každý o sebe povedal pár slov.
Hovorili sme o návšteve rôznych
škôl, zaujímavých zamestnaniach
a postoch v nich, o rodinách, deťoch a vnukoch. Jedno však bolo
u nás cítiť, že spomienky na mladosť, detstvo a spolužiakov nám
už nejaký čas nedali spávať, lebo
sme sa tešili na stretnutie. Jedna
spolužiačka napísala: „Ľudí, čo
som poznala v útlom veku beriem
ako rodinu, tak to teraz cítim. Aj
keď človek neskôr pozná mnoho
ďalších ľudí, kamarátov, už sa nestanú jeho súčasťou natoľko ako tí
z mladosti.“ Všetci sa dobre zabávali, tancovali, dokonca aj zarytí
netanečníci. Spestrením programu
bola aj tombola. Družná zábava

pokračovala až do skorých ranných hodín.
Organizátori a účastníci ďakujú
všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu stretnutia. Ďakujeme
pani riaditeľke ZŠ J. Gaťárovej,
pánovi učiteľovi M. Ručkayovi, sprievodkyni po kaštieli M.
Štefankovej, riaditeľke múzea Z.
Krčmárovej, majiteľovi Doctor`s
Pub M. Ingelimu a obsluhujúcemu
personálu, fotografovi B. Zábražnému, firme MANIKÚRA Maláková, firme RETIC a firme Stravovanie u Líšku.
Za organizátorov Libuša Závodná
a Milan Hučko
(Text neprešiel
jazykovou úpravou)

Obzretie sa za aktivitami Jednoty dôchodcov v Nových Sadoch
Členovia Jednoty dôchodcov
navštívili 17. júla 2013 termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi v počte 44 osôb. Keďže toto
termálne kúpalisko poskytuje
možnosť relaxácie aj za nepriaznivého počasia, je našou častou
voľbou. Počas prázdnin, účastníkov zájazdu rozveselia ich vnúčatká, ktoré sa týchto výletov
radi zúčastňujú.
V pekný, skôr letný piatok,
13. septembra sme uskutočnili v
klube dôchodcov a najmä vonku
pred jeho budovou dobrú „guláš
párty“, ktorej sa zúčastnilo 30
seniorov. Prípravu podujatia zabezpečil výbor Jednoty dôchodcov. Kuchárskym umením vynikal najmä Milan Ingeli. Jedlo,
pilo a spievalo sa do neskorého
večera.
Po viacerých pokusoch sa
nám podarilo 20. septembra zor-

ganizovať zájazd na vinobranie
do Pezinka v počte 29 osôb. Pre
menší záujem seniorov sa zájazdu zúčastnili aj ostatní občania obce.
Dňa 25. novembra sa 7 našich
členov zúčastnilo týždenného

pobytu v termálnych kúpeľoch
Trenčianske Teplice. Všetkým
odporúčame využiť možnosť takéhoto obnovenia tela i duše.
V súvislosti s nahrávkou zvukovej pohľadnice z našej obce,
ktorú realizoval RTVS dňa 28.

novembra a odvysielala sa 8.
decembra 2013 na rádiu Regina
v relácii Zvony nad krajinou,
sme aj my boli požiadaní o krátky rozhovor o činnosti našich
seniorov a o klube dôchodcov.
Zaujímali ich aktivity, ktoré pripravujeme.
V termíne 2. decembra sme
boli pozvaní Jednotou dôchodcov v Zbehoch na recitačné
stretnutie „Bajzove Zbehy“. Toto
podujatie každoročne motivuje
všetky vekové skupiny venovať
pozornosť literatúre.
Tento rok sme sa v termíne
5. decembra rozhodli pripraviť
Mikulášske posedenie pre našich členov, kde každý dostane
malý darček a pri čaji a pečive
využijeme možnosť príjemne si
posedieť.
Alžbeta Rizeková
podpredsedníčka JDS
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Strieborné nitky života
„Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a
bielych vlasov, podľa slov, keď
ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi“ – hovorí jedna ľudová
múdrosť.
Jeseň je až poeticky krásna.
Nádherný čas, kedy sú stromy
okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už
belejú končiare vrchov. Všetko
je jasné, priezračné a čisté. Ostré
slnečné lúče prerážajú chladné
závany vetra a hladia naše tváre.
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám
pripomína jednu z najvzácnejších

cností, ktorá môže byť zrodená v
duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k
tým, ktorí tvrdo pracovali, aby
sa nám žilo lepšie. Úcta k tým,
ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby
urobili šťastnými nás, svoje deti.
Úcta k naším otcom a k naším
mamám. K naším prarodičom.
Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a
nepoškvrnené.
Dňa 16. októbra sme si seniorov v našej obci uctili aj my
príjemným popoludňajším posedením v zasadačke obecného
úradu. Októbrový deň sa niesol v
znamení dobrej nálady aj vďaka
deťom zo Súkromnej základnej
umeleckej školy Evy Pacovskej v

Nových Sadoch, ktoré nás potešili pekným spevom a scénkou. S
folklórnou skupinou Šuriančanka
zo Šurianok si naši dôchodcovia
zanôtili a tiež sa pobavili na vtipnej ľudovej scénke. Pri odchode

domov si každý odniesol milý
kvietok, zhotovený deťmi základnej školy. Všetkých hrial dobrý pocit v srdci, že ani na našich
starších občanov sa nezabúda.
Ing. Zuzana Krčmárová

Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu
V tomto školskom roku sa naša
škola zapojila do medzinárodného projektu s názvom „Záložka
do knihy spája školy“. Cieľom
tohto projektu je nadviazanie
kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a
podpora čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh. Žiaci v tomto ročníku mohli na záložkách ľubovoľnou technikou
stvárniť svojho obľúbeného literárneho hrdinu.
Samotnú výmenu záložiek

môžu školy využiť k nadviazaniu
spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej
republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako
súčasť školského projektu.
Organizátori tohto medzinárodného projektu nám priradili
školu z Českej republiky. Išlo o
školu z českého mesta Most. Po
kontaktovaní sa s pridelenou školou sa začal projekt naplno realizovať. Dohodli sme sa na počte

Tekvičkový karneval
Jedného dňa sa pán Tekvička
dozvedel zvláštnu vec. Ihneď po
príchode domov sa spýtal pani
Tekvičkovej: „Mamka, počula si
už niekedy o tekvičkovom karnevale?“ Pani Tekvičková nič také
ešte nepočula, ale okamžite jej po
tatkovej otázke, ako každej žene,
zaplesalo srdce. Karneval predsa
znamená nové šaty! Deti Tekvičkové na tatkovu otázku zareagovali
radostným výskotom: „Hurá, bude
karneval!“ Tatko Tekvička už oľutoval, že novinu o tekvičkovom
karnevale povedal nahlas. V duchu
počítal, ako každý muž, koľko ho to
bude stáť. Ale hlava rodiny je hlava
rodiny. Tatko sa zamyslel a po chvíli mu napadlo, že poprosí o pomoc
naše deti.
A naše deti, to sú veru riadni

výmyselníci! Najskôr sa do práce
pustili deti z materskej školy a malí
prváci pod vedením svojich učiteliek. Vyzdobili tekvičky tak, že ich
ani vlastní rodičia nespoznali. Ani
starší žiaci zo siedmeho ročníka pod
vedením učiteľky Halvoníkovej sa
nedali zahanbiť. Ich fantázia pracovala na plné obrátky. Dokonca k
rodine Tekvičkovej pridali aj cudzie
deti. Jednoducho urobili z cesnaku
tekvičky. Pani učiteľka Halvoníková tiež nezaprela svoju fantáziu
a urobila z tekvíc a tekvičiek prekrásnu výstavu v priestoroch dolnej
chodby základnej školy.
Ak chcete vedieť viac, pozrite
si fotoalbum na webovej stránke
základnej školy (http://zsnovesady.
edupage.org/) a presvedčte sa.
Mgr. Emília Kulíšková

vytvorených záložiek do kníh a
na termínoch vzájomnej výmeny.
V mailoch sme si navzájom vymenili informácie o našich školách a rozhodli sme sa vymyslieť
aj nejaké iné aktivity, projekty,
aby sa toto naše, v dnešnej dobe
medzinárodné priateľstvo, naďalej rozvíjalo.
Náš český partner nám poslal
záložky i s propagačnými materiálmi o jeho meste a škole. Na
propagáciu tejto aktívnej spolupráce sme v škole vystavili prá-

ce žiakov z Českej republiky i
spomenuté propagačné materiály.
Súčasťou výstavky sú aj fotografie záložiek, ktoré vytvorili naši
žiaci. Tie sme našej partnerskej
škole obratom zaslali a sme presvedčení, že naše práce ich rovnako potešili. Ponuka na aktívnejšiu spoluprácu s partnerom z
Českej republiky nás oslovila a
veríme, že spoločne nájdeme dostatok nápadov, ako ju do budúcnosti rozvíjať.
Mgr. Mário Ručkay
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Odpadové hospodárstvo
v roku 2014

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)

Blahoželáme
mladomanželom
Jozef Sollár – Katarína Quintas
Matej Hudec – VirginaHaroAtserias
Mgr. Miroslav Daniš – Ing. Eva Lazíková
Ing. Milan Margetín – Marcela Baráthová
Igor Ivan – Jana Štefanková
Michal Zetocha – Ingrida Hulíková

Prišli na svet
Adam Duračinský
Ema Hlinková
Alžbeta Germanová

Naši noví obyvatelia
Miroslav Kopečný
Nikola Blašková
Mgr. Zdenka Niková
Klára Niková
Nadežda Ďurišová
Miloš Ďuriš
Jakub Cok
Mário Bako
Ing. Zuzana Zetková
Marta Beňová
Ingrid Barátová
Marianna Barátová
Miroslava Barátová
Milan Vnuk
Lenka Porhajašová

Navždy nás opustili
Margita Baranovičová
Jozef Rizek
Anna Masaryková
Oľga Gabalcová
Juraj Harňák – Husár
Michal Bošanský
Aladár Kováč

Pes, priateľ
človeka
Dňa 5. novembra 2013 navštívili našu materskú školu pán Mázik a študenti zo Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre so
svojimi štvornohými kamarátmi.
Psíky to boli neobyčajné, pretože
sa dokázali s deťmi hrať a relaxovať. Cvičiteľka viedla deti ku komunikácii so psami, mohli si ich
aj pohladiť. Deti sa učili ako sa
správať k zvieratám, neubližovať
im, ale i správne sa ich dotýkať a
spolupracovať pri cvičení. Počiatočný strach, ktoré niektoré deti
pociťovali pri prvom kontakte,
veľmi rýchlo prekonali a stali sa
kamarátmi.
U detí pes uspokojuje ich citové potreby, umožňuje rozvinúť
potrebu telesného kontaktu a nežnosti prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Rozvíja detskú
fantáziu. Prispieva k psychickej
rovnováhe detí a napomáha pri
riešení konfliktov. Podľa veku
dieťaťa vždy rozvíja a pozitívne
pôsobí na rôzne postoje k životu,
a plní výchovnú funkciu (spolupráca v kolektíve, tímové cítenie)
u detí predškolského veku. Pes je
obrovským zdrojom pozitívnej
energie, podnetom k pohybu a
učiteľom komunikácie v oblasti
fyzioterapie a logopédie. Snaha
pohladiť psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej
motoriky, snaha osloviť ho, privolať, či dať mu povel, napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes
je jednoznačne terapeut – liečiteľ. Má obrovský dar pomáhať.
Na základe pozitívnych reakcií
detí našej materskej školy by sme
radi v týchto aktivitách pokračovali.
Mária Kulíšková

V obci Nové Sady aj
v roku 2014 bude platiť
lístkový systém pri vývoze
komunálneho odpadu. Každý
občan je povinný zakúpiť si do
konca januára 2014 minimálne
tri lístky na osobu. V priebehu
roka je možnosť dokupovať
lístky podľa potreby.
Na vývoz odpadu sa
používajú typizované 110
litrové pozinkované nádoby
alebo 120 litrové plastové
nádoby. Tieto nádoby si môžete
zakúpiť na obecnom úrade.
Po vypredaní pozinkovaných
nádob sa budú predávať
nádoby plastové. Vyvážať sa
budú obidva typy nádob. Je
tiež možnosť zakúpenia iným
spôsobom. Pri výbere si však
musíte zistiť, či sa smetná
nádoba dá zavesiť na výklopný
systém smetiarskeho auta.
V opačnom prípade smetná
nádoba nebude vysypaná.
Smetné nádoby s objemom
240 litrov, ktoré si niektorí
občania sami zakúpili, sa
zatiaľ vyvážajú, ale v blízkej
budúcnosti nevieme zaručiť, či
sa budú vyvážať. Môžu sa tiež
používať 1100 litrové nádoby,
tieto si však každý, kto ich chce
používať, musí zakúpiť sám.
Ceny smetných lístkov sa v
roku 2014 nebudú meniť a sú
nasledovné:
- 110 a 120 litrové smetné
nádoby 1,90 € - Nové
Sady, Kotrbál a Sila ,
1,60 € - Ceroviny
- 240 litrové smetné
nádoby 3,80 €
- 1 100 litrové smetné
nádoby 18,50 €
Občania, ktorí vykladajú
smetnú nádobu na každý
odvoz, si môžu zakúpiť aj
ročnú nálepku na smetnú
nádobu. Cena je v závislosti od
veľkosti smetnej nádoby.
Obec zabezpečuje bezplatný
zber plastových fliaš, papiera,

tetrapakov a skla, dvakrát do
roka zber veľkorozmerného
odpadu a dvakrát do roka zber
elektroodpadu a nebezpečného
odpadu.
Preto
vyzývame
občanov k triedeniu týchto
odpadov.
Pri futbalovom ihrisku v
Nových Sadoch a pri budove
bývalej knižnice v Sile sú
umiestnené nové kontajnery,
do ktorých sa zbiera textil,
šatstvo a obuv. Sú tam tiež
kontajnery na sklo, na drobný
stavebný odpad a železo.
Drobný stavebný odpad je
odpad z bežných udržiavacích
prác,
zabezpečovaných
fyzickou osobou v rozsahu do
1m³ ročne od jednej fyzickej
osoby. V prípade, že chcete
takýto odpad odovzdať, je
potrebné na obecnom úrade
uhradiť poplatok vo výške 2,40
€ na osobu. Takisto je potrebné
na obecnom úrade nahlásiť
aj odovzdanie železa, ktoré
je bezplatné. Kontajnery na
stavebný odpad a na železo sú
zamknuté z dôvodu, že do nich
občania dávali aj iný odpad.
Obci tým vznikali problémy pri
odovzdávaní takéhoto odpadu.
Všetky podmienky zberu
odpadu v Obci Nové Sady
sú upravené vo VZN č. 19 a
príslušných dodatkoch
„O
nakladaní s komunálnymi
odpadmi
a
drobnými
stavebnými odpadmi, vrátane
biologicky
rozložiteľných
kuchynských a reštauračných
odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z
domácností.“ Uvedené VZN
je uverejnené na internetovej
stránke obce www.novesady.
sk. Vo vývesných tabuliach
sú zverejnené termíny vývozu
komunálneho
odpadu,
triedeného odpadu a tiež
podmienky zberu drobného
stavebného odpadu a šatstva,
textilu a obuvi.
Marta Šlosárová

www.novesady.sk
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Kde sa vzal, tu sa vzal,
v kaštieli zrazu stál.
S anjelikom i s čertíkmi,
pozdraviť prišiel detičky.
Za milú báseň každému,
priniesol sladkú odmenu.
No ktože to bol?
Predsa náš,
dobrý ujo Mikuláš!

Vianočné vtipy
„Žiadne darčeky k Vianociam mi kupovať nemusíš,“ oznamuje žene na
začiatku decembra pán Novák. „Stačí, keď ma budeš milovať a budeš mi
verná.“
„Neskoro,“ povzdychla si ženuška,
„už som ti kúpila kravatu.“
----------------------------„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra
voľno?“ pýta sa v práci pán Novák.
„Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním.“
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!“ rezolútne to
odmietne riaditeľ.
„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec. „Vedel som, že je na vás spoľahnutie.“
----------------------------Novoročné ráno
„Tak šťastný a veselý nový rok. Ako
si sa vyspal? „
„Ale ušlo to, len keby o mňa stále
nezakopávali čašníci!“
----------------------------Pani Marienka sa pritúli k manželovi
a pýta sa: „Miláčik, čože mi dáš tento
rok na Vianoce?“
„Budúci rok zlaté náušnice,“ hovorí
muž rozvážne. „A tento rok dve dierky na ne!“
----------------------------Muž vyberá vianočný darček: „Máte
niečo lacné, užitočné a pekné?“
„Čo poviete na tieto vreckovky,“
ukazuje ochotne predavačka, „pre
koho to chcete?“
„Pre manželku.“
„Tak to bude určite prekvapená.“
„To áno,“ súhlasí muž, „ona myslí,
že dostane pod stromček kožuch!“
----------------------------„Oci, naozaj mi ten iPad priniesol
Ježiško?“ Pýta sa Jožko otca.
„Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?“
„No, že celý deň stojí nejaký chlapík
pri domových dverách a chce tretiu
splátku.“
----------------------------„Jano, čo dostaneš na Vianoce?“
„Človeče, asi chlapa. Videl som ho u
manželky v skrini.“
----------------------------Pán Novák nemôže zabudnúť, že
po Vianociach príde Silvester. Preto

chce minúť čo najmenej peňazí na
vianočný darček pre manželku a predavačku tým privádza k zúfalstvu.
Rozbaľuje a ukladá jeden darček za
druhým, ale pán Novák sa stále nemôže rozhodnúť, stále sa mu niečo
nezdá. Až príde na spásonosný nápad
a pýta sa predavačky: „Keby ste bola
mojou manželkou - čo by ste si pekného priala?“
„Iného manžela!“
----------------------------Na Vianoce príde list od známych z
USA. Otecko si ho prečíta a hovorí
manželke: „No pozerám, že sa tvoj
brat v tej Amerike nemá zle. Tu píše,
že dostal nejaké elektrické kreslo. „
----------------------------Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal sekať dieru do
ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
-Okamžite prestaňte sekať do toho
ľadu!
-Akým právom mi to zakazujete!?
-Právom správcu zimného štadióna!
----------------------------„Dal som manželke pod stromček
psa.“
„A prečo psa?“
„Už sa teším, ako ma s ním bude posielať večer von!“
----------------------------Hovorí jedna Havajanka druhej:
„Manžel mi pod stromčekom sľúbil, že v budúcom roku budeme mať
exotickú dovolenku.“
„Na mužské sľuby nedaj. Ten môj už
desať rokov sľubuje Senecké jazero
a stále sme tu na Havaji! „
----------------------------O Vianociach hovorí mamička Jožkovi: „Jožko, zapáľ vianočný stromček.“
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: „Aj
sviečky?“
----------------------------Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov:
„Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?“
Mamička na to: „Áno, a kto iný?“
Jožko sa zamračí: „A čo ste mi teda
priniesli vy?“
----------------------------Ministerstvo vnútra oznamuje:
„Kriminalita silne poklesla. Podľa

dostupných informácií sa v máji nevyskytol ani jeden prípad krádeže
vianočného stromčeka! „
----------------------------Sudca: „Môžete mi vysvetliť, prečo
ste sa počas noci vlámal päťkrát do
rovnakého obchodného domu?“
„To je jednoduché - chcel som dať
manželke pod stromček šaty.“
„To chápem, a čo tie ostatné vlámania?“
„To ma ich potom štyrikrát poslala
vymeniť, pretože sa jej nikdy nepáčila látka!“
----------------------------Boli Vianoce a sudca bol v príjemnej nálade. Spýtal sa predvedeného
muža: „Za čo ste tu?“
„Za predčasné vianočné nákupy.“
„To predsa nie je žiadny priestupok.
Ako skoro ste nakupoval? „
„Tri hodiny pred začiatkom otváracej doby.“
----------------------------Jožko píše Ježiškovi: Milý Ježiško
prosím ťa na Vianoce mi pošli 40
EUR. Veľmi by to mne aj mamke
pomohlo.
List odnesie na poštu. Poštárky ho
otvoria prečítajú si ho, a zato že Jožka majú rady poskladajú sa a pošlú
mu 20 EUR.
Jožko píše späť Ježiškovi: Ježiško
ďakujem ti za tie peniaze, veľmi nám
pomohli. A predstav si že tie tety na
pošte mi jednu 20 EURovku zobrali.
----------------------------Jožko píše Ježiškovi. Ježiško, keď
mi donesieš motorku budem celý
týždeň dobrý. Jožko sa zamyslí a
povie si, ale ja nevydržím byť dobrý
celý týždeň, roztrhá list a píše nový.
Milý Ježiško keď mi donesieš motorku budem celý deň dobrý. Zase sa
zamyslí a roztrhá list. Potom sa pozrie na obraz Panny Márie a zamkne
ho do skrine. Začne písať nový list:
Milý Ježiško, zajal som tvoju matku,
výkupné je motorka!
----------------------------„Tak som počul, že ti svokra poslala
na Vianoce kapra?“
„Kdeže, len raz hus, a ja blbec som
sa s ňou oženil!“
----------------------------Bavia sa tri ženy, čo dali manželom
k Vianociam.
„Kúpila som manželovi vec, čo urobí

stovku za 10 sekúnd - je to Honda.“
„Ja som mu kúpila vec, čo urobí
stovku za 5 sekúnd - je to Porsche!“
Tretia je triumfuje: „Ja som mu kúpila vec, čo urobí 200 za sekundu - je
to osobná váha!“
----------------------------„Miláčik, čo dáme mojej mamičke
k Vianociam? Vlani sme jej kúpili
kreslo, čo by sa k tomu hodilo? „
„Čo tak elektrický prúd?“
----------------------------Vráti sa pán Novák z vianočného
nákupu, hľadá peňaženku a nájde
miesto nej len kartičku: „Veselé Vianoce želajú vreckári!“
----------------------------Rozhovory v škôlke:
„Aký máš stromček?“
„Umelý.“
„A bol u teba Ježiško?“
„Bol, ale tiež umelý.“
----------------------------„Mama, cítiš to? Vôňu vanilky, čerstvo vyrúbanej jedličky, vianočného
pečiva ... „
„Cítim, cítim - tí susedia sa ale
majú!“
----------------------------Jožko dostane pod stromček obálku
s 20 EURovkou. Mamička: „A čo
povieš tete?“
Jožko: „Stará držgroška?“
----------------------------„Predstavte si, prvýkrát sa u nás zišiel na štedrovečernej večeri párny
počet ľudí!“
„Ako to, veď ste boli traja!“
„Hej, ale potom prišlo sedemnásť
hasičov!“
----------------------------Na Vianoce kričí malý Jožko cez
celý byt na mamičku pri sporáku:
„Mami, mami, stromček horí!“
„Hovorí sa, svieti, a nie horí,“ poučí
ho matka.
Chlapček za chvíľu zase začne kričať: „Mami, mami, záclony už tiež
svietia!“
----------------------------Bavia sa kolegyne po sviatkoch: „Čo
ti dal manžel pod stromček?“
„Norkový kožuch.“
„A sedí?“
„Áno, oni tam mali schovanú priemyselnú kameru!“
Zdroj: http://vianoce.sk/
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Novosadská vianočná kvapka krvi
Tradičná predvianočná akcia dobrovoľných darcov krvi písala 9. decembra svoju ďalšiu kapitolu. I napriek
sychravému počasiu do Základnej
školy v Nových Sadoch našlo cestu
celkovo 20 dobrovoľníkov. Opäť darovali to najcennejšie – ľudskú krv,
ktorá pomôže v núdzi ľuďom, ktorí ju
budú nevyhnutne potrebovať. Potešilo nás, že rady dobrovoľných darcov
rozšírili i noví prvodarcovia. Tretí
ročník tohto podujatia sa uskutoční 5.
decembra 2014.
Mgr. Mário Ručkay

FUTB. TABUĽKY
II. A trieda – muži
Klub
Z
1.Selice
13
2.VýčapyOpatovce13
3.Žiharec
13
4.Čakajovce
13
5.TrnovecnadVh. 13
6.Svätoplukovo 13
7.Rišňovce
13
8.Jarok
13
9.Hájske
13
10.NovéSady 13
11.Kynek
13
12.Rumanová 13
13.Mojmírovce 13
14.Cabaj-Čápor 13

V
10
9
8
7
6
7
6
6
5
4
3
3
2
2

R
2
3
0
2
5
1
2
1
0
2
2
1
3
2

P
1
1
5
4
2
5
5
6
8
7
8
9
8
9

SkóreBody
35:14 32
33:7 30
40:22 24
30:22 23
29:22 23
38:27 22
34:26 20
19:36 19
20:24 15
30:37 14
14:36 11
22:46 10
20:29 9
18:34 8

R P
0 1
0 1
0 2
0 3
0 4
1 5
3 5
2 5
1 7
1 8
0 10
0 10

SkóreBody
55:5 30
37:11 30
39:10 27
26:13 24
23:12 21
23:30 16
22:37 12
19:25 11
23:40 10
6:36 4
19:39 3
12:46 3

III. A trieda – muži

Činnosť Telovýchovnej jednoty Nové Sady
Nový
súťažný
ročník
2013/2014 sa v novosadskom
futbale začal novinkami a zmenami. V tomto ročníku sa rozšíril počet súťažiacich družstiev
o „benjamínkov“. Patria sem
najmladší futbalisti nášho klubu. Svojim pôsobením v súťaži
nadobúdajú cenné skúsenosti,
ktoré im pomáhajú v napredovaní a dosahovaní
športových úspechov. Vedenia najmladších hráčov
sa ujal skúsený tréner
Tomáš Šelmeci, ktorému
pomáha pri organizovaní
a zabezpečovaní súťažného a tréningového procesu Peter Novotný. Tréneri
sa svojej funkcie ujali s
chuťou a pre drobcov zabezpečili zimné tréningy
v telocvični v Zbehoch. Tešíme
sa veľkému záujmu o futbal zo
strany detí. Ďakujeme všetkým
rodičom, ktorí príkladne spolupracujú s trénermi a pomáhajú
im najmä pri doprave detí na zápasy a tréningy.
Podobne ako v minulom súťažnom ročníku, aj tento rok
patria do realizačného tímu
družstva žiakov, Štefan Jurika a
Dominik Halvoník. Táto zohraná dvojica sa teší z výborných
výsledkov svojich zverencov
v jesennej časti, ktorí obsadili druhé miesto. Je to výsledok
veľkého odhodlania a odovzdania sa dobrej veci, ktorú obaja
tréneri, aj napriek pracovnej
zaneprázdnenosti, dokážu realizovať. Ďakujeme rodičom žiakov za ochotu a čas venovaný
športovým úspechom svojich

ratolestí.
Veľká zmena nastala v družstve dorastu. Vedenie Telovýchovnej jednoty Nové Sady
sa rozhodlo nezapísať tento
oddiel do súťažného ročníka
2013/2014. Z tejto zmeny vyplynul presun trénerskej dvojice Oto Zelenák a Jozef Mako

do novovzniknutého družstva
muži „B“. Výkony jednotlivých
hráčov a ich hra im zabezpečila
siedme miesto v tabuľke III. A
triedy Oblastného futbalového
zväzu Nitra.
Výborné
výkony
nášho
„áčka“ z predchádzajúcej sezóny, boli fanúšikmi očakávané
aj na začiatku aktuálnej sezóny.
Posúdenie výkonov v jednotlivých zápasoch necháme na
priaznivcov novosadského futbalu. Nechceme však zabudnúť
na realizačný tím, ktorý zabezpečuje plynulý chod oddielu, sú
nimi Michal Šmitala a Marián
Molnár, ktorý je aktívne hrajúcim trénerom. „Áčko“ obsadilo
v jesennej časti desiate miesto v
II. A triede Oblastného futbalového zväzu Nitra.
Pod vedením Petra Bartoša

sa Telovýchovná jednota Nové
Sady pustila aj do rekonštrukcie. Na začiatku kalendárneho
roka 2013 sa podarilo vynoviť
vnútorné časti kabín, na podlahu
sa položila dlažba, stropy boli
znížené sadrokartónom, spravili
sa nové omietky a maľovka. V
jesenných mesiacoch sa začalo
s rekonštrukciou vonkajších
častí kabín, plánovaná je aj
výmena okien, zateplenie a
nová fasáda. Vylepšeniami
prešla aj hracia plocha, na
ktorej boli upravené terénne
nerovnosti, zabudovala sa
závlaha a dôležitou súčasťou sa stala nová kosačka.
V auguste sa na futbalovom ihrisku Telovýchovná
jednota Nové Sady uskutočnil futbalový turnaj Doctor´s Cup. 1. kolo Coca – Cola
Školský pohár sa uskutočnilo v
októbri na futbalovom ihrisku v
Nových Sadoch v spolupráci so
Základnou školou s materskou
školou v Nových Sadoch. Futbalového turnaja sa zúčastnilo
päť chlapčenských družstiev
– Kovarce, Základná škola s
materskou školou vo Veľkých
Ripňanoch, Základná škola s
materskou školou v Nových Sadoch, Základná škola v Radošine a Základná škola s materskou
školou v Preseľanoch.
Všetkým hráčom, trénerom
a funkcionárom Telovýchovnej
jednoty Nové Sady ďakujeme za
spoluprácu a želáme veľa osobných i športových úspechov v
jarnej časti sezóny a najmä veľa
zdravia.
Mgr. Martina Mažárová

Klub
Z V
1.Veča
11 10
2.DlhánadVh. 11 10
3.Lukáčovce
11 9
4.DolnéLefantovce11 8
5.HornéLefantovce11 7
6.PoľnýKesov
11 5
7.NovéSady„B“ 11 3
8.Štefanovičová 10 3
9.VeľkáDolina 11 3
10.Hruboňovo 10 1
11.Šurianky
11 1
12.Diakovce
11 1

Žiaci - skupina C
Klub
Z
1.Alekšince
9
2.NovéSady
9
3.Výčapy-Opatovce9
4.Zbehy
9
5.Lužianky
9
6.Báb
9
7.VeľkéZálužie
9
8.Rišňovce
9
9.Lukáčovce
9
10.Lehota
9

V
9
8
7
6
5
4
3
1
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
4
5
6
8
8
8

SkóreBody
64:8 27
59:8 24
43:7 21
41:15 18
37:23 15
24:35 12
15:39 9
10:37 3
7:66 3
6:68 3

Žiaci - benjamínci A
Klub
Z
1.Výčapy-Opatovce 8
2.Zbehy
8
3.VeľkéZálužie 8
4.Janíkovce
8
5.NovéSady
8

V
7
6
4
1
1

R
0
1
1
0
0

P
1
1
3
7
7

SkóreBody
83:13 21
64:16 19
31:21 13
19:62 3
3:88 3

Viac informácií
nájdete na
www.novesady.sk

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2014
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KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD		

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

PET FĽAŠE

do smetných vriec patrí: čisté PET fľaše, minimalizujte
obsah stlačením, ušetríme všetci!

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

pristavenie kontajnera vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnera v pondelok )
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SKLO
ELEKTRO + NEBEZPEČNÝ ODPAD
PAPIER A TETRAPAKY

papier - patria sem noviny, časopisy, kartóny, kancelársky a iný papier, nepatrí sem mastný papier

Kalendár pre zber separovaného odpadu je platný do spustenia projektu Ponitrianskeho združenia obcí

Január			Február			Marec

