Pelikán
Novosadský občasník

XIII. ročník,

2. číslo,

December 2016

Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých sviatkov znie,
nech ten rok nastávajúci Vám pokoj, šťastie a lásku prinesie.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok Vám praje redakcia.
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Milí spoluobčania,
verím, že keď beriete do rúk náš
občasník, máte záujem dozvedieť sa novinky z diania v obci.
Budem sa snažiť, aby som Vaše
očakávania naplnila.
Hoci sa nám zimné obdobie
pripomína mrazivým chladom,
dovolím si vrátiť sa v spomienkach k 17. septembru 2016. V
tomto termíne sme organizovali
,,Novosadskú brázdu“. Nikto
z organizátorov nepredpokladal,
že zažijeme najmokrejšiu sobotu,
akú si za dlhé obdobie pamätáme. Organizátorský tím vymenil
niekoľko kompletných súprav
oblečenia a obuvi, nie však z
márnivosti, ale pri takom výdatnom daždi, aký sme zažili, bolo
prezliekanie nevyhnutné. Počasie nám nedovolilo uskutočniť
mnohé vystúpenia a ani pripravenú súťaž v kotúľaní pneumatík
v ženskej a mužskej kategórii.
Strieborný náramok pre dámy a
frndžalica pre pánov, ako odmeny za víťazstvo v pripravených
súťažiach sú odložené a verím,
že opäť vymyslíme príležitosti,
kde ich budete mať možnosť získať. Už teraz Vás viem informovať o termíne tohto podujatia na
budúci rok. Je ním 16. september
2017. Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať celému organizátorskému tímu za niekoľkodňovú
prácu pre potešenie a úžitok nás

všetkých. Nemalé ocenenie si zaslúžia aj oráči, ktorí napriek neštandardným podmienkam vydržali a dokonca dobrou náladou a
entuziazmom povzbudzovali nás,
organizátorov. Podujatie by sa
nemohlo uskutočniť bez výdatnej
pomoci sponzorov, ktorí ho podporili celkovou čiastkou 4200
€, za čo im patrí veľká vďaka.
V neposlednom rade si dovolím
poďakovať Vám všetkým, ktorí ste podujatie odmenili svojou
prítomnosťou. Pre každého organizátora je bohatá účasť návštevníkov najlepšou motiváciou
a odmenou.
V letných mesiacoch sa uskutočnila oprava niekoľkých tried
v základnej škole. Výmenou
podláh, dverí, svietidiel, obkladov a vymaľovaním ich priestorov sme sa snažili o skvalitnenie
prostredia na vzdelávanie našich
žiakov. Napriek skutočnosti, že
stavebná firma mala svojský prístup k práci a dodržiavaniu termínov, vďaka snahe vedenia školy
a aktivite a trpezlivosti zamestnancov školy sa podarilo začať
školský rok bez vážnejšieho narušenia. Na jednej strane ma potešilo, že sa nám podarilo na tieto
opravy získať finančné prostriedky zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
no potreba kontrolovať prevedenie prác na dennej báze a ťažká
komunikácia s realizátorom prác

nám túto radosť trošku narušila.
Verím, že dnes si na letné peripetie už málokto spomenie a zostane len spokojnosť nad školou,
ktorú máme opäť o niečo krajšiu.
Motoristi možno spozorovali
nové dopravné značenie, ktoré
návštevníkov našej obce nasmeruje ku kaštieľu. Tento výdavok
bol uhradený zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja
(NSK), ktorý sa aj takýmito aktivitami snaží podporiť cestovný
ruch v našom regióne. Vďaka
tomuto projektu, ktorý vypracovala riaditeľka múzea Zuzana
Krčmárová, pribudla k budove
kaštieľa aj informačná tabuľa s
QR kódom, ktorý cez aplikáciu
v mobilnom telefóne nasmeruje
návštevníkov na webovú stránku
obce, kde sa o kaštieli a obci dozvedia viac.
Cestujúcich, ktorí využívajú
ranné autobusové spojenie, ktoré prechádzalo cez Čakajovce
musím upozorniť, že zachovanie
tohto autobusového spojenia sa
nám nepodarilo v jednaniach s
NSK obhájiť. Spojenie bude zachované, ale prechádzať bude iba
cez Lužianky. Viac informácií
nájdete vo vývesnej tabuli oproti
vstupu do pošty.
V týchto dňoch sa nám podarilo získať informáciu, že
projekt rekonštrukcie budovy
obecného úradu bol posúdený
odbornými hodnotiteľmi klad-

POĎAKOVANIE

ne. Preto očakávame doručenie
rozhodnutia o pridelení Nenávratného finančného príspevku
od Ministerstva životného prostredia. Pred začiatkom samotnej
rekonštrukcie sa budem snažiť
dohodnúť s realizátorom harmonogram prác tak, aby prevádzky
v budove mohli pracovať. Táto
rekonštrukcia však napriek tomu,
bude vyžadovať trpezlivosť nás
všetkých.
V novembri bola vyhlásená
výzva Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR na
podávanie zámerov na rozšírenie
kapacít materskej školy. Tento
zámer sme podali a budeme očakávať hodnotiacu správu, ktorá je
podmienkou na podanie žiadosti
o Nenávratný finančný príspevok
na spomínaný investičný projekt.
V roku 2017 posilní kolektív
zamestnancov nášho obecného
úradu Anna Margetínová, ktorá
na pozícii kultúrnej referentky a
riaditeľky múzea nahradí Zuzanu
Krčmárovú. Novej posile nášho
kolektívu prajem veľa tvorivých
nápadov a v jej blízkosti veľa
ľudí ochotných pomáhať, ktorí
ju nenechajú v snahe zrealizovať
tieto nápady osamotenú. Zuzane
Krčmárovej ďakujem za kvalitnú
prácu v našej obci a prajem jej v
novom pôsobisku veľa úspechov
a osobného šťastia.
Silvia Halvoníková
starostka obce

Obec Nové Sady si dovoľuje poďakovať
všeobecnému lekárovi MUDr. Ladislavovi Prievozníkovi a zdravotnej sestre Matilde Hotovej
za veľký prínos v starostlivosti o zdravie našich obyvateľov a za ľudský prístup presahujúci brány
ambulancie. Želáme im veľa zdravia a veľa príležitostí na aktívne prežitie zaslúženého dôchodku.

Viac informácií
nájdete na
internetovej stránke:

www.novesady.sk
Propagačné materiály obce a múzea k dispozícii
na obecnom úrade v Nových Sadoch.
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Novosadská brázda
Dlhé mesiace príprav, oslovovania sponzorov, prihlasovania
súťažiacich a mnoho iných organizačných záležitostí. To všetko
stálo na začiatku nultého ročníka Novosadskej brázdy, súťaže
v orbe dvojnápravovými malotraktormi domácej a továrenskej
výroby, ktorá sa konala 17. septembra v obci Nové Sady.
S nápadom uskutočniť súťaž
tohto typu prišiel jeden z poslancov a členov kultúrnej komisie
Jozef Štefanka. Všetci členovia
sme si povedali: „A prečo nie?“
To sme však ešte nevedeli, čo
všetko nás čaká. Navrhnúť akciu
ako bola táto je jedna vec, ale
zorganizovať ju v priebehu pol
roka je vec druhá. No aj napriek
všetkým prekážkam, veľkému
úsiliu presvedčiť sponzorov o
potenciáli tejto akcie a najmä
časovej tiesni, sa nám podarilo
zorganizovať podujatie, ktoré sa
v našom mikroregióne len tak
nevidí.
Hlavným garantom a tiež rozhodcom súťaže bol docent zo
Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre Jozef Ďuďák,

ktorý bol už od začiatku týmto
nápadom nadšený a nemal problém ani s pomocou pri príprave
samotnej akcie. Do súťaže sa prihlásilo dvadsaťpäť súťažiacich, a
to nielen z okolia Nitry, ale i zo
vzdialenejších kútov Slovenska.
Celá akcia prebehla za Poľnohospodárskym družstvom Devio,
ktoré nám poskytlo rozsiahlu
časť plochy na samotné políčka
pre súťažiacich a priestor, kde sa
uskutočnil sprievodný program.
Začal sa slnečný a teplý september, v tomto duchu sa niesli aj
dni príprav súťažných políčok a
areálu, kde sa akcia mala konať.
Večer pred podujatím po dokončení posledných organizačných
úprav sa celý náš tím odobral
domov s nádejou, že akcia prebehne podľa našich predstáv.
Ale človek mieni, Pán Boh mení,
prebudili sme sa do upršaného
sobotňajšieho rána. Trochu vody
ešte nikoho neodradilo. Obuli
sme gumáky, obliekli pršiplášte a hor sa dokončiť to, čo sme
tak dlho pripravovali. Hoci sa z
pár kvapiek behom hodiny stal
lejak, ľudí ani našich oráčov to

neodradilo. O desiatej hodine starostka obce Silvia Halvoníková
spoločne s docentom Ďuďákom
oficiálne zahájila začiatok orby.
Kvôli nepriazni počasia, ktorá
aj naďalej testovala našu pevnú
vôľu, odstúpilo desať súťažiacich. Zvyšných pätnásť oráčov
si približne po dvoch hodinách
orby mohlo s hrdosťou povedať,
že ich ani búrka neodradí od ich
cieľa byť tým najlepším oráčom
Novosadskej brázdy.
Po vyhodnotení samotnej orby,
keď sa už aj počasie umúdrilo a
vyšlo slnko, nasledoval program
v podobe súťaží pre malých i
veľkých. Deti si mohli otestovať
svoje sily pri kotúľaní pneumatík, naopak sto chlapov otestovalo svoje sily v ťahaní traktora. Popoludnie nám spríjemnila
hudobná skupina DUO Rytmus
známa z TV Šláger. Na návštevníkov čakala tombola, stánky s
občerstvením a prezentácia sponzorov.
Ďalším hudobným spestrením
Novosadskej brázdy malo byť
vystúpenie skupiny Karpatské
chrbáty, žiaľ počasie sa opäť roz-

hodlo vystrkovať svoje rožky a
spustiť na nás ďalšiu dávku dažďa. Slnko sa už neukázalo. My
sme sa však nevzdávali a kapelu
Smola a Hrušky sme privítali ako
sa patrí. Plánovaný koncert pod
holým nebom im dážď neumožnil, presunuli sme ho do stanu,
počkali na posledných ľudí, ktorí
k nám mierili a potom sme si už
plnými dúškami užívali náš súkromný „unplugged podstanový“
koncert skupiny Smola a Hrušky.
Počasie nám síce dalo zabrať,
ale pozitívne ohlasy od ľudí,
ktorí sa prišli pozrieť na Novosadskú brázdu nás nabili novou
energiou. Kultúrna komisia a
členovia organizačného tímu sa
preto mesiac po brázde stretli a
zhodli na tom, že nultý ročník
Novosadskej brázdy bol začiatkom dlhoročnej tradície.
Novosadská brázda, súťaž v
orbe dvojnápravovými malotraktormi domácej a továrenskej výroby sa preto uskutoční i
v roku 2017.
Mariana Štefanková

Poďakovanie patrí celému tímu organizátorov podujatia:
Balúchová T., Berousek M., Brestovský V., Daniš S., Drietomský D., Ďuďák J., Fačkovec P., Fábry L., Fuska M., Gaál M., Galbavý P.,
Halvoník A., Halvoník D., Halvoníková D., Halvoník M., Halvoníková M., Halvoníková S., Homza M., Horková Z., Hrašková G., Hudec
S., Hurtová L., Ingeli M., Ingeliová A., Krčmár J., Kováčik J., Krčmárová E., Krčmárová Z., Krošlák M., Marečková E., Matulník P.,
Matulník R., Michalík P., Náhliková B., Novotná V., Patyla J., Patylová J., Pleško M., Poništová A., Rizek L., Solčanská M., Šlosár M.,
Šlosárová M., Šmitala V., Šmitala V. ml., Štefanka J., Štefanková E., Štefanková M., Štefánik M., Šunderlíková M., Vranka P., Zelenák O.
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Letná slávnosť oslavuje desať rokov
Prvá letná slávnosť obce Nové
Sady sa uskutočnila pred desiatimi
rokmi, keď sme oslavovali 850.
výročie prvej písomnej zmienky o
obci. Vtedy nás oslovila myšlienka
robiť takéto podujatie každý rok.
Ľudia z obce, ale aj rodáci majú
príležitosť prísť sem, vidieť niečo
zaujímavé, stretnúť sa so známymi.
Letná slávnosť sa tak stala tradíciou.
Tento rok bola slávnosť výnimočná, pretože obec opäť oslavovala okrúhle, tentoraz 860. výročie

prvej písomnej zmienky. Okrem
domáceho detského folklórneho
súboru Pelikánik prišli do Nových
Sadov skupina Jaročan z obce Jarok a Žochárik z Topoľčian, ktorí sa
predstavili niekoľkými vstupmi. K
okrúhlemu výročiu prvej písomnej
zmienky o Nových Sadoch sme vydali aj pohľadnice, perá, magnetky
a novosadskú maľovanku. Deti sa
tešili zo skákacieho hradu, vodného futbalu a maľovania na tvár.
Sprievodným programom bola
návštevníkom sprístupnená výsta-

va v renesančnom kaštieli rodiny
Ghýczy. Expozícia s názvom Spomienky na Zambiu predstavovala
súkromnú zbierku veterinára Milana Jeřábka, ktorý v tejto krajine
pôsobil desať rokov. V sále kaštieľa bola prístupná zbierka fotografií,
ktorej autorom je rodák obce Peter
Michalík.
Naša obec mala tú česť privítať
v kaštieli aj ministra obrany Petra
Gajdoša, ktorý pripravil pre občanov prekvapenie vo forme preletu
stíhačiek nad obcou.

Pozvanie na hlavný program
prijal aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan
Belica, ktorý starostke obce Silvii
Halvoníkovej odovzdal Pamätný
list predsedu NSK Milana Belicu
pri príležitosti 860. výročia prvej
písomnej zmienky o obci.
Slávnostný večer bol plný zábavy. Do tanca hral DJ Korytár a
na svoje si prišli aj milovníci živej
hudby v podaní folklórnej skupiny
Jaročan.
redakcia

860. výročie prvej písomnej zmienky obce
Archeologické nálezy dokumentujú prítomnosť človeka v
katastri Nových Sadov od praveku. Pomerne hustému osídleniu
územia v období mladšej doby
kamennej – neolitu vďačia priaznivé podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva a výhodná poloha
v úvalinovej doline potoka Radošinka. Za zmienku stojí najmä
praveký rondel a kostrové nálezy
lengyelskej kultúry v Sile s depotom kamenných perál. Osídlenie
obce kontinuálne pokračovalo i v
dobe bronzovej a železnej (laténska keramika). Nálezy keramiky
potvrdzujú osídlenie v dobre rímskej a slovanskej.
V období Uhorského štátu patrila obec do 13. st. šľachtickému
rodu Kürthovcov, podľa ktorých
dostala pomenovanie staršia

osada – Kürth (Kurt). Pod týmto názvom sa spomína i v prvej
písomnej zmienke z roku 1156.
Obyvatelia sa živili najmä poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, ale i remeselníctvom a v
neskoršom období i tkáčstvom.
Pravdepodobne v 14. st. sa tu nachádzal stredoveký hrádok.
V roku 1343 dostala obec meno
Assakurt podľa šľachtického rodu
Assovcov, ktorým patrili majetky
v obci až do 16. st. O 17 rokov
neskôr sa osada Kürth (Kurt) rozdelila na Kiss-Kürth (Kyskurth) a
Nagy-Kürth (Nagkurth) – Malý
Kurt a Veľký Kurt. V roku 1533 sa
spomína ako vlastník obce Lazár
Assa. Rod Assa vymrel po meči
Ladislavom Assom v roku 1541.
Majetky prepadli v prospech kráľa Ferdinanda I. Habsburského.

Kráľ daroval majetok za podporu
v boji o trón v tom istom roku zemepánovi Jozefovi Ghýczymu a
jeho svokrovi Matejovi Henczovi. Ten o dva roky odstúpil svoju
časť obce za 1000 zlatých svojmu
zaťovi a dcére Žofii Henczovej-Ghýczyovej. V roku 1549 sa Jozef Ghýczy stal majiteľom polovice „Ablanczkürthu“ – Dediny aj s
priľahlými pozemkami. V obci sa
tak začalo tristo ročné pôsobenie
rodiny Ghýczy, pochádzajúcej zo
stolice Veszprém z obce Ghicz.
V roku 1546 sa obec spomína
v súvislosti s panstvom Mikuláša
Oláha. Určité obdobie tu majetky vlastnili i Bossányiovci. Jozef
Ghýczy dostal v roku 1550 od cisára Ferdinanda I. ako odmenu za
svoju vernosť povolenie postaviť
si opevnený kaštieľ. Obec sa tak

stala centrom panstva, z ktorého
zemepanská rodina spravovala
pätnásť poddanských obcí. Počas
tureckých výprav bola obec spolu
s okolitými obcami v rokoch 1559
a 1599 vypálená.
Ghýczyovci boli prívržencami reformácie a v zmysle platnej
doktríny „aký pán, také náboženstvo“ zostala väčšina obyvateľov
obce evanjelická. Už v roku 1614
sa tu spomína evanjelická škola s
učiteľom Ondrejom Nicolaiom.
V 17. st. dal Andrej Ghýczy
prestavať chátrajúci kaštieľ na
zemepanskú kúriu v renesančnom slohu. V 18. st. mala obec
samosprávu na čele s richtárom.
Dokazuje to zachované pečatidlo,
ktorého odtlačok sa našiel na viacerých dokumentoch z 18. st.
V 17. – 19. st. patrili majetky
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v obci i Bercényiovcom. Kúriu
tu mala barónka Mednyanská a
kaštieľ dr. Klobušický. V prvej
polovici 18. st. sa z evanjelickej
rodiny Ghýczy jedna vetva, vedená Gašparom Ghýczym, katolizovala. Druhá, evanjelická vetva
rodiny, zostala v Nových Sadoch
až do roku 1861, kedy sa po smrti
Jozefa Ghýczyho z Nových Sadov
odsťahovala. V druhej polovici
19. st. postupne postavenie Ghýczyovcov v obci slablo a 19. febru-

ára 1858 stratil licitáciou majetok
posledný mužský potomok Jozef
Ghýczy. V 19. st. obec postihli tri
vlny cholerovej epidémie (1849,
1856, 1866) a vyžiadali si 48 obetí.
Pohnuté dejiny poznačené
dvomi svetovými vojnami obec
prežívala v prvej polovici 20. st.
Na zveľaďovaní kultúrneho života mali výrazný podiel rímskokatolícky farár Ladislav Ballay
a evanjelický a.v. farár Ladislav

Novosadská vianočná kvapka krvi
5. december 2016 sa niesol v znamení darcov krvi. Do základnej školy
našlo cestu 31 dobrovoľníkov, ktorí prišli podporiť podujatie organizované základnou školou v spolupráci s miestnymi spolkami Červeného
kríža. Sme radi, že takáto zmysluplná akcia nachádza každoročne vekovo
pestrú skupinu ľudí ochotných pomôcť neznámym darovať krv – vzácnu
tekutinu. O to viac nás teší, že i v piatom ročníku sme mohli medzi nami
privítať prvodarcov. Všetkým, ktorí prišli a podporili nás patrí jedno
obrovské ĎAKUJEME.

Záthurecký. Do povedomia sa
dostali najmä divadelné predstavenia, stromkové slávnosti a remeselnícke bály.
Obdobie po druhej svetovej
vojne bolo poznačené najmä rozvojom infraštruktúry a občianskej
vybavenosti. V obci bol zregulovaný potok (1962), vybudovaný
vodovod (1969 – 1972).
Zrekonštruované boli i cesty,
mosty a chodníky. Bola tu postavená základná škola, futbalo-

vé (1964) a hádzanárske ihrisko
(1955). Začiatkom 90. rokov bola
obec plynofikovaná. Poľnohospodári hospodárili v druhej polovici
20. st. spoločne v rozvíjajúcom sa
poľnohospodárskom družstve.
V oblasti kultúry a športu zaznamenalo úspechy predovšetkým
ochotnícke divadlo. Mimoriadne
úspešné ale krátke bolo účinkovanie hádzanárov v celoštátnej
dorasteneckej lige.
redakcia

Zoznam darcov
Bullová G., Čápek Ľ., Čuláková M., Gabalcová D., Galbavý P., Hudec
M., Kadjová Z., Kišac P., Kmeťová A., Krčmár J., Krčmárová E., Majdanová B., Margetínová A., Maršalová G., Matulníková M., Mrázová D.,
Novotná D., Novotný P., Pavlovičová R., Peňaško M., Rácová K., Ručkay
M., Sucháňová L., Szibillová M., Szibillová M., Šooš M., Tomka F., Tomka
M., Tomková V., Záhorová S., Zitová M.

Spomienky na Zambiu a výstava fotografií v kaštieli v Nových Sadoch

Priestory kaštieľa rodiny Ghýczy – Múzeum v Nových Sadoch
budú až do mája 2017 zaplnené
„Spomienkami na Zambiu“. Návštevníkom sprostredkujú spomienky na krajinu, ktoré si zo svojho
desaťročného pracovného pobytu
priviezol veterinár Milan Jeřábek.
Milan Jeřábek sa narodil 18.
mája 1932 v Prahe. Po skončení
štúdia na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach v roku 1961 pôsobil ako veterinárny lekár v Bojnej
a obci Bajč. V rokoch 1967-69
absolvoval postgraduálne štúdium
tropického a subtropického veterinárstva so štúdiom angličtiny
na Vysokej poľnohospodárskej
škole v Prahe. V roku 1977 začal pracovať ako štátny okresný
zverolekár v Kolome v Zambii.
Neskôr uzavrel pracovný kontrakt
so spoločnosťou ZATCo (Zambia
Agricultural and Trading Cooperative) v Chome a pracoval pre
komerčných farmárov. Takmer

desaťročnú expertízu v Zambii
ukončil v roku 1987 návratom na
Slovensko.
Výstava pre všetkých
Návštevníci výstavy sa majú
možnosť oboznámiť s predmetmi,
ktoré majiteľ výstavy používal
počas svojej veterinárnej praxe, s
množstvom prevažne darovaných
suvenírov, ku ktorým má blízky
vzťah. Expozícia je plná predmetov, ktoré približujú prírodné
a kultúrnohistorické zaujímavosti
tejto krajiny, všedný i sviatočný
život obyvateľov. Pútavé sú šperky zo vzácnych kameňov, slonoviny a sloních vlasov, pestrofarebné látky a odevy domorodcov,
z drevín vyrezávané plastiky a
masky, košíky, bubny a to všetko
z prírodných materiálov. Prírodné
zvláštnosti predstavujú kože z pytóna, leoparda, hlava tigrej ryby,
preparáty motýľov, muchy tse-tse
či komára spôsobujúceho maláriu.

Besedy s majiteľom výstavy
„Výstava má svoje čaro. Je pre
mňa zážitkom počúvať človeka,
ktorý v tejto krajine žil a pútavo
dokáže rozprávať o živote, kráse sveta, ktorý je tak neskutočne
vzdialený od spôsobu nášho života. Veľká vďaka patrí Milanovi
Jeřábkovi za zapožičanie zbierky,
vážime si to. Jeho ochotný prístup
a nadšenie nám vnuklo myšlienku
odovzdať jeho zážitky návštevníkom prostredníctvom besied,
ktoré v priebehu trvania výstavy
uskutočníme. Vítané sú u náš školy, kolektívy, ale aj rodiny s deťmi,“ vyjadrila sa riaditeľka múzea
Zuzana Krčmárová.
Fotografie v sále kaštieľa
Výstavu dopĺňa rovnako zaujímavá výstava fotografií v sále
kaštieľa. Novosadský rodák Peter
Michalík prezentuje štyri súbory fotografií. Prvý súbor tvoria
fotografie jesennej krajiny, ktoré

vznikli počas ciest po Slovensku.
Ďalším súborom sú čiernobiele
fotografie dokumentujúce cestu
na Alpské vrcholy Castor a Mont
Blanc. Tretiu časť tvoria fotografie prezentujúce krásy regiónu
Liptov. Poslednou štvrtou časťou
je zatiaľ vznikajúci súbor fotografií s tematikou očarujúcich svetelných okamihov v krajine.
Výstavy potrvajú do mája
2017. Vstupné pre deti do 15 rokov je 0,50 €, od 15 rokov 1 €.
Pri menšom počte ako 10 osôb
pri dĺžke prehliadky do 30 minút je jednotný poplatok 10 €,
nad 30 minút je jednotný poplatok 20 €. V prípade záujmu prehliadky je potrebná rezervácia
minimálne 3 dni vopred od 8.00
do 11.00 hod. na telefónnom čísle 037/7894863 alebo emailom:
obecnyurad@novesady.sk.
Bližšie informácie sa dozviete
na www.novesady.sk.
redakcia
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Vianočný koncert pre deti aj dospelých
Pre deti, rodičov, Mikuláša a
jeho pomocníkov sme si tento rok
pripravili prekvapenie.
Do kaštieľa zavítala teta
MIA, ktorá svojím zjavom ale aj
hlasom anjela vytvorila príjemnú
predvianočnú atmosféru. Na
vianočnom koncerte pre deti aj
dospelých sa spievali piesne z CD
Pesničky pod stromček a známe
vianočné koledy. Deti boli počas
celého koncertu do deja zapojené
tancovaním, spievaním, kreslením
a hraním na hudobné nástroje,
za čo ich Mikuláš odmenil
sladkou odmenou. Medzi deťmi,

ktoré žiarili šťastím pobehoval
aj veľký chlpatý čert. Sem-tam
niektoré očko nezostalo suché,
ale čert to nebol zlý. Prichystal
si pre deti aj Čertovu listinu, v
ktorej sa deti za „zlatý“ dukát
podpísali a sľúbili čertovi, že
budú poslúchať, pomáhať svojim
rodičom, rozdávať radosť, úsmev,
dobrú náladu a lásku k blížnemu.
Veru, bolo to krásnych úsmevov
neúrekom. Nechýbal ani anjel,
ktorý nejedno dieťa pohladil. A aká
by to bola zábava keby si s deťmi
nezatancoval aj Mikuláš s rodičmi.
redakcia

Druhá svetová vojna v obciach
Keď som bol malý chlapec, bolo to
za súdruha Husáka, nebolo počítačov
a všetky informácie sme nadobúdali
v škole, z knižiek, ústnym podaním
a samozrejme z televízie, ktorá mala
dva programy s dvomi farbami –
čiernou a bielou.
Okrem rozprávok Filmárika a Filmušky, Lolka a Bolka a Počkaj zajac
dávali v televízii veľa vojnových filmov zo sovietskej koprodukcie, kde
hrdinská červená armáda vytláčala
fašistických okupantov od Stalingradu až po Berlín.
Nabudený týmito filmami sme si
s kamarátmi začali vyrábať makety
zbraní a z povaly sme vyťahovali
veci, ktoré aspoň trochu vyzerali ako
vojenské. Zo smetísk v Pánskej záhrade a Hlinníku sme ťahali domov
železný šrot a potom to začalo...
Rozdelili sme sa na partizánov,
ktorými chceli byť všetci a Nemcov,
to boli nakoniec i keď nedobrovoľne
najmladší z nás.
Na „vojakov“ sme sa hrávali do
neskorých nočných hodín, až pokým
nás nezačali hľadať naši ustarostení
rodičia.
V školách a pionierskych táboroch pri vatrách bývalí partizáni a
pamätníci vojny spomínali na ťažké
časy a rozprávali nám príbehy, ktoré
zažili na frontoch. Od vzrušenia sme

ani nedýchali a pozorne počúvali s
otvorenými ústami každé ich slovo.
Cez prázdniny sme chodili k starým
rodičom, ktorí nám tiež čo-to o vojne
porozprávali a ako to sami prežívali.
A keď v roku 1988 v neďalekých
Výčapkách, dnešnom Hruboňove,
začali za pomoci UDS-ky z tamojšieho Jednotného roľníckeho družstva vykopávať americké stíhačky,
kde som samozrejme nechýbal ani
ja, podľahol som vášni, ktorá sa volá
objavovanie a spoznávanie histórie.
V tomto článku by som sa chcel s
vami podeliť o moje poznatky, týkajúce sa druhej svetovej vojny v našom blízkom okolí.
Všetci dobre vieme, že počas vojny odchádzali z našich dedín a miest
na front odvedenci v mladom veku,
ktorí nastupovali k slovenským rotám a divíziám. Po boku nemeckej
armády bojovali a umierali na všetkých frontoch.
V dedinách nastúpili POHG (Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy)
a život pre bežného človeka pokračoval v starých šľapajach ako dovtedy.
Sem-tam tu preleteli bojové lietadlá.
Ale v roku 1944, ako sa hovorí,
to už bola trochu iná káva. V nedeľu
19. novembra v ranných hodinách a
v hustej hmle sa nad obcou Výčapky s obrovským zavýjaním rútilo k
zemi americké lietadlo. S rachotom

sa zapikovalo niečo cez dva metre
do zeme, pätnásť metrov od ľudovej
školy. Ostalo v priekope vedľa hradskej cesty, pričom zvalilo okolo stojacu sochu sv. Jána Nepomuckého,
ktorá sa týči v strede dediny aj dnes.
Je to nemý svedok tejto udalosti.
Bola to americká jednomotorová stíhačka P-51D-15-NA44-15148 (WZJ) Mustang, ktorú pilotoval poručík
Lyman Arpin Beeman z 309. stíhacej
letky pod velením kapitána Bucka,
ktorý operoval v ten deň v oblasti
Ostrihom – Veszprém – Györ – Bratislava a hľadal vhodné ciele na zničenie. Pilot zachytil spodnou časťou
lietadla o vrcholce stromov a poškodil chladič a vrtuľu. Obyvatelia ani
sám pilot, ktorý dopadol 50 metrov
od lietadla padákom, neboli zranení.
Beeman strávil pätnásť minút rozhovorom so ženou z dediny hovoriacou
po francúzsky. Akonáhle chcel z dediny odísť bol zadržaný veliteľom
Hlinkovej gardy Jozefom Vermešom
z Výčapiek. Priviedli ho do domu
Štefana Zubčáka, kde sa umyl a napil
vody. Potom letca zaistila stráž nemeckej národnej skupiny z obce Čermany. Padák a ostatné veci z lietadla
zaistila nemecká vojenská komisia
z Nitry. Nakoniec bol prevezený do
Bratislavy na nemecké veliteľstvo.
V roku 1991 navštívil spomínaný
letec Slovensko a vrátil sa i do Vý-

čapiek, kde mu obec udelila čestné
občianstvo. Zomrel v roku 1994 vo
veku 70 rokov. V roku 1988 stroj vykopali za veľkej účasti ľudí z okolitých dedín.
Najskôr sa podarilo odkryť časť
trupu a palubný akumulátor. Zo zvyškov kabíny sa našla rádiostanica
vyrobená firmou Bendix, pancierová
sedačka, ktorá chránila pilota zozadu,
zvyšky upínacích pásov, rozbitá prístrojová doska. Na hodinách, ktoré sa
zachovali bol čas 8.55 hod. Našli sa
rôzne štítky s nápismi, ako aj výrobný štítok lietadla.
Na zadnej strane jedného z prístrojov bola lepiacou páskou pripevnená
malá papierová tabuľka – kalibrácia
výškomera. Zachovala sa na nej aj
ceduľka s nápisom mechanika, ktorý prístroj testoval. Najhlbšie, asi v
šiestich metroch, sa nachádzal motor
Packard V-1650-7 v USA licenčne
vyrábaný anglický Rolls-Royce Merlin a pôvodne štvorlistová vrtuľa Hamilton Standard, ktorej chýbal jeden
list.
Ostatné časti boli naspäť zahrnuté
a sú tam dodnes. Lietadlo chceli preskúmať a zistiť či sa v ňom nenachádza nebezpečná munícia.
Bol to pre všetkých veľký zážitok
a každý si chcel odniesť niečo na
pamiatku domov, no nedovolili nám
to. Ale nám „partizánom“ sa nejaké
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veci do vreciek predsa len dostali.
Pamätám si ako ľudia okolo kričali
od vzrušenia a široko-ďaleko bolo
cítiť zhorený olej a benzín z lietadla.
Niečo podobné sa stalo aj v katastri
obce Čab.
7. júla 1944 v neďalekom makovisku ľudia spozorovali vzdušný súboj lietadiel, po ktorom sa dve z nich
zrútili na zem. Ešte predtým však
stihli piloti s padákmi vyskočiť. Niektoré zdroje uvádzajú, že tieto dve
lietadlá sa navzájom zrazili nad obcou Lužianky, vtedy zvané Šarlušky
– Kajsa. Prvý stroj bol Bf 110 G-2
Messerschmitt „2N + FP“ od 6./ZG1
a jeho posádku tvorili pilot Obgefr.
Franz Friess a Bordfunker Gefr. Heinz Lippe. Obaja letci mierne zranení
vyskočili s padákmi a stroj dopadol v
chotári obce Čab. Letci sa v ten deň
síce zachránili, no svoj osud našli už
14. júla 1944, kedy pilot zahynul a
Bordfunker musel opäť zranený skákať po útoku P-38 pri maďarskej obci
Kisbér. Druhý stroj patril 5. Staffel.
Pilot Obfhr. Friedrich Linnenbecker
bol zranený a odvezený súkromným
autom do nemocnice v Nitre. Bordfunker Obgefr. Kurt Bücker nemal to
šťastie po tom čo sa mu po výskoku
odopol popruh padáku, letec z neho
vypadol a po páde na zem zahynul
(nar. 24. apríla 1922 v Billerbecku).
Ich lietadlo Bf 110 G-2 Messerschmitt W.Nr. 120188 „2N+LN“ dopadlo pri majeri Malé Lahne. Po páde
lietadiel sa zvedaví ľudia z okolitých
dedín zhŕkli pri strojoch. Niektorí si
vzali niečo z vrakov aj so sebou domov, po tom čo ich nemecká posádka
z Nitry vyzvala, aby sa rozišli a nerušili priebeh vyšetrovania. Zvyšky
strojov boli následne prevezené do
Nitry. Čabským richtárom bol vtedy
Rochus Kukučka. O týchto vzdušných bojoch svedčia aj nábojnice,
ktoré boli nájdené kade tade v okolí.
Pri prechádzaní frontu cez naše
okolité dediny sa strieľalo a boli aj
mŕtvi. Keď vytláčala Červená armáda z Nových Sadov nemeckú
posádku prebývajúcu v tunajšom
háji v dvoch podzemných bunkroch,
Nemci sa tiahli cez dedinu a pálili po
Rusoch z MP-40 a Karabin 98 K. Z
kostolnej veže strieľali z guľometu
MG42 Maschinengewehr a ostreľovali ich aj mínometmi. Po tejto niekoľkohodinovej prestrelke zomrel
Nemec, ktorý je pochovaný na jednej
z remízok medzi Novými Sadmi a Silou a zostalo aj niekoľko ranených na
oboch stranách.
V Cerovinách sa tiež nejaký čas
zdržovali pri háji zvanom Dubina
obe vojská. Po vojne sa tam ponachádzala munícia a zbrane, ktoré sa zakopávali do zeme kvôli bezpečnosti
obyvateľstva. Takýchto arzenálov je
dodnes pochovaných veľa, dokonca
sa povráva, že aj v areáli základnej
školy v Nových Sadoch.
O nálete na šuriansku topolinu,

som už písal v minulom čísle Pelikán,
kde spojenci chceli zničiť nemecký
muničný sklad pre okolité jednotky,
no nakoniec spadli bomby úplne inde
a minuli cieľ. Doplatili na to obyvatelia Šurianok. Parízek bol zasiahnutý črepinami do pleca, na ktorom
niesol malé dievčatko. On síce prežil
no dievčatko nie. I taká je hrozná tvár
vojny.
Pri prestrelkách v obci Hruboňovo
boli zabití štyria Nemci a niekoľko
Rusov. Dvaja Nemci boli miestnymi
obyvateľmi zakopaní pri háji medzi
Šuriankami a Hruboňovom. Dvoch
Nemcov zakopali na roli pri materskej škole v Hruboňove. Týchto
dvoch Nemcov po vojne v 90. rokoch
exhumovali. Urobil tak nemecký
spolok pre vojnové hroby. Telá previezli na nemecký vojnový cintorín
vo Važci. Okrem kostí a handrových
pozostatkov našli aj ich vyznamenania, gombíky, časti vojenského výstroja, pracky a identifikačné známky, ktoré sa dávali po smrti vojakov
do úst. Rusov pochovali na miestnom cintoríne v Šuriankach odkiaľ
boli po vojne prevezení na Slavín.
Pamätníci vraveli, že jeden z Rusov
bol veľmi veľký a asi aj to sa mu stalo osudným, lebo bol ľahkým cieľom
pre nemeckého strelca.
V obci Čermany, kde mali Nemci
zriadený štáb bolo zabitých niekoľko Nemcov. Podľa svedkov, Rusi
prenasledovali zraneného Nemca,
ktorý sa vysilený ukryl v stohu slamy. Po neuposlúchnutí výzvy, aby
vyšiel s rukami nad hlavou, stoh zapálili. Po Nemcovi nezostalo takmer
nič. Dvoch Nemcov zakopali v areáli
dnešného poľnohospodárskeho družstva Výčapky a troch na cintoríne
Výčapky.
Červená armáda sa na niekoľko dní
zastavila aj v Malých Ripňanoch, aby
si oddýchla a nabrala nejaký proviant
na ešte dlhú cestu do Berlína. Ruskí
vojaci s priateľským úsmevom na
tvári pestovali na rukách deti miestnych obyvateľov. Niektoré z detí žijú
dodnes a spomínajú to svojim deťom
a vnúčatám. Červená armáda tu mala
zakopanú časť delostreleckej batérie,
ktorá bola namierená na Nitru.
Kde-kto si po vojne schoval nájdené zbrane a muníciu, no po raziách
Bezpečnosti sa začali tieto veci z domov vytrácať a končili v studniach a
potokoch, kde sú pod nánosmi blata
dodnes.
V Nových Sadoch bola jedna rota
nemeckých vojakov ubytovaných aj
v katolíckom dome. Výcvik mávali
za kinosálou, dnešný areál Doctors
pub.
Po vojne sa museli na katolíckom
kostole zamurovať tri diery po delostreleckých strelách vypálených
Rusmi na Nemcov smerom od Čabu,
ktorí tam mali zriadené guľometné
hniezdo. Nemcom zhadzovali zásoby
z lietadiel na pole za katolícky cinto-

Povolanie pápež
Dňa 11. novembra 2016 sa v nitrianskom Divadle Andreja Bagara
konala dlho očakávaná premiéra
pôvodného slovenského muzikálu
POVOLANIE PÁPEŽ z pera hudobného skladateľa Gaba Dušíka
na texty Daniela Heviera. Muzikál
vzdáva hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi, bojovníkovi
proti násiliu, slovanskému pápežovi
Jánovi Pavlovi II. Divákovi ponúka
veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani dnes
nestratili nič zo svojej aktuálnosti a
platnosti. Veľkolepý muzikál naštu-

doval kompletný herecký súbor nitrianskeho divadla s Jánom Gallovičom ako Jánom Pavlom II., a ja som
veľmi rada, že hlavné detské úlohy
stvárňujú deti práve z našej obce a
to Marianka Cingelová a Patrik Matušík. Po boku dospelých a skúsených hereckých partnerov vytvárajú
nezabudnuteľné divadelné predstavenie, ktoré vo Vás zanechá hlbokú stopu. Nechajte sa inšpirovať a
navštívte toto predstavenie, verte,
určite neoľutujete.

rín. Kopali sa aj zákopy od Lovasoviec smer Šurianky až po novosadský
háj. Dokonca aj v zime až do hĺbky
60 cm, hoci bola zem premrznutá.
My čo sme sa narodili po vojne
v časoch mieru, môžeme ďakovať
všetkým, ktorí sa oň zaslúžili. No
niektorí štátni činitelia akoby zabudli
na utrpenie a hrôzu vojen a svojim
rozhodovaním podnecujú nenávisť
medzi štátmi, čo je už len malý krok

ku konfliktu, či náboženskému alebo
politickému.
Verím, že svetoví politici sa nakoniec umúdria a nedopustia ďalšiu
vojnu a nové krviprelievanie, ako
sa stalo v oboch svetových vojnách
a na vojnu sa budú hrávať iba deti,
tak, ako sme sa na ňu hrávali voľakedy my.
Nerušené čítanie vám želá
Peter Matulník.

Eva Pacovská
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ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE
NOVOSADSKÉ
ČRIEPKY HISTÓRIE
OD ROKU 1930
Rok 1935. Dvaja inteligenti,
osvetoví pracovníci odišli z našej
dedinky.
Ešte lonského roku bol umrel
po dlhom a ozaj krutom utrpení
v bratislavskej nemocnici evanjelicky p. správca – rechtor Adalbert
Bogyay. Zažialili všetci za ním,
veď svojím úradom a osvetovou
činnosťou nemálo prispel ku kultúrnemu povzneseniu obce. Zostala po ňom vdova s dvoma deťmi,
ktorá teraz žije v Bratislave. Za
nového ev. a. v. správcu – rechtora
zvolený bol p. Ján Dubovský, 25
ročný, osvedčený osvetový pracovník a znamenitý rečník.
A tejto jari 3. mája vedúci notár
Julius Balažovich zo služobných
dôvodov bol pridelený k notárskemu úradu do Galanty. Na jeho
miesto bol k nám vymenovaný
30 ročný p. Belo Kneppo, rodák
z Topoľčian. Človek agilný a
vľúdny. Hneď vrhol sa do práce.
Áno, jemu majú čo ďakovať naši
občania, keď v tak krátkom čase
uviedol staré, zanedbané veci do
poriadku, pomáhajúc každému
ochotne a rád. A bola to v prvom
rade jeho vlastnosť, že vedel prilnúť k ľudu s láskou, zachovajúc si
pritom svoju autoritu, vedel prilnúť bez rozdielu ku všetkým (hej,
nášmu pánovi notárovi je každý
milý, katolík, evanjelik, všetci,
všetci...), hovorím: táto vlastnosť
to bola, pre ktorú stal sa požehnaním pre našu dedinku, pracujúc
všestranne, obľúbený a vážený.
Na jeho návrh14. júla zastupiteľstvo Ašakerti spolu s pridelenými
obcami usnieslo sa na novostavbe
notárskeho domu, keďže staré stavanie vôbec nevyhovovalo. Odkúpil ho za 30500 Kč starosta Ján
Michalík. A zásluhou pána notára
za súčinnosti pp. správcov Jána
Dubovského a Františka Lübkeho
bol dňa 15. júna založený miestny hasičský sbor. Má 20 členov.
Veliteľ je Ján Dubovský, jednateľ

František Lübke. Členovia hasičského sboru sú slobodní i ženatí
a prejavujú činorodý záujem. Organizácia je vzorná, pravideľné
cvičenie členov v lákavých uniformách, ktoré zakúpila obec, sú
garanciou, že sbor náš s nadšením
a odhodlane koná svoje povinnosti: pomáhať svojim bližným vo
chvíľach hroziaceho nebezpečenstva. A keď prvej sbor hasičský
jestvoval u nás iba na papieri, milo
a radostne nám prichodí slovami
vďaky kvitovať terajšiu jeho činnosť, obetavú a toľme potrebnú,
prejavujúcu sa skutočnou prácou.
Obdivovať treba členov sboru.
Sami si postavili hasičskú šopu
a skladište, pracujúc zdarma pri
stavbe. Sbor má striekačku s hadicami a 20 plátenými vedrami a
desinfekčný aparát.
A bol to slávnostný deň 28. september, keď bola odovzdávaná hasičská šopa a skladište. Slávnosti
zúčastnil sa pán okresný náčelník
R. Halachy z Nitry, školský pán
inšpektor Matej Miškóci, zástupca zemského veliteľa Oskar Ronchetti, okresný veliteľ Fr. Mojto
ml., všetka inteligencia miestna i
z okolia. A obecenstva bolo veľa,
veľa zblíza i z ďaleka. Slávnosť
zahájil pán notár Belo Kneppo.
Slávnostný rečník bol ev. pán
správca Ján Dubovský, chválil občianstvo, povzbudzujúcho, aby aj
do budúcna išlo v ústrety snaženiu
hasičov, a s nadšením spomínal
aj zásluhy pána notára o hasičský
sbor. Oduševnené boly všetky
prejavy hosťov, najmä pán okresný náčelník R. Halachy prejavil
úprimnú radosť nad činorodým
životom nášho hasičského sboru.
Milé boly piesne, ktoré zaspievaly
školské deti pod vedením mladších pánov učiteľov. Slávnosť
bola zakončená štátnou hymnou.
Netreba nám vychvaľovať
vzorné vedenie obce a nažívanie
našich občanov v snášanlivosti a
pospolitej láske. Stačí, keď uvedieme citát jedných novín, ktoré
takto pochvalne sa zmieňujú o
našej obci.
Obec Ašakerť pri Nitre má 530

obyvateľov náboženstva evanj.
aug. vyzn. a 420 obyvateľov náboženstva r. k., má kostol evanj. i
katolícky, má školu r. kat. a evanj.,
ale predsa nebadať v obci žiadnych sporov a treníc, ktoré sú teraz
tak obvyklé. Obyvateľstvo nažíva
spolu kľudne a spoločne sa snaží
o zveľadenie obce. Obec Ašakerť
môže byť vzorom aj iným. Kde sú
snášanliví predáci obce, je snášanlivý aj ľud.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce
Ašakerť. Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho
ponechali v pôvodnej verzii.

HISTÓRIA OBCE SILA
OD ROKU 1930
Osveta. O osvetu stará sa osvetová komisia. Jej predsedom po
J. Alexym sa stal jeho nástupca
učiteľ August Zvalo. Z osvetovej
činnosti môžeme uviesť : jedno
lebo dve divadlá ročne, prednášky
a oslavy z príležitosti štátnych
osláv, vianočných a stromkových
slávností a dňa matiek. Ľud zaujíma sa o veci verejné, rád číta,
analfabetov tu takmer neni. Z
novín a časopisov sú predplácané tieto: Slovenský týždeník,
Slovenská politika, Slovenská
pravda, Slovenská vlasť, Ľudový
chýrnik, z náboženských misií,
Posol Božského Srdca Ježišovho, Kráľovna sv. Ruženca, Sv.
Rodina, Serafinský Svet, Plameň,
Pútnik, Náš priateľ, Veniec, Katolícka Jednota, pre obecnú knižnicu sa odoberá: Boj o zdravie,
Slovenské smery, Obrana obyvateľstva, Život, Péče o mládež,
Dieťa. Pre mládež: Mladý život,
Slniečko, Srdiečko, Naša práca a
Nový človek.
Obecná knižnica. Obecná
knižnica, ktorá je umiestnená
v budove štátnej ľudovej školy
obsahuje 183 zábavnopoučných
kníh. Priemerne ročne si vypožičiava knihy 37 čitateľov. Na

obecnú knižnicu je preliminované ročne v obecnom rozpočte Kč
300.- Z tohto obnosu zakupuje
knihy obvodný notáriat. Poplatok
od jednej knihy činí 20 halierov,
ktorý obnos sa používa čiastočne
na zakúpenie nových kníh, čiastočne na ich väzbu.
Politické presvedčenie. Politickým presvedčením pridržiava
sa tunajšie obyvateľstvo dvoch
strán, a to: Republikánskej strany
zemedelského a maloroľníckeho ľudu a Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany.
Š.K.Ašakerť v r. 1933. Pričinením tunajšieho učiteľa J. Alexyho
bol založený športový klub spoločný pre všetky tri obce, teda
Ašakerť, Sila a Čab, ktorý niesol
meno: Športový klub Ašakerť. Z
jeho činnosti treba uviesť hlavne
odbor footballový, ktorého činným členom bol sám zakladateľ J.
Alexy. Na ustanovujúcej schôdzi
prevedené boly voľby funkcionárov klubu. Predsedom bol zvolený
František Lübke, organista v Ašakerti, tajomníkom Jozef Alexy,
miesto predseda Ignac Muocik
správca učiteľ v Čabe, pokladníkom Ján Fabry, kováč v Ašakerti,
jednateľom Anton Jobek a účtovníkom Ján Štefanka z Čabu. Veľkú
zásluhu na jeho prosperite má statkár dr. Heinrich Zoltán v Ašakerti,
ktorý ochotne takmer bezplatne
prenajal klubu lúku pri obci Čab
slúžiacu za footbalové ihrisko, za
čo bol zvolený čestným predsedom. Hráčske potreby jako dressy, kopačky a iné boly obstarané
z členských príspevkov, ktoré
činilo pre člena Kč 1.- mesačne.
Zápasy poriadaly sa takmer každú nedeľu a poskytovaly zábavu
jak mládeži tak i starším všetkých
troch obcí. Pre nedostatok hráčov
a finančných prostriedkov klub sa
rozpadol.
Pokračovanie v ďalšom
vydaní občasníka.
Zdroj: Pamätná kniha obce Sila.
Text neprešiel jazykovou úpravou, zámerne sme ho ponechali
v pôvodnej verzii.
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e-mail: obecnyurad@novesady.sk, internetový portál: www.novesady.sk, Evidenčné číslo: EV 3740/09, ISSN 1339-1739, Tlač: Tlačiareň ForPress Nitra.
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Zo života organizácie Jednoty dôchodcov
Končí sa nám rok 2016 a tak
chceme aspoň v krátkosti priblížiť,
čo sme počas uplynulého roka v našej organizácii absolvovali.
Začiatok roka sme začali tradične fašiangovou zábavou, ktorá sa
konala vo februári. Zabavili sme sa pri dobrej hudbe, dobrých vtipoch a bohatej tombole. Prestávky
nám spestril harmonikár
Rastislav Slivka.
V apríli sa sedemnásť
dôchodcov zúčastnilo na
týždennom pobyte v kúpeľoch Sliač. Cítili sme sa
tam veľmi dobre.
V mesiaci máj sme si
pripravili posedenie pri
tradičnej fazuľovici, ktorú
pripravili členovia Jednoty dôchodcov.
V júni sme spolu s našimi poľovníkmi absolvovali výlet do prírody.
Zoznámili nás s blízkym
okolím našej dediny.
Naši členovia sa tiež
zúčastnili
športových
hier. Konali sa v obci Cabaj – Čápor. Dvakrát sme
absolvovali jednodňový výlet na
kúpaliská Veľký Meder a Štúrovo.
Spolupracujeme pri kultúrnych
akciách, ktoré organizuje obecný
úrad v Nových Sadoch.
Mesiac október je mesiacom
úcty k starším a pri tejto príležitosti
nám obecný úrad pripravil pose-

denie, ktoré sa konalo 20. októbra
a prvýkrát v kaštieli. Akcia bola
veľmi vydarená, naši členovia si
zatancovali a zaspievali za doprovodu Podzoborských heligonkárov
z Výčap – Opatoviec.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
(od posledného vydania)

Blahoželáme
mladomanželom
Jozef Mikula – Martina Ostertágová
Michal Kupec – Lenka Chalupková
Ľuboš Šlosár – Karina Baginová
Ján Čižmarik – Beáta Danišová
Bc. Ondrej Karas – Ing. Vladimíra Milanová
Adam Cigánik – Klára Niková

Prišli na svet

Začiatkom decembra sa uskutočnilo Vianočné posedenie, ktorým sme ukončili činnosť organizácie v tomto roku. Pripomenuli
sme si aj okrúhle výročia našich
jubilantov. Menovite sú to: Štefan Krčmár, Anna Veľká, Michal
Černický, Václav Kotvas, Pavol

Vyrezávanie tekvičiek
Dňa 6. októbra 2016 sa uskutočnila akcia VYREZÁVANIE TEKVIČIEK predškolákov s prvákmi
v areáli základnej školy v Nových
Sadoch. Pri vyrezávaní a zdobení
nám pomáhali obidve prvácke triedy aj s ich triednymi učiteľmi. Používali sme prírodný materiál ako

Tomka, Anna Fikrová, Anna Ingeliová, Božena Náhliková, Gabriela
Ručkayová, Alexej Pinkava, Oľga
Hotová, Alexandra Maruniaková
a Marta Šunderlíková. Všetkým
menovaným oslávencom srdeč-

šípky, konáriky zo stromov, šišky,
kvetiny, gaštany ale aj lepidlá, taviacu pištoľ či špagát a koráliky.
Všetky deti radostne a s chuťou
tvoriť sa zapájali a spoločne vytvorili krásne a zaujímavé diela z
tekvíc.
kolektív materskej školy

ne blahoželáme a prajeme hlavne
zdravie, spokojnosť a pohodu medzi svojimi blízkymi.
V tomto roku nás navždy opustili dve členky našej organizácie a
to Vlasta Krčmárová a Anna Černická.
Jednota dôchodcov Nové Sady

Záložka do knihy
spája školy
Aj tento rok sa žiaci našej školy
zapojili do podujatia s názvom
Záložka do knihy spája školy. Heslo
na tento rok bolo „Čítam, čítaš,
čítame“.
Naši žiaci sa do projektu zapojili
vo veľkom počte a spolu vytvorili
viac záložiek, než sa zaviazali
v dohode s partnerskou školou.
Záložky od žiakov z Nových Sadov
putovali do obce Ružindol, do
základnej školy, ktorá nám bola v
projekte pridelená. Od nich nám
prišla zásielka pútavých záložiek s
rozprávkovými motívmi. Veríme,
že rovnako i naše pestrofarebné
záložky rôznych tvarov a motívov
potešili žiakov partnerskej školy
a budú príjemným doplnkom do
knižiek v ich školskej knižnici.
Mário Ručkay

Júlia Líšková
Filip Segéň
Martin Kožák
Alex Duračinský

Naši noví obyvatelia
Mária Halvoníková
Monika Domanová
Róbert Doman
Oliver Doman
Klára Domanová
Richard Opáth
Ľudmila Opáthová
Matias Opáth
Lucas Opáth
Ladislav Rizek
Terézia Rizeková
Ondrej Proksa
Mgr. Lucia Proksová
Nina Proksová

Navždy nás opustili
Hedviga Čapkovičová – 83 rokov
Juliana Hubačiková – 92 rokov
Ružena Zitová – 67 rokov
Filomena Korínková - 82 rokov
Paulína Šálková – 38 rokov
Júlia Chovancová – 90 rokov
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Pelikánik na oslave Zbežančeka

Pelikánik na dožinkách v Šuriankach
V predposlednú augustovú nedeľu
Okrem Šuriančanky na pódiu vyobec Šurianky ožila dožinkami. Na stúpili folklórny súbor Čabanka i náš
túto ľudovú slávnosť po skončení detský folklórny súbor Pelikánik.
žatvy sa obec pripravovala svedomito, o čom svedčili krásne a štedro
„Šijeme vrecia, šijeme,
prestreté stoly v kultúrnom dome pre
kdeže ich predávať pôjdeme.
všetkých prítomných.
Z mesta do mesta,
Podujatie otvoril folklórny súbor
široká je cesta,
Šuriančanka, ktorý po bohato zapredávať ich pôjdeme.“
spievanom a zahranom repertoári
a nastolení dobrej nálady, symboĎakujeme za krásne, kultúrne
licky odovzdali dožinkový veniec
popoludnie a pohostenie.
zástupcovi
Poľnohospodárskeho
družstva Devio Romanovi Krúpovi
„Bodaj by Vás vy mládenci čerti
ako svojmu hospodárovi, s ktorým
vzali,
si celá sála spoločne zaspievala a
že ste vy mňa na ten tanec
pripila. Na podujatí sa tiež zúčastnepozvali.
nili starosta obce Viliam Búcora a
Ja by bola tancovala,
zástupca starostu Milan Kukučka. K
aj na cimbal niečo dala,
dožinkám sa viaže mnoho zvykov a
aj vás všetkých pobozkala.“
sú významnou súčasťou slovenského folklóru a nemalo by sa na ne v
Anna Margetínová
súčasnej uponáhľanej dobe zabúdať.

Detský
folklórny
súbor
Zbežanček oslavoval svoje piate
narodeniny. Hoci už podľa názvu
vieme, že súbor pochádza a pôsobí
v susednej obci Zbehy, oslava sa
konala 22. októbra v kultúrnom
dome v Lužiankach.
Vyzdobená sála a pódium, veľká
čokoládová torta, pohostenie pre
všetkých, krátke oboznámenie sa
s históriou oslavujúceho súboru,
tombola,
premietanie
fotiek
súboru, ale aj v kroji oblečená
moderátorka navodili slávnostnú
atmosféru. Na podujatie pozvali
starostov okolitých obcí, zástupcov
Občianskeho združenia Radošinka
a zo súborov náš folklórny súbor

Pelikánik a súbor Jelenček z
Jelenca.
„Teta Anka a ujo Števko“, ani
ináč nenazvú Annu Jankovičovú a
Štefana Čemesa, ktorí ako vedúci
súboru venujú svoj voľný čas
deťom a pripravujú im choreografie
a piesne. Ujo Števko sprevádza deti
aj na harmonike. A vie hrať nielen
na harmonike, ale aj na fujare,
o čom sme sa na oslave mohli
presvedčiť.
Záverečná fotografia všetkých
účinkujúcich bola bodkou za týmto
krásnym podujatím.
Veľké
poďakovanie
patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave podujatia.

Do Nového roku 2017 Vám všetkým vinšujeme:
„Čo Vám zapriať ľudia milí, aby sme si šťastne žili,
v kruhu svojich rodiniek, veľa šťastných hodiniek.
Rodičia a deti spolu, v novom roku žiadnu smolu,
nech slniečko krásne svieti, pre rodičov a šťastné deti.
Zdravie, láska, úspech, šťastie, nech Vám cez rok iba rastie.“
Váš súbor Pelikánik

Tvorivé dielne so starými rodičmi
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sme v mesiaci október
pozvali našich prarodičov do
materskej školy. Strávili sme
spolu krásne popoludnie. Deti ich
privítali kultúrnym programom.
Pripravené boli tvorivé dielne.

Každé dieťa vzalo starkú alebo
starkého za ruku a spoločne tvorili
dekoratívne predmety. Pretože sa
im to veľmi páčilo, vystriedali sa
pri viacerých aktivitách.
Pre deti aj starých rodičov
sme pripravili pohostenie, ktoré

popri práci dobre padlo. Akcia to
bola vydarená, vládla slávnostná,
nevšedná atmosféra a tešili sme
sa veľmi hojnej účasti. Želáme si,
aby sme ešte zažili veľa takýchto
krásnych spoločných chvíľ.
Kto sa naučí vážiť si šediny,

nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý. Nájdime si čas,
vľúdne slovo, úsmev pre starších
nielen počas októbra. Preukážme
im našu úctu.
kolektív materskej školy
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Knižnou novinkou Sestra
potešila aj mužských čitateľov

Eva Hrašková ani tento
rok nesklamala a pre svojich
čitateľov napísala hneď dve
skvelé knihy. Román Rande so
svokrou, ktorý odhaľuje trpko
smiešny príbeh budúcej nevesty
a potenciálnej svokry, je určený
najmä pre ženy. Kniha Sestra,
s podtitulom Krvavé šenky sú
tentoraz naozaj krvavé, poteší
nielen milovníčky ženskej
literatúry, ale aj náročnejších
mužských čitateľov.
Po troch knihách s prevažne
ženskou tematikou – Len kým
si tu (2014), Nežný dotyk
nenávisti (2014), Nebo vonia
tebou (2015), ich českých
mutáciách a knihe poviedok
V zajatí vášne (2016), kam
prispela svojou poviedkou, aby
pomohla tým, ktorí to najviac
potrebujú – chorým deťom,
prináša na knižný trh dve
knižné chuťovky.
Krimi príbeh, ktorý mrazí
Tajomstvom
opradené
Krvavé Šenky zaujali nielen
Evku, ale aj jej priateľku
Kristínu
Ježovičovú.
„S
námetom na knihu prišla
prvá Kristína, vtedy sme ešte
netušili, že napíšeme knižný
duet a už vôbec nie, že bude
mať kriminálnu zápletku. Čím
viac som však nad jej nápadom
premýšľala, tým viac som

V škole je zlodej?
Jeden večer som sa s mojimi kamarátmi hral na školskom ihrisku. Už sa stmievalo a tak sme sa rozhodli, že
pôjdeme domov. Oni odišli
a ja som ešte nastavoval svoj
bicykel.
Zrazu som sa pozrel na školu a zbadal som niečo veľmi
čudné. Vnútri sa pohybovala
nejaká postava. V škole sa
nesvietilo a postava bola oblečená celá v tmavom oblečení.
Začal som rozmýšľať, že kto

chcela na ňom participovať.
A tak som Kiku presvedčila,
že kniha bude pre nás obe
zaujímavým projektom a vôbec
som sa nemýlila.“
Román
písali
dievčatá spoločne, no za
najzaujímavejšiu časť považujú
obe prípravu podkladov, ktoré
neskôr pri písaní využili. „Dej
je oživený historkami, ktoré
sa nám podarilo získať najmä
vďaka bývalému starostovi
obce Krvavé Šenky,“ priznáva
Eva. „Okrem jeho rozprávania
nám však poslúžili aj staré
noviny, ktoré sú dokonca
citované, skriptá z policajnej
akadémie a niekoľko večerov,
ktoré som strávila nad starými
kriminálnymi článkami. Písanie
Sestry ma obohatilo, pevne
verím, že rovnaký pôžitok
prinesie aj mojím čitateľom.“
Ohlasy na príbeh Rebeky
Zimovej, ktorá pátra po vrahovi
svojej dvojičky, hoci polícia
prípad odložila do zabudnutia,
sú veľmi pozitívne. Sme radi,
že si knihu môžete požičať aj v
našej obecnej knižnici.

rovnako ako Sestru nezaradila,
nedá však na ne dopustiť.
„Príbehy ako Rande so svokrou
sú nielen relaxačným čítaním,
ale aj oddychovým písaním. Len
málokto vie, že takmer všetky
príhody v románe sú skutočné.
Našťastie námet nečerpám z
vlastného života, bavila som
sa nielen pri počúvaní a čítaní
historiek, ale aj počas snovania
životnej tragikomédie mladej
učiteľky Aleny Naďovej, ktorá
to so svojou nádejnou svokrou
nemá vôbec ľahké. A hoci v
niektorých situáciách naozaj
Alena balansovala na hranici
únosnosti, môj najnovší román
považujem za odľahčenie
po ťažkom, no skutočnom
príbehu v knihe Nebo vonia
tebou. Dokonca je to prvá
kniha, z ktorej neplynie akési
medzi riadkami vypovedané
ponaučenie. Možno aj preto
som ju venovala všetkým
ženám, lebo v tom lepšom
prípade bude raz každá z nás
svokrou“ smeje sa naša mladá
spisovateľka.

Na kabelkové romány nedá
dopustiť
Tajomné
miesta
našu
rodáčku lákajú a v hlave nosí
zopár ďalších príbehov, ktoré
by ale do kabelkových románov

Hoci nám Evka prezradila, že
momentálne na žiadnej knihe
nepracuje, veríme, že nás opäť
milo prekvapí novými skvelými
námetmi. Držíme jej palce pri
ďalšej tvorbe.
redakcia

by to tak mohol byť. Čo ak
je to zlodej, ktorý sa snaží
nájsť niečo, čo by ukradol.
Alebo nejaký zloduch, ktorý
chce iba niečo zničiť a potom
ujde. Alebo by to mohol byť
aj duch. Mal by som zavolať
políciu? Nevedel som, čo urobiť. A ak by to bol duch, tak
by sa mi všetci akurát tak vysmiali a policajti by sa na mňa
hnevali, že som ich sem volal
zbytočne.
Položil som bicykel a pomaly som sa približoval ku
škole. Telefón som mal pri-

pravený pre prípad, že by bolo
treba zavolať pomoc. Postava
tam stále bola a prechádzala
hore-dolu po schodoch. Sledoval som ju, po niekoľkých
minútach sa postava začala
presúvať ku vchodovým dverám školy a ja som čakal či
z nich vyjde človek alebo či
cez ne prejde duch. Dvere sa
otvorili a z nich vyšiel školník, ktorý mi povedal, že boli
vyhodené poistky. Uf, ešteže
som nevolal policajtov.
Lukáš A. Šálka,
6. ročník

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

Z V
13 10
13 9
13 8
13 7
13 6
13 7
13 6
13 5
13 6
13 4
13 4
13 3
13 2
13 2

R P Skóre Body
2 1 35:15
32
2 2 39:15
29
2 3 31:21
26
2 4 34:23
23
3 4 38:21
21
0 6 34:28
21
1 6 22:18
19
4 4 28:28
19
0 7 19:23
18
2 7 23:31
14
2 7 17:34
14
0 10 17:37
9
2 9 10:31
8
2 9 20:42
8

VI.LIGA-D-U19-SK.B-OBFZNR–DORAST
Klub
1.TJ Nové Sady
2.ŠK Tešedíkovo
3.FC Neded
4.FK Vlčany
5.FC Vinodol
6.FC Cabaj-Čápor
7.TJ Družst. Rišňovce
8.FK Mojmírovce
9.FK KFC TIBI H. Kráľová
10.OFK Branč
11.TJ Štart Nitr. Hrnčiarovce
12.FK DYNAMO Trnovec n/V

Z V
11 10
11 8
11 8
11 8
11 6
11 6
11 4
11 4
11 3
11 2
11 2
11 0

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

Skóre Body
58:4
31
66:19
25
71:23
24
41:33
24
37:15
21
43:25
19
25:38
13
33:52
12
28:42
11
23:61
6
24:72
6
3:68
1

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

Z V
11 10
11 9
11 9
11 7
11 6
11 5
11 4
11 4
11 2
11 2
11 1
11 0

R P
0 1
2 0
1 1
0 4
0 5
0 6
2 5
2 5
4 5
1 8
1 9
1 10

Skóre Body
56:8
30
44:6
29
69:4
28
28:16
21
38:28
18
25:34
15
20:27
14
25:41
14
34:32
10
13:37
7
6:66
4
9:68
1
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Pelikán

Čítajme spolu
Školský rok 2016/2017 vyhlásilo ministerstvo školstva za rok
čitateľskej gramotnosti. Cieľom je
vzbudiť záujem žiakov o knihy a
podporovať ich v získavaní vedomostí prostredníctvom vlastného
čitateľského zážitku.
V októbri sa konalo spoločné
čítanie rozprávok, do ktorého sa
zapojili žiaci z celého Slovenska.
A keďže je 24. október Medzinárodným dňom školských knižníc,
rozhodli sme sa využiť priestory tej

našej. Do čítania sa zapojili žiaci
prvého aj druhého stupňa. Mladším
žiakom čítali služobne najstarší, deviataci. Šiestakov čítanie inšpirovalo k napísaniu vlastných rozprávok
o našej škole, ich fantázia je veru
obrovská. Siedmaci zasa rozprávky zachytili na pestrých obrázkoch.
Aby nám malo čo pripomínať túto
akciu, vytvorili sme veselé čitateľské stromy, ktoré budú zdobiť našu
knižnicu.
Mária Minarovičová

Návšteva koncentračného tábora

Jablko školy 2016
Tradičná súťaž o najkrajšie jablko školy začala v tomto školskom
roku písať svoju ďalšiu stranu.
Tento ročník sa už tradične niesol
v znamení dominancie súťažiacich
z prvého stupňa, ktorí sa do súťaže
aktívne zapojili vo veľkom počte.
Našli sa i jabĺčka žiakov z druhého
stupňa, no očakával sa vyšší záujem. Chodbu našej školy tak koncom októbra opäť ozdobili variácie
jabĺčok rôznych farieb a veľkostí.
Do súťaže ich bolo zaregistrovaných viac ako štyridsať.
Porota zložená zo žiakov každej
triedy rozhodovala o víťazoch. Tí si

odniesli sladké a voňavé ceny v podobe balenia jabĺk, pečeného čaju a
jablkovej šťavy. Ostatní účastníci
podujatia dostali ako symbolickú
odmenu jablko.
Týmto voňavým a pestrofarebným podujatím sme si pripomenuli
Deň jablka. Ich neodolateľná vôňa
sa šírila po celej škole.
Popri tejto súťaži sa aktívni žiaci
mohli zapojiť aj do tvorby najkrajšieho tekvičáka. Tekvice, ktoré sa
vplyvom fantázie našich žiakov i
rodičov zmenili na fantazijné bytosti, taktiež oživili priestory školy.
Mário Ručkay

Každoročne si 9. septembra pripomíname pamiatku obetí holokaustu. U nás, v škole, je tento deň
spojený s prednáškou, ktorú podporuje premietanie rôznych filmov
na danú tému.
V tomto školskom roku sme sa
vybrali na historickú exkurziu do
Serede, na miesto, kde v období
druhej svetovej vojny fungoval
pracovný, neskôr koncentračný
tábor.
Pracovný tábor v Seredi bol zriadený v septembri 1941. Pôvodne sa
s táborom počítalo iba ako s táborom dislokačným, resp. táborom
pracovným pre Židov, kde by sa
využila pracovná sila ľudí, ktorí
boli vyradení z verejného hospodárskeho života.
No už koncom februára 1942
bolo isté, že pracovné tábory sa
zmenia na koncentračné tábory pre
sústreďovanie židovských osôb
určených na deportácie do nacistických koncentračných táborov.
Tam končila pozemská púť väčšiny
väznených v krutom zaobchádzaní,
ktoré s ľudskosťou nemalo nič spoločné.

Psík Bastian
a cvičiteľka Monika
Začiatkom novembra do našej
materskej školy zavítal psík Bastian
so svojou cvičiteľkou Monikou.
Monika deťom formou príbehu
porozprávala ako sa majú k psíkom
správať, aby im neubližovali.
Bastian potom deťom predviedol
rôzne triky, deti si mohli vyskúšať
ako poslúcha na povely a odmeniť
ho. Bastian s Monikou im tiež
ukázali ako robí terapiu s chorými
detičkami. Potom sa Bastian s deťmi
zahral na školskom dvore, pretože
sa mu deti páčili a nechcel od nich
odísť.
kolektív materskej školy

Priestory bývalého koncentračného tábora, v ktorom dnes sídli
Múzeum holokaustu, sme navštívili so zámerom spoznať pravdu o
udalostiach a zločinoch voči ľudskosti v časoch druhej svetovej vojny, ktoré dnes mnohí spochybňujú.
Postupne sme sledovali proces pomalého vyraďovania časti
obyvateľstva z verejného života,
obmedzovanie občianskych a ľudských práv, nenávisť a krutosť cielene nasmerovanú na isté skupiny
obyvateľstva, ktorého smutný osud
zakončili transporty do táborov
smrti, z ktorých nebolo návratu.
Expozícia múzea nám dokonale
priblížila osudy nielen slovenských
židov, ale aj ďalších nepohodlných
skupín obyvateľstva, ktoré boli tŕňom v oku vtedajším mocným.
Návšteva múzea a množstvo
informácií o osudoch väznených
nielen v tomto tábore zanechali na
našu skupinu hlboký dojem. Viacerí sme opúšťali brány seredského
tábora s myšlienkou: ,,Toto už nikdy viac nemožno dopustiť.“
Mário Ručkay

Pelikán
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Triedenie je hračka, myslia si Slováci.
Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu
putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často
aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.
Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby
kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená
na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré
komodity triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od
technickej infraštruktúry a zavedeného systému v tom-ktorom
regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov,
kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach
by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si boli
istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať
si štítky priamo na zberných nádobách. Tie musia obsahovať
presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob
patrí.
Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú
časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše
alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem.
Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné
umývať úplne do čista, tým by ste boli z hľadiska plytvania
vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlodavce a možné
nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom.
Nemali by však byť hrubo znečistené od mastných olejov či
pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria
číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky
z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly
z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby môžete
pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe
elektroniky a iných tovarov. Určite však do plastov nepatria
pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.
Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou. Triedime
ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier
môžete vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy, knihy
bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku,
papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy,
letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či
mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou
kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný
najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho
netriedime.

Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité
sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať
donekonečna. Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne
sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či
liekov (samozrejme bez plastových či kovových uzáverov),
sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do zeleného
kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo,
žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo,
sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory,
porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a
korky zo sklenených fliaš.
Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu
s plastami a nápojovými kartónmi. Ak teda v svojom meste
alebo obci nenájdete samostatný červený kontajner, vhadzujte
kovové obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách
a hodiť odpad do správnej zbernej nádoby. Do červeného
kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový
riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby
je vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Nepatria sem však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené
kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
V triedení nám poradí www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa vám pasta a vy sa rozhodujete
kam s tubou? Do komunálu? Do žltého kontajnera? Alebo ste
si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal z nej je
mastný? Kam s ním? Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí,
pripravila spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu webovú stránku
www.triedime.sk, ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým druhom
odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do
správneho kontajnera na triedený zber.

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Obec Nové Sady
január
pi

6
12
20
20

február
pi

štvr.

3
16
17
17

3 streda
pi 12
17 streda
19
26

1
6 streda
8
15
20 streda

3
8 streda
17
17
22 streda

jún
streda 31

pi

7 streda
9
14 streda
16
23

september
pi

pi

štvr.

máj

marec

štvrt.
sob.

apríl
štvr.

23
31

sob.
1
5 streda
pi 14
19 streda
20 štvrt.

júl
streda 28 pi

7
12 streda
13 štvrtok
14
21

október

streda 26

pi

4
9 streda
11
17 štvrt.
23 streda

november

22.4.2017 - jarný
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
pristavenie kontajnera , vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok )
PAPIER

december
pi

8
15
22

7.10.2017 - jesenný

noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier,
papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier,

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

raz mesačne v piatok

plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny,iné drobné kovové obaly a pod.
viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,džúsov
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

27
28

august

štvrtok 30
21
4 streda
27
10
utorok 31 pi 15 streda
29 pi 13
30
13
17
streda
18
24
26 štvrt.
29 streda

PLASTY + KOVOVÉ OBALY

štvrt.

pravidelne každý druhý piatok

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.
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