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Novinky z Dedinky
spravodaj obce Nová Dedinka, XVIII. ročník

číslo 2/2014

Na bicykli deťom - charitatívna cyklotúra

Starostka sa prihovára
Plnenie rozvojového programu obce za rok 2014
Čo sa nám v tomto roku podarilo v rámci rozvojového programu splniť?
Areál športu v Novej Dedinke a jeho okolie sa v tomto roku premenilo na
ozaj pekné prostredie.
V rámci europrojektu sme zrekonštruovali časť verejného priestranstva, kde
vznikol priestor na trávenie voľného času, viacúčelové ihrisko a ďalšie ihrisko
aj pre našich najmenších. Svoje miesto si tam určite nájde každá veková kategória. Pri nábreží Čiernej vody vznikol priestor na oddych a relax. Opisovala
som to už aj v minulom čísle nášho spravodaja. Okrem toho sa na budove
ŠK vymenili okná a vymaľovali sa priestory. Celý objekt je udržovaný, za čo
môžeme ďakovať nášmu zamestnancovi pánovi Štefanovi Karkesovi, ktorý je
poverený údržbou celého priestranstva.
Určite sa všetci potešili na uliciach Mierová a Športová, kde sa komplexne
zrekonštruovali miestne komunikácie, ktoré boli už v dezolátnom stave. Sú to
miesta, kade prejde najviac ľudí. Jedni za športom, druhí cestou na úrad, do
cintorína alebo do kultúrneho domu, či k zdravotnému stredisku.
Tieto opravy boli naozaj nevyhnutné. Financovanie bolo z rozpočtu obce
a príspevku firmy Kredox.
pokračovanie na str.2

MDD
MDD – Dedinská varecha

Dlhodobým úspešným propagátorom Dedinskej varechy bol
Stanislav Hakala, ktorý založil túto
tradíciu. Nakoľko sa odsťahoval
z našej obce, rozhodla sa komisia školstva kultúry a športu
pokračovať v usporiadavaní
súťaže vo varení guláša, ktorú
všetci poznajú práve pod názvom
Dedinská varecha.
Keďže termín konania bol v čase
medzinárodného dňa detí, spojili
sme tieto dve akcie do jednej.
Miestom diania bol areál voľného
času, ktorý je na tento účel priam
stvorený.
...pokračovanie na str.3

2

www.novadedinka.sk media@novadedinka.sk

Starostka sa prihovára
...pokračovanie zo str.1
V cintoríne v časti obce Dedinka pri Dunaji dostal šat Dom smútku. Bola
kompletne zrekonštruovaná strecha aj fasáda. Projekt bol financovaný z dotácií BSK a z nášho rozpočtu.
Nezabudli sme ani na naše deti v materskej škole. Zrealizovali sme úspešne
podaný projekt na BSK „ Naša škôlka“ zastrešenie pieskoviska aj z celkovou
rekonštrukciou. V starších triedach sme vymenili podlahové krytiny. Bola
celkovo zrekonštruovaná podlaha aj s novým PVC krytom a novými kobercami, ktoré sú ľahšie udržiavateľné a zabezpečia väčšiu hygienu v MŠ.
Našim školákom v ZŠ boli vymaľované triedy, chodba, pribudlo jedno
bezbariérové sociálne zariadenie. Z kabinetov vznikli nové učebne, ktoré tiež
prešli rekonštrukciou.
V školskej jedálni pribudol do výbavy nový stroj, veľmi potrebný pri varení
pre bezmála 250 stravníkov. Je to konvektomat, v ktorom sa pečie, varí, griluje.
Je to veľká pomôcka hlavne pre naše kuchárky v škole.
Obec prispela na všetky tieto rekonštrukcie školských zariadení.
Miestny rozhlas v obci bo čiastočne zdigitalizovaný. Keďže sme nemali
v rozpočte možnosť schváliť financovanie na rekonštrukciu rozhlasu v celej
obci, robí nám to teraz trošku problémy. Nie je dobrá kombinácia starého a
nového systému. V budúcom roku budeme musieť pristúpiť k dokončeniu
tohto zámeru. Mali sme podaný projekt na Ministerstvo financií v rámci havarijného stavu, ale nedostali sme na to dotácie.
V obci pribudli aj smerové orientačné šípky, ktoré sú veľmi nápomocné
hlavne pre návštevníkov obce, ktorým sa zjednodušila orientácia.
V budove obecného úradu vďaka dotácie ZSE, a.s. máme nové svietidlá
v priestoroch budovy. Staré svietidlá už nespĺňali požiadavky v rámci EU
noriem.
Ako každý rok prioritou je kanalizácia. Hneď začiatkom roka sme
dokončovali časť Športovej ulice.
Na pláne máme ešte odkanalizovanie ulíc Orgovánová a Topoľová. Ak
počasie dovolí chceli by sme tieto ulice dokončiť a v budúcom roku tu
investovať do miestnych komunikácií. Keďže z Environfondu sme nedostali
dotácie, financujeme to z vlastného rozpočtu.
Máme vypracovaný „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Nová Dedinka na roky 2014 – 2020“ Je to strednodobý rozvojový dokument,
ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii. Je komplexným dokumentom, ktorý sa zaoberá otázkami ekonomického a sociálneho rozvoja obce.
Ďalším vypracovaným dôležitým dokumentom je „Program odpadového
hospodárstva obce na roky 2014- 2020“. Je to strategický dokument, ktorý
určuje smerovanie odpadového hospodárstva obce na vytýčené obdobie. Je
vypracovaný v súlade POH Bratislavského kraja, celej Slovenskej republiky
a v súlade s platnými VZN obce v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.
Sú to dva strategické dokumenty potrebné k ďalšiemu rozvoju obce.

Viem, čo všetko je ešte potrebné v obci vybudovať, opraviť ,
modernizovať aj rekonštruovať, ale
za všetkým sú financie. Treba s nimi
zaobchádzať rozumne a postupne
plniť všetky ciele rozvojového programu. Dúfam, že sa nám bude aj
naďalej aspoň takto dariť.
Viola Takáčová starostka obce

A falufejlesztési terv teljesítése
a 2014-es évben
Mit sikerült az idei évben teljesítenünk
Megszépült a focipálya és környéke. EU-s
projektből rekonstruáltuk a közterületet.
Elmondhatjuk, hogy egy csodálatos
szabadidőközpontot hoztunk létre, ahol
gyermekeink is játszhatnak. Ahogy erről
az előző számban is szóltam, a Fekete-víz
partján kialakított többfunkciós pálya
kellemes kikapcsolódást nyújt. Ezen
kívül kicseréltük a sport klub épületének
ablakait és kifestettünk. Ezzel nagyon
szép, ápolt pályát hoztunk létre, aminek
karbantartását dolgozónknak, Karkes
Istvánnak ezúton is köszönök.
A Béke (Mierová) és a Sport utca lakóit
biztosan megörvendeztettük, mikor
felújítottuk ezen a részen a teljes
úthálózatot, ezek az utcák már nagyon
rossz állapotban voltak. Ezek az utak
nagyon forgalmasak, hiszen a focipályához, a temetőhöz, kultúrházhoz,
a községi hivatalhoz és az orvosi
rendelőhöz ezeken az utakon járna az
emberek. A munkálatokat nem
halogathattuk tovább. A község
költségvetéséből és a Kredox cég
jóvoltából tettük járhatóvá ezeket az
útszakaszokat.
A Pozsony megyei közgyűlés támogatásából felújítottuk a sápi halottasházat
is, a tetőt és a homlokzatot is rekost-

Začala sa realizácie spoločného projektu obcí Nová Dedinka a Bernolákovo „ Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka“, práce už prebiehajú. Myslím si,
že veľká väčšina našich občanov sa na ňu teší. Cykloturistika a aj korčuľovanie
na kolieskových korčuliach po vybudovaní sa môže naplno rozbehnúť.
Keď sa zamyslím, každý rok robíme v rámci svojich možností, čo sa dá.

ruáltuk.
A gyerekekről sem feledkeztünk meg. A
„Mi óvodánk” projektből, melyet
a Pozsony megyei önkormányzathoz
...Folytatás az 5. oldalon
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MDD a Na bicykli deťom
...pokračovanie zo str.1
Súťaže sa zúčastnilo rekordných
14 družstiev.
1. Miesto Vladimír Petrík
2. Miesto Luboslav Kovačik
3. Miesto Pavol Svitan
Výťažok z predaja guláša a bufetu
bol 1085,29 Eur a rozdelený
medzi deti:
120,52 zbierka pre detskú onkológiu
321,59 deti ZŠ Nová Dedinka
321,59 deti MŠ Nová Dedinka
321,59 deti ŠK Nová Dedinka
Viď. podrobný rozpis príjmov
a výdavkov podujatia
Vyúčtovanie akcie MDD
a Dedinská varecha 2014
Príjmy:
Finančný príspevok od
obce.....114,08 Eur
Finančný príspevok od
sponzorov.....578,73 Eur
Štartovné (súťaž vo varení
gulášu)..... 140,00 Eur
Príjem bufet ....... 1093,06 Eur
Príjem guláš (241 porcií)...482,00
Eur
Príjem spolu: 2407,87 Eur
Výdavky:
Tvorivé dielne...151,86 Eur
Hračky...209,14 Eur
Občerstvenie deti....100,09 Eur
Maľovanie na tvár-farby...13,99
Eur
Náklady - bufet....618,00 Eur
Náklady - súťaž guláš.... 229,50 Eur
Výdavky spolu: 1322,58 Eur
Výťažok z akcie: 1085,29 Eur
Zbierka pre onkológiu (241 x 0,50
Eur): 120,50 Eur (0,02 zaokr.)
Výťažok pre deti ZŠ, MŠ, ŠK v
Novej Dedinke : 964,79 Eur
Aj touto cestou chceme
poďakovať všetkým, ktorý
akokoľvek prispeli či už finančne,
alebo vecne k príprave tejto
peknej akcie.

Pre deti bol pripravený bohatý program, zdobili si tričká, súťažili, nechali si
pomaľovať tváričky, vozili na koníkoch, člnkovali na Čiernej vode. O dobrú
náladu sa postarala hudobná skupina Jackpotband a DJ Luboš.
Už v priebehu akcie MDD – Dedinská varecha sme odštartovali zbierku
pre detskú onkológiu v Bratislave. Oslovil ma náš občan p. Miroslav Lažo,
spoluorganizátor medzinárodnej - charitatívnej cyklotúry s názvom “Na
bicykli deťom” . Naša obec sa vďačne pridala a v predstihu sme začali so
zbierkou aj s prípravami na túto jedinečnú akciu. Pri tejto príležitosti naša
komisia v spolupráci s ŠK Nová Dedinka usporiadala 14. 6. 2014 športové
popoludnie pri Areáli ŠK Nová Dedinka.

Program bol nasledovný:
12:30 - 14:00 Cyklookruh s malou odmenou pre všetkých účastníkov.
(cyklisti, korčuliari, kolobežkári ale aj mamičky s kočíkmi či chodci)
14:00 Exhibičný futbalový zápas mamičiek
15:00 Príchod pelotónu charitatívnej cyklo jazdy
(odovzdanie zbierky pre detskú onkológiu od obyvateľov Novej Dedinky)
Deti z Ateliéru Kompas namaľovali a odovzdali nádherné tričká, malí futbalisti odovzdali pre choré deti lopty.
Medzi účastníkmi cyklo-pelotónu nechýbali známe osobnosti, športovci,
moderátori, ktorým sa z našej obce ťažko odchádzalo. Cyklisti boli milo
prekvapení prijatím aj pohostením, o ktoré sa postarali a zabezpečili naša
komisia a rodičia detí z Šk Nová Dedinka. Obyvatelia našej malej obce pre
choré deti vyzbierali 650,00 EUR a slávnostne odovzdali vedúcim tejto
nevšednej charitatívnej akcie.
Podujatie takéhoto charakteru bolo v našej obci premiérové, bolo veľmi
emotívne a malo hlboký význam. Verím, že sa aj v budúcnosti zapojíme
svojou účasťou na spomínanej akcii a pripomenieme naše meno ich
usporiadateľom a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú.
Z. Árvová
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Materská škola
Materská škola v Novej Dedinke
po letných prázdninách opäť
s radosťou otvorila všetky štyri
triedy nášho predprimárneho
zariadenia.
Súčasný stav detí je s počtom
90, zadelených podľa vekovej
kategórie. Výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi vykonáva
8 pedagogických pracovníčok
a o údržbu , upratovanie a výdaj
stravy sa starajú 4 prevádzkové
pracovníčky.
V prvý septembrový deň
čakalo na deti veľké prekvapenie. Prv než prekročili vstupnú
bránu pred areálom školského
dvora v sprievode svojich rodičov,
rozžiaril sa každému úsmev na
tvári. Tešili sa nielen na svojich
kamarátov, či hračky, ale s hrejivým pocitom obdivovali nové
pieskovisko – esteticky vynovené
s drevenou strieškou. Dotáciu
na rekonštrukciu a zastrešenie
pieskoviska v cene 5000,00 Eur
sme získali v rámci projektu BSK
“ Naša škôlka” a 5 149,52 Eur
bolo uhradených z finančných
prostriedkov obce. Sme radi,
že sa podarilo týmto projektom
docieliť výmenu starého hracieho
pieskoviska za nové, ktoré deťom
umožní rozvíjať ich psychomotorické, kognitívne, sociálne
a osobnostné zručnosti a taktiež
spokojne využiť hru i relax
u všetkých našich detí v bezpečne
vytvorenom hracom kútiku počas
pobytu vonku - hravé tvorenie
v piesku.
Ďalšie príjemné prekvapenie
čakalo deti z I. a II. triedy, kde sa
vymenili gumené podlahové
krytiny v hodnote 5525,72 Eur
i nové koberce v hodnote 981,24
Eur, ktoré boli zakúpené z
finančných prostriedkov obce.
V mesiaci september sa
rodičia našej MŠ zapojili do organizácie podujatia Babie leto 2014
v našej obci v podobe predajného stánku. Ďakujeme za každú
pomoc, ktorú nám poskytli. V júni
2014 sa vlaňajší stredňáci zapojili
do výtvarnej súťaže pod názvom
“Svet okolo nás“. Výstava XVII.
ročníka súťaže výtvarnej tvorby

detí materských škôl s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila v Prešove
dňa 15.10.2014 a medzi oceneného detského autora úspešnej práce
bol vymenovaný aj náš škôlkár 5 ročný Paťko Klúcsik z Novej Dedinky.
Namaľoval výtvarnú prácu “ LOĎ “.

Počas jesenných dní sme pripravili pre deti príjemné akcie: divadielko
bábkohercov z Banskej Bystrice - Havko a Mňamka; týždeň Zdravej
Jesienky, ktorého cieľom bolo utvárať si správne stravovacie návyky,
podporovať pozitívny postoj ku konzumácií zdravých potravín. Nebol to
len rozhovor či besiedka k téme “Hravo-zdravo“, ale zapojili sme všetky
detské šikovné ruky a spolu s pani učiteľkami deti na triedach pripravili
pestré a chutné ovocné, zeleninové šaláty, múčniky s plnkou a tak spojili
súlad farieb i plodov z jesennej prírody.
Ďalšou akciou do ktorej sme sa veselo zapojili, bola výtvarná súťaž “
Nakresli svojho Integráčika”. Deti mali podľa fantázie a predstáv stvárniť
integrovaný záchranný systém”112”.
V mesiaci október naši predškoláci prezentovali Mš na verejnosti
v kultúrnom dome kultúrnym programom. Dôchodcom pri príležitosti
“Mesiaca úcty k starším“ venovali kytičku básní, piesní i tancov na
ľudovú nôtu a taktiež krátkym kultúrnym programom pozdravili detičky
pri uvítaní novorodencov v obci.
K jeseni neodmysliteľne patria tekvičky. Krásne vyzdobené, osvetlené.
A práve takéto zdobili celú našu škôlku počas tekvičkovej diskotéky, kde
sa všetky detičky od tých najmenších až po najstaršie prezlečené za
tekvičky, rôzne postavy, zvieratká, ježibabky a iné strašidielka zabávali
od rána až do príchodu svojich rodičov.
A na čo sa najbližšie tešíme? Na výrobu a púšťanie šarkanov
i hudobné divadielko tety Mie.
Diana Holubová, učiteľka MŠ
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... Folytatás a 2.oldalról
nyújtottunk be befedtük a homokozót.
A régi osztályokban padlót cseréltünk.
Új szőnyegeket vettünk, ezzel higiénikusabbá vált az óvoda.
Az alapiskolában kifestettük az osztályokat és a folyosót, akadálymentes
szociális helységet alakítottunk ki. A
kabinetekből osztályokat alakítottunk
ki.
Az iskolai konyhába konvektomatot
vettünk, ebben sütni, főzni és grillezni
is lehet. Ezzel segítjük a szakácsnők
munkáját, akik majdnem 250 ebédet
főznek naponta. Az iskolai felújításokhoz a község is hozzájárult.
A helyi hangosbemondót részben digitalizáltuk. Sajnos nem volt elég
forrásunk az egész faluban megcsinálni a felújítást, a régi és az új
rendszer azonban nem jól működik
együtt, ezért a jövő évben a falu másik
részében is digitalizálni kell a helyi
rádiót. A pénzügyminisztériumhoz erre
a célra benyújtott pályázatunk sajnos
nem lett sikeres.
Új irányjelző táblákat is elhelyeztünk a
kereszteződésekben. Ezzel egyszerűbbé
vált a tájékozódás az ide látogató idegenek számára is.
A ZSE támogatásából kicseréltük a
villanytesteket a községházán. A régi
lámpatestek mér nem feletek meg az
EU-s normáknak.
Ahogyan minden évben, az idén is a prioritások között szerepelt a kanalizáció
tovább építése. Az év elején befejeztük a
Sport utcán a csövek lefektetését. Szeretnénk az Orgovánová és a Topolová utcán
is lefektetni a szennyvíztisztító hálózat
csöveit. Mivel a környezetvédelmi
alapból nem kaptunk támogatást, saját
költségen végezzük a munkákat, ezért
haladunk lassan. A fent említett utcákon
az utakat is szeretnénk befejezni.
Elfogadtuk a község gazdasági és
szociális fejlesztésének programját a
2014-2020-as időszakra. A program kidolgozásakor figyelembe vettük az erre a
célra meghirdetett nemzeti stratégiát is.
Kidolgoztuk a 2014-2020-as évekre szóló
hulladékgazdálkodási tervet is. Ennek ki-
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Dávame do pozornosti
Čo patrí medzi kompetencie miest a obcí?
Originálne kompetencie
- hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom
- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
- usmerňovanie ekonomickej činnosti obce
- výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom
- starostlivosť o verejný poriadok
- investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- poskytovanie opatrovateľskej služby
- zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov, detí a mládeže a materské
školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne
Prenesené kompetencie
- stavebné konanie
- zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov,
penziónom
- ochrana prírody a krajiny
- správa matrík
- evidencia matričných úkonov
Mik tartoznak az önkormányzatok hatáskörébe?
Eredeti hatáskörök közé tartoznak az alábbi feladatok:
A saját és az állami vagyon megfelelő kezelése.
A helyi adók és illetékek szabályozása, azok mértékének meghatározása és beszedése.
A település költségvetésének kidolgozása.
A helyi közutak és közterületek karbantartása és az újak kiépítése.
Közszolgálati tevékenységek: például a település hulladékgazdálkodása.
A közrend fenntartása.
A lakosok igényeinek ellátása.
A település befektetési és üzleti tevékenységet is végezhet, ezeket is az önkormányzat irányítja és felügyeli.
A település anyakönyvvezetője hitelesíthet dokumentumokat és aláírásokat.
A településnek kötelessége az idősek és rászorulók ellátása, gondozói szolgálatot biztosít a lakosainak.
De az önkormányzatok hatáskörébe tartozik az iskola étkezdék, napközi otthonok, óvodák, művészeti alapiskolák,
szabadidőközpontok üzemeltetése is.
Az önkormányzatokra átruházott hatáskörök az alábbiak:
Építésügy, az építkezési és bontási engedélyek kiadása.
Az önkormányzat az egészségügyi intézmények, szociális intézmények, alapiskolák fenntartója.
A település önkormányzata környezetvédelmi és tájvédelmi feladatokat is ellát.
Ellátja az anyakönyvvezetői feladatokat és az anyakönyvi adminisztrációt.
dolgozásakor figyelembe vettük az állami, a Pozsony megyei és a helyi határozatokat
is. Ez a két dokumentum nagyon fontos a falu fejlődése szempontjából.
Megkeztdük a Dunasápújfalu – Cseklész kerékpárút kiépítését is. Hiszem, hogy lakosaink örömmel várják az új bicikli utat, hiszen mind a kerékpárosok, mind a görkorcsolyázók kihasználhatják majd az útvonalat.
Minden évben igyekszünk a lehető legtöbbet tenni a faluért. Tisztában vagyok vele,
hogy mindennek ellenére, még mi mindent kellene felújítanunk, kiépítenünk, de
sajnos az anyagi lehetőségeink szűkösek. Ésszerűen kell gazdálkodnunk vele és fokozatosan minden célunkat el tudjuk érni. Bízom benne, hogy legalább ilyen jól tudjuk
majd a jövőben is teljesíteni célkitűzéseinket.

Takáčová Viola, polgármester
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FUTBALOVÁ história našej obce
Futbalové rozpomínanie ...
... na náš jubilujúci klub pokračuje
v tomto čísle rozhovormi s jej
bývalými aktívnymi hráčmi, ktorí
veľkou mierou prispeli k šíreniu jeho
dobrého mena. Ako sme už písali,
základ mužstva bol väčšinou zložený
z domácich hráčov a sem-tam posilami z blízkych obcí. Takou bol aj koncom šesťdesiatych rokov Ján „Fidel“
Neszméry (1952), rodák z Veľkého
Bielu, ktorého som spýtal na jeho
pôsobenie u nás.
Kde si s futbalom začínal, ako si sa
dostal do Novej Dedinky?
Začal som v žiackom mužstve
v Senci, vo V.Bieli vtedy žiacke ani
dorastenecké mužstvo nebolo, klub
v Novej Dedinke nás viacerých z našej
obce prichýlil. Prišiel som sem do
dorastu ako 17-ročný v r. 1969, našiel
som tu dobre fungujúci a perspektívny oddiel. Pokračoval som v áčku
v rokoch 1970-71 a takisto aj po
vojenčine až do r. 1975.
Načo si najviac spomínaš za tie roky
hráčskej činnosti v Novej Dedinke?
Odohral som u vás síce len
päť sezón, ale rád na to obdobie spomínam, mal som skvelých
spoluhráčov a kamarátov - Schneli,
Kakka, Túta, Puskás, Čohi, Bakancs,
Jasnačka, Papla a ďalší, bolo ich
viac. Realizačný tím viedli Petrík Laci
s Karkeszom, to boli ozajstní futbaloví
zanietenci. V doraste som začal ako
brankár, neskôr som vystriedal viaceré
posty lebo v bráne už kraľovali Kastl,
Bakancs, Boci a občas aj Papla. Za
tých pár sezón som stihol zahrať si na
všetkých vašich troch ihriskách.
Kde si pôsobil potom, ako si sa dostal k prezývke „Fidel“, pod ktorým
ťa aj dnes každý pozná?
Ha-ha, v mladosti som bol taký
„vykecálek“, tak mi prischla táto
prezývka (pozn.red.- po F.Castrovi, ten
dokázal rozprávať aj 14 hodín v kuse!).
Hral som už len za V.Biel, a to v rokoch
1975 – 2006, ako 54 ročný (!) som
nastúpil na svoj posledný majstrák.
Vo futbale som odohral vyše 40 sezón
ako aktívny hráč, neskôr som popri
tom robil už aj funkcionára, dodnes
som vedúcim „A“ mužstva ŠK Senec
hrajúceho II. ligu. Práca s mladými
hráčmi ma veľmi napĺňa, tento rok
mám malé jubileum – päťdesiat rokov

vo futbalovom kolotoči. Zdravím týmto futbalový klub a jeho fanúšikov v Novej
Dedinke, rád spomínam na jeho srdečné a vďačné prostredie a prajem mu veľa
úspechov do ďalších rokov!
zhováral sa V. Petrík

Futbalový život
v 70-tych a 80-tych rokoch ...
... som vnímal spočiatku ako syn hráča, neskôr trénera a funkcionára našej
telovýchovnej jednoty. Pozorne som sledoval všetky aktivity okolo futbalového
diania v našej obci, obetavosť ľudí okolo športu, úspechy aj strádania nášho klubu
TJ Družstevník Nová Dedinka. Hlavným strediskom športu začiatkom sedemdesiatych rokov bolo „Šápske“ ihrisko ohraničené vysokými topoľami. Mali ideálne
vzdialenosti – 3 metre od seba, slúžili nám ako bránky, denno – denne sa tam
odohrávali zápasy medzi nami šarvancami. V roku 1974 ihrisko obohatil staručký
vagón z päťdesiatych rokov, zakúpený od železničnej spoločnosti z Bratislavy Rendezu. Už jeho prevoz vzbudzoval obdiv, mal vyše 12 metrov. Po dvoch rokoch
sa previezol na vynovený štadión v Novej Vsi, umiestnený bol zľava pri vchode
do areálu futbalového klubu. Práve v tomto čase som sa stal aj ja stálym hráčom
našej „deckej“, bola to dobrá, silná generácia hráčov. Na vagón s retro drevenými,
tvrdými a vysokými sedadlami sme nedali dopustiť, bol zviazaný našimi úspechmi
až do seniorskeho veku. Bol rozdelený na dve prezliekarne a sklad, miesto sa
dokonca našlo aj pre rozhodcov. Bola to miestna, ale aj okresná atrakcia.

Už v osemdesiatych rokoch začala výstavba modernej budovy na štadióne –
ako inak – stavala sa v akcii „Z“, podobne ako krátko predtým Materská škôlka.
Týždeň čo týždeň sme sa, hlavne my, mladí, zaúčali do tajov šikovných majstrov
– futbalových nadšencov z našej obce - murárov, tesárov, obkladačov. V roku
1983 sme si pozvali slávny ligový klub Inter Bratislava, s množstvom reprezentantov – oslavovali sme 50-te výročie založenia klubu. Práve oni nám prezradili,
že ešte nehrali na vidieckom ihrisku s krajšími prezliekarňami ako u nás v Novej
Dedinke. Všetko voňalo novotou, prezliekacie skrine hráčov stáli na tú dobu
neuveriteľných vyše päťdesiat tisíc korún, také vraj nemali ani mnohé ligové kluby. Výborné podmienky sa odzrkadlili aj na hre našich troch futbalových mužstiev,
ťažko nás súperi doma porážali. Už vtedy sa tradovalo začať zápas domáceho
mužstva na pravej polovici ihriska, je tomu tak doteraz, všimli ste si?
O výdatnej pomoci miestneho družstva na chode telovýchovnej jednoty sme
už písali v poslednom výtlačku našich novín. V druhej polovici osemdesiatych
rokov sa vplyvom spoločenských zmien vytvorili podmienky na podnikanie,
okolo r. 1987 sme náš klub, ako jeden z mála v Československu, zaregistrovali
do VHČ (vedľajšia hospodárska činnosť). Pamätám na to úspešné obdobie, robil
som ekonóma klubu až do r. 1996, obdobie bolo síce hektické, ale veľmi plodné.
Aktivity sa rozbehli v okolí Prahy a západného Slovenska, zakúpený buldozér
(200 tis.Kčs) nám štvornásobne vrátil svoju kúpnu cenu, chodili sme „brigádovať“
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Žijú medzi nami
na mnohé miesta, mali sme plno
objednávok. Prvou vážnou kúpou
mal byť autobus, ktorý klub nikdy
predtým nevlastnil. Vozili sme sa na
zápasy autami, alebo sme sa zviezli so
susednými mužstvami. Bol to autobus – stará RTO-čka (25 tis.), „vajíčko“,
od Vojenského umeleckého súboru,
bol vo vynikajúcom stave a závideli
nám ho aj v Prahe na zájazde (1991),
dokonca si nás Japonci filmovali. Tá
námaha vo VHČ stála za to, mužstvá
v našom klube napredovali, dorastenci
pod vedením trénera G. Kajoša, trikrát
postúpili po vynikajúcich sezónach do
vyššej súťaže. Žiaci zase pod mojim
vedením postúpili dvakrát a museli
sme vytvoriť, na radosť mnohých
rodičov a detí, aj mužstvo mladších
žiakov. V decembri 1989 sme v ČSAD
v Dunajskej Strede zakúpili ďalší, na
tú dobu moderný, autobus Karosa
(125 tis.), v okolí o takom len snívali.
Finančne klub kryl aj početné výlety
hráčov a funkcionárov (Maďarsko,
Rakúsko, NDR, Čechy), sústredenia
mužstiev, výjazdy na zápasy, atď.
Ako tréner žiackeho mužstva som
s mužstvom chodil na lyžovačky na
Babu, či kúpanie do starého Centrálu.
Aj po rokoch spomíname s bývalými
hráčmi a funkcionármi, že toto
obdobie osemdesiatych rokov, kedy
sa klubu mimoriadne darilo, patrilo
medzi najužitočnejšie v histórii a vryl
osobitú pečať futbalu v Novej Dedinke
na ďalšie desaťročia. Súperi k nám
chodili radi a vždy aj s početnou
diváckou podporou, areál v peknom
prostredí jednoducho lákal.
Som rád a veľakrát o tom s kamarátmi debatujem – že futbalový život
v našej obci naďalej napreduje, že sú
tu naďalej veľkí nadšenci pre tento
krásny šport. Futbalový stánok sa
rokmi skrášľuje, prináša radosť z hry od
tých najmenších „pusiniek“ až po tých
najviac skúsených borcov v A-mužstve.
Chcel by som, okrem súčasných
funkcionárov, poďakovať hlavne tým
bývalým, ktorí v ťažkých podmienkach
od r. 1933 postupne zvyšovali úroveň
futbalu v našej obci. Zachovali nám
dedičstvo, o ktoré sa oplatí náležite sa
starať, zveľaďovať ho, s úctou zvyšovať
jeho úroveň. Fandime teda futbalu
v Novej Dedinke!!
V. Petrík

Pod olympijskými kruhmi
Bol utorok 19-ty august, teplý
prázdninový deň a občas nás kvapky
dažďa prebúdzali z toho pekného
letného koloritu. Pre pár miestnych
obyvateľov – a nebolo nás málo, však
ubiehal akosi pomalšie, napätejšie,
bol posledným zo série dní. V rukách
sme žmolili mobily a čakali na správu
z ďalekej Číny. Hrdosťou nás nadchýnali už posledné dni – Igor sa po
nedeľňajšej kvalifikácii dostal až do
finále gymnastického viacboja na II.
Olympijských hrách mládeže...
... ako sa tento príbeh skončil a čo mu
predchádzalo sme sa opýtali toho
najpovolanejšieho – Igora Takáča
(1997), nášho nádejného gymnastického reprezentanta.
Igor, ako to nakoniec dopadlo ..?
Dobre, pre mňa vynikajúco, so mnou
mali radosť rodina, tréneri,
funkcionári, kamoši..., skončil som na
peknom 11-om mieste, nečakali sme
takýto výsledok, o to to bolo krajšie.
Ako si sa na olympiádu dostal, čo
tomu predchádzalo?
Na Olympiádu mládeže v čínskom
Nanjingu sa v náročnej kvalifikácii
prebojovalo najlepších 20 gymnastov z Európy, desať z Ázie, osem
z Ameriky, traja z Afriky a jeden
z Oceánie. Mne sa podarilo dobrým
výkonom z mnohých európskych
súťaží a hlavne z majstrovstiev Európy
v Sofii dostať sa medzi nich, to bolo
v máji, olympiáda sa potom konala
v dňoch 16.-28.augusta. Poctivo som
sa celé prázdniny pripravoval, odlietali sme už v stredu 13-eho, čakalo
nás oboznámenie sa s prostredím,
tréningy a v nedeľu kvalifikácia
viacboja. V osobnom rekorde 77,250
som skončil pätnásty v 39-člennom
štartovom poli, darilo sa mi vyrovnane vo všetkých disciplínach,
hlavne na kruhoch, koni a hrazde. To
ma posunulo do utorňajšieho finále.
Pred rozhodujúcimi pretekmi som
bol trocha nervózny, ale nakoniec
mi na rozdiel od kvalifikácie vyšli aj
bradlá, s ktorými som bol zo všetkých
cvičení najspokojnejší. Ďalší nový
osobný rekord 78,250 ma nečakane
vyniesol na krásne jedenáste miesto,
to bola radosť! Pred olympiádou sa

mi o niečom takom ani nesnívalo.
Aké boli tvoje prvé kroky s gymnastikou, kde teraz pôsobíš?
Mama s otcom boli športovci, otec
hrával futbal v Slovane aj u nás
v Dedinke, mama robila gymnastiku. Od piatich rokov, od začiatkov,
som členom Slávie UK, trénoval ma
spočiatku p. Rupčík, teraz ma už ôsmy
rok vedie pán J. Konečný. Prechádzal
som plynule žiackymi kategóriami, v
súčasnosti pomaly končím juniorsky
vek a odchádzam k seniorom. Moja
sestra Karolína sa takisto venuje
gymnastike, bola v Interi, teraz je
tiež u nás v Slávii. Navštevujem
športové gymnázium na Ostredkovej
ul. v Bratislave, som v maturitnom
ročníku, tréningy mávame v telocvični
PenGym v Petržalke. Začínam už
pred vyučovaním, pokračujem aj po
škole, prakticky som od skorého rána
až do večera v Bratislave, potom sa
vraciame domov. Máme so sestrou
v našich rodičoch veľkú podporu,
vedú nás týmto krásnym športom už
odmalička. Je to síce drina, ale tešíme
sa spolu z našich úspechov.
Igorovi ďakujeme za rozhovor,
prajeme mu hlavne pevné zdravie
a odhodlanie naďalej súperiť v tomto
náročnom športovom odvetví.
Nech mu gymnastika prináša radosť
a dobré výsledky. Gratulujeme
k veľkému úspechu, sme naňho
pyšní a držíme palce v príprave na
OH dospelých v r. 2016 v Riu de
Janeiro!
V. Petrík
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FUTBALOVÁ história našej obce
Bratia v kopačkách
Poznáme to z mnohých oblastí
života, nielen toho športového –
súrodenecké dvojice, trojice – na
jednom pracovisku, na dovolenke, na
jednej ulici, v kolektíve... Vždy dávajú
istý punc s pridanou hodnotou a nijak
inak tomu nie je ani vo vnímaní
v rovnakom športovom klube. Už
v minulom čísle sme písali o bratoch
Bódišových, ktorí až šiesti reprezentovali naše futbalové mužstvo. Dole
klobúk! V našej obci však nájdeme
aj ďalších talentovaných bratov –
futbalistov, rovnako zanietených
pre tento krásny šport. Behali na
trávnikoch v minulosti, behajú aj
teraz, fanúšikovia na nich vždy hľadali
spoločné aj rozdielne vlastnosti. Viac
ako na iných, pretože oni sú predsa
s ú r o d e n c i ! Dnes vyspovedáme
troch zástupcov z nich : p. Gejzu
Kajoša (roč.1947), Laca Múčku
(1954)a Peťa Karkesa (1963). Dal
som im všetkým rovnaké otázky –
„Kedy ste aj s bratmi začínali, ako
prebiehala vaša futbalová kariéra, čo
robíte teraz ?“
Gejza Kajoš: s bratmi Gáborom
(1949) aj Ferom (1955) sme začínali
v žiackom mužstve, hrávalo sa
v Dedinke na starom ihrisku, neskôr
sme pokračovali v Novej Vsi. To už
bola obec zjednotená a tam sa našlo
dôstojné miesto pre futbal, ktoré
ma pokračovanie až podnes. Gábor
a Fero boli brankármi, Fero si neskôr
zahral aj obrancu, ja som hrával
vonku v poli. Oni pokračovali aj po
vojenčine, ja už nie, začal som ako
mladý pomáhať v klube. Spomínam
rád na funkcionárov v šesťdesiatych
rokoch – pánov Múcsku F., Karkesza
L., Szaba P., Táma R., Hervaya A.,
Schulza J., Wenchicha, snažili sme
sa potom neskôr v 7O, 80 a 90 - tych
rokoch hlavne s p. Petríkom nadviazať
na ich bohaté skúsenosti z vedenia
klubu. Bol som vedúcim mužstva,
tajomníkom klubu, neskôr osem rokov trénerom. Klubu sa darilo ekonomicky, v tom čase som trikrát postúpil
s dorastom, neskôr raz aj s Áčkom,
mal som v mužstve vynikajúcich
hráčov. Klub si dovolil vo vlastnej réžii
sústredenia hráčov, týždeň sme boli
s dorastom v Ružomberku, štyri dni

s Áčkom v Prievidzi, kúpili sa autobusy, svojpomocne dobudovali šatne a areál,
naozaj plodné obdobie. Koncom osemdesiatych rokov sme s Lacom Petríkom
a priateľmi z Malinova založili a viedli okresný výber futbalistov, zúčastňovali sme
sa medzinárodných turnajov. Z hráčskej kariéry si rád spomínam na spoluhráčov
J.Feketeho, P. Schulza, Karola a Štefana Balogha, Hobotha Š., Kővariho Z., Vadockého Š. a T., Jančára S., Kardoša O., Teplana Š., Jonesa, J. Fülöpa, Schneliho,
Bociho a ďalších. Trénoval som tiež súrodencov – Raschmanovcov, Hobothovcov,
Kajošovcov, ale aj štyroch bratov Kurucovcov, všetko veľké futbalové talenty.
Rád spomínam na moje hráčske aj funkionárske obdobie v našom klube, snažil
som sa vždy o jeho pozdvihnutie a v mnohých prípadoch sa mi to aj podarilo.
Dnes sme už aj s bratmi na dôchodku, ešte sa snažíme brigádne si vypomáhať,
ja hlavne v poľnohospodárskej prvovýrobe, v ktorej som prakticky pôsobil celý
život.

Laco (Paťó) Múčka: Ja som v žiakoch začínal keď moji starší bratia Fero (1949)
a Jožo (1952) už pravidelne hrávali. Bolo to na starom ihrisku v Dedinke, ale
zahrali sme si aj na provizórnom pri cintoríne a hlavne na neskôr upravenom
v Novej Vsi, kde sa hrá prakticky dodnes. Neskôr sa k nám pridal aj mladší Tibor (1958), Jožko však po doraste skončil. Mal veľké nadanie na behy, venoval
sa tomu celý život až podnes, to bola jeho cesta. Boli sme veľmi pyšní na jeho
úspechy v reprezentácii, behal rôzne trate, neskôr pridal aj bicykel (o J. Múčkovi
sme písali v minulých číslach, pozn.red.) Fero mal veľký talent pre futbal, volali ho
výstižne Puskás, každý vie prečo. V 72-om prestúpil do Tomášova, veľmi si ho tam
vážili. Ja som s Tiborom taktiež skúsil Tomášov, Tibor bol aj v Spojoch, hrávali sme
na rôznych postoch. Mám doma z futbalu veľa fotografií, rád si na toto obdobie
s kamarátmi zaspomínam. Už roky som zamestnaný u nášho obecného úradu,
zveľaďujeme s kolegami obec, na jeseň sa chystám do predčasného dôchodku.
Peťo (Pepe) Karkes: Mňa to stále ťahalo do brány, už od „deckej“ som chytal.
Tiež som začal na ihrisku v Šápe, tam sme hrávali každý deň po škole, od nás to
bolo kúsok. Mladší Igor - Csöves (1966) zase hrával vždy obrancu, začali sme hrať
spolu za žiakov, tam sme dosiahli najväčší úspech v r. 1979 – II. miesto za Slovanom Bratislava na turnaji v Senci (viď. foto), mali sme silné mužstvo. Rovnako
to bolo aj v doraste, hlavne doma nás málokto porážal. Medzitým začal hrať aj
Fűrjecske – mladší Števo (1969), ten zase hral vždy útočníka, bol veľmi rýchly,
možno najrýchlejší v okrese. My dvaja s Igorom sme hrali vždy len za N.Dedinku,
Igor skončil pár rokov po vojne, ja asi v tridsaťpäťke. Fűri hral aj za Tomášov,
potom sa vrátil zasa späť, pre zranenie kolena musel tiež v 35-ke skončiť. Igor je
živnostník v stavebníctve a veľký fanúšik nášho futbalu, nechýba na žiadnom
zápase. My dvaja sme zamestnanci Oú, Fűri je hospodár na štadióne a ja tiež
zvelaďujem s kolegami našu obec, nastúpil som tento rok. Baví ma rocková hudba a fotografovanie, fotím najviac futbal a nechýbam ani na jednej spoločenskej
akcii v obci s foťákom na krku.
S poďakovaním za rozhovory poprajme všetkým športovým súrodencom,
ktorí behali a stále behajú po našich trávnikoch veľa športových a osobných
úspechov. Ďakujeme im za ich skvelú reprezentáciu a nech si navždy ponechajú
ten spomínaný punc, ktorý ich všade sprevádza.
V. Petrík

9

www.novadedinka.sk media@novadedinka.sk

Dobrovoľný hasičský zbor
Má obec zriadiť dobrovoľný
hasičský zbor obce alebo nie?
To je otázka.
Ústava Slovenskej republiky garantuje občanom
nedotknuteľnosť obydlia.
Samozrejme, je tam „ale“. Zásah
do nedotknuteľnosti obydlia
možno vykonať, ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb. Tieto
zásahy sú často spájané s mimoriadnymi udalosťami ako sú
požiar, povodeň, veterná smršť
a pod... Ako sa hovorí nešťastie
nechodí po horách, ale po ľuďoch.
Zabezpečiť, aby sa ani jednému
obyvateľovi Novej Dedinky nič
podobné nestalo je nemožné.
Viem, môžeme si povedať, veď
štát garantuje ochranu a preto
je v Senci sídlo profesionálnych
záchranárov stanica Hasičského
a záchranného zboru. Je vzdialená cca 5 km. Pri priemernej
rýchlosti hasičského auta 5 km/
hod je dojazd do Novej Dedinky
za 5 minút. Môžeme byť kľudní.
Ale tak, ako v ústave Slovenskej
republiky, aj tu existuje ale... Do
zásahového obvodu hasičskej
stanice v Senci spadá 28 obcí
na rozlohe cca 360 km2. Úlohou
Hasičského a záchranného zboru
je poskytovať pomoc pri ohrození
života a zdravia fyzických osôb,
majetku právnických a fyzických osôb pri zdolávaní požiarov,
poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri
haváriách, živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného
prostredia. Môže sa stať, že
v zásahovom obvode hasičskej
stanice v Senci sa v priebehu
trvania jednej udalosti stane
druhá (v Novej Dedinke), alebo
okres Senec zasiahne plošne
mimoriadna udalosť napríklad
veterná smršť spolu s Novou
Dedinkou. Ako si pomôžeme
potom? Hasičský a záchranný

zboru bude nasadzovať svoje sily a prostriedky podľa dôležitosti jednotlivých udalostí a Nová Dedinka nemusí byť prvá v poradí. Z tohto dôvodu
štát myslel aj na uvedené skutočnosti a zákonom č. 314/2001 o ochrane
pred požiarmi určil povinnosť obci zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce.
Ak by bol v obci zriadený a funkčný dobrovoľný hasičský zbor obce, tak
jeho členovia by vedeli občanom, ktorí sa ocitli v núdzi, odborne pomôcť.
Napríklad pílenie popadaných stromov na cestné komunikácie a budovy,
čerpanie vody pri záplavách, vytváranie jednoduchých protipovodňových
opatrení a pod. sú všetko činnosti, ktoré členovia musia ovládať a vedia
ich využiť hlavne v prípadoch, ak sú jednotky Hasičského a záchranného zboru nasadzované po celom zásahovom území okresu Senec. Aj
pri požiari rodinného domu členovia vedia vykonať základné prípadne
úplné opatrenia pre likvidáciu požiaru alebo na zabránenie jeho šírenia
v závislosti od miesta vzniku požiaru. Samozrejme zriadenie a prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru obce nie je jednoduché. V prvom
rade je nutné nájsť ochotných ľudí obetovať trochu svojho voľné času pre
jeho činnosť a ochotu obecného zastupiteľstva zriadiť a prevádzkovať
dobrovoľný hasičský zbor obce. Nie je to finančne ľahká úloha, ale i v tomto prípade existuje niekoľko riešení ako si pomôcť, ale to až v budúcom
článku.
Vrátil by som sa k prvej vete. Má obec zriadiť dobrovoľný hasičský zbor
obce alebo nie? Z uvedeného si myslím, že iná odpoveď ako ÁNO by znieť
nemala.
Ing. Ľubomír Thinschmidt

Príspevky od čitateľov
Dunčo - strážca cintorína
Dunčo, Punťo, Bodrík...iste každý kto navštevuje miestny cintorín ho stretol a dal mu meno podľa svojej fantázie. Čierny psík, ktorý sa stal obyvateľom
a strážcom cintorína pri kaplnke v našej obci tu býva už vyše roka. Každého, kto
prichádza do cintorína privíta hlasným brechaním ale úplne blízko sa nepriblíži.
Ľuďom veľmi nedôveruje aj napriek tomu, že sa o neho starajú. Stále má v miskách vodu, granule a rôzne dobroty, dokonca má aj svoju búdu.
Vždy, keď prichádzam do cintorína ,čakám odkiaľ vybehne tento milý psík
a privíta ma hlasným brechotom. Dám mu do misky jedlo, kúsok sa vzdialim a
hneď zvedavo skontroluje i skonzumuje prinesenú dobrotu.
Nevšedné, milé, jedinečné. Našich mŕtvych príbuzných stráži najvernejší priateľ
človeka , ktorého niekto odvrhol. Zostal blízko pri ľuďoch, ale už im úplne
nedôveruje. Držíme mu palce a veríme, že ešte dlho bude oddaným strážcom

našich blízkych.

Príspevok od našej čitateľky Katky dopĺňame informáciou, že psík už
nieje na cintoríne, ale v starostlivosti organizácie Sloboda zvierat.
Všetkým obyvateľom obce sa chceme poďakovať za jeho
starostlivosť.
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Základná škola
O realizácii jedného projektu
V Základnej škole v Novej Dedinke prebieha projekt Ekosrdce školy
s finančným prispením Ministerstva
školstva SR ( 2000.- €). Z tohto grantu
mohla škola zakúpiť pomôcky, ktoré
žiaci využívajú na hodinách biológie,
prírodovedy, prípadne na pracovnom vyučovaní. Ide napr. o mikroskopy, laboratórne a pestovateľské
sety a rozličné záhradné náradie.
Úlohou bolo vytvoriť aktívny priestor
v škole – ekosrdce - ako kreatívnu
pomôcku na overovanie vedomostí o prírode. V areáli školy nájdete
betónové kvetináče. Výsadbu
a pravidelnú údržbu budú realizovať
deti počas pracovného vyučovania.
V projekte sú zapojené všetky triedy,
každá má špecifickú úlohu podľa
tém vzdelávacích oblastí. Realizácia
projektu je rozdelená na 3 oblasti:
a/ teoretická aktivita, v ktorej sa žiaci
dozvedajú informácie o predmete
bádania ( liečivé a okrasné rastliny,
pomocníci v záhrade – dážďovka,
krt, včela a pod.)

b/experimentálna úloha, ktorá je
bádateľsky orientovaná, aby podnietila prirodzenú zvedavosť detí, (sledovanie klíčivosti, sledovanie pod
mikroskopom, určovanie rastlín ap.)
c/ praktická aktivita, kde žiaci získajú
pracovné zručnosti, overia teoretické
vedomosti, môžu realizovať vlastné
nápady a kreativitu (vysievanie,
sadenie rastlín, ikebany z prírodných materiálov, ako sa sfarbuje list
na jeseň, fotografovanie v prírode
a pod.)
Celá projektová práca smeruje
k tomu, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k prírode, k prostrediu
v ktorom žijú, aby sme ukázali
aktívny a zdravý spôsob trávenia voľného času, ktorý by sa stal
pekným koníčkom.
riaditeľka ZŠ M.Nagyová

Cyklotúra 2014
Cyklotúra 2014
Komisia školstva, kultúry a športu ktorá pôsobí pri OZ v Novej
Dedinke zorganizovala dňa 5.7.2014 /sobota/ pre občanov našej obce
jednodňovú cyklotúru okolo Neusiedlerského jazera v Rakúsku. Je to
športový výlet, ktorý sa veľmi osvedčil a občania si ho veľmi obľúbili.
53 miestny autobus sa ako po každý rok naplnil do posledného miesta.
Výletu sa zúčastnili občania rôznych vekových kategórií. Počasie nám
veľmi prialo, väčšina účastníkov prebicyklovala 32 km z mestečka Neusiedler am See do prístavu v Ruste. Ale našli sa aj cyklisti ktorý sa vrátili
do štartovného mesta a prebicyklovali 64 km. Nedá mi nespomenúť p.
Jozefa Múčku a p. Štefana Poláka, ktorí sa vrátili do Novej Dedinky - ako
inak - na bicykli !
V závere musím pochváliť všetkých účastníkov cyklovýletu za výkon,
ktorý podali a za dobrú atmosféru, ktorú každoročne vytvoria pri zdolávaní týchto kilometrov.
Športu zdar!
Z. Árvová

Babie leto
v Novej Dedinke 2014
Naša komisia pred 8 rokmi ako aj ostatné okolité obce rozbehla
prípravy
Kultúrneho podujatia, ktoré pre termín svojho konania nazvala Babie
leto..
Začínalo sa jednoduchým programom, každým rokom sme sa snažili
úroveň podujatia dvíhať, čo sa nám aj z časti podarilo. Keďže sponzorov po ôsmich rokoch skôr ubúda ako pribúda a obecný rozpočet je v
šetriacom režime, sme radi, že takéto podujatie vôbec vieme dať dokopy.
Keďže okrem ŠK Nová Dedinka obec neprispieva organizáciam a
združeniam na činnosť práve tu si majú možnosť prilepšiť keďže predaj
je povolený len miestnym. Vďaka nim máme na podujatí pestrí a chutný
výber občerstvenia. Táto akcia ale ako aj všetky ostatné, ktoré komisia
organizovala boli obohatené sprievodnými programami ako jazda na
koňoch, člnkovanie, maľovanie na tvár, skakací hrad, tvorivé dielne
o toto všetko sa postarali naši občania a to bez nároku na honorár ako aj
vystúpenie domácich hudobných skupín začo im patrí veľké Ďakujeme...
Z. Árvová
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Udalosti obce
Pamätník vojnových hrdinov
V záhrade novodedinského
kostola sme spomínali na hrdinov prvej a druhej svätovej vojny,
Spomienkovú slávnosť sme začínali
svätou omšou v maďarskom
jazyku. Pamätník vojnových hrdinov bol postavený obyvateľmi
obce v roku 1992. Pamätník
postavili potomkovia zosnulých,
ktorý aj takto chceli uctiť pamiatku hrdinov. Svätú omšu slúžil
Gabriel Klenko, ktorý vo svojej reči
hovoríl o vojnových konfliktoch
ktoré aj dnes pretrvávajú, ako
napríklad na Ukrajine a v Izraely.
Hovoril aj o svojej ceste do Sibíru,
kde sa stretol s ľuďmi, ktorý prežili
hrôzy vojny a dodnes sa nedokážu
z toho spamätať. Po svätej omši
zaspievala Réka Szőcs z Gymnázia
Alberta Monára v Senci. Starostka
obce Viola Takáčová hovorila vo
svojej spomienkovej reči o prvej
svätovej vojne, ktorá vypukla
pred 100 rokmi a zmenila životy
obyvateľov Novej Dedinky. Starostka dúfa, že po minulo ročnej
slávnosti, sme vytvorili tradíciu
a spomienková slávnosť sa bude
konať každý rok. Na zosnulých hrdinov treba spomínať pretože oni
bojovali za našu budúcnosť, naše
šťastie aj za cenu svojich životov.
Po starostke mala svoj predslov
aj Tünde Neszméri, poslankyňa
miestneho zastupiteľstva v Novej
Dednike. Vyzdvihla že veľa ľudí
stratilo svojich blízkych vo vojne,
ale spomínať na nich musí každý,
nakoľko bojovali za nás, za lepšiu
budúcnosť.Poklona patrí vojakom
za ich odvahu a hrdinské činy. Tejto
pamätnej slávnosti sa zúčastnila
aj delegácia našej družobnej obce
z Maďaraska, zo Szilu. Svoju úctu
vzdal vencom aj Rezső Duray predseda Strany maďarskej komunity
v okrese Senec. Po zložení kvetou
účasníci zaspievali pieseň pre česť
zosnulých vo vojne.
MŠ

A világháború hőseire emlékeztek
Megemlékezést tartottak az első és második világháborús hősi halottak
emlékművénél Dunasápújfalun a templomkertben. A megemlékezés magyar
nyelvű ünnepi szentmisével kezdődött. A hősi halottak tiszteletére még 1992-ben
állított a falu lakossága emlékoszlopot. Ennek kezdeményezői a családtagjukat
elveszítő leszármazottak voltak, akik közül többen is ott voltak a megemlékezésen.
A szentmisén Klenko Gábor plébános prédikációjában arra hívta fel a figyelmet,
hogy a mai napig vannak háborús konfliktusok, gondoljunk csak az ukrajnai vagy
az izraeli eseményekre. Elmondta nemrégiben tért haza Szibériából, ahol több
olyan idős személlyel is találkozott, akik túlélték a háború borzalmait. Meséltek
arról, mennyire féltek. A mai napig nem tudják elfelejteni az akkor eseményeket.
A szentmise után a templomkertben Szőcs Réka, a Szenczi Molnár Albert Gimnázium diákja énekével tette meghittebbé a koszorúzási ünnepséget. Majd
Takács Viola a település polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Megemlékezve
elsősorban az első világháborúról, mely 100 éve robbant ki. A nagy háború
megváltoztatta mind Dunaújfalu, mind Dunasáp lakosságának életét, több polgár
hősi halált halt, vagy megsérült a harctereken. A polgármester reményét fejezte
ki, hogy az idén második alkalommal megtartott rendezvény hagyománnyá válik,
ezért is szervezte meg a település önkormányzata másod ízben a koszorúzási ünnepséget. A hősi halottakra azért is emlékezni kell, mert a mi jövőnkért, boldogulásunkért harcoltak.
A polgármester után Neszméri Tünde önkormányzati képviselő szólt az
egybegyűltekhez. Kiemelte sokan vannak az emlékezők között olyanok, akiknek
szerette, rokona hunyt el a háborúban, vagy harcolt a csatamezőkön, de ezek a
katonák nem csak az ő szívükben vannak jelen, hanem a mai kor gyermekei is
fejet hajtanak nagyságuk, hősiességük és bátorságuk előtt.
A megemlékezésen részt vett Dunasápújfalu magyarországi testvértelepülésének,
Szilnek, küldöttsége is, akik koszorúval emlékeztek a hősök előtt. Duray Rezső a
Magyar Közösség Pártjának Szenci járási elnöke is koszorúval tisztelgett a halottak
emléke előtt.
A koszorúzás után az emlékezők elénekelték a De sok sír van messze, messze,
nincsen, aki fölkeresse… kezdetű dalt, mellyel szintén a hősök előtt tisztelegtek.
SI
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Dávame do pozornosti
DFS GAJDOŠÍK
v NOVEJ DEDINKE
Detský folklórny súbor Gajdošík
vznikol len minulý mesiac, no svoju
históriu začal písať vo februári 2013,
keď som na podnet rodičov začal
rozmýšľať o založení detského
folklórneho súboru v Novej Dedinke, kam sme sa prisťahovali v auguste 2011. Išlo skôr o alternatívu
pohybovej aktivity pre deti, keďže
nie všetci hráme futbal. Tak vznikol
s podporou ZŠ v Novej Dedinke, ktorá nám poskytla priestory
telocvične, detský folklórny krúžok.
Prví nadšenci boli snaživí, no po
prvých tréningoch mi bolo jasné, že
na súbor ešte nie sme pripravení.
Učili sme sa chodiť do rytmu, vnímať
hudbu, skúšať prvé tanečné kroky,
pérovať, chodiť vzpriamene. Boli
to zaujímavé začiatky. Po takmer
dvoch rokoch sme sa odvážili ukázať
sa verejnosti. Koncom októbra sme
naše kreácie predviedli na Stretnutí
seniorov v Novej Dedinke. O pár
dní neskôr sme sa podujali spestriť
kultúrny program na Jesennom
plese rodičov v maskách. Pre deti
to bol mimoriadny zážitok, keďže
boli prvý raz oblečení v ozajstných
krojoch. A tak vznikol DFS Gajdošík.
Po rokoch aktívneho pôsobenia vo folklóre spolu s manželkou,
mnohých predstaveniach doma ale
aj po celom svete od Los Angeles
cez Monaco až po Melbourne, ma
stále dokáže potešiť naša ľudová
pieseň, či rozkmitať dobrá ľudová
hudba. Rád by som tento pocit preniesol aj na mladšie generácie.
Ak máš viac ako 5 rokov a rád
tancuješ, skáčeš, spievaš, príď medzi
nás. Trénujeme každý pondelok
(16:30 – 18:00 hod.) a každú stredu
(16:00 – 17:00 hod.) v telocvični pri
ZŠ v Novej Dedinke.
Ak hráš na harmonike a máš chuť
pomôcť pri vytváraní folklórneho
súboru, radi ťa privítame na tréningoch aj na vystúpeniach. Na veku
nezáleží.
kontakt:
Jaroslav Gajdoš (0905 898 984)
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Oznamujeme občanom,
že v obci Nová Dedinka
bola otvorená predajňa
COOP Jednota.
Pani starostka Viola
Takáčová slávnostne
prestrihla stuhu
a začalo sa nakupovať.
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