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ČISTOTA
POL ŽIVOTA
Príroda sa pomaly prebúdza zo zimného spánku a na dvere klope dlho
očakávaná jar. Jej krásu však zatieňuje množstvo smetí a špiny aj v okolí
Novej Dedinky.
Naša obec sa preto aj tento rok zapojí do akcie Deň zeme. Každoročne
sa nám podarí naplniť 10 až 15 kontajnerov plných odpadu. Stále sa
medzi nami totiž nájdu občania, ktorí nerešpektujú všeobecné záväzné
nariadenie obce o čistote a poriadku.
Vyčistia si priestor svojej nehnuteľnosti a odpadu sa zbavujú pri krajnici
ciest, na nábreží Čiernej vody a iných
priestranstvách v okolí obce.

ZBERNÉ HNIEZDA
A KOMPOSTÁREŇ
Nemalé problémy máme aj so zbernými hniezdami, kde sa zbiera separovaný odpad. Neraz sa tam objaví
sedacia súprava, poškodený nábytok,
elektrospotrebiče a iné. Do kontajneru na papier sa hádžu veľké nezložené krabice, ktoré zamedzia možnosti
efektívneho naplnenia nádoby. Medzi
plastmi sa nachádza všetko možné,
odpad z kuchyne, použité plienky, dokonca aj uhynuté domáce zvieratká
zabalené v igelitových sáčkoch. Pritom
plasty, pa-pier aj plechovky je možné

zbierať aj vo vreciach, ktoré v určené
dni zoberie firma AVE spred každého
rodinného domu a zároveň tam nechá
ďalšie čisté vrecia na zber. Ak sa chce
niekto zbaviť väčšieho množstva odpadu, je možné objednať si kontajner.
Každú sobotu je otvorená kompostáreň,
kam sa okrem konárov dá vyviesť aj pokosená tráva. Aj tu sa stretávame s aroganciou niektorých občanov, ktorí vôbec
nerešpektujú poriadok tejto skládky. Vyhadzujú tam všetko od výmyslu sveta,
len aby sa zbavili odpadu. Samozrejme
mimo otváracích hodín, pred bránu do
kompostárne alebo okolo nej. Pritom
stačí zavolať, alebo prísť na obecný úrad
a požiadať o vývoz mimo soboty.

TAJNÉ VYPÚŠŤANIE ŽÚMP
Najťažším prehreškom je tajné vypúšťanie fekálií v neskorých večerných hodinách, čo niektorí napriek upozorneniam vykonávajú. Sú to hlavne občania
ulíc Poľná, 9. mája, Športová, Nábrežie

Čiernej vody a ďalšie, kde za záhradami už nie je výstavba. Zabúdajú na jednu dôležitú vec: pitná voda je najvzácnejšou tekutinou potrebnou k životu.
Pri týchto zakázaných vypúšťaniach na
jedno miesto vzniká totiž lievikový efekt
- špinavá voda zo žúmp sa dostáva do
podzemných vôd a znečistí vzácnu pitnú vodu, ktorú niektoré domácnosti nenapojené na verejný vodovod používajú
dokonca aj na pitie. A to už ani nehovorím o zápachu pri takejto činnosti. Ten je
neznesiteľný. Uvediem príklad: rodina si
zavolá priateľov, že budú v záhrade opekať a pri ohníku si posedia trošku dlhšie.
Zrazu ich príjemné posedenie preruší
odporný zápach z vypúšťania žumpy.
Určite ste sa s tým stretli už viacerí.
Všetci, ktorí to robíte, skúste sa nad
sebou zamyslieť, či je vám ľahostajné,
že sa takto správate k prírode. Aká
budúcnosť takto čaká na naše deti?
Viola Takáčová
starostka obce

TISZTASÁG, FÉL EGÉSZSÉG
A természet lassan felébred a téli
álomból, az ajtón kopog a régen várt
tavasz. A szépségét azonban beárnyékolja a mi falunkat is körülvevő
szemét.
Községünk az idei évben is bekapcsolódik a Föld napja jegyében szervezett takarítási kezdeményezésbe.
Az előző években 10-15 konténert
töltöttünk meg az ilyen alkalmakkor.
Állandó gond ugyanis, hogy még
mindig vannak olyanok köztünk, akik
nem tartják be a rendről és tisztaságról szóló általános érvényű rendeletet. A lakosok egy része a saját tel2

két ugyan kitakarítja, de a szemetet
a falu határában, a Fekete-víz partján
vagy más közterületen hagyja.
HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR ÉS
KOMPOSZTÁLÓ
Óriási probléma, hogy a gyűjtő udvarokon, ahol a szelektív hulladékgyűjtésre lehetőség van, bármit ott
hagynak a lakók. Előfordult már, hogy
ülőgarnitúrát, vagy más bútort, sőt az
is, hogy elektronikai hulladékot dobtak ki. A papírgyűjtő kukába nagy,
össze nem hajtott dobozokat dobnak, ami nagy helyet foglal, így nem

fér több papír a kukába. A műanyagra kihelyezett kukában még étkezési hulladékot is találtunk. Miközben
műanyagot, papírt, pléhet külön is
gyűjthetik a polgárok és azt az AVE
k.f.t. minden háztartásból elszállítja,
amiért cserébe új, tiszta zsákot hagy
a háztartás részére. Ha valaki nagyobb mennyiségű szeméttől szabadulna meg, konténert kell rendelnie.
Minden szombaton nyitva van a komposztáló. Ahova az ágakon kívül a levágott füvet is ki lehet vinni. Sajnos az
arrogáns lakók itt is megsértik a szabályokat. Bármit ideszállítanak, még
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akkor is, amikor zárva van a telep, holott a községi hivatal dolgozói kérésre
kinyitják a komposztálót, így nemcsak
szombaton lehet kivinni a szemetet,
csak egyeztetni kell.
A SZENNYVÍZ ILLEGÁLIS KISZÍVÁSA
A legnagyobb szabálysértésnek
az számít, amikor az esti órákban,
feketén engedik ki a szennyvizet,
annak ellenére, hogy az tilos. Első-
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sorban a Mező (Poľná), a Május 9-e
(9.mája) és a Sport utcán (Športová)
valamint a Fekete-víz partján (Nábrežie Čiernej vody) élők sértik meg ezt
a tilalmat, illetve azok, akinek a kertje
mögött még nincsenek családi házak. Elfeledkeznek arról, hogy ezzel
az ivóvízkészletünket veszélyeztetik,
amely a legnagyobb kincsünk. A földbe kerülő szennyvíz mérgezi a talajvizet, amit sok háztartás ivásra is használ. Nem csupán a mérgezés keseríti

ZMENY V KOMISIÁCH
Obecné zastupiteľstvo 6. 2. 2017 schválilo zmeny v dvoch
komisiách, a to v komisii kultúry, školstva a športu a v komisii mediálnej.

VÁLTOZÁSOK
A BIZOTTSÁGOKBAN
A 2017. február 6-án megtartott képviselő-testületi ülésen
a képviselők úgy döntöttek, hogy két bizottságban változni fog a személyi összetétel.

meg mások életét, hanem a terjengő
bűz is, amit a zsumpák szívása után
sokáig érezni lehet.
Akik ilyen felelőtlenül cselekednek,
gondolkodjanak el azon, mit tesznek
a természet ellen! Milyen jövő vár így
a gyermekeinkre?
Viola Takáčová
polgármester

Komisia kultúry, školstva a športu
Kulturális, oltatási és sport bizottság
Predseda komisie/elnök: Vladimír Petrík
Členovia/tagok:		
Mariana Nagyová
			
Anna Chytilová
			
Alena Adamíková
			
Attila Poór
			
Iveta Filkaszová
			
Zuzana Árvová
			
Jaroslav Gajdoš
			
Zuzana Hegyiová
			
Diana Holubová
Komisia mediálna – Média bizottság
Predseda komisie/elnök: Tünde Neszméri
Členovia/tagok:		
Michal Borza
			
Marta Fülöpová
			
Simona Klucsiková

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE NA ROK 2017
•
•
•
•
•

Rekonštrukcia Obecného úradu
Kamerový systém – pokračovanie – z Ministerstva vnútra sme dostali dotáciu 14 tisíc eur
Rekonštrukcia telocvične – pokračovanie – Z Krajského
školského úradu sme dostali 70 tisíc eur
Okružná križovatka (na konci dediny, smerom na Tomášov) – financovanie z BSK
Kanalizácia – pokračovanie vo výstavbe – podaná žiadosť na Envirofond vo výške 360 tisíc eur

•

•
•
•
•

Rekonštrukcia miestnych komunikácií – chodníky na
ulici Tomášovská, spolunfinancované firmou Slovak
Telekom
Rekonštrukcia kúrenia v budove ŠK – projekt podaný
na BSK
Projektová dokumentácia ČOV
Výstavba ihriska pre tínedžerov – projekt podaný na BSK
Rekonštrukcia Kultúrneho domu – vypracovanie projektovej dokumentácie

A FALU 2017-ES FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
•
•
•
•
•

A községi hivatal felújítása
A kamerarendszer kiépítésének folytatása – A belügyminisztériumtól 14 ezer eurót kaptunk
A tornaterem felújításának folytatása – a Kerületi Iskolaügyi Hivatal 70 ezer eurós támogatásával
A körforgalom kiépítése a Fél felé vezető úton – a Pozsony megyei önkormányzat költségvetéséből
A szennyvíztisztító hálózat kiépítésének folytatása –
360 ezer euróra adtunk be pályázatot a Környezetvédelmi Alaphoz
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•
•
•
•
•

A helyi úthálózat felújításának folytatása – Féli utca
járdája a Slovak Telekom hozzájárulásával
A sportklub fűtésrendszerének felújítása – a Pozsony
megyei önkormányzathoz adtunk be pályázatot
A szennyvíztisztító állomás tervdokumentációjának
elkészítése
Tini játszópark kiépítése – a Pozsony megyei önkormányzathoz adtunk be pályázatot
A kultúrház felújítása – a tervdokumentáció kidolgoztatása
3
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OD JANUÁRA MÁME
ŠESŤTRIEDNU ŠKÔLKU
Zimné mesiace priniesli pre deti
opäť viacero prekvapení, množstvo
zimných radovánok i veselých akcií.
A pre škôlku novú triedu.
Najprv ale spomenieme slávnostné otvorenie nových priestorov prístavby MŠ, ktoré sa uskutočnilo dňa
20. 12. 2016 za prítomnosti pána ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, pani starostky Violy Takáčovej , pani riaditeľky MŠ Anny Chytilovej
a našich hostí. K tejto príležitosti si deti
z triedy Mravčekov pripravili milý kultúrny program. Prístavba rozšírila našu MŠ
o ďalšiu novú triedu a príslušné miestnosti. Vďaka tomu od januára 2017 sme

už šesťtriedna MŠ. Súčasný počet detí
je 128. Deti sú zadelené do jednotlivých
tried podľa veku - Svetlušky, Lienky, Stonožky, Motýliky, Mravčekovia a Včielky.
V mesiacoch december a január postupne prechádzali rekonštrukciou aj
ďalšie miestnosti škôlky. Priestory triedy pre najmenšie deti boli vymaľované
a vymenili sa svietidlá na chodbách.
Tohtoročná zima nám dopriala zasneženú krásu prírody i možnosť vnímať jej
chladivé, či mrznúce stopy v prostredí
nášho dvora. V rámci pobytu vonku sme
mali pohybové hry, zimné radovánky, hry

4

so snehom i stavanie snehuliakov, ba
dokonca obľúbenú zábavu pri guľovaní
sa. Nezabudli sme ani na vtáčiky. V spolupráci s rodičmi našich škôlkárov sme
v priestoroch školského dvora rozmiestnili vtáčie búdky s krmivom, vtáčiky sme
pravidelne kŕmili a pozorovali sme ich.

FAŠIANGY V ZNAMENÍ MUZIKY,
KARNEVALU A KOSTÝMOV
Fašiangovú atmosféru priniesli do našej
MŠ aj tohto roku muzikanti – Fidlikanti,
dvojica mládencov v ľudovom kroji. Hudobno – výchovný koncert deťom priblížil
hudobné nástroje - husle, cimbal, gajdy,
fujaru, ústnu fúkaciu harmoniku. Odzneli

piesne na slovenskú ľudovú nôtu i pohybovo tanečné hry. Deti spolupracovali
radostným spevom, veľkým potleskom,
a naučili sa ľudový tanec. V podobnom
rytme sme pokračovali aj v deň karnevalu, kedy deti prichádzali ráno do škôlky
s rozžiarenými očkami, premenené na
krásne postavy z ríše obľúbených rozprávok. Hudba, spev a maškrtné pohostenie sa rozhostilo v každej triede.
Počas fašiangov sme venovali tematický
týždeň hrám na povolania. Deti pomocou
výchovno-vzdelávacích aktivít poznávali
rôzne profesie, získavali poznatky a for-
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mou hry ich aj stvárnili. Vrámci výchovy
k tvorivosti deti Stonožky použili cestoviny na zhotovenie pizze, na výrobu šperkov i prstienkov a na zdobenie šiat. Deti
Včielky, predškoláci, mali možnosť prísť
do škôlky vystrojení za ľubovoľnú bežnú
profesiu. Ďalší zaujímavý týždeň sa nám
vydaril v tematickom celku Hókusy-po-
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kusy, kde deti Včielky prišli do škôlky oblečené tentoraz za laboranta a vyskúšali
si množstvo pokusov, ktoré si spoločne
s rodičmi pripravili.
V mesiaci február nás čakalo ešte
ďalšie prekvapenie, v podobe výhry
– vody Lucka pre našu MŠ. Mamička
našej škôlkarky, p. Lucia Kissová zapojila našu MŠ Chrobáčikovo do súťaže
„Lucka tvoj vodný anjel “. Ďakujeme
každému rodičovi i priateľom školy za
účasť na hlasovaní.

POKRAČUJÚCE AKTIVITY
V rámci družobnej spolupráce sa naďalej snažíme udržiavať kontakt s deťmi
z Veľkých Němčíc v susednej Morave,
posielame a vymieňame si pozdravy
a výtvarné práce. Milé obrázky aj s priloženými odkazmi nám aj teraz zdobia
vstupnú chodbu nášho interiéru MŠ.
Naďalej pracujeme s deťmi v predškolskom veku vrámci projektu „Detská trieda s Lenovom“, ktorý je zameraný na digitálnu gramotnosť. Dňa
3. 3. a 7. 3. 2017 naši priatelia z Lenova v Bratislave po roku opäť navštívili
triedy Včielky a Mravčekov. Ich cieľom
bolo hravou formou predstaviť deťom
produkty digitálnej technológie a promedia@novadedinka.sk / www.novadedinka.sk 
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stredníctvom divadielka priblížiť spôsob, ako sa produkty dostanú k zákazníkovi. Doobeda si deti individuálne aj
v skupinkách precvičovali grafomotorické schopnosti v kresliacom programe na veľkom multifunkčnom zariadení Horizon, hrali hry zamerané na
postreh, a vyfarbovali si vymaľovánku.
Naše pozvanie do MŠ aj tohto roku prijala psychologička z CPPPaP so sídlom
v Senci. Toto stretnutie bolo spojené
s odborným poradenstvom a s prednáškou pre rodičov našich predškolákov, s cieľom poskytnúť im informácie
o školskej zrelosti a podmienkach zápisu detí do školy.

MAREC - MESIAC KNIHY
Každoročne sa veľmi tešíme na marec,
lebo tento mesiac nám dáva vzácny dar
– knihu. Tá je našou obľúbenou kamarátkou a má pre nás obrovský význam.
Listovaním nás posúva o krôčik vpred
a spoznávame tak svet. U detí sa snažíme rozvíjať predčitateľskú gramotnosť
v každej oblasti. Deti si vyskúšali rolu
spisovateľa, ilustrátora i čitateľa zhotovenej detskej knižky, rozprávali o svojich pocitoch a dojmoch z rozprávok,
ktoré im doma čítali rodičia.
Pri príležitosti mesiaca knihy sme aj tohto roku spolu s deťmi navštívili Obecnú
knižnicu v Novej Dedinke, ktorú vedie
pani učiteľka Alžbeta Žáčiková. Každá
trieda absolvovala túto exkurziu v iný
deň. Ako prvé navštívili knižnicu deti
z triedy Včielok 13. marca. Postupne
sme sa oboznámili s priestormi knižnice, pozorovali sme knihy, vypočuli sme
si rozprávku, a dozvedeli sme sa, ako
správne zaobchádzať s knižkou.
Na záver by sme chceli vysloviť vrúcne poďakovanie pani učiteľke Alžbete
Žáčikovej za jej dlhoročnú spoluprácu
s našou MŠ, za jej láskavosť, ochotu
a čas venovaný práve našim najmenším
škôlkarom, čoskoro už budúcim čitateľom. Sme radi, že v našej obci máme
možnosť uskutočniť každý rok návštevu
knižnice, poznávať históriu knižky, jej vývoj i význam pre nás všetkých. Vážime si
každé posedenie v knižnici, každý rozhovor o knižkách i spoločné stretnutia.
Diana Holubová
učiteľka MŠ v Novej Dedinke
6
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MRÁZIK
Známa rozprávka o Mrázikovi ožila na základnej škole
v podobe divadelného predstavenia tretiakov.
Určite všetci poznáte klasickú ruskú rozprávku o dedkovi
Mrázikovi a jeho kúzelnej paličke. Rozprávku o veľkej láske
bohatiera Ivana k Nasti, skromnej a pracovitej dievčine.
Aj do našej školy prišiel tento školský rok dedko Mrázik a so
svojou kúzelnou paličkou pričaroval kus ozajstnej zimy. Žiaci
3. A triedy so svojou pani učiteľkou pripravili dramatizáciu
tejto známej klasickej rozprávky, ktorá už niekoľko desaťročí
je neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov.
Príprava bola náročná: naučiť sa dlhé texty, vedieť pracovať
s hlasom, s mimikou, gestikuláciou, správne artikulovať, vyrobiť kulisy a nájsť tie správne kostýmy. Ale tvrdá práca priniesla svoje ovocie.

(Peťo-nahradil Adamka), Ivanova matka (Tamarka), lúpežníci
(Peťo, Branko, Marcelko), stromy (Miška, Viktor).

Úloha sa našla pre každého
Divadielko malo svoju premiéru v decembri 2016 na triednej vianočnej besiedke, ktorú žiaci venovali svojim rodičom.
Bolo to ako v ozajstnom divadle. „Malí herci“ sa úplne stotožnili so svojimi postavami. S namysleným Ivanom (Luky),
nežnou Nasťou (Kika), prísnou macochou (Simonka), rozmaznanou Marfušou (Emmka), dobrým dedkom Mrázikom
(Maťko), falošnou babou Jagou (Davidko), starou babičkou
(Mirka)....Veľkú prácu odviedli rozprávači (Paťko a Viki) aj
rekvizitári (Peťo a Dami), ktorí presne vedeli, čo a kedy treba
pripraviť a zvukár (Alexko), ktorý zvukmi doplnil atmosféru
celého predstavenia. Ako aj ďalšie postavy: dedko Hríbik

Divadelné predstavenie zožalo u rodičov detí veľký úspech.
A nebolo to posledné vystúpenie divadelného súboru 3. A.
Žiaci s pani učiteľkou sa rozhodli ukončiť tohtoročnú zimu
„šnúrou“ predstavení pre svojich spolužiakov celej školy a aj
pani učiteľky a pánov učiteľov. K divákom sa pridali aj pani
vychovávateľky a pani kuchárky.
Radosť, zábava, smiech a k tomu dobrý pocit z vykonanej
práce a ešte aj spokojnosť všetkých zúčastnených sa spojili
v jedno a bola to naozaj skvelá bodka za zimou.
Mgr. Ivana Tallová

MOJA HRDINKA
Tamara Fülöpová, druháčka na ZŠ Alberta Molnára Szencziho získala na medzinárodnej Súťaži v kreslení a v písaní esejí s názvom
„Maďarský erb a zástava“ vyhlásenej Výskumným ústavom národnej
stratégie mimoriadnu cenu. Jej kresba má názov Moja hrdinka.

AZ ÉN HŐSÖM
Fülöp Tamara, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola második osztályos tanulója a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett
„Magyar címer és zászló” rajz- és esszépályázaton különdíjban részesült. Rajzának címe: Az én hősöm.
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ATMOSFÉRA NOVOROČNÉHO KONCERTU 2017
SZUŠ ATELIÉR KOMPAS
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NAJPÔVABNEJŠÍ ŠPORT
AJ V NOVEJ DEDINKE
Moderná gymnastika je kombinácou
akrobacie, tanca a baletu. Okrem
pozitívneho efektu pohybu má vplyv
aj na osobnostný rozvoj a ponúka aj
umelecký zážitok.
Je jedným z mála čiste ženských športov, ktorý prepája mnohé oblasti pohybu a je sprevádzaný maximálnou ohybnosťou v kĺboch dolných aj horných
končatín a chrbta. Jej hlavnou charakteristickou črtou je cvičenie gymnastiek
s náčiním. Medzi tie patrí: švihadlo, lopta, obruč, kužele a stuha. Pretekárky
cvičia zostavy jednotlivkýň, dvojíc, trojíc
alebo spoločné skladby (5 gymnastiek)
na hudobný sprievod, inštrumentálne
skladby, ktoré môžu v súčasnosti obsahovať aj vokály. Súťaží sa v telocvični na
koberci s rozmermi 13 x 13 metrov, pri
výške stropu minimálne 8 metrov.
Je považovaná za najpôvabnejší šport,
ktorý spája umenie pohybu so športovým výkonom.
Prečo je moderná gymnastika vhodná ako šport pre Vašu dcérku?
V prvom roku trénovania sa dievčatá venujú všeobecnej gymnastickej a príprave, ktorá napomáha udržiavaniu kondície, správnemu držaniu tela, zlepšeniu
senzomotorických schopností. Neskôr
maju gymnastky aj hodiny klasického tanca-baletu. Dievčatá si postupne

vycibria schopnosti rovnováhové, rytmické, orientačné a kinesteticko-diferenciačné. Cvičením získavajú nielen
spevnenie celého tela a jeho krásne
držanie, ale aj výraznú pohybovú kultúru. Paralelne, ako pri každom súťaživom
športe, sa u nich vyvíja aj zodpovednosť,
sebadisciplína, priebojnosť, sebaúcta.
Príjemným spestrením tohto športu sú aj
spoločné skladby, pri ktorých dievčatá
okrem prežívania spoločného športového výkonu, nadväzujú osobné vzťahy, vznikajú medzi nimi priateľstvá. Pravým impulzom prihlásiť svoju dcérku na
modernú gymnastiku by však mala byť
úprimná radosť vašej ratolesti z pohybu.
Moderná gymnastika v Novej Dedinke
Klub modernej gymnastiky GYMAR
sa venuje gymnastkám, dievčatám vo
veku 4-10 rokov. Najmladšia skupina
dievčat - prípravky - trénujú 1x týždenne. Stredné prípravky, mierne pokročilé a pokročilé dievčatá trénujú 2x týždenne. Okrem modernej gymnastiky
sa venujeme aj tanečnej gymnastike,
kde svoje svoje naučené prvky na hodinách gymnastiky využijeme aj v tanečno-gymnastickych choreografiach.
“Dcérka začala chodiť na gymnastiku
tento rok, raz týždenne. Úprimne, neverila som, že pri takej frekvencii môže dosiahnuť nejaký pokrok. Chcela som hlavne, aby mala pohyb a cítila sa dobre. No

už po pár týždňoch sa hýbala badateľne
pružnejšie a niektoré pohyby, ktoré na
začiatku nezvládala, odrazu bez problémov urobila. A teší ma, že chodí domov dobre naladená” vyjadrila sa jedna
z mamičiek najmenších gymnastiek.
Klub GYMAR v kategórii “Deti” vyhral
na súťaži gymnastických klubov svoj
prvý zlatý pohár.
A práca klubu už prináša prvé výsledky. Dňa 11. 3. 2017 sa konala súťaž
gymnastických klubov - 21. ročník Festivalu pohybových skladieb Trnava, na
ktorej sme sa zúčastnil aj klub modernej gymnastiky GYMAR s choreografiou „Tancujúca bambuľka“. V kategórii “Deti” získali 1. miesto, z čoho mali
všetci obrovskú radosť.
Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ
v Novej Dedinke. Hlavnou trénerkou
a predsedom klubu je Mgr. Marianna
Rusiňáková, trénerka modernej gymnastiky 3. VT. V prípade, že by ste mali
záujem o ďalšie informácie, môžete si
ich vyžiadať emailovej adrese kmgymar@gmail.com.

media@novadedinka.sk / www.novadedinka.sk 
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RODINA FANÚŠIKOV DŽUDA SA ROZRASTÁ

Rád by som Vám predstavil činnosť novovzniknutého oddielu v džude – oddiel Nová Dedinka / Veľký Biel, ktorý je
súčasťou klubu 1. Judo Club Pezinok.
Ako dlhoročný aktívny športovec a neskôr tréner pracujem v 1. Judo Clube Pezinok. Trénovať som začal so svojimi
2 dcérami (Ellka a Emmka), ku ktorým sa postupne pridávajú
aj moji synovia Andrejko a Adamko Markovicsoví.
Úspechy roka 2016
Počas roku sa usporiadajú rôzne súťaže a to aj v okolitých
krajinách. Rok 2016 som zhodnotil ako veľmi úspešní. V tabuľke môžete vidieť, čo všetko sa nám podarilo absolvovať
a akých súťaží sme sa zúčastnili. Okrem týchto súťaží sme
absolvovali týždenné letné sústredenie na Duchonke.
Z 25 turnajov uvedených v tabuľke, z ktorých mnohé boli
medzinárodné, Ellke Markovicsovej sa podarilo zúčastniť na
23 turnajoch, pričom 13 z nich dokázala vyhrať, čo je vynikajúci výsledok. Okrem toho Ellka bola aj v kempe v Prahe, na
ktorom sa zúčastnil aj olympijský víťaz v džude z Ria do 100 kg
Lukáš Krpálek. Zo Slovenska bolo na tomto kempe 10 detí.
Aktivity Oddielu Nová Dedinka / Veľký Biel
V septembri 2016 som otvoril oddiel Nová Dedinka / Veľký
Biel, pre ktorý ako najvhodnejšie miesto sa mi zdala spoločenská miestnosť v novootvorenom Pastoračnom centre vo
Veľkom Biely. (Aj na tomto mieste sa chcem poďakovať vdp.
10

farárovi G. Klenkovi za poskytnutie priestorov na trénovanie.) Do sály bolo potrebné zabezpečiť žinenku v celkovej
sume takmer 1 000 €, na ktoré sa mi podarilo zohnať sponzorský dar vo výške 200 €.
Po nábore nových členov (spolu ako oddiel máme 15 detí) postupne napredujeme. Na konci roka 2016 sme sa zúčastnili
koncoročného galavečera, kde sa odmeňovali najúspešnejší
športovci 1. JC Pezinok, ktorého sme súčasťou. Ceny odovzdával novozvolený prezident SOV Anton Siekel. Na tomto
podujatí vystúpili aj naši pretekári (ich zoznam viď. nižšie).
Priestor pre záujemcov
Tento rok máme opäť vysoké ambície a plány, chceli by sme
sa zúčastniť súťaží v podobnom rozsahu ako minulý rok,
a radi by sme ich rozšírili o ešte významnejšie. Aktuálne nám
však ešte chýbajú finančné prostriedky na pokrytie plánovaného rozpočtu. Kto by teda vedel pomôcť, nech ma prosím
kontaktuje (markovics@orangemail.sk, príp. 0905 590 107).
Ponúkame aj možnosť pre tých, kto by sa k nám chcel pridať, na tréningy môžete prísť sa pozrieť vždy v stredu od
18:00 do 19:15 v PC vo Veľkom Biely alebo v Pezinku každý
pondelok od 16:30 do 18:00.
S pozdravom
Ing. Andrej Markovics
tréner džuda
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9. 1. 2016
MT Bielsko-Biala (Poľsko)
17. 1. 2016
Länder Turnier Wimpassing (Rakúsko)
30. 1. 2016
Turnaj prípraviek Galanta
6. 2. 2016
Olympiáda žiakov BSK - Pezinok
13. 2. 2016
VC Žilina
27. 2. 2016
GP Banská Bystrica
12. 3. 2016
MVC Pezinok
9. 4. 2016
MVC Bardejov
16. 4. 2016
Majstrovstvá BSK Pezinok
14. 5. 2016
MT Rimavská Sobota
12. 6. 2016
Nachwuchscup Berger 2. kolo (Rakúsko)
25. 6. 2016
VC Michalovce
3. 9. 2016
Bányász Kupa – Oroszlány (Maďarsko)
11. 9. 2016
International Vienna Open (Rakúsko)
17. 9. 2016
ELSYST Judo Cup Prostějov
		(Česká Republika)
24. 9. 2016
Memoriál Jakuba Habudu - VC Malacky
8. 10. 2016
Grand Prix Judo Považská Bystrica
15. 10. 2016
MVC Kolárovo
16. 10. 2016
Nachwuchscup Berger 3. kolo (Rakúsko)
6. 11. 2016
Olympiáda žiakov BSK - Pezinok
12. 11. 2016
MT Galanta
19. 11. 2016
MT Martin
20. 11. 2016
Nachwuchscup Berger 4. kolo (Rakúsko)
26. 11. 2016
MT Zágreb (Chorvátsko)
3. 12. 2016
Olympiáda BSK - Sokol BA

Zoznam skratiek:
MT
Medzinárodný turnaj
VC
Veľká cena s medzinárodnou účasťou
GP
Grand Prix s medzinárodnou účasťou
MVC Medzinárodná veľká cena
BSK
Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam pretekárov:
Damián Árva
Andrej Bódiš
Nella Hegyiová
Miriam Chlpíková
Gabriel Kajoš
Lukáš Kajoš
Martin Kubiš
Martin Lencz
Adam Markovics
Andrej Markovics
Ella Markovicsová
Emma Markovicsová
Marcel Tvrdoň
Ambróz Vincze
Stela Vinczeová

AJ V NOVEJ DEDINKE SÚ AKTÍVNE ŽENY
Občianske združenie Únia žien Slovenska je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou
Slovenského zväzu žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom
Demokratická únia žien Slovenska.
Je dobrovoľnou organizáciou, ktorá
nezávisle na politickej príslušnosti, národnosti, vierovyznaní, veku a profesii
zlučuje naše ženy v činnosti.

Dňa 26. 2. 2017 sa konala výročná
schôdza Únie žien v Novej Dedinke.
Pani predsedníčka Helena Chlpíková
informovala členky o všetkých podujatiach, ktoré sa konali v roku 2016.
Nechýbal ani kultúrny program, kde
pani Helena Chlpíková a pani Terézia
Bódišová predviedli umelecký prednes poézie. Na recitačnej súťaži Vansovej Lomničke v Ivanke pri Dunaji
skončili ako tretie v poradí.
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V Novej Dedinke má Únia žien 132 členiek, ktoré sa každoročne zúčastňujú
akcií:
Čistenie obce – jarné upratovanie
Zájazdy
Návštevy divadelných predstavení pre
dospelých a raz ročne aj pre deti
Súťaž v krájaní rezancov
Posedenia s jubilantkami
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IN VINO VERITAS, ALEBO VO VÍNE JE PRAVDA

UŽ AJ U NÁS
Víno má mnohé priaznivé účinky. Môžete ju piť proti rakovine, pre dlhý život, pre štíhlu líniu, pre lepšiu pamäť.
A kvalitné víno sa predáva už aj v Novej Dedinke.
Vek vínnej révy nie je možné presne
určiť, ale určite je staršia ako ľudstvo.
A je aj rozšírená ako ľudstvo. Stopy
divoko rastúcej réve sa našli na brehoch Kaspického mora, v Grónsku,
v Severnej Amerike, v Malej Ázii. Vedci
sa domnievajú, že VITIS VINIFERA – vinič hroznorodý pochádza z údolia riek
Eufrat a Tigris, kde sa hroznové víno
vyrábalo už pred tisíckami rokov. Vinič
hroznorodý preto patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. w
Z dejín vína
Z historických výskumov vyplýva, že
v Egypte bolo víno známe už v najstarších dobách jeho dlhej histórie, teda už
pred 3 200 rokmi pred n.l. Starí Egypťania verili, že víno je darom boha Ozirisa, syna boha nebies a zeme, ktorý
zvíťazil nad smrťou a znovuzrodil sa zo
svojho popola, rovnako ako sa každý
rok znovuzrodí hrozno viničového kra,
ktorý sa zdal byť v zime mŕtvym.
Gréci pestovali a starali sa o vinič podobne ako Egypťania. Víno si ctili ako
12

„dar bohov“. Pili ho málo a riedili ho vodou. Niekoľko pohárov čistého vína si
nechali naliať len po ukončení jedenia.
Treba spomenúť, že už u nich sa objavili prví degustátori - vody. Gréci totiž
porovnávali vodu z rôznych prameňov.

oslobodzuje ich majiteľov od platenia
daní kráľovi. A vieme aj to, že v minulosti dedinčania si pestovali hrozno,
a vyrábali víno pre svoju potrebu.
Vino Village - Nová vinotéka v Novej
Dedinke

Za víno u nás vďačíme Rimanom
Z Grécka sa rýchle víno rozšírilo do
Rímskej ríše a do oblastí, ktoré Rimania pri svojich výbojoch obsadzovali.
Predpokladá sa teda, že väčšina vinohradníckych oblastí v Európe vznikla na územiach, ktoré boli obsadené Rimanmi. Tak sa vinič aj pitie vína
rozšírilo do Francúzska, Portugalska
a Španielska, pričom severná hranica
pestovania vínnej révy bola na rieke
Mosele v dnešnom Nemecku, ďalej sa
tiahla cez územie Čiech a Slovenska.
Rimania zakladali svoje vinohrady na
tých najvhodnejších miestach.
Na Slovensku sa vďaka Rimanom pestovali ušľachtilé odrody viniča. Slovania
pri príchode na naše územie tak objavili už rodiace viniče. Vpádom Tatárov
bola väčšia časť viničov pod Malými
Karpatami zničená. Aby sa zničení vinohradníci pozviechali, uhorský kráľ Ondrej III. dal Bratislave veľké privilégiá,
v ktorých spomína už existujúce vinice
a na podporu zakladania nových viníc

Vo Vinotéke na Hlavnej ulici môžete si
zakúpiť sudové a flaškové vína z regiónov Morava a Malé Karpaty. Nájdete tu
vína Chowaniec & Krajčírovič, Pavelka,
Karpatská Perla, zo Šenkvíc a ovocné
vína Krasňanský a Satko.
Do sortimentu patria aj kvalitné čokolády Lyra a džemy Votabo. Džemy sú
pripravované podľa tradičných receptúr
v malých dávkach z kvalitného ovocia
a zeleniny a vždy sú niečím ozvláštnené. Vyrábajú sa bez konzervantov a bez
pridanej chémie. Konzervácia výrobkov
prebieha výlučne pasterizáciou.
Vino Village nájdete na Hlavnej 10.
Prevádzkuje ju RAVUS s.r.o. Majitelia
obchodu sú ľudia z Novej Dedinky.
Otváracie hodiny:
Utorok – piatok: 13,30 – 19,00
Sobota: 9,00 – 13,00
(Zdroj: Ján Farkaš: Všetko o víne, Neografia, Martin, 1998)
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DEFENSE PRO S.R.O. CHRÁNI NAŠU DEDINU
Zriadenie obecnej polície finančne a personálne náročné,
preto zastupiteľstvo obce Nová Dedinka sa rozhodlo uzavrieť zmluvu s firmou, ktorá má v kompetencii zabezpečiť
strážnu službu v oblasti súkromnej i verejnej bezpečnosti.
Cieľom bolo zabezpečiť bezpečnosť obce. Firma ochraňuje
naše verejné priestranstvá a obecné budovy. Stretnúť ste ich
mohli aj na obecných akciách. Ich úlohou nie je zastrašovať
obyvateľov, ale poskytnúť im pocit bezpečnosti.
Obec a Defense Pro s.r.o. podpísali zmluvu v septembri
2016. Defense Pro s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba,
ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2014. Prioritou firmy je
profesionalita, flexibilita a zákonnosť. Okrem získaných certifikátov a licencií udelených Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave sú aj riadne registrovaným členom
v Slovenskej komore súkromnej bezpečnosti.
Na území obce Nová Dedinka bezpečnostná firma poskytuje ochranu objektov obce, a to nehnuteľností, stavieb vo
vlastníctve alebo v správe obce, verejne prístupných miest –
ulice, parky - a priľahlých pozemkov, ktoré sa nachádzajú sa
v katastrálnom území obce. Všetko pre bezpečnosť našich
obyvateľov.

LEKÁREŇ NODE
Vaša lekáreň má prichystaný vernostný
systém špeciálne pre Vás obyvateľov obce.
Budete ohodnotený za každý nákup a každý lekársky predpis (Recept), ktorý budete
u nás realizovať. Bližšie informácie vo vašej
lekárni NODE.

NODE PATIKA
Az Ön gyógyszertára egy speciális kedvezmény-csomaggal várja a település lakóit.
A gyógyszertár hűséges ügyfelei minden
egyes vásárláskor és recept beváltáskor jutalmat kapnak. További információk
a NODE patikában a Fő utcán.
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JARNÉ OBDOBIE A LESNÉ POŽIARE

Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa
zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí.
V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia či
suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné násypy. Spaľovať sa nesmie pri
veternom počasí a pod porastom stromov. Opadané lístie
sa ľahko zapáli a holé konáre stromov tiež len veľmi krátko
odolajú plameňom. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá od druhu,
stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, vetra
a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri,
vzniká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť
rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne rozširuje horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad
protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým nástrojom požiarnej
prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že preventívno-výchovná činnosť je dôležitá najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane
pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom, preto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku sa obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovať
zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať oheň v prírode
na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!
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kpt. Alžbeta Jarošová
OR HaZZ v Pezinku
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Rôzne

SPOLOČENSKÁ KRONIKA - KRÓNIKA

Narodenia 2016 – napvilágot láttak
1.
Babiaková Gréta
2.
Bander Matias
3.
Baršovská Sofia
4.
Dinka Peter
5.
Ďurčok Marek
6.
Fülöpová Sára
7.
Gabrhel Milo
8.
Gočik Ondrej
9.
Grác Jakub
10.
Hanusová Ella
11.
Hideghétyová Eliška
12.
Holíková Simona
13.
Hušková Ella
14.
Ivanová Vanessa
15.
Kareš Liam
16.
Klucsik Samuel
17.
Komenda Lukáš
18.
Kurnia Melisa
19.
Maczová Amália Berga
20.
Mazúrová Nina
21.
Móza Tamara
22.
Múčka Leo
23.
Rosenbergerová Klára
24.
Sabobá Melissa
25.
Senčák Michal
26.
Staškovičová Janka
27.
Šiková Šarlota
28.
Šovár Patrik
29.
Šurinová Victoria Izabela
30.
Vaňo Tobiáš
31.
Vincze Jakub
Sobáše rok 2016
– Házasságot kötöttek
1. Daneková Katarína a Bariak Tomáš
2. Paulovičová Monika a Daniel Beňo
3. Gašpariková Eva a Dinka Peter
4. Bullová Nikoleta a Hanus Martin
5. Libová Martina a Hladík Stanislav
6. Puškášová Andrea a Husár Peter
7. Bartalos Enikő a Chytil Róbert
8. Tichá Jana a Jača Michal
9. Tanková Martina a Elmahalawy Saad
Abdelsalam Mohamed
10. Ivana Maczeáková a František Takáč

11. Kotlárová Lucia a Jakubec Juraj
12. Istvánová Diana a Kareš Róbert
13. Lipárová Lucia a Kišš Michal
14. Hošková Gabriela a Panský Martin
15. Múčková Romana a Podobný
Adrian
16. Vargová Monika a Radev Miroslav
17. Kissová Erika a Rozínek Tomáš
18. Páleniková Jana a Sághy Róbert
19. Oríšková Hana a Sticza Gábor
20. Klúcsiková Karin a Stiglicz Mário
21. Babišová Henrieta a Suchoba Martin
22. Bodisová Klára a Šefara Andrej
23. Bódišová Lucia a Vavrík Lukáš
24. Školkayová Ľubica a Takáč Dezider
25. Monika Bodišová a Beke Krisztián
26. Lenka Stanová a Mrva Marek
Jubilanti 2016 - Jubilánsok
70 roční / évesek
Bírová Elvíra
Dinka Štefan
Hesheimer Ján
Hesheimerová Edita
Hideghétyová Alžbeta
Jančárová Katarína
Kissová Marta
Komáromyová Anna
Kovács Tibor
Kukiová Katarína
Kuruczová Gabriela
Lukovič Ernest
Ozsvaldová Helena
Szighardtová Ružena
Štulpa Milan
Takácsová Mária
Thuma Rudolf
Vadoczký Anton
80 roční / évesek
Hideghétyová Mária
Kováč Peter
Köváriová Mária
Petríková Priska
Szabó Belo
Teplanová Anna
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Žáčiková Alžbeta
90 roční / évesek
Česneková Jolana
Chytilová Jolana
Hajníková Irena
Vadoczká Juliana
Vargová Júlia
Zomreli – Meghaltak
Valkovič Jozef
Lukovičová Rozália
Szkurák Ľudovít
Hoboth Ján
Kicková Helena
Bodišová Júlia
Bordácsová Helena
Ďuriška Emil
Sticza Štefan
Farakašová Matilda
Feketeová Helena
Maluniak Ladislav
Úmrtia rok 2016 - Elhaláloztak
1.
Múčka Jozef
2.
Šípoš Gabriel
3.
Hoboth Ján
4.
Kovalčík Vladimír
5.
Kicková Helena
6.
Bodišová Júlia
7.
Bordácsová Helena
8.
Ďuriška Emil
9.
Sticza Štefan
10.
Farkašová Matilda
11.
Valček Martin
12.
Bódiš Marián
13.
Feketeová Helena
14.
Karpatyová Janette
15.
Maluniak Ladislav
16.
Valček Július
17.
Kurucz František
18.
Nagyová Rozália
19.
Csicsai Zoltán
20.
Hajniková Irena
21.
Kiššová Milena
22.
Vadoczký Karol
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Zo života obce / Községünk életéből

Milí občania,

prihováram sa k Vám v mene staronovej komisie školstva,
kultúry a športu v našej obci. Na stretnutiach začiatkom
roka sme spolu s OcÚ, školami, organizáciami a združeniami pôsobiacimi v našej obci pripravili pestrý kultúrno-spoločenský program na tento rok.
ČO VŠETKO PLÁNUJEME
Do neho sme zahrnuli tradičné podujatia organizované obcou – zápisy detí, deň dôchodcov, kladenie vencov, návštevy termálneho kúpaliska (termíny oznámi obec neskôr).
Do aktivít organizácií a združení môžeme nazrieť na ich súťažiach – na streleckých a rybárskych pretekoch aj na stolnotenisovom turnaji, s Úniou žien zas navštívime divadelné
predstavenie. Vodáci pripravujú ojedinelú akciu vodáckeho
maratónu na Malom Dunaji a komu by bolo málo, môže
s nimi splaviť rieku Vltavu. Okrem pravidelných domácich
zápasov nám športovci-futbalisti z ŠK každoročne prinášajú
kvalitný futbalový turnaj, o ktorý býva veľký záujem spomedzi fanúšikov tohto športu. V septembri nás čaká obdobný
junior Labda Cup našich futbalových nádejí.

číslo 1/2017

resp. zhotovenie pódia, ktoré je veľmi potrebné pre budúcnosť kultúrnych akcií v obci. Iste sa nám to behom pár
krátkych rokov podarí, čo bude iste dobrým zadosťučinením
našich snažení. Na záver chcem pripomenúť všetkým občanom – aby sme sa cítili v obci príjemne, upraceme si ju
aj tento rok už pred Veľkou nocou. Prinesie nám to radosť
a dobrý pocit z prostredia v ktorom bývame, akcia vyvrcholí
poobede na školskom ihrisku pri tradičnom guláši.
Tešíme sa na stretnutia s Vami pri všetkých plánovaných
podujatiach, podporte ich svojou účasťou, budeme sa snažiť
prinášať zakaždým pestrý program.

TRI CYKLISTICKÉ PODUJATIA
Pre milovníkov cyklistiky prinášame až tri akcie. Prvú už
v apríli, kedy v spolupráci so susedmi „kultúristami“ z Bernolákova organizujeme športovo-spoločenské podujatie, ktorého cieľom je dostať čo najviac obyvateľov oboch obcí na
tento obľúbený dopravný prostriedok. Projekt je prihlásený
aj na zápis do slovenskej verzie knihy rekordov, a preto sa
budeme tešiť Vašej čo najvyššej účasti. Akcia vyvrcholí pred
kultúrnym domom v Bernolákove a u nás na ihrisku v časti
obce Dedinka programom pri májovom strome. V júni zorganizujeme charitatívne cyklo-podujatie so zbierkou pre deti
s onkologickým ochorením a v lete sa vyberieme pobicyklovať sa na južnú Moravu. Tam nás čaká aj jeden jesenný výlet,
pozrieme si družobnú obec Veľké Němčice, Valtice a možno
aj vinobranie v blízkych Veľkých Pavloviciach.
AKCIE PO CELÝ ROK
Deň detí oslávime spolu s nadšencami guláša na starom
ihrisku. Deň obce – Babie leto sa uskutoční tento rok v poslednú septembrovú sobotu, o programe Vás budeme
v predstihu informovať. Zabaviť sa môžeme na Katarínskej zábave, postarajú sa o to poľovníci, my zase chceme
nadviazať na tradíciu hodových zábav, o forme Vás takisto
ešte poinformujeme. Koniec roka si pripomenieme zapálením adventného venca, hneď po ňom pripravíme v našom
kultúrnom dome Vianočné tvorivé trhy aj s vystúpením
detí z našich škôl. Ako komisia, ktorá pripravuje mnohé z
týchto podujatí, sme si tiež dali predsavzatie – pokúsime
sa z rôznych našich aktivít a ich výťažkov prispieť na kúpu
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