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Vážení a milí spoluobčania!
Každoročne prežívame prvé hodiny nového roku v
slávnostnej atmosfére a vyslovujeme želania pre nastávajúci rok. Rok, ktorý sme prežili spoločne v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich
srdciach. Určite ho každý z nás napĺňal podľa svojich
vlastných predsavzatí a predstáv, či už v rodinnom,
osobnom, alebo v pracovnom živote.
Na prahu nového roku sa chcem poďakovať všetkým,
ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a
zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i duchovného
života. V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene
svojom a tiež i v mene pracovníkov obecného úradu, v mene všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania v každodennom živote.
Prijmite prosím aj želanie vzájomného pokoja, zlepšenie medziľud-

Mikuláš

Aj tento rok, v piatok 7. decembra, sme privítali v našej obci sv.
Mikuláša, ktorý prišiel aj so svojími
pomocníkmi anjelom a čertom.

Keďže naše deti celý rok poslúchali, mohli sa tešiť na bohaté balíčky plné sladkostí. Svätý Mikuláš
nevynechal ani jedno dieťa, ktoré
ho prišlo pozrieť. Deti z CZŠ si pripravili aj krátke predstavenie plné

ských vzťahov, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho
môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
Mgr. Pavol Novák, starosta

tanca a básničiek. V priestoroch
kultúrneho domu boli aj tradičné
vianočné trhy, plné sladkých koláčikov, medovníkov ale aj ručne
vyrábaných vianočných ozdôb.
Všetky deti si spoločne zatanco-

vali na Mikulášskej diskotéke aj
spolu so sv. Mikulášom , čertom
aj anjelom. Pevne veríme, že sv.
Mikuláš nás navštívi aj o rok a spoločne strávime pekné popoludnie
plné predvianočnej nálady.
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Príhovor novozvoleného starostu obce Nová Dedina
na ustanovujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva
Vážení hostia, vážení poslanci
OZ, drahí spoluobčania,
stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri
roky práce v prospech rozvoja na-

šej obce a jej občanov. Pred malou
chvíľou, sme spoločne zložili zákonom predpísaný sľub. Dovoľte mi,
úprimne Vám zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými

silami dokážeme urobiť
pre našu obec veľa dobrého a spoločne vytvoríme
také podmienky, aby sa
všetci občania Novej Dediny cítili právom hrdí na
svoju obec.
Pevne verím, že ciele a
predsavzatia, s ktorými
sme sa všetci uchádzali o
priazeň našich občanov,
spoločne dokážeme pretaviť do reálnych skutkov.
Dôvera, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách je pre
nás obrovskou výzvou a
zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou
bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa
každodenne stretávame
a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce,
preto nám všetkým želám odvahu
a odhodlanie na ceste meniť veci k
lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť
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v
roku
2018
Voľby do miestnych samospráv sa konali v sobotu 10. novembra. V zvládnuť prekážky a ťažkosti, ktoré
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zúčastnili
na hlasovaní
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vacích
odovzdaných
pre voľby
do obecného
zastupiteľstva
platnýchlístkov
hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre voľby
do obecného
zastupiteľstva bolbol
742. Počet
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platných
hlasovacích
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743. Ustanovujúce
poďakovať
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zastupiteľstvo
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kde zákonom predpísaný sľub zložil starosta obce, ako aj všetci poslanci
prácu,
ktorú
spoločne vykonali
obecného zastupiteľstva.
pre rozvoj našej obce. Ďakujem
Voľby starostu obce:
všetkým spoluobčanom za účasť
vo voľbách. Zvlášť ďakujem tým
Počet
Politická strana, politické hnutie alebo
občanom, ktorí mi odovzdali svoj
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo platných
volebný hlas. Budem sa snažiť Vašu
Meno
Priezvisko
hlasov
nezávislý kandidát
prejavenú dôveru nesklamať. Je to
Pavol
Novák, Mgr.
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS 580
prejav ocenenia doterajšej práce a
Libor
Jesenský, Mgr. nezávislý kandidát
163
aktivít, ktoré si nesmierne vážim.
Človek musí pochopiť význam a

Výsledky volieb do miestnej
samosprávy v roku 2018

Voľby poslancov :

Meno
Anna
Pavol
Branislav
Robert
Miloš
Michaela
Ján
Jozef
Klaudia
Milan
Eva
Jakub
Ján

Priezvisko
Pastierová, Ing.
Novák, Mgr.
Juroško
Holečka
Mäsiar, Ing.
Maľová, Mgr.
Jelen, Ing.
Mäsiar
Halamová
Vrablec
Mikleová
Varga, Bc.
Stroška, Ing.

Politická strana, politické hnutie alebo
koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo
nezávislý kandidát

nezávislý kandidát
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
nezávislý kandidát
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
nezávislý kandidát
KDH
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
SMER-sociálna demokracia, MOST-HÍD, SNS
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov
452
429
415
407
388
369
347
279
229
207
194
167
135

zmysel svojho poslania vzniknutého z dôvery občanov. Je to pochopenie a obeta pre veci verejné,
pričom prácu starostu posudzujú
a hodnotia občania podľa toho,
čo nové a viditeľné sa v obci objavilo, či je to v ich prospech i keď
všetko sa naraz urobiť nedá. Nájsť
správnu cestu si vyžaduje umenie
kompromisu, umenie presvedčiť
občanov a prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok
svojho konania a vedieť niesť aj
zodpovednosť.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým pracovníkom obecného
úradu za spoluprácu v uplynulom
volebnom období a všetkým občanom, ktorí mi boli nápomocní a
záležalo im na rozvoji našej obce.
Ďakujem Vám za pozornosť.
Mgr. Pavol Novák
starosta obce
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Naši jubilanti
občania, ktorí oslávili
jubileum v období
od 3.10.2018 až 31.12.2018

Spoločné uvítanie novorodencov do života
Po príchode dieťatka sa láska
muža a ženy znásobí.
Dieťa je ďalším putom medzi
nimi, rozšírením ich osobností,
zmesou toho, čo na sebe najviac
milujú, najväčšmi potrebujú, čo ich
vie najviac rozosmiať.
Je to nádherný pocit.
Pocit, ktorý si priam pýta,
aby sme ho oslávili, aby sme
ukázali blízkym, priateľom, známym radosť z toho, že rodinka sa
rozrástla o ďalšieho jej člena. Síce
drobunkého, ale zato prinášajúceho kopec ľudského šťastia.
V stredu 12. decembra 2018 sa

opäť po roku, konalo slávnostné
uvítanie novorodencov. V sprievode ich rodičov a ďalších príbuzných zaplnili sobášnu miestnosť.
Účasť na tejto slávnosti na pozvanie starostu obce Mgr. Pavla
Nováka prijalo 13 novorodencov
narodených v roku 2018 s trvalým
pobytom v obci Nová Dedina.
Miroslav Suchánsky syn Ivice a
Miroslava, Tobias Hríbik syn Michaely a Michala, Hana Tóthová
dcéra Anny a Vojtecha, Katarína
Bajanová dcéra Marty a Jozefa,
Jonáš Potocký syn Jaroslavy a Jerguša, Elissa Kišš dcéra Michaely a

Vianočná dielnička
Prvá Adventná nedeľa sa v Novej Dedine niesla vo vianočnom
duchu. Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Novej Dedine
zorganizoval za podpory Obecného úradu a starostu obce Pavla Nováka v kultúrnom dome podujatie
pod názvom „Vianočná dielnička.“
Deti, no aj dospelí si tam mohli vyrobiť rôzne vianočné dekorácie.
Zdobili sa vynikajúce medovníčky od Helenky Števkovej, vyrábali
sa vianočné pohľadnice, papierové
ozdoby, pečené prívesky, ozdoby
so šišiek, ozdoby zdobené servítkovou technikou, maľovali sa sadrové odliatky, plietlo sa z papiera
a vytvárali sa ikebany s prírodnín.

Pre všetkých bolo pripravené malé
občerstvenie, za ktoré ďakujeme
Márii Šinákovej a Pekárni Slávka.
Menovite sa chcem poďakovať
OÚ Nová Dedina, starostovi obce,

Jaroslava, Natália Beňová dcéra
Martiny a Milana, Matúš Richter
syn Lucie a Andreja, Ivana Bartoš dcéra Renáty a Milana, Ivana
Vargová dcéra Lenky a Martina,
Filip Potoč syn Zuzany a Petra,
Michal Lenthár syn Moniky a Michala, Eliška Slušná dcéra Lenky
a Máriusa.
Novorodeniatka mali možnosť
počas obradu okúsiť, ako sa leží
v ozajstnej drevenej kolíske, kým
si rodičia z rúk pána starostu prevzali symbolickú ružičku, praktický darček pre dieťatko a finančnú
hotovosť 100€.
Helenke Števkovej, Milke Gažovej
s dcérou Hankou, Zuzane Palkovičovej, Daniele Benčaťovej, Lucke
Šebovej, Milke Kaizerovej, Janke
Šebovej, Božke Juroškovej s dcérou
Andreou, Julke Kolenovej, Marcelovi Mališkovi a Anke Uhnákovej z
Rybníka. Veľká vďaka patrí Miške
Maľovej a mojej manželke Erike

Jozef Abelovský
Anna Brejčáková
Viera Gunárová
Milan Trnkus
Anton Červenák
Milan Mokoš
Helena Nováková
Margaréta Nováková
Paula Peláneková
Judita Tricková
Ján Uhnák
Anna Haľamová
Jozef Hnilický
Jozef Píš
Anton Stribula
Mária Ižoldová
Marko Lieskovský
Helena Máčajová

Sľúbili si vernosť

Jozef Bátovský
a Erika Švaralová
Róbert Hunya
a Michaela Vargová
Martin Bohunický
a Nikola Zúbeková
Michal Kinčok
a Ing. Anna Salajová

Narodili sa

Filip Potoč
syn Petra a Zuzany
Michal Lenthár
syn Michala a Moniky
Eliška Slušná
dcéra Máriusa a Lenky
Viktória Jašková
dcéra Jozefa a Františky

Opustili nás
Vrablecovej za fantastický výber
aktivít, za podporu a pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Vďaka patrí aj všetkým zúčastneným
na tomto podujatí. Dúfam, že boli
všetci spokojní a odniesli si krásne
vianočné dekorácie. Verím, že podobných a aj iných aktivít sa nám
v našej obci podarí zorganizovať
viacero...,
Ešte raz jedno veľké Ďakujem
Milan Vrablec
Predseda MOMS a poslanec OZ
v Novej Dedine

Mária Vargová
rod. Lieskovská
Anna Pavlová
rod. Nováková
Mária Gáborová
rod. Stribulová
Margita Palkovičová
rod. Švaralová
Jozef Palkovič
Mária Jakubíková
rod. Vargová
Terézia Maľová
rod. Stribulová
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OBECNÝ PLES
Ako to už tradične býva vo vianočnom období, aj tento rok sme
sa stretli dňa 29. decembra už po
tretíkrát na obecnom plese. V úvode starosta obce privítal hostí: riaditeľku CZŠ sv. Pavla Mgr. Ľubicu
Halabukovú s manželom, poslancov OZ, ako aj všetkých prítomných
a poprial im dobrú zábavu a všetko

dobré do nastávajúceho nového
roka. To tanca nám hrala hudobná
skupina Kašubovci, ktorá vytvorila
skvelú zábavu do ranných hodín.
Pre hostí bola pripravená bohatá
tombola, za čo ďakujeme všetkým
sponzorom. Veríme, že všetkým
hosťom sa na obecnom plese páčilo a o rok sa opäť stretneme.

Zmena poplatku za TKO podľa nového zákona o odpadoch
O odvoz a uloženie zmiešaného
odpadu sa starajú obce, ktoré ho financujú z vyzbieraného poplatku. Na
našich skládkach, kam vozia netriedené smeti, platíme najmenej v Európe. Za tonu je to približne 5 eur. Na
Slovensku je preto veľmi atraktívne
odpad skládkovať namiesto toho, aby
sme si dali trochu námahy ho vyseparovať a recyklovať. Preto musia obce
podľa nového zákona o odpadoch pri
ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad, vychádzať
zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a
podielom separovania. Nový zákon
o odpadoch nám prináša jednu veľkú zmenu a to prinútiť obyvateľov,
začať všetok odpad separovať. Momentálne obyvatelia našej obce separujú stále menej a pohybujeme sa
na úrovni 20 %.
Slovensko podľa údajov Eurostatu
z roku 2016 patrí medzi členské štáty
s najnižším podielom recyklovaného
či kompostovaného komunálneho
odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje (66 percent) alebo
spaľuje (11 percent) a len 23 percent
sa recykluje či kompostuje. Na Slovensku viac ako dve tretiny odpadov
skládkujeme, kým priemer EÚ je
okolo 28 %. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035
znížiť skládkovanie pod 25 percent a
v roku 2040 pod 10 percent. Okrem
toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu
odpadu. Do roku 2025 má recyklovať
55 percent komunálneho odpadu, v
roku 2030 to má byť 60 percent.
Preto ministerstvo životného
prostredia od nového roka navýšilo

poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu podľa toho, koľko daná
obec separuje. Čo by mal byť hlavný
motivačný faktor pre obyvateľov, čím
viac odpadu vyseparujeme tím menej
budeme platiť za zvoz komunálneho
odpadu. Napríklad, ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych
odpadov ročne, od roku 2019 bude
platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € a od roku 2023 až 46 € za
tonu. Do tohto poplatku treba započítať aj ostatné poplatky, ktoré súvisia
zo zberom komunálneho odpadu. A
ak sa tento motivačný charakter obci
triedenia podarí napríklad dostať na
reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku
2023 už len 31 € za tonu.
Ako starosta obce mám najväčšiu
obavu, čo prinesie táto zmena zákona. Samotné zdražovanie nemusí prinútiť všetkých obyvateľov obce začať separovať a či sa podarí naplniť
hlavný cieľ, a tým je zvýšenie miery
triedenia odpadu. Osobne si myslím,
že financie vynaložené na navýšenie
poplatku TKO by mali zostať v obecnom rozpočte daných samospráv.
Mali by byť použité či už na propagáciu separovania, na zvýšenie kvality poskytovaných služieb zbernými
spoločnosťami, ako aj na zakúpenie
kontajnerov na separovaný zber,
alebo vriec na separáty. Pričom zodpovednosť za separovanie papiera,
skla, plastov a kovov v súčasnosti neleží na pleciach samospráv, ale výrobcov, ktorí ich na trh uvedú. Nádoby na
ich triedenie musia zabezpečiť tzv.
organizácie zodpovednosti výrobcov,
s ktorými má každá obec zmluvu a je
ich nedostatok.

Všetky obce koncom minulého
roku museli, na základe nového zákona o odpadoch prehodnotiť výšku
poplatku za TKO. Keďže, ako som
spomínal zákonný poplatok za skládkovanie sa bude navyšovať každoročne podľa zákona o odpadoch, tak
sme spolu s poslancami OZ museli
pristúpiť aj v našej obci na navýšenie
tohto poplatku. Ten sa premietne do
dane za komunálny odpad. Jediná
možnosť, ako tento poplatok kaž-

dý rok navyšovať len minimálne, je
začať poctivo triediť odpad. Zákon
určil výšku poplatku za skládkovanie
podľa toho na koľko percent daná
obec separuje.
V našej obci sa budeme snažiť
zabezpečiť väčšiu informovanosť o
separovaní, nielen u našich detí v
škole, ale aj u všetkých obyvateľov.
Verím, že spoločnými silami sa nám
podarí čo najviac vyprodukovaného
odpadu vyseparovať.

Kam odovzdať použitý kuchynský olej?
Obec Nová Dedina zavádza zber
použitých jedlých rastlinných olejov
a tukov z domácností. Občania sa
môžu bezplatne zbavovať použitých
rastlinných jedlých olejov a tukov
na obecnom úrade a v dennom stacionári.
Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
• použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
• recykláciou použitého oleja sa
zamedzí znečisteniu povrchových
a podzemných vôd,
• použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje
správny chod čistiarne odpadových
vôd,
• použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava
hlodavcom,
• použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív,
čím sa znižuje závislosť na rope.
Na odovzdanie sú vhodné všetky
typy rastlinných olejov (slnečnicový,
repkový, ľanový a pod.), ktoré zosta-

nú v domácnostiach po vyprážaní
na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v
konzerve, syry a pod.). Dôležité je,
aby olej neobsahoval vodu a zvyšky
jedál (napr. kečup).
Je potrebné, aby občania priniesli
použitý rastlinný olej a tuky v priesvitných nádobách, ktoré sa dajú
uzavrieť (napr. v priesvitných PET
fľašiach), v ktorých bude tento odpad prevzatý pracovníkom obecného úradu.
Zberná fľaša by mala byť pred
naliatím odpadového oleja čistá
a suchá. Olej je potrebné precediť
cez sitko, aby sa do neho nedostali
zbytky jedál.
OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!
Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky
zhodnotený na ďalšie použitie. PET
fľaše, v ktorých olej prinesiete budú
po odovzdaní následne separované
a ekologicky recyklované.
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VIETE, AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD?
Najčastejšie sa môžeme stretnúť so zbernými kontajnermi v
modrej, žltej, zelenej, čiernej,
a červenej farbe. Zriedkavejšie
sa stretávame so zbernými kontajnermi v hnedej a oranžovej
farbe. Pozrite na nášho šikovného sprievodcu separovaním
odpadu a s jeho pomocou recyklujte aj vo vašej domácnosti,
pretože na životnom prostredí
veľmi záleží a len my si ho môžeme chrániť.
MODRÉ KONTAJNERY

Kontajnery určené na papier, a
teda nadväzujú na tradičnú myšlienku zberu papiera, s ktorou ste
sa určite neraz stretli za svojich
školských čias. Papier tvorí až 20%
odpadu, pričom jeho recyklácia aspoň čiastočne zníži škodlivé dopady jeho výroby.
Patria sem: Noviny, časopisy,
kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny,
papierové obaly, papierové tašky.
Iba v malom množstve aj papier
s kancelárskymi sponkami alebo
skartovaný papier.
Nepatria sem: Väzbové obaly
kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový
papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a
pod.

ZELENÉ KONTAJNERY

Kontajnery určené na neznečistené sklo všetkých farieb. Sklenené
obaly, pokiaľ nedôjde k ich poškodeniu, sú z hľadiska recyklácie veľmi výhodné, pretože ich môžeme
znova použiť 15 – 75 krát.
Patria sem: Nevratné obaly zo
skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor),
sklenené črepy.
Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a
pokovované sklo alebo technické
druhy skla.Vratné fľaše vracajte
späť do obchodu.
ŽLTÉ KONTAJNERY

Zberné kontajnery určené na
triedenie neznečistených plastov. Plasty sú jedným z najťažšie
recyklovateľných materiálov a
majú najväčší dopad na životné
prostredie, nakoľko sa vyskytujú
v mnohých podobách. Recyklujú
sa vždy na produkt nižšej hodnoty.
Plasty, najmä PET fľaše majú nízku
hmotnosť, no zaberajú množstvo
miesta. Preto je vhodné objem
fliaš zmenšiť ich stlačením.
Patria sem: PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégli-
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Kalendár zvozu
na I. Q 2019 Nová Dedina
Nová Dedina

Január
1. Ut
2. St
3. Št
4. Pi
5. So
6. Ne
7. Po
8. Ut
9. St
10. Št
11. Pi
12. So
13. Ne
14. Po
15. Ut
16. St
17. Št
18. Pi
19. So
20. Ne
21. Po
22. Ut
23. St
24. Št
25. Pi
26. So
27. Ne
28. Po
29. Ut
30. St
31. Št

xxx
xxx

TKO
xxx
xxx

PLASTY
xxx
xxx

TKO
xxx
xxx

Február
1. Pi
2. So
3. Ne
4. Po
5. Ut
6. St
7. Št
8. Pi
9. So
10. Ne
11. Po
12. Ut
13. St
14. Št
15. Pi
16. So
17. Ne
18. Po
19. Ut
20. St
21. Št
22. Pi
23. So
24. Ne
25. Po
26. Ut
27. St
28. Št

Marec
1. Pi
xxx
2. So
xxx
3. Ne
4. Po
5. Ut
6. St
TKO
7. Št
8. Pi
xxx
9. So
xxx
10. Ne
11. Po
12. Ut
13. St
14. Št
KOVY, PLASTY,TETRA 15. Pi
xxx
16. So
xxx
17. Ne
SKLO,PAPIER
18. Po
19. Ut
20. St
TKO
21. Št
22. Pi
xxx
23. So
xxx
24. Ne
25. Po
26. Ut
27. St
28. Št
29. Pi
30. So
31. Ne

xxx
xxx

TKO
xxx
xxx

PLASTY
xxx
xxx

TKO
xxx
xxx

xxx
xxx

ky z jogurtov, obaly z CD, obaly z
pracích a čistiacich prostriedkov
a kozmetiky.
Nepatria sem: Mastné obaly
so zvyškom potravín, podlahové
krytiny, novodurové rúrky, obaly
z nebezpečných látok, ako napr.
motorových olejov, farieb a pod.
ČIERNE KONTAJNERY

Sú hlavne určené na zvyšný zmesový komunálny odpad, ktorý sa
nevytriedil
Nepatria sem: Nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, objemný odpad
(napr. nábytok, dvere, podlahoviny), horúci popol, horľavý odpad.
ČERVENÉ KONTAJNERY

Tieto kontajnery sú určené na
zber kovov. Z celkového množstva
komunálneho odpadu tvorí kov
4%. V domácnostiach sa najčas-

tejšie stretávame s dvomi druhmi
kovových obalov – obaly zo železa a ocele a obaly z hliníka a jeho
zliatin.
Patria sem: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky.
Nepatria sem: Kovové obaly
kombinované s iným materiálom,
napr. tuby z krémov a pást. Mäkké
vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový
odpad, ktorý je potrebné odniesť
do zberní kovov, príp. do zberných
dvorov.
ORANŽOVÉ KONTAJNERY

Sú určené na zber VKM (tzv.
viacvrstvových kombinovaných
materiálov), akými sú obaly (TETRAPAK) z džúsov, smotany či mlieka. Použité nápojové kartóny sú
nesmierne cenným zdrojom surovín – papierové vlákna, polyméry
a v prípade trvanlivého mlieka aj
hliník

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu,
kartón či plechovku predtým, než ju
hodím do zbernej nádoby?
Môže sa zdať, že zberná nádoba
je dostatočne veľká na to aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj
bez toho aby ju musel človek stláčať.
Je síce pravda, že väčšina z nich má
síce malú hmotnosť, ale za to veľký
objem, najmä PET fľaše. Napríklad
nestlačené PET fľaše v zberných ná-
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dobách zbytočne zaberajú veľa miesta
a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to
platí aj pre kartón či plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho
stlačiť. V prípade, že je to pre niekoho
namáhavé, môže obal položiť na zem
a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie týchto obalov je preto
veľmi dôležité.
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4Kamenec -krát viac zmenšených
odpadov. Napríklad
do nádoby o objeme
1100 l sa zmestí približne 733 stlačených
1,5 litrových PET fliaš.
Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa
ich tam len približne
200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET
fliaš, kartónov či plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži
interval zvozu zberných nádob a ušetrí
sa na prepravných
nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj
pri ich jednoduchšej
manipulácii a následnej recyklácii, čím
sa znova znižujú náklady. A častokrát to
môže byť aj niekoľko
desaťtisíc eur za rok.
Preto nezabúdajme
šetriť i takýmto spôsobom naše životné
prostredie.
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AKTÍVNA JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

Dňa 8. novembra sme oslávili už
druhý ročník Dňa materských škôl.
Tento významný deň sa pre materské školy organizuje každoročne
4. novembra na celom Slovensku
(výnimkou sú sviatky a víkendy).
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky
na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla
a bola založená v Banskej Bystrici

prvá detská opatrovňa na území
Slovenska. Jej zakladateľkou bola
grófka Mária Terézia Brunswická.
Česť a vďaka patrí tejto grófke za
to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti sa tak

REKONŠTRUKCIA VSTUPNEJ
CHODBY

Počas jesenných prázdnin v
týždni od 29.10-2.11 sme zorganizovali rekonštrukciu vstupnej
chodby, ktorá bola nevyhnutná z
hygienického aj bezpečnostného
hľadiska. Veľkú ruku k dielu priložil p. Milan Slušný murárskymi
prácami, p. Bronislava Selková za
pomoc pri upratovaní po prerábke,
p. starosta Mgr. Pavol Novák za fi-

nancovanie stavebného materiálu,
pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za pomoc pri
upratovaní a príprave prostredia.
Našim cieľom je, aby sa naša materská škola aj naďalej zveľaďovala
pre naše a vaše deti.

Bolo to vzájomné obohatenie rozdielnych generácií, deti vystúpili
s pesničkou a tančekmi, na záver
deti všetkých hostí odmenili vlastnými výtvormi a zároveň boli za
svoje vystúpenie odmenené sladkými dobrotami. Naši hostia si pochutnali na teplom čaji a malom
občerstvení a v závere nasledovala prehliadka priestorov našej
materskej školy kde
si všetci pospomínali na jej budovu ešte
z čias keď tam nosili
svoje deti.
Bolo to veľmi príjemné a ú smevné
stretnutie pre obe
strany, deti sa naučili
opäť niečo nové a my
sme našim drahým
dôchodcom zas spríjemnili dopoludnie.
Veríme, že sa opäť
spolu stretneme pri ďalšej príležitosti.

PRIVÍTALI SME MIKULÁŠA S
POMOCNÍKMI

vyučujú, že ani nevedia, že sa učili
a celý čas trávia tak, že si myslia, že
sa len hrali.“
V našej materskej škole mali deti
už od rána až po dopoludnie možnosť spoznávať svet prostredníctvom cielených hier, ktorých úlohou bolo hrou zmysluplne rozvíjať
deti po všetkých stránkach. Pre
deti boli opäť prichystané rôzne
zaujímavé, súťaživé hry v telocvični kde si vyskúšali svoju obratnosť,
presnosť a koordináciu.
Na záver sme si ešte spoločne
zacvičili, zaspievali sme si „škôlkarsku hymnu“ a každý dostal za
odmenu medailu, balón a malú
sladkú odmenu.

VZÁCNA NÁVŠTEVA Z
DENNÉHO STACIONÁRA

Dňa 21.novembra k nám zavítala
vzácna návšteva. V rámci spolupráce s obecnou knižnicou a denným stacionárom z Gondova nás
navštívili naši drahí dôchodcovia.
Hlavným zámerom stretnutia
bolo oboznámiť deti s dobou aká
bola v našej obci v dávnych časoch.
Knihovníčka p. Bednáriková nám
premietla pamätné fotografie na
ktorých mali deti možnosť vidieť
typické čilejkárske odevy, život
na dedine kedysi počas vojnových čias, detstvo našich predkov
a niektoré deti spoznávali aj svojich starých rodičov, či prarodičov.

Dňa 6.12 nás v MŠ navštívil dlho
očakávaný Mikuláš. Deti už od samého rána horeli nedočkavosťou
kedy už konečne zazvoní aj u nás.
V dopoludňajších hodinách prišiel
aj so svojimi pomocníkmi čertom
a anjelom. Deti ich vrúcne privítali básničkou, zaspievali im aj pesničku a keďže celý rok poslúchali,
zaslúžili si všetky deti mikulášsky

balíček.
Na záver sme sa s Mikulášom
rozlúčili básničkou a spravili sme
si aj spoločné fotografie. Veríme,
že sa deťom mikulášsky deň páčil a
opäť o rok čakáme Mikuláša zas.

PEČENIE MEDOVNÍKOV

Opäť nastal čas, kedy si pripomíname najkrajšie sviatky v roku Via-

noce. Vo všetkých domácnostiach
už prebiehajú prípravy, či už výzdobou alebo vypekaním rôznych
dobrôt a popri tom sa všade navôkol šíri ich neodolateľná vôňa.
Dňa 11. decembra sa v našej materskej škole vďaka našim šikovným pekárom tiež šírila vôňa medovníkov. Všetci sa podieľali na ich
príprave vaľkaním, vykrajovaním a
zdobením. Aby išla práca všetkým
od ruky, počúvali sme pri tom vianočné koledy a všade vládla príjemná vianočná atmosféra.
Mgr. Lucia Andrušková
riad. MŠ
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Športom ku zdraviu v CZŠ

Týždeň zdravej výživy v Cirkevnej
základnej škole sv. Pavla v Novej Dedine
Jednou z najdôležitejších vecí k
dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. Preto v dňoch od 8. do 12. októbra sme sa so žiakmi zamerali na
zdravú desiatu bez sladkostí, ktoré
sme nahradili čerstvým ovocím a
zeleninou.
V tomto týždni sme mali aj súťaž „ Najkrajšie jabĺčko z našej záhrady.“
V prvom ročníku priniesla naj-

krajšie jabĺčko Lenka Vargová, v
druhom ročníku Vivien Mikleová,
v treťom ročníku Kristiánko Kolár a
vo štvrtom ročníku Riško Salaj.
No všetci žiaci sa vybrali do svojich záhrad a našli výnimočné plody jesene, tie najzdravšie, ktoré im
príroda ponúkla.
Súčasťou týždňa bola aj výstava
v duchu zlatožltej jesene zhotovená z tekvičiek žiakov ŠKD.
Mgr. Maľová V.

Exkurzia žiakov druhého až
štvrtého ročníka CZŠ sv. Pavla
do Hvezdárne Maximiliána Hella
v Žiari nad Hronom
Žiaci v škole získavajú vedomosti z histórie, prírody, matematiky,
slovenského jazyka, výtvarného
umenia, no nadobúdajú vedomosti aj z nekonečného, pre nás záhadného vesmíru. Aby sa o vesmíre
dozvedeli čo najviac, v októbri sme
sa vybrali do hvezdárne.
Naše prvé kroky najskôr viedli do Benediktínskeho kláštora v
Hronskom Beňadiku, ktorého centrum tvorí tzv. rajský dvor obklopený krížovou chodbou s arkádami.
Okolo dvora stojí kláštorná budova a priestor dotvára dominantný
kostol Panny Márie a svätého Benedikta. Je to veľkolepá bazilika.
Pani sprievodkyňa nás oboznámila
s jej históriou.
Potom sme pokračovali v ceste do Žiaru nad Hronom. V tomto meste sa nachádza hvezdáreň,
ktorá nesie meno po významnej
osobnosti slovenskej vedy a tech-

niky. Maximilián Hell bol astronóm, matematik a fyzik slovenského pôvodu.
Po ňom je pomenovaný jeden z
kráterov na Mesiaci a jedna malá
planétka Maxhell. Planetárium sa
nachádza pod kupolou s 10 - metrovým priemerom, kde je umiestnený zrkadlový ďalekohľad Maksutov-Cassegrain TEC. Moderná
hviezdna sála, v ktorej sme strávili
zaujímavé dopoludnie je digitalizovaná dvojicou projektorov v režime „fulldome“ a v rozlíšení 4K. Tie
dokážu zobraziť aj spojnice hviezd
v súhvezdiach, priblížiť vybrané objekty vzdialeného vesmíru, detaily
povrchov telies slnečnej sústavy a
veľa ďalšieho. Je tu aj prednášková
sála, SCI-FI sála a UFO sála.
Žiaci si z exkurzie odniesli veľa
nových poznatkov a pekné zážitky.
Mgr. Maľová V.

26. októbra sme využili pekné
počasie a urobili sme si školskú
olympiádu na kolobežkách.
Žiaci si priniesli kolobežky a od
rána sa tešili na športové popoludnie. Po práci v škole sme vyšli
na školský dvor, kde sme mali pripravenú dráhu, ktorú musel každý športovec prejsť bezchybne
za určitý čas. Každý športoval, čo
mu sily stačili. Predsa každý chcel
vyhrať zlatú medailu. No ako sa
hovorí: „ Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa.“ Každý žiak v tento
deň urobil veľa pre svoje zdravie.
Rozhýbal telo aj myseľ.
No predsa sme mali víťazov:
Z prvej kategórie žiakov 1. a 2.
ročníka to boli:

1. miesto Sofia Vrzalová
2. miesto Paľko Bugaj
3. miesto Vivien Mikleová
Z druhej kategórie žiakov 3. a
4. ročníka:
1. miesto Riško Salaj
2. miesto Jakubko Novák
3. miesto Dianka Mrázová
V súťaži na kolieskových korčuliach:
1. miesto Dianka Mrázová
2. miesto Ninka Onderišinová
3. miesto Lilien Maňková
Po dopoludňajšom sedení v
laviciach na vyučovaní všetkým
žiakom dobre padlo, keď sa mohli
vyšantiť na kolobežkách.
Mgr. Maľová V.

8

ZIMA V STACIONÁRI

entami na miestny cintorín, aby
pozapaľovali sviečky ľuďom, ktorí
im hlboko ostali v srdciach. V stacionári sme riešili aj globálne ekolo-

Nebojte sa, v stacionári zimu nemáme, príjemne sa tam kúri, ale
zato počasie vonku je presne ako
sa na tento čas patrí. Sychravé a
studené počasie nám v posledných
týždňoch umožňovalo venovať
viac aktivít vo vnútorných priestoroch. Tak čo sa to v poslednej dobe
v stacionári vlastne dialo? V októbri sme sa vrátili do detských čias a
z popadaných gaštanov a zápaliek
sme tvorili postavičky od výmyslu sveta. Pred sviatkom všetkých
svätých sme sa vybrali s našimi kli-

rehabilitačné masáže, tvorba vianočných ikebán a veľmi zaujímavá
prednáška o včelách a mede, ktorú
nám prišiel urobiť p. Cyril Števko.
gické problémy a tak sme si urobili
prednášku o dnes často hovorenej
téme, ktorou sú odpady. Za veľmi
peknú akciu patrí návšteva MŠ, kde
sme si spoločne s najmenšími prezerali staré fotografie a zhovárali
sa o histórii našej obce. Detičky pre
našich klientov pripravili aj veľké
prekvapenie v podobe tanečného
vystúpenia, čo dojalo nejedného
nášho klienta. Za spomenutie
ešte stojí Mikulášske posedenie,

Vážení seniori,
chceli by sme Vás osloviť s ponukou poskytovania sociálnej
starostlivosti v Dennom stacionári pre dospelých, nakoľko
sa nám uvoľnilo miesto.
Bližšie informácie o podmienkach Vám poskytnú zamestnanci denného stacionára
priamo v zariadení alebo na
tel. č.: 036/638 91 39.

tí v našej obci a zaželal všetkým
šťastie, spokojnosť a hlavne dobré zdravie do nastávajúceho roku
2019.
Po tomto slávnostnom otvorení si všetci spoločne pripomenuli
vianočnú atmosféru konzumáciou
oplátky s medom a následne bolo
podané hlavne občerstvenie pripravené Terkou Bielou s pomocníčkami. Pri poháriku vínka a drobných sladkých či slaných maškrtách
sa rozprúdila neviazaná zábava ,
ktorú vylepšovala a umocňovala
hudobná skupina pod vedením
Tonka Jánošíka. Muzika nenecha-

la mnohých sedieť a tak si skoro
všetci s elánom zatancovali ale aj
zaspievali pekné ľudové piesne. V
prestávkach medzi jednotlivými
tanečnými kolami zlepšovali náladu prítomných rozprávači vtipov
a humorných spomienok. Čas však
rýchlo plynul a napriek dobrej nálade pri tanci a speve sa toto vydarené vianočné stretnutie skončilo
vo večerných hodinách . Spokojní
účastníci sa s poďakovaním organizátorom rozchádzali domov aby
sa vo svojich rodinách pripravili na
slávenie vianoc.
P.T.

Posedenie pri jedličke
Výbor miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska pripravil
na záver roka tradičné posedenie
pri vianočnom stromčeku. Viac ako
70 členov sa stretlo v kultúrnom
dome v podvečerných hodinách
15.decembra aby sa spoločne zabavili v tomto príznačnom predvianočnom čase. Členky výboru JDS
vyzdobili sálu a pripravili všetko na
úrovni k spokojnosti prítomných.
Predseda miestnej organizácie

Štefan Harmady otvoril slávnostné stretnutie privítaním všetkých
účastníkov , osobitne privítal starostu Pavla Nováka s manželkou a
následne si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu pieseň blížiacich sa
vianoc „Tichú noc“.
V krátkom príhovore starosta
obce poďakoval za pozvanie a za
celoročnú aktívnu spoluprácu členov JDS pri organizovaní rôznych
kultúrno - spoločenských poduja-

Občasník občanov obce Nová Dedina – Vydavateľ a adresa redakcie: Obecný úrad Nová Dedina č. 125, 93525,
tel.: 036/633 1560, 036/638 9410, fax: 036/638 9139, e-mail: novadedina@novadedina.sk. Redaktor: Mgr. Pavol Novák, ISSN 1339 - 1852 Evidenčné číslo: EV 3933/09, IČO 307 301 Grafická úprava a tlač: SB PRESS, s.r.o., Továrenská 210, Tlmače. Redakcia
nemôže overovať všetky údaje v príspevkoch, za pravdivosť, vecnú správnosť a pôvodnosť príspevku zodpovedá pisateľ. Uverejňujeme aj príspevky,
s obsahom ktorých sa nestotožňujeme.

