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DÔJSŤ VŽDY K CIEĽOM V ROKU CELOM...
Starý rok vystriedal
nový. Zdanlivo paradoxne ho charakterizuje
kontrast. Najprv sa veselíme, blahoželáme si,
neskôr, keď po sviatočných chvíľach nastúpia
všedné dni, uvažujeme,
čo nás čaká v roku, ktorý
práve nastúpil a zároveň
sa pýtame, aký bude rok
s prívlastkom nový? Nie
je na to jednoduchá odpoveď.
Jedno je však nad slnko jasnejšie. Sviatočné
chvíle vystrieda realita života, každodenná práca.
Zvlášť na prahu nového roka si treba uvedomiť, že
len spoločným úsilím dokážeme uskutočniť vytýčené ciele. Veľa záleží iba od nás. Každý deň núka
nemálo príležitostí.
Keď teda zdvihneme pohárik na uvítanie roka
2019, keď stisneme podávanú ruku, keď sa nám zaleskne slza v oku spomienkou na tých, čo už nedožili nový rok, keď objímeme svojich blízkych, pamätajme, že: „Len život žitý pre iného má zmysel!“
Mestu vdychujú život občania svojou prácou,
svojimi postojmi, svojou angažovanosťou. Ak
chceme, aby sa naše mesto ďalej rozvíjalo k lepšiemu, spoločne priložme ruku k dielu, k rozvoju
nášho Nového Mesta nad Váhom. V záujme toho
budem pozorne načúvať názorom, námetom a pripomienkam občanov. Lebo poznanie ich problémov je predpokladom takých riešení, ktoré zodpovedajú ich potrebám.
K novému roku, hlavne jeho úvodným dňom,
už tradične patria priania a predsavzatia.

Mojím želaním ako v nedávnych komunálnych
voľbách opätovne zvoleného primátora mesta je,
aby Nové Mesto nad Váhom naďalej rástlo do krásy i kvality žitia a spokojnosti ľudí, ktorí v ňom žijú
i tých, ktorí ho navštívia.
Nedávno poslanci po štyroch rokoch do histórie odchádzajúceho mestského parlamentu schválili najzásadnejší dokument mesta – rozpočet na
rok 2019. Čísla v ňom sú pre čo i len trochu zasväteného či znalého veľavravné, napovedajú nemálo
o ďalšom smerovaní a vývoji Nového Mesta nad
Váhom.
Nemáme pred sebou ľahké obdobie. V jednom
sa azda zhodneme všetci: Na komunálnej úrovni
by sa nemalo hľadieť prioritne na farbu politických
tričiek, ale na prospech mesta a jeho občanov.
Preto chcem vyjadriť vieru, že v úzkej spolupráci
so svojimi spolupracovníkmi, mestským zastupiteľstvom, mestskou radou, stálymi komisiami
a mestskými podnikmi sa nám podarí splniť všetky vytýčené úlohy pre rok 2019.
Poprajme si spoločne, aby tento rok bol ešte
výnimočnejším a krajším ako predchádzajúci.
Nuž teda:
V novom roku
radosť v oku,
úsmev v tvári!
Nech sa darí
dôjsť vždy k cieľom
v roku celom!
Šťastia veľa
všetkým želá
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta
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Z USTANOVUJÚCEHO ZASADANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
10. decembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Novom
Meste nad Váhom.
Po procedurálnych otázkach, oznámení výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta,
odovzdaní osvedčení o zvolení novozvolenému
primátorovi mesta a poslancom novozvoleného
MsZ a zložení sľubu primátora mesta a poslancov
MsZ sa k prítomným prihovoril staronový primátor
mesta Ing. Jozef Trstenský. Nasledovalo schválenie
programu ustanovujúceho zasadania MsZ, podľa
ktorého snemovanie MsZ pokračovalo.
Z rokovania ustanovujúceho MsZ a schválených uznesení vyberáme:
MsZ a) zobralo na vedomie poverenie primátora mesta na zastupovanie poslancami v zmysle
§ 13 b) ods. 1. zák. 369/90 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktorí sú dlhodobo
uvoľnení zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora v poradí: prvý zástupca primátora
mesta (ZPM) Ing. František Mašlonka a druhý
ZPM MUDr. Marián Mora. Zástupcovia primátora mesta sú členmi MsR a b) určilo podľa § 25 ods.
7 plat zástupcov: 1. ZPM 2700 € a 2. ZPM 1500 €.
MsZ v intenciách príslušného zákona zriadilo 8 - člennú mestskú radu (MsR) a za členov
MsR spomedzi poslaneckého zboru zvolilo šesť
členov MsR.
ZVOLENÍ ČLENOVIA MESTSKEJ RADY
Ing Mário Vyzváry, Ing. Daniel Kopunec,
Mgr. Tomáš Malec, Ing. Iveta Antalová, Miroslav Ostrenka a Tatiana Tinková
KOMISIE PRI MsZ
MsZ ďalej schválilo počty členov stálych komisií MsZ. Najviac – 15 členov má komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM).
Ostatné komisie MsZ majú po 11 členov, sú to:
komisia ﬁnančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM), komisia pre ochranu
životného prostredia (KOŽP), komisia sociálna
a zdravotníctva (KSZ), komisia pre rozvoj bývania (KRB), komisia školstva, mládeže a športu
(KŠMŠ), komisia kultúry a spoločenských vzťahov
(KKSV), komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) a komisia dopravného rozvoja mesta
(KDRM).
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Poslanci „odobrili“ tiež počet ďalšej komisie
vyplývajúcej z iných právnych predpisov - komisie
na riešenie sťažností v podmienkach mesta na primátora mesta, poslanca MsZ a hlavného kontrolóra
mesta: 5 + 1 náhradník. Jej členmi sú:
KOMISIA NA RIEŠENIE SŤAŽNOSTÍ NA
PRIMÁTORA MESTA, POSLANCA MsZ
A HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M., Miroslav
Ostrenka, MUDr. Marián Mora, Ing. Mário Vyzváry a Ing. Milan Špánik.
Náhradník: Ing. František Mašlonka.
V intenciách zákona o konﬂikte záujmov MsZ
zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO
ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
Tatiana Tinková, Ing. Viera Vienerová, Mgr.
Tomáš Malec, Bc. Ján Kudlík, Mgr. Ján Pavlíček, Ing. Milan Špánik a JUDr. Vladimír Fraňo,
LL.M.
Ďalej MsZ poverilo poslankyňu Ing. Vieru Vienerovú zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
MsZ ďalej na návrh primátora mesta schválilo predsedov, podpredsedov a tajomníkov komisí
MsZ.
PREDSEDOVIA KOMISIÍ MsZ
KFSM – Viera Nemšáková, KVRM - Ing. Milan Špánik, KOŽP - Ing. Daniel Kopunec, KSZ –
Ing. Viera Vienerová, KRB - JUDr. Filip Vavrinčík,
KŠMŠ - Mgr. Ján Pavlíček, KKSV - Ing. Iveta Antalová, KBVP – Ing. Milan Špánik a KDRM - Miroslav Ostrenka.
PODPREDSEDOVIA KOMISIÍ MsZ
KFSM – Mgr. Peter Bača, KVRM – Martin
Kolesár, KOŽP – Helena Mináriková, KSZ - Mgr.
Tomáš Malec, KRB – Ing. Alena Čechvalová,
KŠMŠ - PhDr. Kvetoslava Hejbalová, KKSV - Ta-

tiana Tinková, KBVP – Mgr. Ján Vojtek a KDRM
- Ing. Mário Vyzváry.

ňová, Tibor Kubica, Michal Bartek a Mgr. Tatiana
Skovajsová.

TAJOMNÍCI KOMISIÍ MsZ
KFSM – Ing. Miroslav Trúsik, KVRM - Ing.
Milan Blaško, KOŽP - Ing. Zuzana Paučinová,
KSZ - Elena Pastieriková, KRB – Lívia Zongorová,
KŠMŠ – Mgr. Dušan Hevery, KKSV - Ing. Zuzana
Vladová, KBVP – Ing. Marián Ovšák a KDRM Alena Rudyová.

KBVP: Ing. Zuzana Hunčíková, Michal Drlička, Peter Kolesár, Ing. Jaroslav Madara, Stanislav
Mihalko, Ing. Jarmila Foltánová, Štefan Salic a Tatiana Tinková.

ČLENOVIA KOMISIÍ Z RADOV POSLANCOV
MsZ A ODBORNÍKOV
KFSM: Ing. Mária Horňáková, Ing.František
Mašlonka, JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M., Mgr. Jaroslav Košťál, Štefan Rehák, JUDr. Filip Vavrinčík,
Ing. Marián Topolčány a Ing. Alena Čechvalová.
KVRM: Mgr. Ján Pavlíček, Ing. Tomáš Urminský, MUDr. Matej Bielik, Mgr. Ján Vojtek, Ing. Marián Hunčík, Ing. Dušan Macúch, Ing. Branislav
Beleš, Ing. Ľuboš Balažovič, Ing. Karol Kimle,
Ing. arch. Miroslav Varga, Ing. arch. Ján Krchnavý
a Ing. Pavol Ferianec.
KOŽP: JUDr. Jozef Šuchta, Mgr. Jaroslav Košťál, Adrián Dedík, Ing. Peter Nováčik, Ing. Martin
Poriez, RNDr. Eva Gregušová, Mgr. Dana Jeřábková a Jaroslav Mrázik.
KSZ: Mgr. Tatiana Skovajsová, PhDr. Juraj
Kazda, Zdenka Piešová, MUDr. Renáta Raclavská,
Mgr. Beáta Kozáčková, Bc. Ján Kudlík, Ing. Eva
Ružičková a MUDr. Ján Hendrich.

KDRM: Ing. Jaroslav Madara, Ján Benčura,
Ing. Katarína Chlebíková, Jozef Kolesár, Ing. Peter
Brndiar, Štefan Hlinka, Bc. Rastislav Farkaš a Miloš Majerník.
POSLANCI POVERENÍ VYKONÁVANÍM
SOBÁŠNYCH AKTOV
Ing. Iveta Antalová, JUDr. Vladimír Fraňo,
LL.M., PhDr. Kvetoslava Hejbalová, a Ing. Viera
Vienerová.
(Pozn.: rozdelenie poslancov do výborov mestských častí a mená osôb odporúčaných MsZ zvoliť
za predsedov výborov mestských častí na 1. zasadaní prinesieme v budúcom čísle).
MsZ ďalej v intenciách príslušného zákona
určilo výšku platu primátora mesta, ktorá je 3,2 –
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok a jeho zvýšenie o 45 %.
Na záver MsZ konštatovalo, že poslanci MsZ
boli 10. decembra 2018 na svojom zasadnutí poučení podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov o právach a povinnostiach
vyplývajúcich z tohto zákona a podpísali poučenie
oprávnených osôb.

KRB: Ing. Juraj Srnec, Ing. Terézia
Migašová, JUDr. Adriana Udvorková,
Viera Nemšáková, PhDr. Patrícia Maráková, PhDr. Kvetoslava Hejbalová,
Helena Mináriková a Ján Mráz.
KŠMŠ: Mgr. Ingrid Fuhrmannová, MUDr. Matej Bielik, Bc. Miroslav Vidlička, JUDr. Filip Vavrinčík,
PhDr. Patrícia Maráková, Mgr. Jozef
Říha, JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
a Martin Kolesár.
KKSV: Bc. Miroslav Vidlička, Ing.
Miroslav Zatkalík, Ing. Viera Vienerová, PhDr. Juraj Kazda, Mgr. Lenka Fra-

3

GAZDOVANIE S VYROVNANÝM ROZPOČTOM
Je rozhodnuté. Najzásadnejší dokument mesta
pre rok 2019 je „na svete“. Poslanci MsZ v Novom
Meste nad Váhom na svojom ostatnom snemovaní
MsZ 20. novembra zdvihli ruky za rozpočet mesta pre
rok 2019.
Schválený rozpočet mesta na rok 2019 nám priblížil jeho predkladateľ Ing. Miroslav Trúsik, vedúci
oddelenia ﬁnančnej a informačnej sústavy (OFIS) na
MsÚ v Novom Meste nad Váhom:
-Rozpočet mesta na rok 2019 je vyrovnaný
v celkovej čiastke 21 992 623 € vrátane príjmových
a výdavkových ﬁnančných operácií.
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške
1 463 587 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný
so schodkom 5 433 750 €. Tento schodok je krytý
prevodom z rezervného fondu vo výške 3 641 616
€, nevyčerpanou kapitálovou dotáciou vo výške
120 000 €, úverom ŠFRB na bytový dom vo výške
670 000 € a časťou prebytku bežného rozpočtu.
Výdavkové ﬁnančné operácie na splácanie úveru
(istiny) rozpočtujeme vo výške 461 453 €.
Bežné príjmy predstavujú čiastku 16 196 757 €.
Z toho najväčšie položky predstavujú: daň z príjmov
fyzických osôb vo výške 6 850 000 € a daň z nehnuteľnosti: 2 300 000 €.
Príjmy školstva sú rozpočtované vo výške
3 702 134 €, vlastné príjmy zo zariadenia pre seniorov vo výške 420 558 €, dotácie vo ﬁnančnej čiastke
607 865 €.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške
1 364 250 € v členení: príjem z predaja pozemkov

DEŇ VZNIKU SR

1. januára si pripomenieme 26. výročie vzniku Slovenskej republiky. Dvadsaťšesť rokov samostatnej SR si pripomenieme počas XXII. ročníka tradičného podujatia Javorina, Javorina….
20. januára v mestskom kultúrnom stredisku.

a budov 400 000 €, nenávratný ﬁnančný príspevok
Wiﬁ pre teba 14 250 € a nenávratný ﬁnančný príspevok manažment údajov inštitúcie verejnej správy
950 000 €.
A čo výdavky?
-Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 15 programov.
Celková výška výdavkov je 21 992 623 € v členení:
bežné výdavky vo výške 14 733 170 €, kapitálové
výdavky 6 798 000 € a výdavkové ﬁnančné operácie
461 453 € (sú určené na splácanie istiny úverov zo
ŠFRB).
Z jednotlivých programov mesto vyčlenilo na
projektovú dokumentáciu 109 000 €. Realizácia
a technické zhodnotenie stavieb je naplánované vo
výške 4 229 000 €. Z toho najväčšie akcie sú: rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov, rekonštrukcia budovy 2 /2 na Námestí slobody, revitalizácia
vnútrobloku sídlisko Karpatská, verejné osvetlenie
v rekreačnej oblasti Zelená voda, vybudovanie mestskej tržnice, rekonštrukcia budovy bývalej hudobnej
školy na Námestí slobody, rekonštrukcia budovy v bývalých vojenských kasárňach na byty, rekonštrukcia
pomocného futbalového ihriska AFC, rekonštrukcia
administratívnej budovy bývalé TSM Klčové. Podľa slov Ing. M. Trúsika vzhľadom na obmedzený priestor nie je možné dopodrobna sa venovať
všetkým položkám rozpočtu mesta na rok 2019.
Kompletný schválený rozpočet záujemcovia nájdu na webovej stránke mesta: www.nove-mesto.sk,
k nahliadnutiu je i v prístavbe mestského úradu, 1.
poschodie, č. d. 229.

Milí spoluobčania,

PF 2019

dovoľte nám v novom roku zaželať Vám všetko
najlepšie, veľa zdravia, spokojnosti, vzájomnej tolerancie a osobných i pracovných úspechov.
Ing. František Mašlonka a MUDr. Marián Mora
zástupcovia primátora mesta

Milí čitatelia,

PF 2019

tak ako v kalendári otvárame prvú stránku nového roka, tak i Novomestský spravodajca začína prvým číslom svojho nového, jubilejného - 40. ročníka. Dúfame, že tak ako
doteraz i v roku 2019 bude Vaším verným spoločníkom počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Všetko najlepšie a veľa zaujímavého čítania v novom roku Vám želajú
vydavateľ, redakčná rada a redakcia
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ZVEĽAĎOVANIE MESTA I V NOVOM ROKU
Novoročným pracovným želaním Ing. Milana Blaška ako vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja
mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad Váhom je,
aby sa všetky akcie schválené v rozpočte mesta na
rok 2019 v oblasti výstavby realizovali.
- Členia sa na prípravnú a projektovú dokumentáciu, samotnú realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie a rekonštrukcie škôl, - objasňuje
vedúci výstavby a pokračuje ďalej:
-V rámci prípravnej a projektovej dokumentácie najdôležitejšia a zároveň najväčšia je rekonštrukcia budovy v bývalých kasárňach na 63 bytov.
Nasledujú oprava strechy papiernictva na Námestí slobody a dve dvojpodlažné budovy na Banskej
ul. V jednej budú tvorivé dielne pre matky s deťmi
a kryté detské ihrisko, kde bude možné hrať sa aj
pri nepriazni počasia. Matky a deti tu budú mať
príležitosť občerstviť sa. Druhú budovu plánujeme
rekonštruovať na skúšobňu pre hudobné skupiny.
V rámci prípravnej a projektovej dokumentácie rozpočtujeme aj komunikáciu v Mnešiciach, verejné
osvetlenie na Zelenej vode i štúdiu realizovateľnosti
mestského kúpaliska.
V súvislosti s chystanou pumptrackovou dráhou rátame s ﬁnančnou čiastkou 2 000 € na projektovú prípravu, hlavne čo sa týka jej osadenia, keďže
projektovú dokumentáciu skupina nadšencov pre
tento druh športu má už vypracovanú. Vlani začatá
rekonštrukcia historickej budovy 2/2 (bývalá geodézia) sa postupne doprojektováva kvôli stále sa
objavujúcim problémom a požiadavkám Krajského
pamiatkového úradu (KPÚ) v Trenčíne. V príprave
sú zahrnuté aj archeologické práce a zmeny a doplnky ÚP mesta.Ako je to s realizáciou investičných akcií mesta?
-Do r. 2019 sa posunula rekonštrukcia budovy
2/2, vyčlenených je na ňu 300 000 €. Z tých drobnejších akcií sú to výmena a oprava zastaraných
autobusových zastávok zhruba za 15 000 €, výmena zostávajúcich šiestich starých, netesniacich
okien na budove MsÚ, ďalej sú na MsÚ naplánované vzhľadom na horúce letá oprava a zavedenie
klimatizácie do kancelárií a miestností, kde doteraz
nebola. Tak ako každoročne, čaká nás rekonštrukcia a výstavba chodníkov, ciest, odstavných plôch,
vnútroblokov v hodnote 1 mil. €. Pôjdeme spolu
s plynármi a vodármi (TVK), spoločné investície
budú na Poľovníckej a Lesníckej ul. Pred nami je
aj čiastočná rekonštrukcia futbalového štadióna za

60 000 €. V pláne sú tiež ihriská s umelou trávou,
detské ihriská, ihrisko s umelým povrchom na ZŠ
Ul. Tematínska, pribudnú lavičky, smetné koše…
Rátame s rozšírením elektrickej siete nízkeho napätia, napojením kanalizácie a vodovodu na Ul.
banskej.
V novom roku chystáme revitalizáciu vnútrobloku sídliska Karpatská, budeme ju realizovať
v spolupráci s TSM v hodnote 100 - 140 000 € v závislosti od použitých materiálov. Plánujeme tiež rekonštrukciu osvetlenia v rekreačnej oblasti Zelená
voda zhruba za 400 000 €.
V závere vlaňajška sme v areáli bývalých kasární dokončili garáže pre PZ SR a začiatkom roka
dôjde k ich avizovanej výmene za staré garáže PZ.
Z druhej strany garáží plánujeme vybudovať tržnicu, ktorú budú môcť využívať všetci obyvatelia mesta, ale hlavne tunajších obytných blokov.
Na realizáciu už spomínanej pumtrackovej
dráhy je vyčlenených 15 000 €.
Budú k nej ešte sedenia aj s prizvaním susediacich vlastníkov bytov. Na realizáciu tvorivých dielní
pre matky s deťmi je vyčlenených cca 200 000 €.
Na novú fasádu a okná v bývalej hudobnej škole je
vyhradených 150 000 €. Najneskôr do marca plánujeme ukončiť opravu strechy bývalého Plessovca.
Keďže ide o historickú, pamiatkármi chránenú budovu, práce musia prebehnúť podľa pokynov KPÚ
v Trenčíne. Teší nás, že sa nám podarilo budovu
zachrániť spolu so vzácnym 300 - ročným krovom.

Foto: Mgr. J. Šišovský
Naplánovaná je aj rekonštrukcia trávnika, tréningového futbalového ihriska AFC s prírodným
povrchom. Začať by sa malo aj s prvou etapou výstavby 63 - bytovky v bývalých kasárňach. V r. 2019
predpokladáme preinvestovať do 670 000 €. Zvy-
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šok – 1,8 mil. € prejde do r. 2020. Na realizáciu infraštruktúry k tejto bytovke (parkoviská, chodníky,
prípojky…) je rozpočtovaných zhruba 200 000 €.
Na rekonštrukciu bývalej administratívnej budovy
TSM na Klčovom, kde plánujeme opraviť fasádu
a strechu, je vyčlenených 280 000 €.
Na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
za účelom prepojenia Ul. Tematínskej - Čachtickej, ktorého realizácia je naplánovaná na r. 2020,
je vyhradených cca 300 000 €. Na výmenu starých
okien, starých stolov a stoličiek a kúpu nového interiérového vybavenia na MsÚ je vyčlenených 20 000
€. Naplánované je aj interiérové vybavenie novej
sobášnej siene zhruba za 130 000 €.
Poslednú časť tvorí oprava a rekonštrukcia

v ZŠ. Na ZŠ Odborárska ul. uskutočníme rekonštrukciu strechy za 120 000 €, na ktorú je dotácia.
45 000 € je vyčlenených na prístavbu školskej jedálne na ZŠ kpt. Nálepku za účelom zvýšenia kapacity
výdaja jedál. Na ZŠ Tematínska ul. je naplánovaná
rekonštrukcia tenisového ihriska za 24 000 €.
Začiatkom nového roka by mal byť dokončený
vnútroblok medzi historickými budovami – bývalou Dexiou, budovou 2/2 a bývalou sýpkou a novou
časťou – sobáškou, ktorá by mala byť dokončená
v prvom kvartáli 2019.Ako vidno, v zveľaďovaní nášho mesta sa bude
intenzívne pokračovať aj v novom roku a mesto sa
bude - v zhode so svojím názvom - meniť na nové
Nové Mesto nad Váhom.

PRIBUDNÚ NOVÉ OSOBNOSTI A PRODUKTY PODJAVORINY
Nový rok vo svojom úvodnom mesiaci so sebou
tradične prinesie i podujatie Javorina, Javorina…
Jeho aktuálny - XXII. ročník sa ponesie i v znamení
26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Úvodný ročník Slávností Podjavoriny sa uskutočnil v roku 1997. Zároveň vtedy došlo k znovuobnoveniu pobočky Klubu podjavorinských rodákov
v Novom Meste nad Váhom, ktorej zrod sa datuje
k 29. decembru 1922. Vtedy niesla názov Spolok
podjavorinských akademikov. K potomkom jeho
zakladajúcich členov patrili už zosnulí MUDr. Ivan
Trnovský a Fedor Cádra.
Okrem ocenenia Významná osobnosť Podjavoriny organizátori podujatia, ktorým sú Mesto Nové
Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov

a občianske združenie Javor, pred zrakmi publika
v divadelnej sále MsKS odovzdajú aj tituly Kvalitný
produkt Podjavoriny. K jeho udeľovaniu usporiadatelia prikročili v roku 2001 na IV. ročníku Javorina,
Javorina…
Mimochodom, vlani sa Kvalitným produktom
Podjavoriny stala spoločnosť TRW Automotive
(Slovakia), s.r.o. Do kroniky osobností pribudla
štvorica Významných osobností Podjavoriny, a to:
plk. v.v. Ing. J. Dvorštiak, prof. R. Polák, M. Sládečková a prof. Ing. P. Šolek, PhD.
Ktoré ďalšie osobnosti a aké produkty k nim
pribudnú v tomto roku, sa dozviete 20. januára na
XXII. ročníku podujatia Javorina, Javorina…, ktorého súčasťou okrem odovzdávania ocenení bude
i kultúrny program.

FESTIVAL V ZNAMENÍ VÝROČIA
S príchodom nového roka sa zintenzívnila príprava Festivalu A. Jurkovičovej.
V roku 195. výročia narodenia jednej z prvých
slovenských herečiek, Novomešťanky Aničky Jurkovičovej (6. apríla 1824 - 2. februára 1905), sa
v dňoch 7. – 10. apríla v Novom Meste nad Váhom
uskutoční v poradí XXII. celoslovenská divadelná
prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov
s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, zobrazujúca postavenie a poslanie ženy v spoločnosti.
Prostredná dcéra Samuela Jurkoviča, ktorý
v našom meste pôsobil 15 rokov ako učiteľ a notár,
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bola jednou z prvých slovenských žien, ktorým sa
podarilo prekonať spoločenské predsudky o hraní
žien v divadle.
Na počesť našej rodáčky sa v r. 1998 zrodil divadelný festival nesúci jej meno.
V tomto roku to bude už po 22.-x, čo sa v apríli
otvorí opona, aby privítala účastníkov celonárodnej
divadelnej prehliadky s účasťou zahraničných Slovákov. Tradičnou súčasťou Festivalu A. Jurkovičovej je od r. 2002 udelenie Kvetu Tálie významnej slovenskej herečke. Ktorá to bude, ktorá získa v poradí
18. Kvet Tálie, vám zatiaľ neprezradíme. Nechajte
sa prekvapiť!
-r-

ODIŠIEL VEDEC SVETOVÉHO MENA
Už sa nikdy nevráti do svojich
milovaných Mnešíc, kam sa rodina
Komanovcov v r.1929 presťahovala
a kam prof. Koman prichádzal každú svoju voľnú chvíľu z Bratislavy. 3.
novembra oslávil 91 rokov, 1. decembra naposledy vydýchol. Rozlúčka
s prof. Ing. Václavom Komanom,
DrSc. sa uskutočnila 6. decembra
v Bratislave.
Vašek, ako emeritného p. profesora súrodenci
a priatelia volali, mal dva roky, keď sa rodina usadila vtedy v samostatnej obci Mnešice. O ďalšie
dva roky osirel spolu s ďalšími piatimi súrodencami. Ktovie, možno práve ťažká situácia bez otca
nasmerovala štvrté dieťa Komanovcov na dráhu
štúdií, neskôr vedca a pedagóga, ktorá v r. 2000
vyústila do návrhu na udelenie Nobelovej ceny za
chémiu v oblasti organickej chémie, zvlášť lipidov.
Po maturite na novomestskom gymnáziu
absolvoval v r. 1952 Chemicko – technologickú
fakultu SVŠT v Bratislave. Jeho prvým pracoviskom boli Považské tukové závody v Novom Meste
nad Váhom. Dva roky po škole sa vrátil na akademickú pôdu, na ktorej predtým študoval a kde
zotrval až do odchodu na dôchodok.
Na svojom konte mal prof. Koman do 1000
pôvodných prác. Viedol a participoval na vyše 60
odborných vedeckých domácich a zahraničných
konferenciách. Vydal tri samostatné vedecké
práce, z jeho pera je i niekoľko kapitol v ďalších
odborných monograﬁách. Podpísal sa pod autorstvo šiestich patentov, odbornej knihy Štruktúry
lipidov, podal 11 zlepšovacích návrhov. Vydal šesť
vysokoškolských skrípt. Viedol vyše 130 diplomantov, 14 vedeckých ašpirantov, obhájil 18 záverečných správ úloh štátneho bádateľského plánu.
Rodák z Hurbanova spolu so svojimi spolupracovníkmi učinil prevratný objav prezentovaný
na konferencii Laboralim 2009, kde o.i. odznela prednáška prof. Ing.V. Komana, DrSc. a kol.
s názvom Lipidové odtlačky prstov, ich tvorba
a využitie. Mali by zohrať významnú úlohu v praxi
a byť významnými pomocníkmi v kriminalistike
i medicíne.
Prof. Koman sa stal prvým slovenským, plne
graduovaným odborníkom v oblasti chémie, technológie a analýzy jedlých a technických tukov
a olejov. Paralelne s pedagogickým procesom zaviedol aj svoj vedecko-výskumný program. O jeho

odborných kvalitách svedčia aj mnohé pozvania svetových vedcov do ich
krajín. Napr. v r. 1985 – 90 pôsobil
ako vedecko-pedagogický expert na
novozaloženej univerzite v Tlemcene
v Alžírsku, kde ho menovali za mimoriadneho profesora. Za jej katedrou
vo francúzskom jazyku prednášal
viacero predmetov, viedol diplomantov a doktorandov. Pre EÚ pripravil
projekt s názvom Minimalizácia globálneho hladu, neobnoviteľných surovín a emisií.
Dlhý by bol zoznam ocenení a pôct, ktoré
prof. V. Koman, jedna z prvých Osobností mesta
z r. 2007, získal.
Odišiel vedec svetového mena. Jeho odkaz
a spomienky na čestného človeka a erudovaného
odborníka zostanú v srdciach tých, ktorí prof. Ing.
V. Komana, DrSc. poznali. Česť jeho pamiatke!
*PRE BEZPEČNOSŤ CHODCOV. Od r.
2016 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) každoročne vyčleňuje vo svojom rozpočte ﬁnancie
na modernizáciu priechodov pre chodcov na župných cestách II. a III. triedy. Vlani župa spoločne
so Správou ciest TSK pristúpila k realizácii bezpečnostných prvkov na 20 priechodoch pre chodcov po celkom kraji. V 8 okresoch kraja osadila na
vybratých priechodoch bezpečnostné prvky a zariadenia za takmer 225 000 €. Na priechodoch
vybudovali nové osvetlenie, obnovili vodorovné
dopravné značenie, vymenili zvislé dopravné značenie za nové s retroreﬂexným podkladom. Kde to
bolo možné, boli doplnené aj reﬂexné gombíky
s osvetlením priamo do vozovky. Župa tak od r.
2016 zvýšila bezpečnosť na viac ako 100 priechodoch v kraji vrátane nášho okresu i mesta.
V r. 2018 boli osadené bezpečnostné prvky
a zariadenia na cestách II. a III. triedy: III/1211 na
priechode pre chodcov v Starej Turej a v našom
meste na priechodoch pre chodcov na cestách
II/504.
V realizácii bezpečnostných prvkov a zariadení bude trenčianska župa pokračovať aj v novom roku. V schválenom rozpočte na r. 2019 je na
osadenie bezpečnostných prvkov na priechodoch
pre chodcov vyčlenených 200 000 € a na vypracovanie projektových dokumentácií na ich úpravy
ďalších 40 000€.
-TSK-
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NA ĽADE V MASKÁCH VESELO

V úvodný piatok nového roka bude na zimnom
štadióne netradične veselo, pestro a rušno. Bude sa
totiž konať obľúbený KARNEVAL NA ĽADE, ktorý
tradične organizujú Mesto Nové Mesto nad Váhom,
Centrum voľného času a TSM v Novom Meste nad
Váhom.
Znamená to, že 4. januára o 14,00 h ľadovú
plochu ovládnu masky na korčuliach. A bude sa sú-

ťažiť! Ale v tomto súťažnom zápolení nepôjde vôbec
o rýchlosť, limity, minúty ani góly. Kritériom úspechu bude invencia, nápaditosť, fantázia a originalita predvádzaných masiek.
Karneval na ľade sa u detí teší veľkej obľube,
možno teda očakávať, že klzisko sa aj tentoraz zaplní množstvom masiek od výmyslu sveta - tradičnými rozprávkovými postavičkami, hasičmi, lekármi
a inými zaujímavými povolaniami. Chýbať dozaista
nebudú ani batmani, mimóni, speedermani či iné
akčné postavičky.
Spomedzi masiek porota vyberie najkrajšie,
ktoré získajú zaujímavé ceny. Skrátka ale nepríde
nikto. Usporiadatelia sladkou odmenou ocenia
snahu každého dieťaťa, ktoré si samo, či za pomoci rodičov, príp. starých rodičov alebo súrodencov
zhotoví masku a príde sa v nej v plnej paráde predviesť na korčuliach na zimný štadión.
-jh-

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT V KOSTOLE

Pod gestorstvom operného sólistu, Novomešťana Mariana Pavloviča sa 6. januára o 16,00
h v rímskokatolíckom kostole uskutoční tradičný
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT s významným charitatívnym rozmerom.
Tentoraz v starobylom chráme vystúpi Dievčenský spevácky zbor RTVS a hosťujúci sólisti Slovenského národného divadla: Eva Šušková – soprán,
Marian Pavlovič – tenor a Martin Mikuš – baryton v klavírnom sprievode Branka Ladiča a Denisy
Staškovej s dirigentskou taktovkou Adriána Kokoša.
Dievčenský spevácky zbor RTVS je súčasťou
Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu,
ktorý v r. 1953 založil skladateľ a dirigent Ondrej
Francisci.
Dirigent A. Kokoš ešte ako študent VŠMU

v Bratislave zbor znovuobnovil po tom, čo na istý
čas zanikol.
Zbor nahral viac ako 500 piesní, cyklov pre
rozhlasové vysielanie, má na svojom konte niekoľko
CD a za sebou úspešné účinkovanie doma i v zahraničí. Vychoval množstvo popredných umelcov, úzko
spolupracuje s inými význačnými zbormi a orchestrami nielen zo SR. So zborom pravidelne účinkujú
renomovaní umelci a operní sólisti. V Novom Meste
nad Váhom o.i. odznejú fragmenty z novodobej vianočnej opery Betlehem od V. Kubičku.
Vstupné je dobrovoľné, výťažok z koncertu pôjde pre potreby Organizácie muskulárnych dystroﬁkov a Spojenej školy (Špeciálnej základnej školy) na
Kollárovej ulici v Novom Meste nad Váhom.
Všetkých Vás na koncert srdečne pozývame!

ROK
Prišiel k nám. Chvíľku pobudol. Pomaznal sa
i potrápil. Nakoniec dvere zatvoril. Niet ho. Viac
sa nevráti, no v nás sa iste nestratí. Nesieme si ho
so sebou, veď rôčik, ten nám pribudol. Nesmúťte!
Ide iný – nový, čistý, nepopísaný. Zostane taký nevinný? Či sotíme ho do špiny? Či skrkveme ho jak
papier? Či dáme svetu na pranier? Akúže farbu
dostane? Sinavú? A či belasú? Bude mať zmysel
pre krásu? Veď všetci čakáme na život, čo naplní sa
krásou podľa sna človeka. Ale on? Skutočne iba sám
ako chce preteká. A v tom je jeho krása. My chceme
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tam... A on? Nepoddá sa.
A je už tu. Január. Biely, čistý ako dieťa. Znova akoby prvý krok. V ňom človek plný očakávaní,
možno predsavzatí – túžob.
Život je zaujímavý práve tým, že je pre nás tajomný – budúcnosť skrytá a nevyspytateľná.
Prajem Vám, aby ste už v tomto roku úspešne
odkrývali tajomstvá života. Nech sú tieto tajomstvá pre Vás vždy darom – malým, milým, možno
úsmevným a najmä radostným prekvapením.
Jozefína Hrkotová-Hladká

PREŽIJEME NOVÝ ROK?

Možno vás, milí čitatelia, zaskočila otázka
v nadpise článku. Nechcem šíriť poplašnú správu,
ale je možné, že nový rok neprežijeme ani my. Nie,
netvrdím, že príde nejaká katastrofa či naša náhla
smrť z nejakých iných príčin. To neviem, som iba
človek, nie Boh. Chcem tým poukázať na to, že
mnohí novým rokom môžu len tak preletieť, a to bez
toho, aby ho prežili.
Súčasný človek, hnaný
rýchlym životom, prácou,
starosťami, reklamami, ktoré
sa pohrávajú s túžbami človeka a jeho rozhodovaním, sa
často zaoberá vecami, ktoré
ho čakajú v budúcnosti. Stále
len za niečím uteká. Pracuje
tak, aby sa mal zajtra lepšie
a lepšie, očakáva a čaká, prichádzajú nové a nové záležitosti a problémy. Takto človek
zostáva bez radosti zo života
a pokoja v srdci. Možno zabudne i na tých najbližších,
ktorých má hneď vedľa seba…
Aj Ježišovi žiaci prežívali
niečo podobné, keď boli ustarostení, preto im povedal:
„A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu
životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak
staráte o to ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú:
nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún
sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich.
Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na
poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť, alebo
čo budete piť a nebuďte ustarostení! Veď toto všetko
zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že
toto potrebujete.“
S prílišnou ustarostenosťou dnes bojujú mnohí
ľudia. Tam sa spúšťajú mnohé stresy a obavy, ktoré
znehodnocujú život.
Naopak, myseľ človeka môže byť ponorená do
minulosti, do udalostí, často bolestných, s ktorými sa
nevyrovnal, možno do činov, ktoré neodpustil sebe či
iným a zabúda na budúcnosť. Mnoho trvá človeku,
aby si uvedomil, že to najdôležitejšie, to, čo môže tu
a teraz ovplyvniť a prežiť lepšie, prežiť v službe iným,
prežiť s Bohom, je PRÍTOMNOSŤ.

Nad minulosťou nemáme moc, budúcnosť môžeme ovplyvniť, ale prítomnosť môžeme a máme
žiť. A to aj v každodennosti.
Pre niektorých žiť znamená len relax, pohoda
a odpočinok. Práca, povinnosti, problémy sú len
trpené a ubíjajúce. Mnohí žijú pre okamihy radosti,
hovoria: teším sa na víkend, na večer: „Večer budem
žiť.“ S myšlienkou upretou na
poháriky a partiu, kde svoju
myseľ otupia, aby zabudli na
starosti. Ráno potom tento
„život končí“ a ide sa naspäť
ku starostiam.
Žiť pokojne, žiť naplno
každodennosť nie je rezervované len vyvoleným, ale
každému. A ako na to? Treba
sa obrátiť k tomu, kto je Pán
času. K Bohu. Boh stvoril
nás, svet i čas. Čas je pritom
jeden z najväčších darov.
Boh, ktorý je počiatok a koniec, Pán času a priestoru,
nás stvoril a „posadil“ do reality nášho života, nie na to,
aby sme bedákali nad minulosťou, alebo sa strachovali
o budúcnosť, ale aby sme žili
s Ním prítomnosť, pretože on
sa o nás stará. On je zdrojom radosti a pokoja. Ak
nežijeme s ním, naše srdce, vôľa a rozum sa natoľko
rozutekajú v čase a problémoch, že zabudneme žiť.
Je zrejmé, že stvorenie bez Stvoriteľa zaniká – stráca schopnosť žiť naplno a ubližuje sebe samému.
Isteže je dobré poznať minulosť a budúcnosť. Ale to
najdôležitejšie z nich je to, že sme boli stvorení Láskou a ona je naším cieľom.
Žiť prítomnosť si bezprostredne vyžaduje mať
pokorné, trpezlivé a skromné srdce. Srdce, ktoré
chce žiť s Bohom a počúva ho. Také srdce sa vie
dotknúť minulosti bez toho, aby sa znepokojilo
a zosmutnelo. Také srdce vie hľadieť do budúcnosti bez toho, aby ho spútala. Také srdce je slobodné
a radostné, dokáže pokojne pracovať a zdravo sa
tešiť v každodennosti. Také srdce vie relaxovať a byť
relaxom pre iných.
Prežime tento rok srdcom, nepremárnime čas
a naozaj žime!
S požehnaním Lukáš Blažo, kaplán
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OSOBNOSTI NOVÉHO ROKA
V novom roku si pripomenieme jubileá osobností, ktoré sa v našom meste narodili, pôsobili,
alebo zomreli. Sú to:
M. HURTÍK, M. TROKAN, Š. BERGER,
J. V. KRAFTA, Š. A. PYŠNÝ, A. DOMAN, V.
THOTT, J. STRUHÁRIK, I. INSTITORIS, A.
ŽIAK, P. LEHOCKÝ, K. LAZAROVÁ, I. HRUŠOVSKÝ, A. BODNÁROVÁ, J. PANTOČEK, J.
CHORVÁT, S. PULMANNOVÁ, P. KULÍŠEK, F.
MATEJKA, R. HREBENÁR, G.SCHILLEROVÁ,
V. HORŇÁK, M. HOCHMAN, A. JURKOVIČOVÁ-HURBANOVÁ, J. REŇÁK, J. ČERNÁČEK, J. HRUŠOVSKÝ, J. KUNC, T. CABAN, Š.
SCHWARZ, V. KRIŠLO, O. HRABOVSKÁ, P. P.
ROY, A. SELECKÝ, F. DRAŠKOVIČ, O. OCHR-

NJAL, M. ĎURŽA, M. HOLLÝ, P. ŠKODÁČEK,
J. ALTMAN, E. OTTLYKOVÁ, J. HLUCHÝ, B.
JASSINGER, V. BAHNA, R. STRECHAJ, G.
VRÁNOVÁ, O. ŠOLTÉSOVÁ, M. KRAUS, V.
KŘENEK, S. ADAMAŤ, R. KALENČÍK, Š.
ŠVEHLA, J. KRÉN, B. PODOLANOVÁ, J. BARTEK, A. KŇAŽKOVÁ, M. TAREK, J. STRAKA,
V. KYŠKA, A. ŠTVRTECKÁ, R. MACÚCH, K.
R. RIZNER, A. HUBER, J. LETKO, Š. ŠTUKOVSKÝ, M. BAZALA, P. ŽIGO, J. KONTŠEK,
M. HORŇÁK, R. MARKOVIČ, J. B. MARTIŠ,
R. GÁBRIŠ, J. KOVÁČ, D. NEUMANN, Z.
KOTZIG, D. NÁGEL a J. JESENSKÝ.
Eva Struhárová,
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE
S účinnosťou od 1. januára bola 23. 10. 2018
schválená novela Zákonníka práce, na základe ktorej sa doplnilo nové ustanovenie § 152a Rekreácia
zamestnancov.
Podľa tohto ustanovenia je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov,
poskytnúť na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu
v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však
v sume 275 € za kalendárny rok. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet
zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.
Výška príspevku na rekreáciu sa zaokrúhľuje na
najbližší eurocent nahor.
Pri zamestnancoch, ktorých pracovný úväzok
je dohodnutý na kratší pracovný čas, sa najvyššia
suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok
zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.
Dôležité je uviesť, že splnenie podmienok pre
poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Zamestnávateľ môže
rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne
zamestnancovi prostredníctvom tzv. rekreačného
poukazu podľa osobitného predpisu.
Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu
prostredníctvom rekreačného poukazu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb maximálne 3 %
z hodnoty rekreačného poukazu.
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Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať
o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa.
Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na
rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento
príspevok nepožiada.
Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na:
a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR;
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR;
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na
území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie
služby;
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území
SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú
školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov
gymnázia s osemročným vzdelávacím programom;
za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené
zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu
o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom
v spoločnej domácnosti.
Za oprávnené výdavky je možné považovať
aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela,

vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti
pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí
sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý
prostredníctvom rekreačného poukazu, zamestnanec musí pre uplatnenie si nároku zamestnávateľovi
preukázať oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní
odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, pričom súčasťou týchto dokladov
musí byť aj označenie zamestnanca, ktorý si náhradu uplatňuje.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
príspevok na rekreáciu po predložení účtovných
dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom
u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Rekreačným poukazom sa rozumie aj osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický
prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom
podľa zákona o platobných službách v platnom
znení. Rekreačným poukazom teda môže byť aj platobná karta, ktorá sa však bude dať použiť len u tých
poskytovateľov služieb (hotelov, ubytovacích zariadení), ktorí budú mať s vydavateľom rekreačných
poukazov zmluvný vzťah. Pre porovnanie môžeme
takéto karty prirovnať k tzv. stravným kartám, ktoré taktiež zo začiatku zavedenia boli použiteľné len
v niektorých stravovacích zariadeniach.
Rekreačný poukaz bude možné využiť výlučne
v SR u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný
vzťah s limitovaným poskytovateľom.
(Spracované k 30. 11. 2018)
JUDr. Adriana Ručkayová,
www.akr.sk

Z TVORBY NOVOMESTSKÝCH SESTIER BRONTËOVÝCH
Článok o novomestských „sestrách Brontëových“ sme priniesli
v decembrovom vydaní. Dnes prinášame ukážky z ich tvorby.
Judita Ďurčová (na foto) je
absolutná víťazka 26. ročníka
celoslovenskej literárnej súťaže O
dúhovú lampu
z krajiny Zázračno.

V TÔNI
NOVOROČNÝCH
PRIANÍ

Čože, hľa, zriem? – Zem to šerá
tiahne ver´ sa mrákot pláňou –
v bujnostiach jej mdlého šera
žiar dní storakých tkvie s laňou...
Nuž ja vlasti tejto, Pane,
dosýta, ach, žehnať chcem...!
Nože vystri bájne dlane,
prikryjúc ju láskou len...
By sýpky jej v ďalšom roku
zaskveli sa úrodou
a ľudstvo čias v každom kroku
hrialo ducha odrodou!
Nech chvála dúm znie Ti nová,

srdcia planú mysľou krás –
pokora nech dlie v nich znova,
nehou blčiac zas´ a zas´...
Bože smelý, žiadam vrúcne,
kriesiac túžby z ruín valu,
by rod Evy žil kajúcne,
nebrodiac sa v hriechoch kalu...
Pri rozluke s rokom diaľav
tajúc v bázni, kľakám ver´
prosiac, by cti vekov páľa
vsiala do sŕdc lásky ker!
Najsvätejší, by dych ľudstva
vojnou, hladom nevial v svet
a zloba, zášť či moc ľudská
zmenili sa v šťastia kvet!
By v tmách zasnežených plání
i slncom vyhriatych lúk
človek zožal hojnosť dlaní,
hýriac darmi svätých rúk...!
Vládca slatín, Ríma, Viedne,
preskvúci sťa Micheáš,
príďže medzi ovce biedne –
nemeškaj, ó, Pane náš...!
Judita Ďurčová

ČI MOŽNO

Či možno odprieť duši slasť,
čo víta ju len v zemi rodnej,

možno jej vedno s bôľom rásť,
hoc´citu lásky nepodobnej?
Či možno srdce v obetu
svetu sťa víchor v náruč zniesť?
Však vekmi samo kvitne tu...
Dosiaľ mu súdené ťarchu je niesť.
Možno sa s bludom pokonať,
do útrob vnoriť mu pochodeň,
v roklinách valov dokonať,
v tmy sýte zhustnúť žírny deň...?
Či možno zhaliť šťastím blen,
v Edene zložiť útroby,
tápajúc v snení k nebu len
vykročiť túžiť z poroby...?
Či možno oku hľadieť v diaľ,
pohľadom jasným pojať stráne,
či možno dobro zmútiť v kal,
nevkročiť s bázňou v sväté pláne?
Či možno smrť i život ľúbiť?
Od vekov pravda táto je skrytá...
Možno je s temnom jagot snúbiť...? –
To všetko duch môj búrny sa
pýta...
Edita Ďurčová
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PROGRAMY MsKS

január 2019
VÝSTAVA

KONCERT

JÁN ŠICKO – SOCHY

28. januára o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční koncert speváčky MARTY VANČOVEJ
a kapely AT BAND. K dobrej zábave prispeje
i zabávač Jožko Jožka.
Vstupenky po 10 € si môžete zakúpiť online na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS,
č. tel. 032 285 69 21.

Do 15. januára vo výstavnej sieni MsKS
predlžujeme výstavu návratistu akad. sochára
Jána Šicku.

JAVORINA, JAVORINA...
20. januára o 16,00 h v sále MsKS sa uskutoční tradičné januárové podujatie Javorina,
Javorina... spojené s pripomenutím si 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Súčasťou sviatku Podjavoriny bude okrem
udeľovania ocenení Významná osobnosť
Podjavoriny a Kvalitný produkt Podjavoriny sprievodný kultúrny program, na ktorom
vystúpia: MKO pri MsKS v Novom Meste
a BELCANTO DUO z Bratislavy.
Srdečne vás naň pozývame.

VEČERNÝ KONCERT
24. januára o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční prvý koncert jarného
abonentného cyklu. Účinkovať bude TRIO
IMPRESSION v zložení: Aneta Lednická –
husle, Ágnes Kolozsi - priečna ﬂauta a Monika Rahlová - klavír.
Na koncerte odznejú skladby: F. Kuhlaua,
J. Iberta, F. Liszta, F. Farkaša, J. Bramsa, V.
Montiho, J. Masseneta a i.

PREDAJ ABONENTIEK
V priebehu januára (od 7. 1.) sa v MsKS
uskutoční predaj abonentiek na rok 2019
v sume 16 €/ks.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
Bezplatná právna poradňa v januári nebude.

KURZY V JANUÁRI
Pondelok (od 7. 1) 16,15 a 18,00 h
joga
(od 7.1.) 18,30 h
brušné tance
(od 14.1.) 18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
Utorok (od 8.1.) 18,30 h
latino tance
18,15 h (8. a 22.1.)
výtvar. kurz
pre dospelých
Streda
(od 9.1.) 17,00 h a 18,15 h
joga
(od 16.1.) 18,30 h cvičenie pre ženy
Spoločenský dom
18,15 h (9. a 23.1.)
výtvar. kurz
pre dospelých
Štvrtok 16,15 a 18,00 h
joga

KLUBY V JANUÁRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
14. 1. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
8. 1. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

ŠIESTY CHARITATÍVNY PLES
26. januára sa uskutoční v Spoločenskom
dome v Novom Meste nad Váhom Šiesty charitatívny ples Mesta Nové Mesto nad Váhom pod
záštitou primátora mesta s manželkou. Vstupenky
po 35 € (z toho 10 € pôjde na charitu) sú už v predaji
v pokladni MsKS, č. tel. 032 285 69 21.

Okrem tradičných skupín: HS TOPIC a ĽH
POĽUN, ktoré budú hrať do tanca a na počúvanie,
sa návštevníci novomestského plesu môžu tešiť na
zahraničného hudobného hosťa: hudobná skupina
ABBA WORLD REVIVAL z Prahy.
Neváhajte, kapacita sály je obmedzená!

EXKLUZÍVNY HOSŤ
ŠIESTEHO
CHARITATÍVNEHO
PLESU Z PRAHY

DOBROTY NA NOVOROČNÚ TABUĽU

Aká by to bola oslava príchodu Nového roka
bez dobrôt? K „osladeniu života“ pri vstupe do
roka 2019 vám chceme prispieť niekoľkými tipmi
na sladké dobroty.

ZDRAVÉ BONBÓNY
½ šálky sušených sliviek, 10 dkg lúpaných mandlí natural, 1 šálka strúhaného kokosu, 2 PL kakaa
a 1 vanilkový struk.
Odkôstkované sušené slivky namočíme na
dve hodiny do vody. Potom dôkladne ocedíme
a zomelieme alebo nahrubo rozmixujeme. Pridáme nadrobno posekané mandle, strúhaný kokos,
kakao a dužinu z vanilkového struku. Všetko dobre
premiešame na tvarovateľnú lepivú hmotu. Ak je
príliš riedka, pridáme kokos. V opačnom prípade
rozriedime trochou vody zo sliviek. Odložíme na
cca pol hodinu do chladničky.
Stuhnutou hmotou naplníme silikónovú formu na bonbóny. Vychladíme a bonbóny vyklopíme. Môžeme posypať aj kokosom alebo kakaom.
Skladujeme v chladničke v uzatvorenej nádobe.
SLIVKOVO – MAKOVÉ GUĽÔČKY
2 šálky mletého maku, 1,5 šálky sušených sli-

viek, ½ ČL mletej škorice, strúhaný kokos na obalenie, med a voda, 1 vanilkový struk.
Odkôstkované sušené slivky nakrájame na
drobné kúsky alebo pomelieme. Mletý mak vymiešame so slivkami, dužinou z vanilkového struku
a škoricou. Kto má rád sladšie, môže pridať med
podľa chuti. Ak je masa príliš hustá, pridáme trochu vody.
Z tvarovateľnej hmoty gúľame malé guľky,
ktoré obalíme v strúhanom kokose a vložíme do
papierových košíčkov. Odložíme do chladničky.
ČOKOLÁDOVÁ SALÁMA S ORECHMI
150 g čokolády na varenie, 150 g práškového
cukru, 150 g mletých orechov, 70 g posekaných orechov a 1 vajce.
Do kastrólika rozlámeme čokoládu a nad
parou necháme zmäknúť. Pridáme do nej cukor,
pomleté orechy, posekané orechy, vajce a dobre
zmiešame. Z alobalu odtrhneme pás dlhý asi 40
cm, posypeme práškovým cukrom, dáme naň
čokoládovú masu a vyformujeme salámu. Celú ju
obalíme v práškovom cukre. Necháme aspoň 24
hodín postáť na chladnom mieste a potom nakrájame na tenké plátky.
Zdroj: internet
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Myslite na svoje zdravie
a chudnite pod odborným dohľadom
s programami

Nutričné Centrum
Ing. Libuša Gagová

Odborárska 3, Nové Mesto nad Váhom

Objednávky: 0903 232 070

e-mail: gagova@nutrifood.sk

www.nutrifood.sk
DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3
(bývalé tlačiarne Tising) s ponukou servítkov, sviečok,
dekorácii, aranžmánov, jednorazového riadu. Svadobná
výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA v Dome služieb a na Ul. 1 mája 309 (zelená strieška)
~ Všetky typy kľúčov a autokľúčov
~ Zadlabávacie zámky
~ Kovania
~ Visiace zámky
~ Vložky všetkých značiek a rozmerov
~ Atypické vložky a špec. objednávky do 24 h
~ Schránky, trezory
~ Najlepšie ceny v meste + servis 24 h
~ Otváranie všetkého zabuchnutého NON – STOP služba na tel.
NOVINKA: stavba generálnych systémov - vložiek, SGHK
Po - Pia 8:00 - 17:00 a So 8:00 - 11:00
Kontakt: 0948 / 625 676

Viete o tom, že...

... vianočné prázdniny potrvajú do 7. januára? Školské brány sa pre žiakov a študentov opäť otvoria
8. januára.
V roku 2019 bude šesť štátnych sviatkov, 10 dní pracovného pokoja a 15 pamätných dní.

1.január
4. január
6. január
15. január
23. január
24. január

ZVESTI – RADY – POSTREHY

26. výročie vzniku SR
Svetový deň mieru
Svetový Braillov deň
Zjavenie Pána
Svetový deň armády
Deň patriotizmu
Deň komplimentov

26. január Medzinárodný deň colníctva
27. január Medzinárodný deň pamiatky
obetí holokaustu
28. január Európsky deň ochrany
osobných údajov
Medzinárodný deň mobilizácie
proti jadrovej vojne

w w w.tiknove mesto.sk
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JE AJ NOVOMESTSKOU MADONOU
1.januára si pripomíname sviatok Bohorodičky Panny Márie. Umelecké diela zobrazujúce Pannu Máriu s Ježiškom vystihujú to najpodstatnejšie,
čo obsahuje kresťanské ponímanie Vianoc. V tomto
vrcholiacom vianočnom čase (do Troch kráľov) je
teda na mieste, keď sa zmienime o jednom z týchto
vzácnych diel, tzv. Koryčanskej Madone, ktorá sa
zvykne nazývať aj Beckovská Madona. V príspevku
chceme upozorniť na skutočnosť, že túto Madonu
môžeme celkom oprávnene pomenovať aj Novomestskou Madonou.
Je všeobecne známe, že drevená socha Madony bola vyhotovená približne pred 630 rokmi a jej
objednávateľom bol buď beckovský pán Stibor zo
Stiboríc alebo jeho manželka Dobrochna. Umenovedci ju radia medzi vzácne sochárske diela vrcholnej gotiky. V súčasnosti je umiestnená nad hlavným
oltárom farského kostola v Koryčanoch.
Rozšírený názor, že Madona bola vyhotovená
pre beckovskú hradnú kaplnku, nemusí byť pravdivý. Znalec histórie novomestskej prepozitúry,
posledný novomestský prepošt Július Gábriš vo
svojej knihe Dejiny Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom napr. tvrdí, že gotická socha
mohla byť prvoplánovo určená do novomestského
kostola. Hneď po jej vyhotovení, po r. 1388, bola
postavená na oltár v pôvodnom novomestskom románskom chráme a v čase jeho gotickej prestavby
ju preniesli do beckovskej hradnej kaplnky. Dôvod,
prečo by Stiborovci vyhotovili sochu pre novomestský kostol, je celkom pochopiteľný. Chrám bol totiž
zasvätený Panne Márii a podľa Gábriša ho postavili
na kultovom mieste ranokresťanského uctievania
Bohorodičky.
Veľmi dôležitým faktom je, že po ukončení gotickej prestavby kostola sa Madona stala majetkom
novomestskej prepozitúry. Do beckovskej hradnej
kaplnky ju prenášali len v čase jej ohrozenia.
Madona pobudla medzi novomestskými veriacimi dostatočne dlho, aby sme ju mohli nazvať
Novomestskou Madonou. A tou určite bola, a to aj
z toho dôvodu, že za čias panovania Mateja Korvína (1458 – 1490) ju Novomešťania prezentovali
vo svojej najstaršej pečati ako historický symbol
Nového Mesta a ako sa dozvedáme z neskoršieho spisu, bola už vtedy považovaná za zázračnú
Madonu. Novomestský kostol natrvalo opustila
v r. 1570, keď sa beckovský hradný pán Ladislav
Bánﬁ prihlásil k protestantizmu. Nasleduje známy
príbeh o záchrane sochy katolíčkou Annou Bánﬁo-
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vou – Majláthovou, ktorá po vydaji za grófa Gabriela Majlátha sochu odviezla na Moravu do bezpečia.
Tento príbeh obsahuje niekoľko nezrovnalostí.
Predovšetkým Anna Bánﬁová – Majláthová nebola
sestrou Ladislava Bánﬁho, ako je v príbehu prezentovaná, ale jeho dcérou, katolíčkou zostala po
matke, ktorou bola pravdepodobne tretia žena
Ladislava Bánﬁho, Katarína Mindsentyová. Anna
Majláthová nepreniesla sochu Madony na svoj
hrad Cimburk hneď po vydaji, ale v r. 1595 - teda po
25 rokoch po odstránení sochy z novomestského
kostola, keď už bola dávno vdovou.

*Madona pred Kostolom sv. Vavrinca v Koryčanoch
v júli v r. 1995 v spoločnosti sochárskeho majstra Oskara Košeckého, konzervátora Antona Slíža a vedúceho
Podjavorinského múzea PhDr. Jozefa Karlíka.
Fotograﬁe: Mgr. Viliam Polák

Na tomto mieste je potrebné upozorniť na
skutočnosť, že osud sochy nebol ľahostajný ani
predstaviteľom katolíckej cirkvi, ktorí po práve
považovali Madonu aj naďalej za majetok prepozitúry. Posledný katolícky prepošt Mikuláš Monoslaj
v sídle Ostrihomského arcibiskupstva v Trnave
zhromažďoval všetko, čo sa z novomestského kostola odstránilo. Samozrejme mu išlo predovšetkým
o gotickú sochu Madony, ktorú však hľadal márne,
pretože bola už v tom čase „zachránená“ Annou
Majláthovou a s najväčšou pravdepodobnosťou

sa nachádzala utajená na Beckovskom hrade. Je
takmer isté, že keby sa uskutočnila alternatíva záchrany sochy Monoslajom, tak by sa v čase protireformácie do novomestského
kostola určite vrátila.
Sochu však čakal iný osud.
V r. 1594 zomiera na jednom
z bojísk pätnásťročnej vojny brat
Anny Majláthovej Ján Bánﬁ,
ktorým vymiera beckovská vetva Bánﬁovcov a bánﬁovský diel
beckovského panstva sa dostal do
rúk Bánﬁovcom z Dolnej Lindavy
(Slovinsko), ktorí boli v tom čase
horliví evanjelici. Pravdepodobne
až vtedy, po 25 rokoch po odstránení z novomestského kostola,
sa Madona ocitla v skutočnom
nebezpečenstve. Neisté osudy gotickej sochy určite rozhodli o tom,
že ju Anna Majláthová dala previezť z Beckova do
svojho sídla na Morave.
Posledný pokus o navrátenie sochy do Nového Mesta uskutočnil významný rekatolizátor,
novomestský prepošt Jakub Haško, ktorý mienil
sochu umiestniť na oltár zbarokizovaného kostola
v Novom Meste nad Váhom. V r. 1569 išiel Mado-

nu osobne vyžiadať od pánov Horeckých v Koryčanoch. No aj keď bol v práve, nepochodil. Haškova
snaha Madonu získať späť do Nového Mesta sa
síce nevydarila, ale Novomešťania splnili prepoštove sny o 300
rokov po jeho smrti (v r. 1995),
keď sa im podarilo pre Nové Mesto
vyhotoviť až dve verné repliky Madony z Koryčian. Jedna z nich po
vysvätení dočasne nahradila poškodenú pôvodnú barokovú sochu
„Haškovej“ Madony. V súčasnosti
sa nachádza v novomestskej rímskokatolíckej fare a stala sa predlohou pri vyhotovení kópie, ktorú
slávnostne vysvätili 19. 8. 2018
a umiestnili ju do hradnej kaplnky
Beckovského hradu. Druhá replika vyhotovená v r. 1995 sa stala
vzácnym exponátom stálej expozície Podjavorinského múzea v Novom Meste nad
Váhom.
Nové Mesto nad Váhom má teda svoju Madonu, má ju vo svojom mestskom erbe aj vo verných
podobách - kópiách. Hoci ju nazývajú Koryčanská
alebo Beckovská, v skutočnosti je Novomestská.
PhDr. Jozef Karlík, historik

MOST POTREBUJE DVA BREHY
Milan Rúfus napísal: „Snívam si… poéziu, ktorá by tlmočila človeka vôbec i človeka tohto storočia
a vedela by to urobiť tak, žeby oslobodila moderné
umenie z jeho takmer osudového zakliatia: izolovanosti z toho, že je umením pre elitu. Neviem, či je to
možné, ale veľmi by som si to prial. Je mi úzko z priepasti medzi básnikom a jeho publikom…“ (Tvorivý
čin v dnešnej literatúre, 1966).
Most teda potrebuje dva brehy a báseň je ako
rieka, čo ovlažuje brehy duše. Dva brehy potrebuje
nielen ten most fyzický, ale predovšetkým ten most
duchovný.
Regionálna spisovateľka Mária Pomajbová,
ktorá sa vo svojich poviedkach zameriava na problémy dnešnej doby, začínala najskôr sama prekonávať túto priepasť. Potom oslovila mňa ako poetku
a odvtedy robíme poetické popoludnia spolu. Začali sme pomaly. Kvapka ku kvapke.
Naše literárne stretnutia s čitateľmi pod názvom: Žena je stvorená pre lásku; Rodina, chlieb
náš každodenný alebo Adventná kvapka, organizované cez knižnice, literárne kluby, jednoty dô-

chodcov, kresťanské združenia, školy… odzneli na
našom malom Slovensku už viac ako dvestokrát.
Zmenili sme formu – spôsob prezentácie. Nie nezáživné besedy, v ktorých sa prítomní ostýchajú
niečo spýtať, nie suché čítanie úryvkov, ale živé
kompletné literárne pásmo, zamerané a podľa
možnosti prispôsobené danému publiku. V snahe
aspoň čiastočne naplniť prianie pána Milana Rúfusa – preklenúť priepasť medzi autorom a čitateľom,
prinášame obohatenie nielen iným, ale aj sebe,
a tým vytvárame ten pomyselný most, ktorý spája
tieto dva brehy. Tu je namieste aj vďaka PhDr. Eve
Berkovej za pevný základ, vytvorený v Literárnom
klube pri Mestskej knižnici Ľudovíta Vladimíra
Riznera v Novom Meste nad Váhom. Bez neho by
sme sa len ťažko našli.
Aj keď sa dnes menej číta a deﬁcit badať najmä
u mladej generácie, predsa, podľa našich skúseností, každý človek prahne po tom ľudskom – po slove.
Prahne po slove, ktoré trpezlivo a vytrvalo hľadá
a stmeľuje tie čriepky dobra v nás.
Jozefína Hrkotová-Hladká
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NOVOMEŠŤANKY SO STOPERCENTNOU ÚSPEŠNOSŤOU
Stopercentná úspešnosť, ak to vyjadríme striktne matematicky. Novomešťanky Daniela Arbetová
a Bibiana Kincelová sa vlani v jeseni zúčastnili
51. celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni
a spomedzi deviatky ocenených z 32 súťažiacich
obe získali ocenenia. Dôstojne tak reprezentovali
Trenčiansky kraj i naše mesto.
Obe sú skúsené recitátorky. Na svojom konte
majú množstvo absolvovaných súťaží v prednese
i niekoľko cenných trofejí. Teraz k nim pribudli ďalšie.
Bibiana Kincelová, ktorá sa vlani zúčastnila
Našej Vansovej Lomničky po druhýkrát, zotrvala tradične pri próze. Za prednes poviedky Vismy
Belševicovej: Pre tú bláznivú Paulínu získala Cenu
ľubovnianskeho osvetového strediska. Daniela Arbetová, ktorá súťažila v Starej Ľubovni po tretí raz, zostala verná nielen poézii, ale i srdcu blízkemu Miroslavovi Válkovi a zarecitovala jeho Zvony na nedeľu.
Za prednes jej udelili Cenu ľubovnianskeho múzea.
Známe recitátorky z nášho mesta okrem toho získali vecné ceny a podobne ako všetky účastníčky si
domov odniesli aj diplomy za recitátorský prínos.
-Ocenenia nás potešili, - hovorí i za svoju súputníčku Daniela Arbetová a jedným dychom dodáva:
- Čo nás však v Starej Ľubovni úplne dostalo,
bola úžasná atmosféra, ktorá tu vládla po celý čas.
Podujatím žilo celé mesto. Na dva dni sme sa spolu
s ostatnými recitátorkami stali vílami Lomničky,
ktorým organizátori, sponzori, vedenie mesta venovali svoj čas, energiu, záujem…- Bolo to čosi úžasné, neopísateľné,- pritakáva
jej kolegyňa Bibiana Kincelová a pokračuje ďalej:
- Rovnako ako každý rok aj 51. ročník mal tematické zameranie, ktoré sa tiahlo celým sviatkom
umeleckého slova. Tentoraz to bola jarabina, vlani
napr. hrozno a víno. Symbol 51. ročníka našiel odraz
vo všetkom - diplomoch, plagáte, dokonca i v udelených cenách a programe.Ten vyvrcholil galaprogramom.
-Tento rok sa konal v pravoslávnom kostolíku
v skanzene s originálnymi ikonami; čosi nádherné,
povznášajúce. Jedným z hosťov galavečera bola ženská spevácka skupina, - ako inak,- Jarabina, ktorá
vyhrala televíznu Zem spieva.Zaujímavosťou Našej Vansovej Lomničky je,
že nemá žánrové ani vekové kategórie. Výkony recitátorov pozorne sleduje odborná porota, ktorá sa
pri hodnotení venuje každej súťažiacej osobitne.
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-Žiadne všeobecné frázy, s každou zo žien porotca preberie, kde v prednese robila chybu, čo má
vyzdvihnúť, na čom má stavať. Skrátka hodnotenie,
ktoré človeka posúva dopredu, - kvituje za obe D. Arbetová.
Vedúca Poetickej scény DG sa o týždeň neskôr
zúčastnila ďalšej súťaže - umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce,

B. Kincelová vľavo, D. Arbetová vpravo
ktorý sa koná každý rok. V r. 2018 mali v Ladcoch
jubilejný 20. ročník. Daniela Arbetová na ňom zarecitovala báseň Zlaty Solivajsovej: Pierko po pierku
a súťaž s ňou vo svojej kategórii vyhrala.
Hoci nám recitátorky neprezradili, či si do svojich novoročných želaní pridajú prianie zúčastniť
sa súťaží v prednese, sme presvedčení, že ak im
bude zdravie slúžiť, opäť sa rady na pár dní (v jeseni
2019) premenia na víly Lomničky šíriace umeleckým slovom krásu a dobro, ktoré náš svet tak veľmi
potrebuje! Zo srdca im to prajeme a k nedávnemu
oceneniu blahoželáme!

DO NOVÉHO ROKA S HUMOROM
VLADA PAVLÍKA

SPOMIENKY UKRYTÉ V KNIHE
Naše mesto v Kanade! Zviditeľnilo sa prostredníctvom knižky Milana Hurtíka: Keď hodiny išli
tak krásne pomaly. Článok o príbehoch zo starého
Nového Mesta v dvojtýždenníku Kanadský Slovák
publikoval jeho šéfredaktor, náš rodák Jozef Behul
pod skratkou J.B. Prinášame vám ho. Azda vás na
prahu nového roka príjemne a pozitívne naštartuje:
NAJŠŤASTNEJŠÍ
Po dlhšej dobe v emigrácii sa stane, že niektoré slová z rodného jazyka, ktoré nepoužívame, sa
akoby vyparili z pamäti. Sú však kdesi skryté a v
náhodných rozhovoroch ich mnohokrát vyslovíme
skomolené. Ktosi raz povedal, že v minulosti bol
problém najmä s predponou „naj”. Viazalo sa to,
tuším, na Stalina, lebo nikto nemohol byť „najstalinskejší”.
Toto „naj“ mi napadlo pri hľadaní miesta, kde
sme boli najšťastnejší. Dá sa o tom rozmýšľať a špekulovať celú večnosť. A napokon nám toto dumanie
preruší fotograﬁa, list či naša vlastná básnička.
Môj spomienkovo najstarší priateľ, s ktorým
som dral detské nohavice, mi daroval útlu knižku.
Prelistoval som ju iba tak, ledabolo, a po zachytení niekoľkých titulkov som pocítil, že som chytený
na háčik. Lebo „Mentolky za štyri koruny” alebo
„Desať deka tresky” boli súčasťou aj môjho života,
takisto ako mnohých iných chalanov, ktorí rástli
v rovnakom období ako ja.
Nie, nebude to recenzia či propagácia spomínanej knihy, lebo bola písaná akoby len pre mňa a pre
Joža a Igora a Zdena... Jej obsah sa totiž vzťahuje
na miesto, kde sme rástli. A tak je nepriamo o nás,
podobne ako niektoré iné sú o vás, o vašej dedine,
mestečku či mestu.
Do titulku som chcel dať slová „Najkrajší kút“
alebo dokonca „Najkrajší sveta kút“, ale keď som na
jednu stranu váh položil slovo „Najšťastnejší“ a na
protiľahlú tie ďalšie, vznikol perfektný balans. Vyhral nadpis „Najšťastnejší“!
Kde sme teda, či kde sme boli najšťastnejší? Na
prvých dovolenkách na slnkom zaliatych plážach
južných ostrovov? Alebo pri obdivovaní miest,
o ktorých sme predtým toľko počuli a čítali? A blažený úsmev nám musel hrať na tvárach, aj keď sme
driemali v lietadle na ceste „domov”, do našej novej
adoptovanej krajiny.
Napokon príde niekto, kto nám pred oči postaví náš ošarpaný dom. Navodí nám spomienky
a umožní privoňať k pôvodnej aróme staničnej ča-

kárne, starej pošty či maminej kuchyne. A tak zistíme, že najkrajší kút je tam, kde sme prežívali detstvo
či mladosť. Kde sme si ako chlapci potajme zapálili
mentolku v nádeji, že nebudeme raziť po tabaku.
Tam, kde sme držali priam vyvolenú za ruku, ktorej
dlaň bola rovnako spotená ako tá naša. A tam, kde
sme sa prepašovali na „mládeži neprístupné ﬁlmy”.

Krátko na to, ako mi priateľ daroval spomínanú knižočku s názvom „Keď hodiny išli tak krásne
pomaly“, som potreboval byť chvíľu sám so sebou.
Len tak zabudnúť na svet okolo nás. A Milan Hurtík,
ktorý ju napísal, mi vytvoril miesto, kde som mohol
na chvíľu utiecť. Veľmi ďaleko, a pritom tak veľmi
blízko.
Zdravie sa pokazí a zasa (snáď) napraví. Podobne je to i s priateľstvami a napokon aj s osobnými vzťahmi. Tento kolotoč sa však točí recipročne.
Navyše, veľa z toho, o čom sme si namýšľali, že je
najpevnejšie a najstálejšie, sa stratí do neznáma.
Jedno však zostáva. Spomienky ukryté v slovách, ktoré boli šité pre mňa, ale aj pre vás - pre mojich a našich rovesníkov.
Ilustrácia: Jozef Janiska
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SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA KU DŇU NEVIDIACICH
Pri príležitosti Dňa nevidiacich sa v stravovacom zariadení Gastro Group v Novom Meste nad
Váhom koncom novembra konala slávnostná akadémia.

Organizátorom podujatia bola ZO ÚNSS
v Novom Meste nad Váhom, ktorú vedie p. Oľga
Vertáková. Členovia ZO so svojimi sprievodcami tu
strávili príjemné dopoludnie. Robia tak každoročne, pretože Deň nevidiacich si ľudia so zrakovým
postihnutím na Slovensku pripomínajú už od konca II. svetovej vojny.
Členka ZO p. Júlia Kolníková otvorila schôdzu
a privítala všetkých prítomných. Medzi hosťami
nechýbali zástupcovia MsÚ v Novom Meste nad
Váhom a Starej Turej. Za MsÚ NMnV sa zúčastnila vtedajšia viceprimátorka PhDr. K. Hejbalová
a MsÚ Stará Turá zastupovala vtedajšia primátorka Ing. A. Halinárová. Obidve pozitívne hodnotili
činnosť ZO a tiež dôslednú prácu výboru.
Predsedníčka vo svojom slávnostnom príhovore pripomenula 13. november ako deň narodenia
francúzskeho prekladateľa Valentína Häya, ktorý
v Paríži založil prvú školu pre nevidiace deti. Dal
im tak možnosť vzdelávať sa a lepšie uplatniť v živote. Svojho času ju navštevoval aj Luis Braille
(mimochodom,4. januára si pripomíname Svetový
Braillov deň).
Poznáme ho ako tvorcu písma pre nevidiacich – Braillovo písmo. Mal iba 16 rokov, keď kombináciou šiestich reliéfnych bodov zostavil abecedu, matematické znaky a dokonca aj noty. Ale tak
ako všetko nové, aj Braillovo písmo nemalo ľahké
začiatky. Bolo viacero návrhov na slepecké písmo, ale Kongres pre zlepšenie osudu nevidiacich
na svojom zasadnutí v Paríži v roku 1878 sa jednoznačne postavil za zavedenie Braillovej abecedy
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do celého sveta. Na Slovensku boli prvé učebnice
tlačené v Braille až za I. ČSR.
Slováci majú tiež svojho významného predstaviteľa z radov zrakovo postihnutých. Je ním nevidiaci Matej Hrebenda, ktorý chodil po slovenských
dedinách a roznášal knihy a kalendáre. Meno tohto
obetavého šíriteľa osvety si pripomíname aj celoslovenskou prehliadkou recitátorov a literárnych
tvorcov so zrakovým postihnutím pod názvom Dni
Mateja Hrebendu.
Na slávnostnej akadémii sa nezabudlo ani na
jubilantov, ktorí v roku 2018 oslávili okrúhle a polookrúhle narodeniny. Po gratulácii a odovzdaní
darčekov nasledoval kultúrny program. Prítomných prišiel svojím vystúpením pobaviť Vladimír
Olejka z Nitrice. Prezentoval sa vlastnou tvorbou
a známymi ľudovými piesňami. Niektorí si pri nich
aj zaspievali. Jeho hudba ešte viac umocnila slávnostnú atmosféru.
Po krátkej diskusii nasledoval obed. K bohatšiemu stolu tradične prispeli aj členky ZO v podobe
napečeného slaného a sladkého pečiva. Potom bolo
počuť už len veselú vravu, aká môže byť len medzi
ľuďmi, ktorí sa dobre poznajú.
Výbor ZO

JUBILEUM MAJSTERKY ĽUDOVEJ UMELECKEJ TVORBY
V januári si pripomíname významné životné jubileum Boženy Adamicovej, pedagogičky a majsterky
ľudovej umeleckej výroby (27. 1. 1934 v Moravskom
Lieskovom). Detstvo prežila na kopanici pod Novou
horou, ktorú dodnes považuje za svoj domov.
Najprv nastúpila do novomestského gymnázia, mala však problém s dochádzaním. S úsmevom
na perách dnes spomína na to, ako študenti z Mor.
Lieskového často jazdili do škôl v Novom Meste na
bicykli, neraz išli i peši. Preto, keď prišli robiť nábor
do pedagogického gymnázia v Trenčíne, kde ponúkali ubytovanie zdarma, bez váhania prestúpila.
Po jeho absolvovaní navštevovala Pedagogickú
fakultu UK v Trnave, odbor ruský jazyk – výtvarná
výchova a nadstavbové štúdium na zvyšovanie odbornosti v ruskom jazyku na Puškinovom inštitúte
v Moskve. Po štúdiách takmer 40 rokov pôsobila
ako učiteľka, zástupkyňa riaditeľa a riaditeľka základných škôl. Ako sama hovorí, bola prísna nielen
k svojim žiakom, ale predovšetkým k sebe samej.
Keďže nepodpísala súhlas s vpádom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, musela z funkcie
riaditeľky školy odísť. Presťahovala sa späť do Mor.
Lieskového, neskôr žila v Bratislave a Prahe. V r.
1990 - 1993 absolvovala Univerzitu tretieho veku
na FF UK v Bratislave, odbor etnológia. Jej pedagogickú činnosť ocenili: v r. 1961 získala od ministerstva školstva čestný titul Vzorná učiteľka a v r. 2009
Veľkú medailu sv. Gorazda.
B. Adamicová je známa svojou láskou k tradíciám. Ručnou tvorbou so zameraním na vyšívanie
a výrobu kraslíc prejavila úctu k práci našich predkov. Motívy k svojim dielam nachádzala v milovanom rodnom kraji, kde nadviazala práve na tradície
z moravskolieskovskej a Bošáckej doliny. Prírodnou perlovkou zdobené kraslice odkazujú na výšivky z odevných súčiastok moravskolieskovského
a bošáckeho ľudového odevu. Komisia zriadená pri
ÚĽUV-e v Bratislave jej v r. 2010 priznala ocenenie
Majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc.
Krásu moravskolieskovskej a bošáckej tradičnej
výšivky sa snažila preniesť aj do textilnej tvorby, pričom sa sústredila na využitie tradičného materiálu
regiónu, ktorým bolo konopné plátno. V textilnej výrobe vychádzala prevažne z dekóru ľudového odevu
z Mor. Lieskového a Bošáce. Podstatným motívom
výšivky tohto odevu je tulipán a ukončenie šúľkami
osnovných nití ako celoslovenský unikát Podjavorinského kraja. Základný motív tulipánka prevzala z ľu-

dovej výšivky v pôvodnej žeravej (oranžovej) a tmavookrovej farebnosti v kombinácii s bielou. Perá zo
záster boli pre ňu inšpiráciou pre štylizáciu v tvare
kruhu. Vo svojej tvorbe využívala v Mor. Lieskovom
obľúbenú mešterku, ažúrku, kolečkí – kuracie ritky,
zvláštnosť lieskovského plochého stehu šitého do
tvaru zúbkov (krúžkovací steh sa šije tak, aby okraj
zúbkov vyzeral ako lemovaný). Adamicová pritom
k svojej práci pribrala aj módne uzly techniky makramé. Pri vyšívaní využívala domácky vyrobené konopné plátno, staré niekedy 80 – 100 rokov. Podieľala sa
na zriadení Domu ľudovej kultúry v Mor. Lieskovom
a zariadení jeho expozície.
Jej prínos v ľudovej kultúre je výrazný aj v dlhoročnom výskume ľudového odevu, techník spracovania textilu v regióne, s nimi súvisiacich prác, domáckej výroby či pestovania a využitia konopy siatej.
Bola dlhodobou prispievateľkou časopisu Dorka
(1978 – 2005). K téme ľudového textilu a spracovaniu konopy siatej jej vyšli dve odborné publikácie, v r.
2000 Ľudový textil a odev v Moravskom Lieskovom
a v r. 2011 Konopná nostalgia. V časopise RUD č.
1/2011 popisuje unikátnu textíliu Podjavorinského
kraja – PODCHLEBÁKY, o čom dovtedy v žiadnej
národopisnej práci nebolo zmienky.
V Podjavorinskom múzeu je aktuálna výstava
s názvom Konopné reminiscencie venovaná práve
B. Adamicovej. Okrem Adamicovej textilných výrobkov výstava približuje aj jej publikácie, popisuje
postupy, techniky, nástroje a zariadenia potrebné
k vzniku textilu a odevu z byliny. Výstava potrvá do
29. marca. Jubilantke srdečne blahoželáme!
Andrea Lazarčíková,
TM v Trenčíne, odd. Podjavorinské múzeum

*B. Adamicová číta zo svojej knihy v knižnici M. Rešetku
v Trenčíne. Beseda v rámci cyklu Predstavujeme literátov
Trenčianskeho kraja, Ľudová výšivka – tradícia aj inšpirácia. Autor: Mgr. P. Martinák. Súkromný archív
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KRSTY V NOVEMBRI

Agáta Konečná
Valentína Konečná
Timea Martáková

Šimon Fetr
Adam Košecký
Diana Siekelová

Adriana Kačányová
ová
Eliška Benková
vá
Ester Jurigováá
Lukáš Háden

Dominik Révay
Anna Strážovská
A
Hana Kernová

SPOMÍNAME
Nepomôžu modlitby, prosby ani žiadne iné gesto, nikto už nenahradí to prázdne miesto.
Už nie je návratu ani nádeje, len chodníček k hrobu nás k Tebe zavedie.
5. januára si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho drahého
Jaroslava HLATKÉHO.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Janka,
vnučka Janka, vnuk Roman, synovec a celá rodina
5. januára si pripomenieme 8. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Viliama HAMARU.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána spomienok zostala dokorán.
9. januára si pripomenieme 12. výročie, čo nás opustil náš otec
Jozef ŠTEFANOVIČ.
Spomínajú najbližší Marta, Jozef a Dana
10. januára uplynú dva roky od úmrtia našej drahej mamičky a babičky
PhMr. Marty GÁLIKOVEJ.
S láskou a úctou spomína dcéra Marta s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenú spolu s nami

18. januára si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Rudolfa KOŠŤÁLA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré spomíname.
21. januára uplynie päť rokov od úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra ŠEVČOVICA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinou
Čas, ten neúprosný vládca...
27. januára uplynie šesť rokov, čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ernest STUPARIČ.
Spomínajte, prosím, spolu s nami, jeho najbližšími
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NOVOROČNÉ ŽELANIE TRÉNERA AFC

POSUN DO HORNEJ ČASTI TABUĽKY
AFC Nové Mesto nad Váhom
po jesennej časti prezimuje v tabuľke na 12. mieste. O zhodnotenie jesene ročníka 2018/2019
sme požiadali trénera A mužstva
Jozefa Kamenčíka, ktorý trénerskú taktovku prevzal po Henrichovi Mackovi v 7. kole súťaže III.

ligy – západ.
-Mojou ambíciou bolo pripraviť mužstvo nielen po fyzickej, ale hlavne psychickej stránke, pretože herne bolo na tom dobre. Hráči majú svoju
kvalitu. Mužstvo tvoria skúsení futbalisti, ako aj
mladí neskúsení jednotlivci, ktorí čakajú na svoju
príležitosť.
Počas jesene mančaft podával nevyrovnané výkony, v každom zápase sme mali vždy veľmi dobrý
polčas (či už prvý alebo druhý), ale doplácali sme na
nepremieňanie vyložených šancí! Podpísali sa pod
to dlhodobé zranenie Lukáša Šebeka a neskúsenosť
hráčov, ktorí nastúpili na tento post. Z deviatich
zápasov za môjho pôsobenia sme po trikrát vyhrali, remizovali a prehrali so skóre 14:11 a ziskom 12
bodov. Mrzia nás najmä domáce prehry s Trnavou B
a Malženicami, ako aj remízy s Trenčianskymi Teplicami a Gabčíkovom. Mužstvo podalo veľmi dobré
výkony počas celého zápasu v Zlatých Moravciach B
(Vráble) a hlavne v Nových Zámkoch - 0:5!
Najviac ma však mrzí, že máme v tabuľke druhý
najnižší počet strelených gólov (pätnásť) po Nových Zámkoch za 15 jesenných kôl. Premieňanie
príležitostí bolo žalostné. Počas jesene až v ôsmich

zápasoch sme nestrelili gól. Obrana a obranná hra
mužstva bola na dobrej úrovni, aj keď sa vyskytli
chyby (Tr.Teplice, Trnava B, Malženice). Celkovo
však môžem s hrou obrancov a obrannou hrou vyjadriť spokojnosť. Hráči pochopili, že bez taktickej
a hernej disciplíny sa dopredu nepohneme. Najväčšie nedostatky okrem útoku boli v stredovej formácií, kde sa striedal veľký počet hráčov. Trpel tým
systém hry, ako aj herný prejav mužstva. V každom
zápase sme hrali v inom zložení stredopoliarov.
Verím, že po zimnej príprave, ktorú začíname
8. januára a v rámci ktorej odohráme zápasy doma
a vonku s Trenčianskymi Stankovcami, Otrokovicami, Uherským Brodom, Hodonínom, Pezinkom,
Slavičínom a Vsetínom, bude mužstvo kondične,
psychicky i technicky prichystané tak, aby sa v jarnej časti súťaže posunulo do hornej polovice tabuľky, kde Novomešťania herne určite patria.Majstrovské zápasy sa začnú začiatkom marca. Prvý majstrovský zápas jarnej časti súťaže AFC
odohrá v Kalnej nad Hronom 10. marca.
Zverencom trénera J. Kamenčíka držíme palce,
aby sa - dá sa povedať - novoročné želanie ohľadom
jarnej časti súťaže novomestského kouča splnilo.

KEDY NA FUTBAL
sobota 19. januára o 10,00 h
AFC - Trenčianske Stankovce
piatok 25. januára - čas sa upresní
AFC - Otrokovice (CZ)

ÚSPECHY NOVOMESTSKÝCH KRASOKORČULIAROV
37. VEĽKÁ CENA ŽILINY
V dňoch 30. novembra - 1. decembra 2018 sa
v Žiline konali preteky 37. Veľká cena Žiliny. Z nich
si novomestskí krasokorčuliari odniesli celkovo
päť pohárov. V pohárových kategóriách získali dve
zlaté medaily a po jednom striebre a bronze. Dvom
pretekárkam sa ušla nepopulárna „zemiaková“
medaila. Okrem toho novomestskému KK patrili
ešte po dve piate a ôsme miesta.
V nepohárových kategóriách získal KK jednu
striebornú medailu.
MEDAILOVÉ ÚSPECHY V PÚCHOVE
Zo 6. ročníka Veľkej ceny Púchova v krasokorčuľovaní si novomestskí pretekári odniesli všetky

tri druhy medailí. Zlatú medailu si vykorčuľoval Nicolas Kaluža pretekajúci v kategórii Nádeje staršie
chlapci, zo strieborných medailí sa tešili Nina Studená (Nádeje 8), Laura Mimlichová (Nádeje staršie
B) a Anna Šimová (Staršie žiačky). Nela Barteková
(Nádeje staršie B) si domov priniesla bronz.
11. TIRNAVIA ICE CUP 2018
Začiatkom novembra sa konali v Trnave medzinárodné preteky juniorov, ml. a st. žiactva v krasokorčuľovaní 11th Tirnavia Riedell Ice Cup. Ani
jednému z našich pretekárov sa však tradičná medaila neušla. Avšak nepopulárnu „zemiakovú“ si
odniesli: N. Studená, E. Majerníková a M. Kršňák.
KK
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JUBILEJNÝ NOVOMESTSKÝ POHÁR
Novomestský krasokorčuliarsky klub bude 12.
a 13. januára 2019 hostiť na zimnom štadióne viac
ako 100 krasokorčuliarov z celého Slovenska.
Uskutoční sa tu jubilejný 10. ročník Novomestského pohára v krasokorčuľovaní, ktorý
od roku 2016 nesie meno Fedory Kalenčíkovej,
novomestskej rodáčky, 10 - násobnej majsterky
Slovenskej republiky a reprezentantky v krasokorčuľovaní. Rozhodcov a technický panel nominuje
Slovenský krasokorčuliarsky zväz.
Body do Slovenského pohára budú na domácom ľade zbierať takmer všetky vekové kategórie od
6 - ročných hviezdičiek po juniorov. Novinkou tohto
ročníka bude súťaž športových dvojíc a exhibičné vystúpenie domáceho tanečného páru.
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom bude mať zastúpenie takmer vo všetkých kategóriách, spolu sa predstaví 20 domácich krasokorčuliarov. Medailové ambície majú hlavne Anna
Šimová a Máša Mošková v kategórii staršie žiačky,
mladšia žiačka Ester Majerníková, Nicolas Alex
Kaluža v kategórii staršie nádeje chlapci a mladšia
nádej Nina Studená. Bez šancí nie sú ani staršie nádeje Laura Mimlichová a Nela Barteková.
Premiéru na domácom ľade zažijú najmladší 6
a 7- roční pretekári. Všetci spoločne sa tešia na podporu fanúšikov.
Príďte povzbudiť naše nádeje na Zimný štadión
v Novom Meste nad Váhom počas druhého januá-

NOVOMESTSKÝ POHÁR
ECOSCIENCE
V KRASOKORČUĽOVANÍ
RESEARCH
FAIR
11. 28. 20
1 2A
. -M
1 3- 4
. 1 .P2M
019
9
8:00 - 20:00

rového víkendu v čase od 8:00 do 20:00 h, a prispieť
tak k úspechu jubilejného – 10. ročníka Novomestského pohára.
Eva Simančíková, trénerka KK

KADETKY V LIGE ZATIAĽ ŠTVRTÉ
V novembri a decembri odohrali basketbalistky
štyri majstrovské stretnutia. Trpkosť prehry skúsili
len v jednom stretnutí doma s Trnavou 17. novem-

bra 54:74. V ďalších troch si pripísali tri víťazstvá,
z toho jedno o dva body doma s Nitrou 52:50 a jedno o bod v Bratislave so Slovanom 57:56. V Ivanke
pri Dunaji dosiahli presvedčivé víťazstvo 71:42.
Vianoce prečkali na štvrtej pozícii, ktorá zaručuje postup medzi najlepších osem družstiev.
Priaznivci veria, že sa im v zostávajúcich stretnutiach podarí prebojovať medzi slovenskú elitu.
Milan Šustík

KAM NA TURISTIKU
6. januára Trojkráľový výstup na Čiernachov (Mníchová Lehota -Soblahov), 10 km
19. januára Tematín (Z Hrádku do
Hrádku), 14 km
Jozef Kováčik
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autor: Ing. Jozef Vaško

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva archívna snímka?

Archívna snímka zachytáva budovu telocvične reálnej školy
na dnešnej Hurbanovej ul. Za I. sv. vojny
tu bola umiestnená vojenská nemocnica.
Zdroj: Monograa I.
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