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Úvodná schôdzka novozvolenej Mestskej rady 
(MsR) v Novom Meste nad Váhom sa konala 14. feb-
ruára.

Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení 
z 23. schôdzky MsR a nakladaní s majetkom mesta 
sa na program dostal návrh VZN mesta č. 1/2019 
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na 
trhovisku.

V intenciách príslušných zákonov o podmien-
kach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a živnostenskom podnikaní je 
správca trhoviska povinný vypracovať trhový poria-
dok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý 
mesto po jeho schválení vydá ako všeobecne záväzné 
nariadenie.

TSM na základe zvyšovania cien za likvidáciu 
komunálneho odpadu a zvyšovania miezd zamest-
nancov navrhli upraviť poplatky za prenájom trho-
vých stolov a trhových plôch na trhovisku. Vzhľadom 
na tieto skutočnosti vystala potreba vypracovať nové 
VZN mesta.

Podľa neho nájomné za prenájom predajnej plo-
chy na trhovisku na deň predstavuje: za stôl kovový 
nekrytý: 10 € (pôvodná cena z r. 2012 - 5 €), krytý 
14 € (pôvodne 7 €), stôl kovový krytý spolu s parko-
vacím miestom 25 €. Prenajatá plocha za 1 m2 bola 
stanovená z pôvodných 2 € na 5 €. MsR odporučila 
návrh nového VZN schváliť.

Ďalej MsR odporučila poslancom schváliť pred-
ložený návrh Dodatku č.1 k VZN mesta č. 8/2018 
O určení výšky fi nančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa 
školského zariadenia a o určení výšky mesačných 
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žia-
kov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach.

Do centra pozornosti poradného orgánu primá-
tora mesta sa ďalej dostal návrh úpravy Programové-
ho rozpočtu mesta na rok 2019 - 1. zmena.

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde 
príjmy a výdavky spolu sú rozpočtované vo výške 
po 23 060 764 €, a to nasledovne: bežné príjmy 
16 526 717 €, kapitálové príjmy 1 679 261 € a príj-
mové fi nančné operácie 4 854 786 €; bežné výdavky: 
14 913 374 €, kapitálové výdavky 7 669 591 € a vý-
davkové fi nančné operácie: 477 799 €. Členovia MsR 
po diskusii, kde ich o. i. zaujímala dotácia mesta na 

podporu zdravotníctva, návrh úpravy rozpočtu od-
poručila schváliť.

Na margo v návrhu rozpočtovaných 180 000 
€ na nákup digitálneho diagnostického prístroja 
primátor mesta odporučil poslancom pozvať si ešte 
pred MsZ riaditeľa NsP MUDr. M. Šorfa, CSc., aby 
im podrobnejšie vysvetlil ďalšie podrobnosti o prí-
stroji a jeho potrebe pre NsP so spádovou oblasťou 
okolo 60 000 ľudí.

Za vlaňajšok príslušníci MsP celkovo riešili 1258 
priestupkov – konštatuje sa vo vyhodnotení činnosti 
mestskej polície za rok 2018, ktoré MsR zobrala na ve-
domie. Ako sa v nej ďalej uvádza, najviac priestupkov 
bolo proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky – 
1215. 20 priestupkov bolo proti VZN mesta, deväť proti 
verejnému poriadku, sedem proti majetku, päť proti 
občianskemu spolunažívaniu a dva priestupky proti 
poriadku v správe. MsP riešila aj porušenia všeobecne 
záväzných nariadení, najviac - šesť sa týkalo porušenia 
VZN mesta č. 1/2014 O podmienkach držania psov. Päť 
porušení sa týkalo nakladania s komunálnym odpa-
dom a drobnými stavebnými odpadmi. Vlani MsP 
zistila dve podozrenia z naplnenia skutkovej pod-
staty trestného činu (TČ), pri ktorých zaistili, alebo 
zadržali štyri podozrivé osoby. V jednom prípade 
išlo o TČ lúpeže a raz o krádež.

V súvislosti s činnosťou PCO bolo zaznamena-
ných 555 výjazdov k objektom, z toho signál naruše-
nia raz spôsobil páchateľ v objekte, v 9 prípadoch išlo 
o osobu v objekte.

Rovnako MsR zobrala na vedomie vyhodnotenie 
činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 
2018.

Po správach z následných fi nančných kontrol 
hlavného kontrolóra mesta (HK) nasledovalo vy-
hodnotenie činnosti HK za rok 2018. Oba materiály 
zobrala MsR na vedomie.

V rôznom o.i. bola určená komisia na posúdenie 
nečistopisu udalostí mesta za rok 2018 do kroniky 
mesta v zložení: PhDr. K. Hejbalová, Mgr. P. Bača 
a Ing. D. Kopunec.

Mgr. T. Malec s účinnosťou od 1. apríla, ako 
odznelo tiež v bode rôzne, bude delegovaný ako zá-
stupca zriaďovateľa v rade školy CVČ.

1. schôdzka MsR skončila prijatím uznesení. 
1. zasadnutie poslancov sa konalo 26. februára, ďalšie 
najbližšie je naplánované na 30. apríla.                -r-

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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Mesto Nové Mesto nad Váhom v intenciách 
príslušných zákonov upravuje podmienky posky-
tovania dotácií z rozpočtu mesta VZN mesta č. 
1/2005 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Základnou podmienkou pre poskytovanie 
dotácií je skutočnosť, že mesto má vo svojom roz-
počte na tento účel určené fi nančné prostriedky na 
príslušný kalendárny rok, ktoré schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo v rozpočte.

O dotáciu môžu žiadať: právnické osoby, kto-
rých zriaďovateľom je mesto, ďalej právnické a fy-
zické osoby, ktoré majú sídlo, resp. trvalý pobyt 
na území mesta, alebo pôsobia, alebo vykonávajú 
činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom mesta.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny 
nárok. Žiadosť na tento rok môže žiadateľ podať 
do 31. marca písomne na Mestský úrad Nové Mesto 
nad Váhom podľa vzoru žiadosti, ktorý tvorí prílohu 
VZN.

Žiadosťami o poskytnutie dotácie sa zaoberá 

komisia na prerokovanie žiadostí a navrhovanie 
dotácií na schválenie, ktorej zloženie určuje VZN 
mesta a menuje ju primátor mesta.

ŽIADOSTI  NA DOTÁCIE DO KONCA MARCA

OSOBNOSTI MARCA
Pavol KULÍŠEK (2. 3. 1859 - 25. 3. 1915) – pedagóg, 

účtovník. Narodil sa vo Vrbovciach. Nové Mesto nad Vá-
hom: pôsobenie, úmrtie – 160. výročie narodenia;

Viktor SKOVAJSA (11. 3. 1919 - 28. 6. 1996) –
inžinier, riaditeľ SPŠS v Novom Meste nad Váhom, zaslú-
žil sa o vybudovanie priemyslovky na Bzinskej ul. Narodil 
sa v Novosibirsku otcovi Slovákovi a matke Ruske. V jeho
15 rokoch sa rodina presťahovala do mesta. Nové Mesto 
nad Váhom: pôsobenie - 100. výročie narodenia;

Róbert HREBENÁR
(25. 5. 1916 - 29. 3. 1999) – 
hudobný skladateľ, právnik.
V Novom Meste nad Váhom 
založil swingový orches-
ter. Nové Mesto nad Váhom: 
rodák, pôsobenie, úmrtie
– 20. výročie úmrtia.

ĎALŠÍ ÚSEK CYKLOMAGISTRÁLY Z EUROFONDOV   
Koncom januára sa na svojom úvodnom zasa-

daní v roku 2019 zišlo Zastupiteľstvo Trenčianske-
ho samosprávneho kraja (TSK). Na rokovaní sa o. i. 
zaoberalo prípravou výstavby ďalšieho úseku Vážskej 
cyklomagistrály, tentokrát z eurofondov.

Jej prvé dva úseky župa pre cyklistov vybudovala 
z vlastných rozpočtových zdrojov. Vďaka tomu dnes 
cyklisti využívajú 13 km úsek medzi Hornou Stredou 
a Novým Mestom nad Váhom a 4 km dlhú cyklotra-
su vedúcu z Púchova k Nosickej priehrade. Na ďalší 
z úsekov v dĺžke 21,2 km medzi Novým Mestom nad 
Váhom a Trenčínom chce župa využiť prostriedky 
z európskych fondov.

V rámci Integrovaného regionálneho operačné-
ho programu žiada o nenávratný fi nančný príspevok 
vo výške bezmála 4,2 mil. €. Rozdiel do celkových 
nákladov projektu v hodnote 4,4 mil. € predstavuje 
5 % spolufi nancovanie župy. Poslanci schválili pred-
loženie tejto žiadosti, ako aj spolufi nancovanie kraja 
s tým, že projekt prispeje k podpore bezpečnej a eko-
logickej dopravy v kraji.

Cyklotrasa ponúkne obyvateľom okolitých obcí 
alternatívu voči motorovej doprave pri dochádzaní 
za prácou či oddychom. Priamo v mestách Trenčín 
a Nové Mesto nad Váhom sa nachádzajú priemysel-
né parky s veľkým počtom zamestnávateľov. Podstat-
ná časť cyklotrasy bude segregovaná od motorovej 
dopravy a vedená po korune inundačnej hrádze.

Poslanci Zastupiteľstva TSK tiež schválili pred-
loženie žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok na 
realizáciu projektov na gymnáziách v našom meste, 
Bánovciach nad Bebravou, Púchove, Dubnici nad 
Váhom a Považskej Bystrici, ktoré sa zameriavajú na 
zvýšenie prevažne čitateľskej, matematickej, fi nanč-
nej či prírodovednej gramotnosti gymnazistov.

Táto pätica gymnázií, ktoré zriaďuje TSK, chce 
zapojením sa do projektu z Operačného programu 
Ľudské zdroje zvýšiť gramotnosť svojich študentov.

Predpokladané náklady na realizáciu uvedených 
projektov na všetkých piatich gymnáziách je 1,5 mil. 
€, maximálne spolufi nancovanie TSK vo výške 5% 
dosahuje výšku 75 000 €.            -vr-
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Šanca je do konca marca. Do 31. marca možno 
v intenciách VZN mesta č. 4/2017 O participatívnom 
komunitnom rozpočte v znení dodatku č. 1 predložiť 
projekty v rámci Participatívneho rozpočtu mesta 
na rok 2019. Možno tak spraviť písomnou formou – 
poštou, osobne v podateľni MsÚ alebo elektronicky 
na e-mail: rozhoduj@nove-mesto.sk.

Predkladateľom komunitného projektu môže 
byť obyvateľ alebo skupina obyvateľov mesta, ne-
formálna organizácia, formálna organizácia alebo 
fyzická osoba – podnikateľ. Organizácie a fyzické 
osoby – podnikatelia musia mať sídlo, alebo pôsobiť 
na území mesta, resp. poskytovať služby občanom 
mesta.

Rada Participatívneho komunitného rozpočtu 
(PKR) do 14. apríla skontroluje a spracuje zoznam 

doručených projektov, ktorý zverejní na úradnej 
tabuli mesta a webovej stránke mesta (www.no-
ve-mesto.sk). Do 30. apríla rada PKR uskutoční 
verejné posudzovanie projektov. Verejné hlasovanie 
o nich prebehne do 20. mája na webovej stránke 
mesta. Výsledky verejného hlasovania budú zverej-
nené do 15. júna na úradnej tabuli mesta a jeho we-
bovej stránke.

O vyhlásení 2. kola sa rozhodne v závislosti od 
vyčerpania schváleného rozpočtu na projekty pred-
ložené a schválené v 1. kole 2019.

Proces predkladania, schvaľovania, oblasti pod-
pory, formy podpory a podmienky poskytovania, 
čerpania a vyúčtovania projektu vrátane požado-
vaných dokumentov upravuje spomínané VZN č. 
4/2017 v znení dodatku č. 1.

Programová komisia 
bude vyberať účastníkov 
XXII. Festivalu A. Jurkovičo-
vej v Novom Meste nad Váhom 
spomedzi 14 ochotníckych di-
vadelných telies zo Slovenska 
a Srbska, ktoré sa do 15. feb-

ruára prihlásili na celonárodnú prehliadku neprofe-
sionálnych divadelných súborov s inscenáciami hier 
s tematikou ženy.

Po tom, čo si jej členovia pozrú videonahrávky 
hier (potrebné ich bolo doručiť do 28. februára), 
začiatkom marca rozhodnú o tom, ktoré súbory 
postúpia na festival v dňoch 7. - 10. (resp. 9.) apríla 

venovaného pamiatke jednej z prvých slovenských 
herečiek A. Jurkovičovej.

ŠANCA DO KONCA MARCA

SÚBORY ZNÁME V ÚVODE MARCA      

Pri príležitosti Medziná-
rodného dňa žien mesto venuje 
ženám k ich sviatku nevädnúcu 
kyticu uvitú z pekných pesničiek 
známej hudobnej skupiny KOR-
TINA. Dámy si tak budú môcť 
privoňať - obrazne povedané - ku 
kvetom ľudových piesní, skladieb 
repete a moderných slovensko - 
českých pesničiek rôzneho žánru.

Na program sa oslávenkyne 
môžu tešiť presne v deň ich sviat-
ku - 8. marca o 17,00 h v sále mest-
ského kultúrneho strediska.

Dodajme, že impulzom 

k zrodu tradície MDŽ bol veľký 
štrajk 40 000 newyorských kraj-
čírok z textilných tovární v roku 
1908, ktoré bojovali za zrušenie 
desaťhodinového pracovného 
času, proti nízkym mzdám a zlým 
pracovným podmienkam. Roz-
hodnutie oslavovať Medzinárod-
ný deň žien nadobudlo reálnu po-
dobu na Medzinárodnej ženskej 
konferencii v Kodani v roku 1910.

Po prvýkrát sa v Českoslo-
vensku MDŽ oslavovalo v r. 
1921, počas II. sv. vojny bol tento 
sviatok zrušený - posledný raz sa 

oslavoval v r. 1938. Po roku 1948 
sa oslavy MDŽ obnovili.

Po nežnej revolúcii sa názory 
na tento sviatok začali rôzniť. Sú 
jeho zástancovia i odporcovia.

Jedno je však isté, darovanie 
kvetu, vľúdne slovo a úcta, a to 
nielen jeden deň v roku, určite nič 
nepokazia, práve naopak.

MESTO ŽENÁM 

OSOBNOSTI MARCA
Gabriela SCHILLEROVÁ (30. 3. 1924 - 1993) –

maliarka. Ťažiskom jej tvorby bola maľba kvetinových 
zátiší. Zomrela v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom:
rodáčka – 95. výročie narodenia.

Ján CHORVÁT (2.3.1869 - 11.6.1941) – pedagóg, 
náboženský spisovateľ. Narodil sa vo Višňovom. Zomrel 
v Starej Turej. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie 
– 150. výročie narodenia.
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„GRASALKOVIČ“ ONEDLHO S NOVÝM NÁJOMNÍKOM
Grasalkovičov palác v Bratislave bude mať čo 

nevidieť nového nájomníka, novú hlavu štátu. Voľ-
by prezidenta SR sa uskutočnia 16. marca od 7,00 
do 22,00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kan-
didátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov, bude sa druhé kolo volieb 
konať 30. marca od 7,00 do 22,00 h.

Právo voliť prezidenta SR má občan Sloven-
ska, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň 
konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho 
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zo-
zname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svoj-
ho trvalého pobytu (v našom prípade Mesto Nové 
Mesto nad Váhom) o vydanie hlasovacieho preuka-
zu (HP). Obec na základe žiadosti voličovi vydá HP 
a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou 
o vydaní HP. HP oprávňuje na zápis do zoznamu vo-
ličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi HP len na ten deň konania 
volieb, ktorý uviedol vo svojej žiadosti. Môže požia-
dať o vydanie HP na 1. i 2. kolo volieb súčasne. Táto 
požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie HP troma spô-
sobmi: buď osobne, a to najneskôr posledný pra-
covný deň pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
15. 3.; pre 2. kolo volieb najneskôr 29. 3.) v úrad-
ných hodinách obce. Obec vydá HP bezodkladne. 
Takisto môže oň požiadať v listinnej forme alebo 
elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie HP bola 
doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pre-
do dňom konania volieb (t.j. pre 1. kolo to bolo do 
25. 2.; pre 2. kolo volieb je to najneskôr do 11. 3.). 
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom 
sídle e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: 
meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, 

adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, 
na ktorú obec doručí HP (ak je odlišná od adresy 
trvalého pobytu).

O vydanie HP možno požiadať aj prostredníc-
tvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr 
v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. naj-
neskôr 15. 3.; pre 2. kolo najneskôr 29. 3.). Žiadosť 
musí obsahovať už uvádzané údaje o voličovi.

Obec zašle HP voličovi doporučenou zásiel-
kou Do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, 
najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. 
Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti 
uvedie, že HP prevezme iná osoba, musí v žiados-
ti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho 
preukazu (OP). Táto osoba je povinná prevzatie HP 
potvrdiť svojím podpisom. Podpis voliča na žiados-
ti nemusí byť úradne osvedčený.

Volič, ktorému bol vydaný HP, môže voliť aj vo 
volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho tr-
valého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. 
HP je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého 
dátum je na ňom uvedený a len spolu s OP.

SPÔSOB HLASOVANIA
Po príchode do volebnej miestnosti (VM) je 

volič povinný preukázať okrskovej volebnej komi-
sii (OVK) svoju totožnosť predložením OP. Ak bol 
voličovi na jeho žiadosť vydaný HP, predloží ho spo-
lu s OP. HP mu OVK odoberie. Potom zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu 
hlasovací lístok (HL) a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky obce, čo volič potvrdí 
v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR 
a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miest-
nosti, preukáže svoju totožnosť predložením sloven-
ského cestovného dokladu a súčasne OVK predloží 
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.
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KDE BUDEME VOLIŤ
VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1: volebná  miestnosť 

(VM): ZŠ kpt. Nálepku 12. Ul.: Ctiborova, Fándly-
ho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťan-
ská, Tichá, Vysoká, Zelená.

 VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2: VM: ZŠ kpt. Nálepku 
12. Ul.: Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, 
Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, 
Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela Jurko-
viča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná. 

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3: VM: ZŠ Tematín-
ska 1. Ul.: Tematínska, Ulica Viktora Bilčíka.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4: VM: Bilingválne 
gymnázium, Štúrova 31. Ul.: Bajzova, Bernolákova, 
Bratislavská, Fraňa Kráľa, Langsfeldova, Považská, 
Sasinkova, Svätoplukova, Šoltésovej.  

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 5: VM: SOŠ Jánošíko-
va 4.Ul.: Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Jáno-
šíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňan-
ského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, 
Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova.

 VOLEBNÝ OKRSOK Č. 6: VM: SOŠ Weisse-
ho 1. Ul.: J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, 
Ul. gen. Ivana Institorisa.

 VOLEBNÝ OKRSOK Č. 7: VM: SOŠ Weisse-
ho 1.Ul.: Javorinská, SNP. 

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 8: VM: ZUŠ Štúrova 
31. Ul.: Čachtická, Jesenského, Jilemnického, M. R. 
Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, Škultétyho, 
Štúrova.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 9:  VM: klub dôchod-
cov 1. mája 12. Ul.: 1. mája, Čsl. armády, D. Štubňu, 
Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, Júliusa Gábriša, 
Komenského, Námestie slobody, Obrancov mieru, 
Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku. 

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 10: VM: MsKS, 
Hviezdoslavova 4. Ul.: Benkova, Dibrovova, Dukel-
ská.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 11: VM: MŠ Hviezdo-
slavova 12.  Ul.: Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, 
Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol. 

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 12: VM: SPŠ Bzinská 
11. Ul.: Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, On-
dreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ul. 
Miroslava Ďuržu, Ul. Janka Bernovského.

 VOLEBNÝ OKRSOK Č.13: VM: bývalé TSM,  
Klčové  34. Ul.: A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Ho-
lubyho, Vajanského, Záhradnícka. 

VOLEBNÝ OKRSOK Č.14: VM: ZŠ Odbo-
rárska 10. Ul.: Košikárska, Malinovského, MESTO 
Nové Mesto nad Váhom, Odborárska, Robotnícka, 
Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I, Zelená voda II.

VOLEBNÝ OKRSOK Č.15: VM: ZŠ Odborár-
ska 10.  Ul.: Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Ču-
lenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, 
Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri 
záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Sr-
nianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná. 

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu HL. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, OVK 
hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore volič na HL zakrúžkuje 
poradové číslo len jedného kandidáta, ktorému sa 
rozhodol odovzdať svoj hlas. Ak zakrúžkuje viac po-
radových čísiel, HL je neplatný. Upravený HL vloží 
volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu OVK vydá za nespráv-
ne upravený HL iný. Nesprávne upravený HL musí 
volič vložiť do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených HL. Inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť HL pre zdra-
votné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať, 
alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutoč-
nosť OVK, má právo vziať si so sebou do priestoru 

určeného na úpravu HL inú osobu, aby podľa jeho 
pokynov a zákona upravila HL a vložila do obálky. 
Takouto osobou nemôže byť člen OVK. Obidve 
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na 
úpravu HL člen OVK poučí o spôsobe hlasovania 
a o skutkovej podstate trestného činu marenia prí-
pravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postih-
nutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže 
ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie 
však člen OVK.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvo-
dov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb 
OVK o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia 
zriadená.
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Šiesty charitatívny ples 
Nového Mesta nad Váhom je 
dodnes v spomienkach jeho 
účastníkov. Podľa odozvy patril 
k doteraz najlepším novomest-
ským plesom (hoci aj na adresu 
predchádzajúcich ročníkov zne-
li chvály). Zaspomíname si naň 
prostredníctvom fotoriportu 
Lenky Vávrovej.

Vkusne a esteticky uprave-
né stoly čakali na návštevníkov 
plesu (1). Pred vstupom do sály 
ich osobne vítali primátor mesta 
Ing. J. Trstenský s manželkou 
Ľubicou s kvetom pre nežnejšie 
polovičky (2).

Po príhovore primátora 
mesta k prítomným v sále so 
zvýraznením charitatívneho 

rozmeru plesu malým preddav-
kom k plesovej nálade boli tance 
mladých tanečníkov z RT Dance 
v spolupráci s CVČ pod vedením 
majstra SR v spoločenských tan-
coch R. Pavlíka (3).

Potom už moderá-
torská dvojica Ľ. Trauten-
berger a M. Klímová (4) 

vyzvali manželov Trstenských, 
aby úvodným valčíkom otvorili 

Šiesty charitatívny ples, postupne 
sa k nim pridávali ďalšie páry (5).

S veľkým úspechom sa 
stretlo vystúpenie hosťa plesu - 
HS ABBA WORLD REVIVAL
z Prahy. (6)

Nechýbalo ani fotenie pred 
Roll Up-om s podtlačou charita-
tívneho plesu (7).

NOVOMESTSKÝ PLES FOTOOBJEKTÍVOM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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BYŤ TU PRE ĽUDÍ, NIE NAOPAK

MANUÁL NA DAROVANIE PERCENT Z DANE

So začiatkom nového roka sa spája aj nástup 
nového prednostu Spoločného úradu samosprávy 
(SÚS) v Novom Meste nad Váhom. Po úspešnom 
výberovom konaní, ktoré prebehlo v septembri až 
novembri, primátor mesta do tejto funkcie vyme-
noval Ing. Jána Koreňa.

Po krátkom pôsobení na novom poste sme 
Ing. J. Koreňa oslovili so žiadosťou, aby sa našim 
čitateľom v stručnosti predstavil a priblížil nám 
svoje plány a zámery z pozície šéfa SÚS.

-Do funkcie prednostu SÚS som nastúpil 
dňom 1. januára. Do júla 2015 som pôsobil pod 
Tatrami, v obci Liptovská Teplička, kde som pra-
coval na obecnom úrade. Vykonával som agendu 
spojenú s chodom stavebného úradu pre tri obce. 
V júli 2015 som sa spolu s rodinou presťahoval do 
Bošáce, kde bývam dodnes.

V decembri 2015 som nastúpil pracovať 
v SÚS v Novom Meste nad Váhom na pozíciu re-
ferenta oddelenia stavebného poriadku. O necelý 
polrok, v máji 2016, som sa stal vedúcim odde-
lenia stavebného poriadku na SÚS. Naďalej som 
vykonával činnosti súvisiace so zabezpečením 
plnenia prenesených a originálnych výkonov úloh 
štátnej správy na úseku stavebného zákona pre 
päť obcí a mesto Nové Mesto nad Váhom.

Mojou prioritou vo funkcii prednostu SÚS 
je úrad viesť zodpovedne a uplatňovať proklient-
ský prístup. Budem sa usilovať znížiť úradnícku 
byrokraciu a nastaviť otvorenosť a ústretovosť ku 
klientom, ktorí prídu vybavovať rôzne úkony z ob-

lasti stavebného poriadku, štátneho fondu rozvoja 
bývania, opatrovateľskej služby a školstva.

Presadzujem názor, že sme tu pre ľudí, a nie 
naopak. Úlohou SÚS je pomôcť pri hľadaní čo naj-
lepšieho riešenia problémov, požiadaviek a hľada-
nie východísk niekedy z veľmi komplikovaných 
situácií.

Ďalšou z mojich priorít je viesť SÚS k elek-
tronizácii, aby klienti nemuseli k podaniam 
(žiadostiam a návrhom) predkladať množstvo 
papierov. V neposlednom rade chcem nadviazať 
dobrú spoluprácu so všetkými spolupracujúcimi 
inštitúciami, a samozrejme, s primátorom mesta 
a starostami obcí, ktoré patria do SÚS. -

Ing. J. Koreňovi držíme palce, aby spomínané 
predsavzatia a zámery do bodky naplnil.

Chcete darovať percentá z dane a neviete, ako 
postupovať? Závisí to od toho, či ste zamestnanec, 
fyzická alebo právnická osoba. Ponúkame vám 
stručný „manuál“ pre zamestnanca, ďalšie pod-
robnosti nájdete na internete.

ZAMESTANEC mal do 15. februára požiadať 
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň, tiež je potrebné 
požiadať ho, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie 
o zaplatení dane. Z neho si viete zistiť dátum za-
platenia dane a vypočítať: a) 2% z vašej zaplatenej 
dane – to je max. suma, ktorú môžete v prospech 
prijímateľa poukázať, ak ste vlani neboli dobro-
voľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali me-
nej ako 40 h. Táto suma však musí byť minimálne 

3 €; b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v r. 2018 
odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a zís-
kate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, 
pre ktoré ste vlani dobrovoľnícky pracovali. Údaje 
o vami vybratom prijímateľovi 2 (3)% napíšte do 
Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete po-
ukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste 
mu zaslali svoje 2%, resp.3%, zaškrtnite v tlačive 
príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Obe 
tieto tlačivá - Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 
30. apríla na príslušný daňový úrad.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílo-
hou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je 
aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 h dobrovoľ-
níckej činnosti.                -r-
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Pred 35 rokmi, v roku 1984, 
sa z iniciatívy akad. soch. Mila-
na Struhárika a akad. mal. Jána 
Mikušku v našom meste zrodili 
Návraty do Nového Mesta nad 
Váhom.

V kultúrnom stredisku sa 
odvtedy pravidelne v päťročných 
intervaloch organizujú kolektívne 
výstavy profesionálnych výtvarní-
kov spätých s naším mestom a re-
giónom.

Na prvej výstave sa prezento-
valo 16 autorov, v súčasnosti je ich 
viac ako päťdesiat. Za pôsobenia 
akad. mal. Jána Mikušku na poste 
riaditeľa MsKS sa umelecké zo-
skupenie Návraty rozvíjalo a roz-
rastalo, usporadúvali sa pravidel-
né výstavy, vytvoril sa zbierkový 
fond a na pôde novomestského 
stánku kultúry sa založila Galé-
ria P. Matejku s prezentáciou diel 
profesionálnych výtvarníkov - ná-
vratistov. Aj pod vedením PhDr. 
Evy Grznárovej tradícia a aktivity 
Návratov úspešne pokračovali, 
rozšírené o každoročne organizo-
vané spomienkové stretnutia na 

niektorého zo zosnulých výtvar-
níkov. Spomienkové večery sa 
organizovali a verme, že sa budú 
i naďalej usporadúvať nielen pre 
priateľov a známych návratistov, 
ale pre všetkých ľudí, ktorí majú 
záujem o históriu a kultúru náš-
ho mesta a chcú sa viac dozvedieť 
o osobnostiach z oblasti umenia, 
ktoré ho reprezentujú a ktorých 
tvorba naše mesto zviditeľňuje.

Rozvoj aktivít a nárast členov 
zoskupenia si vlani vyžiadali pre-
transformovanie voľného zosku-
penia výtvarníkov na občianske 
združenie profesionálnych umel-
cov, ktorého zmyslom je naďalej 
podporovať tradičné aktivity Ná-
vratov v MsKS pod gesciou mesta, 
ale vyvíjať aj nové aktivity.

Cieľom združenia je uspora-
dúvanie stretnutí, organizovanie 
výstav, prezentácie a propagácie 
tvorby členov OZ. Podporuje aj 
spomínané usporadúvanie tra-
dičných kolektívnych výstav tvor-
by výtvarných umelcov spätých 
s regiónom Nového Mesta nad 
Váhom v päťročných cykloch pod 

názvom Návraty do Nového Mes-
ta nad Váhom. Rovnako tak aj or-
ganizovanie individuálnych výstav 
tvorby výtvarných umelcov spä-
tých s novomestským regiónom 
v ročných intervaloch.

Združenie podporuje a propa-
guje umeleckú tvorbu (výtvarnú, 
literárnu, hudobnú, divadelnú, fi l-
movú…) umelcov spätých s regió-
nom Nového Mesta nad Váhom. 
Jeho poslaním je aj možnosť kon-
frontácie tvorby umelcov vo vnútri 
združenia, možnosť rozvíjania 
vzájomnej výtvarnej komunikácie, 
ale aj snaha o podchytenie mla-
dých začínajúcich tvorcov.

Cieľom je aj prezentácia a pro-
pagácia umeleckej tvorby a rozvíja-
nie kultúrneho povedomia v rámci 
regiónu, ale aj zveľaďovanie kul-
túrno - spoločenských a výchov-
no-vzdelávacích pomerov v SR.

Chceme vysloviť nádej, že 
podpora OZ Návraty do Nového 
Mesta nad Váhom verejnosťou 
a dôvera v jeho aktivity udrží vy-
sokú úroveň Návratov aj v budúc-
nosti.

Pri príležitosti Dňa učite-
ľov, ktorý si na Slovensku pri-
pomíname 28. marca, v deň 
narodenia Jana Amosa Komen-
ského, učiteľa národov, teológa, 
fi lozofa, pedagóga a spisovate-
ľa, mesto vzdá hold a vďaku pe-
dagogickým pracovníkom a ich 
neľahkému učiteľskému chle-

bíčku pri vzdelávaní a výcho-
ve detí a mládeže kultúrnym 
programom v mestskom kultúr-
nom stredisku.

Mimochodom, Svetový deň 
učiteľov vyhlásilo UNESCO 
pred štvrťstoročím v roku 1994 
ako pripomienku Charty učite-
ľov z roku 1966.

NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM

KU DŇU UČITEĽOV

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
TSM uskutočnia v marci zber nebezpečného odpadu. Ide o taký odpad, ktorý má jednu alebo viac 

nebezpečných vlastností (výbušnosť, oxidovateľnosť, horľavosť, dráždivosť, toxicita…).
Zber sa uskutoční 26. a 27. marca od 14,00 do 18,00 h na týchto zberných miestach:
26.marca: parkovisko pri križovatke ulíc: Slnečná - Zelená, Ul. Javorinská - parkovisko pri športovej 

hale a Lesnícka ul. – parkovisko pri MŠ.
27.marca: Ul. Slovanská - nákladná vrátnica do bývalého OBAL-u, Ul. Benkova – parkovisko pri 

skleníkoch TSM, Ul. Mnešická - parkovisko pri bývalej Salvii, Ul. Hollého - KBV - trhovisko.
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Na doskách Divadla Jonáša 
Záborského (DJZ) v Prešove sa 
pohybuje neuveriteľných šesť 
desaťročí. Kveta Stražanová, ro-
dáčka z Trenčianskeho kraja (* 
Zemianske Kostoľany 10. mája 
1942), sa na ne po prvýkrát po-
stavila ako 17- ročná. Mala po 
maturite na „jedenásťročenke“, 
písal sa r. 1959.

Kvôli hereckej kariére sa 
s ňou do Prešova presťahova-
la celá rodina. Jej maminka, 
Pražáčka, túžila z nej mať he-
rečku. Napísala do DJZ, že jej 
dcéra chce ísť na konkurz, ale od-
poveď neprichádzala. Preto keď 
sa v novinách objavil inzerát na 
tanečnice a speváčky do Poddu-
kelského ľudového umeleckého 
súboru, neváhala ani chvíľku. 
Prijali ju do speváckej i tanečnej 
zložky. Deň predtým, ako mala 
podpísať zmluvu na 10 rokov, 
dostala pozvanie na konkurz do 
DJZ. Zvolila si milované divadlo. 
Na konkurze mladá dievčina, 
neznalá pomerov, pohorela, do 
činohry ju nezobrali. Ale prijali 
ju do speváckeho zboru. Zotr-
vala tam pol druha roka. Všetko 
zmenil pohotový záskok za Riu 
Čalkovskú, ktorá v deň premiéry 
dostala zápal slepého čreva. Kve-
ta Stražanová vedela naspamäť 
celé predstavenie, chodila totiž 
na druhý balkón, ktorý bol - ako 
sa sama vyjadrila - jej vysokou 
školou divadla. Odvtedy je v či-
nohre.

Nikdy nemala vysnívanú 
postavu. Vždy prijala to, do 
čoho ju obsadili. Na scéne DJZ 
dostávala veľké postavy a hrala 
po boku známych hercov. Napr. 
v Rómeovi a Júlii hrala s Ivanom 
Palúchom. Zahrala si Kleopatru, 
Annu Kareninovú, Máriu Tudo-
rovú, Katarínu v Skrotení zlej 

ženy aj Hanku Čajkovú v Hájni-
kovej žene a mnoho ďalších rolí 
po boku rôznych hereckých part-
nerov. Najviac a najradšej hráva-
la s Jožom Stražanom, aj keď ešte 
nebol jej manželom.

Ušli sa jej pekné postavy aj 
v televízii a vo fi lme…Najradšej 
si spomína na päťdielny seriál 
Nepokojná láska, fi lm Sebechleb-
skí hudci, ktorý v televízii dávajú 
každé Vianoce, ako Popolušku. 
Spolu s manželom si zahrali aj 
v TV seriáli ZOO.

Nielen herectvo, ale i reálny 
život jej do cesty prihral mno-
hé nečakané situácie. Vedno 
s manželom dali domov brato-
vým deťom. Boli tínedžeri, keď 
prišli o mamu a herečkin brat žil 
vtedy v emigrácii. Stražanových 
dcérka Barbara mala v tom čase 
rok. Spolu s potomkami z prvých 
manželstiev vychovávali päť detí.

Rada relaxuje v lone krásnej 
prírody na chalupe vo Vysokej 
(okres Sabinov). Okolitú kraji-
nu zachytáva na plátno. Sama 
namaľovala ornamenty okolo 
okien ich drevenice. Balzamom 
na dušu je pre ňu i hudba, kraľuje 
v nej Queen. Rada má i opery.

Predstaviteľka moderného, 
psychologicko-realistického he-
rectva so zamatovým hlasom je 
jednou z najvýraznejších herec-
kých osobností mimobratislav-
ského divadelníctva. Jej herectvo 
spočiatku nadväzovalo na tra-
dičnejšiu líniu psychologického 
realizmu, ktorému bola vlastná 
spontánnosť, intuitívnosť a emo-
cionalita.

Počas 60-ročnej kariéry 
stvárnila rôznorodé postavy 
z diel domácej i zahraničnej 
proveniencie.

Svoje dramatické umenie 
predviedla v kreáciách zložitých 

ženských hrdiniek, akými boli 
napr.: Hana Čajková (Hájnikova 
žena, 1965) alebo Roxana (Cyra-
no z Bergeracu, 1977). Komedi-
álny talent preukázala v komédii 
Harold a Maude (2001), ktorú 
uviedlo Štátne divadlo Košice. 
Na košickej scéne zažiarila aj ako 
Mag Folanová v hre Krásavica 
z Leenane, za ktorú v r. 2005 do-
stala výročnú cenu Literárneho 
fondu v oblasti divadla.

Na fi lmovom plátne debu-
tovala v r. 1963 v poviedkovom 
fi lme Tvár v okne. Zahrala si 
aj v historickej snímke Skrytý 
prameň (1973), v komédii Se-
bechlebskí hudci (1975), v dráme 
Hodiny (1980) a v televíznom 
fi lme Nepokojná láska (1975), 
kde sa objavila po boku Júliusa 
Pántika.

Kveta Stražanová je lau-
reátkou viacerých divadelných 
ocenení a nositeľkou titulu zaslú-
žilá umelkyňa z r. 1989. Štátne 
vyznamenanie Pribinov kríž II. 
tr. jej v r. 2003 udelil prezident 
SR – získala ho za významné zá-
sluhy v oblasti divadelnej, fi lmo-
vej a rozhlasovej tvorby.

K doterajším oceneniam 
jednej z najvýznamnejších mi-
mobratislavských herečiek 7. 
apríla pribudne KVET TÁLIE, 
v histórii Festivalu A. Jurkovičo-
vej v poradí osemnásty.

ŠESŤ DESAŤROČÍ NA DIVADELNÝCH DOSKÁCH
Kvet Tálie prevezme Kveta Stražanová
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So sídlom v Novom Meste nad Váhom je 72 poberateľov 2(3)% z dane za rok 2018. O sedem viac ako vlani. Sú to:
Občianske združenia: 56. PRIESKUMNÁ SKUPINA KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE A SÚČASNOSTI, IČO: 42145988, Ul. 

1. mája 5; ACTIV KLUB, IČO: 36122734, Júliusa Gábriša 60/21; Agronovaz CAVALLI, IČO: 42026148, Priemyselná 2; Ateliér 
nápadov, o.z. IČO: 42278511, Zelená 2022/10; Atletika Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50858670, Bohuslavická ulica 2585/9; BOX 
- CLUB, IČO: 34017810, Športová 22; CANTABILE, zmiešaný spevácky zbor, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36131431, Dukelská 
14; Cerberos Gym, IČO: 36118559, J. Kollára 10; DAKO Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42019290, Dr. I. Markoviča 8; Dobrovoľný 
kolkársky klub, IČO: 34005811, Hostinec a kolkáreň u Komanov, Poľná 12; EQUAL LIFE, IČO: 50610210, A. Sládkoviča 2098/6; 
Futbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42015031, Športová 22; HOKEJ BULLDOGS MLÁDEŽ o.z., IČO 42278031, Ru-
žová 9; Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. IČO: 50040898, Zelená voda II.3204/203; Challenge-Me, IČO: 42142091, 
Športová 31; Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36129101,Ulica Miroslava Ďuržu 2728/36, Klub ťažkej atletiky 
Golem Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42374421 Odborárska ulica č. 1374/10; Klub železničnej nostalgie Bratislava východ, IČO: 
42145341, Piešťanská 1207/51; Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom, IČ0: 42140374, Javorinská ulica 1952/19; Mater-
ské centrum BAMBI, IČO: 42148189, Štúrova ulica 31; Mestská liga v malom futbale Nové Mesto nad Váhom, IČO 42277302, Te-
matínska 9; MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, IČO 42375177, Odborárska ulica 1374/10; Nádej 
pre komatóznych pacientov, IČO: 42150825, Javorinská 17; Naša Zabudišová, IČO: 50033051, Hurbanova 7; Návraty do Nového 
Mesta nad Váhom, IČO: 51275830, Hviezdoslavova ulica 468/4; NODAM – Združenie detí a mládeže, IČO: 37918095, Klčové 87; 
Novomestská kultúrna spoločnosť, IČO: 42145317, Hviezdoslavova 4; Novomestský SUPERBIKER, IČO: 42282314, Zelená č. 2; 
Občianske združenie „Srdiečka“ pri Materskej škole Hollého 3, IČO: 42145554, Materská škola Hollého 3; Občianske združenie 
chorých a zdravotne znevýhodnených občanov, IČO: 42281466, Tematínska 23; Občianske združenie na podporu športu - mlad-
ší žiaci Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50089200, Brigádnická 11; OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
42272815, Ul. Kollára 3; Pomôžeme deťom, o.z., IČO: 42165113, Ulica kpt. Uhra 1302/5; PREMENA, IČO: 51269309, Fándlyho 
ulica 875/5; Projekt Slamka, IČO: 42377226, Dr. I. Markoviča 7; Rodičovské združenie pri Základnej škole na ul. kpt. Nálepku č. 12 
v Novom Meste nad Váhom, IČO: 36120367, Základná škola ul. kpt. Nálepku č. 12; Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej 
škole, IČO: 173196170589, Štúrova č. 590/31; Rodinné centrum Manna, IČO: 42018803, J. Gábriša 2; Slovenská rada rodičovských 
združení Rodičovské združenie pri Materskej škole, IČO: 173196170760, Hurbanova 6; Slovenský skauting, 15. zbor Javorina Nové 
Mesto nad Váhom, IČO: 36120511, Partizánska č. 317/1; SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH - Okresné centrum 
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36122343, Tematínska 7; SLUHA, IČO: 42020395, Čulenova 2338/21; Sobor, IČO: 51086794, Te-
matínska 2548/9; Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34015647, 1. mája 21; Spoločnosť na 
pomoc osobám s autizmom v Novom Meste nad Váhom, IČO: 42013607, Kollára č. 3; Spolok dychová hudba BUČKOVANKA, 
IČO: 35593105, Športová 30; SRRZ - RZ pri IV. Základnej škole, IČO: 173196170188, Odborárska 1374/10; SRRZ - RZ pri Ma-
terskej škole, IČO: 173196170259, Poľovnícka 12; SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, IČO: 173196170269, 
Piešťanská 2262/80; SRRZ - RZ pri Gymnáziu M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, IČO: 173196171063, Športová 41; SRRZ - 
RZ pri Materskej škole, IČO: 173196170246, Dibrovova 1934/13; SRRZ-RZ pri Materskej škole, IČO: 173196171313, Hviezdosla-
vova 1262/12; Športovo strelecký klub – Strelecká akadémia PaedDr. Štefana Bumbála - Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42281130, 
Poľovnícka ulica 528/ 8; Športový klub polície pri Obvodnom oddelení PZ v Novom Meste nad Váhom, IČO: 36122611, J. Kollára 
13; Športový klub vzpierania Považan Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42139970, Tajovského 232/3; Telovýchovná jednota RIO 
team Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42018404, Záhradná 1;

Tenisový klub „KLIMATECH“ Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31201326, Piešťanská 55; Tenisový klub Zelená Voda, IČO: 
42018595, Izbická 29; TK NOVÁ GENERÁCIA, IČO: 42145741, Sasinkova č.545/21; ÚTULOK „NÁDEJ“ pre opustených a tý-
raných psíkov, IČO: 36123072, Klčové 41; VIDLOMET, IČO: 42016550, Hviezdoslavova 22; Volejbalový klub Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 34005668, Javorinská 19; Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Krajné, IČO: 001783490175, Klčové 40; 
Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného času Nové Mesto nad Váhom (RZ pri CVČ), IČO: 42144761, Štúrova 31, Zdru-
ženie rodičov detí Spojenej školy sv. Jozefa, IČO: 50529111, Klčové č. 87; Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole, Bzinská 
11, Nové Mesto na Váhom, IČO: 42147590, Bzinská 11; Združenie rodičov pri ZŠ Tematínska, IČO: 51007240, Tematínska ulica 
2092/1; Život s dúhou v srdci, IČO: 42282110, Bernolákova 14/604.Neinvestičný fond: „ZDRAVIE V NÚDZI n.f.“, IČO: 36119351, 
Štefánikova č.1;

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: Považská akadémia vzdelávania n.o., IČO: 36119172,Trenčianska 
1880/20; Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. IČO: 45734445, Hviezdoslavova 36.

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, IČO: 00677574, Klčové 87.

PRIJÍMATELIA PERCENT Z DANE Z MESTA
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NA TÉMU: HUMOR JE ŽIVOT
Žijeme v turbulentnej a negatívnej dobe. Všade samé zlo,

nenávisť, zlosť, strach, znečistené prostredie, vojny…Ale kde je 
ľudskosť? Zachráňme sa smiechom! Pretože HUMOR JE ŽIVOT, 
nádej, radosť, optimizmus, veselosť a úsmev. Takúto, pre dnešnú dobu až archaic-
ky netradičnú tému zvolili organizátori pre jubilejný, už 20. ročník medzinárodného
bienále kresleného humoru a satiry – Novomestský osteň 2019.

Súťažné prehliadky kresleného humoru na Slovensku i vo svete dnes veľmi často
glosujú len ťaživé a smutné témy našej ľudskej civilizácie. Usporiadateľmi zvolená 
téma HUMOR JE ŽIVOT chce ukázať inú cestu…, azda aj cestu prežitia súčasnej
pospolitosti.

Slávnostné otvorenie medzinárodného bienále prác majstrov kresliarskej skratky
a vyhlásenie výsledkov bude v úvodný deň jubilejného - 40.

Novomestského jarmoku 13.septembra.   -ep-

Jubilejný 20. Novomestský osteň ’19

ZIMNÁ IDYLA, Foto: Mgr. J Šišovský

DERATIZÁCIA V MESTE
Primátor mesta na základe Príkazu č. 3/2019 

vyhlásil z dôvodu zabránenia premnoženia hlo-
davcov a za účelom predchádzania vzniku a šíre-
niu prenosných ochorení na území mesta

CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce na základe tejto výzvy sú 

povinné vykonať všetky právnické osoby, fyzické 
osoby s oprávnením k podnikaniu a fyzické osoby 
vo svojich objektoch v meste v termíne

od 11. marca do 31. marca.

Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením 
k podnikaniu sú povinné Mestský úrad v Novom 
Meste nad Váhom o vykonaní deratizácie písomne 
informovať do 30. apríla.

V záujme ochrany zdravia a pre prípad ná-
hodného požitia návnady upozorňujeme na nut-
nosť výrazného označenia miesta, kde je návnada 
umiestnená, spolu s uvedením názvu použitého 
prípravku a fi rmy, resp. osoby (meno, telefón), 
ktorá ošetrenie vykonala.

Ing. Jozef Trstenský

TSM NA LINKE
HOTLINE – 24 h tel. na nahlasovanie porúch, podnetov občanmi – formou telefonátu, SMS

alebo MMS: 0911 1 91501 alebo na e-mail: info@tsmnm.sk
ofi ciálny facebook TSM NMnV https://www.facebook.com/TSMNMNV/

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VYHLASUJE KASTING DO SÚŤAŽE

NOVÉ MESTO MÁ TALENT
13. MAREC O 16,00 h

CVČ, UL. ŠTÚROVA 590/31

KASTINGU SA MÔŽU ZÚČASTNIŤ JEDNOTLIVCI
I SKUPINY, KTORÍ V NIEČOM V YNIKAJÚ (SPEV, TANEC, HUDOBNÝ NÁSTROJ…)

VEKOVÁ HRANICA - NEOBMEDZENÁ.
INFORMÁCIE PRIAMO V CVČ ALEBO NA Č.T. 7712420
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STARÁME SA
O VAŠE ZDRAVIE

Po-Pia 7.00–17.00, So 8.00–12.00
Lekáreň Vo vilke oproti nemocnici



PROGRAMY MsKS

marec 2019

Do 22. marca vo výstavnej sieni MsKS 
potrvá výstava výtvarníkov B. Jánoša a L. Mar-
kuska s názvom JE DOBRÉ MAŤ KAMARÁ-
TOV, na ktorej predstavia svoje kresby a maľby.

10. marca o 14,30 a 16,00 h Divadielko 
galéria vo svojich priestoroch uvedie reprízu 
bábkovej rozprávky ZLATÁ PRIADKA.

Vstupné: 1,50 €.

11. marca o 18,00 h v sále MsKS sa usku-
toční brilantná tragikomédia z pera uznávané-
ho nemeckého dramatika.

Príbeh Otinka Molla divákom ukáže, ako 
sa z malého človiečika, ktorý tridsať rokov bez 
povšimnutia drie ako kôň, môže stať veľká ryba. 
Hoci aj starosta. Jedného dňa vlezie oknom do 
jeho bytu pofi derný „dobrodinec“, ktorý priná-
ša zmenu nielen do jeho života, ale aj do života 
jeho zúfalej manželky.

V sprievode karikatúrnych postavičiek sa 
stanete svedkami neuveriteľnej ľudskej naiv-
nosti a množstva komických situácií. Osobitý 
svet absurdného humoru a groteskných skečov 
budú korunovať vynikajúce herecké výkony, 
ktoré vám predvedú majstri hereckého remesla 
Miro Noga a Szidi Tobias. Po prvýkrát sa na ja-
visku bok po boku predstavia šarmantná hereč-
ka a jej syn, Krištof Tobias. Réžia: Karol Rédli.

VÝSTAVA Nenechajte si ujsť príležitosť stať sa súčas-
ťou originálnej grotesky s množstvom akcie, 
absurdných situácií a pútavého deja.

Vstupenky po 14 € si môžete zakúpiť online 
na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel. 
032 2856921.

BRAŇO JÁNOŠ, ĽUBO MARKUSEK 
MAĽBA, KRESBA JE DOBRÉ MAŤ KAMARÁTOV

DIVADIELKO GALÉRIA

GERT HOFMANN: STAROSTA 

19. marca o 18,00 h vo výstavnej sie-
ni MsKS sa uskutoční tretí koncert jarného 
abonentného cyklu, na ktorom sa predstaví 
zoskupenie ENSAMBLE MUSICA PER VOI.
Na koncerte s názvom HUDOBNÁ PRE-
CHÁDZKA STOROČIAMI odznejú skladby od 
baroka až po súčasnosť.

Ensamble Musica per voi je zoskupenie 
mladých umelcov, ktorých hudba je určená pre 
všetkých, ktorí milujú vážnu hudbu. Jeho reper-
toár tvoria skladby, ktoré sú pretransformova-
né a podané inak, ako ich poznáte.

Zoskupenie Ensamble musica per voi 
vzniklo na pôde Hudobnej a umeleckej aka-
démie J. Albrechta v Banskej Štiavnici v roku 
2016. Interpretuje tiež skladby od slovenských 
skladateľov, ktorých prezentuje aj za hranicami 
Slovenska.

21. marca o 19,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční vystúpenie divadelno - improvizač-
nej skupiny troch hercov, ktorými sú: Juraj 
„Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský 
a Stanislav „Stanley“ Staško.

Tri Tvorivé Tvory alebo 3T vznikli v r. 2004 
v Žiline. Improvizácie tvoria vždy na mies-
te na základe vylosovaných tém od divákov. 
Tí ich v priebehu hry svojimi reakcia-
mi menia a usmerňujú dej. Humor vzni-

VEČERNÝ KONCERT

TRI TVORIVÉ TVORY



Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
 18,30 h brušné tance
 18,30 h cvičenie pre ženy
  Spoločenský dom
Utorok 18,15 h (5. a 19. 3.) výtvar. kurz
  pre dospelých
 18,30 h latino tance
Streda 17,00 h a 18,15 h joga
 18,15 h (6. a 20. 3.) výtvar. kurz
  pre dospelých
 18,30 h  cvičenie pre ženy
  Spoločenský dom
Štvrtok 16,15 a 18,00 h joga

KURZY V MARCI

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

KLUBY V MARCI

ká priamo na javisku na podnet publika. 
 Vstupenky po 13 € si možno zakúpiť onli-
ne na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS,
č. tel.: 032 285 69 21.

3. apríla o 17,00 h v Divadielku galéria 
Poetická scéna Divadielka galéria uvedie hudob-
no – slovné pásmo Život sú slzy a smiech, radosť 
i žiaľ… Prózu a poéziu na tému žena recituje
Bibiana Kincelová.

Na 15. apríla o 17,00 h MsKS – MsK L.V. 
Riznera vo svojich priestoroch pripravuje ako 
príspevok k 100. výročiu úmrtia jednej z naj-
významnejších osobností našich dejín besedu 
so spisovateľom Jozefom Banášom o jeho naj-
novšej knihe s názvom: PREBIJEM SA! s podti-
tulom: ŠTEFÁNIK. Muž železnej vôle.

J. Banáš v obsažnom, vyše 470 – stranovom 
diele sa pokúša odhaliť najväčšie tajomstvá 
spojené s gen. M.R. Štefánikom a jeho dobou. 
V románe sa dozviete napr. to, aký svetový re-
kord vytvoril a či sa stretol s Dubčekom. Prečí-
tate si o tom, o čom hovoril s Tolstým a prečo 
necestoval Titanicom, hoci to mal v pláne a ďal-
šie zaujímavosti.

POETICKÁ SCÉNA DIVADIELKA GALÉRIA
ŽIVOT SÚ SLZY A SMIECH, RADOSŤ I ŽIAĽ ...

MsKS – MsK Ľ.V. RIZNERA
K 100. VÝROČIU ÚMRTIA M.R. ŠTEFÁNIKA
PREBIJEM SA!

27. apríla o 18,00 h MsKS uskutoční kon-
cert Lenky Filipovej s hosťami.

Vstupenky do 18 € si môžete  zakúpiť onli-
ne na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. 
tel.: 032 285 69 21.

LENKA FILIPOVÁ

PRIPRAVUJEME

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-

práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 
8  pokračuje v projekte Bezplatnej právnej po-
radne. Najbližšie termíny stretnutia s advoká-
tom sú 14. a 28. marca o 17,00 h v MsKS.
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www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk

Po - Pia 6:00 - 18:00 h   So 6:00 - 13:00 h   Ne 8:00 - 12,30 h Kontakt: 032 / 771 01 17

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

Žena vo svojej role priateľky, milenky, manželky, 
matky, starej mamy je spojená dominantnou túžbou po 
láske, čo vystihuje úryvok z mojej tvorby Žena je stvore-
ná pre lásku.

ŽENA
Je stvorená pre lásku. Lásku prijíma, v sebe rozmno-

žuje a odovzdáva ďalej. Láska, ten nádherný cit, musí byť 
v nej, musí ho cítiť, jednoducho preň dozrieť. Vymedziť 
určité obdobie, kedy žena dozrieva, je takmer nemožné. 

Preto pre hrdinky v mojej knihe nie je podstatný vek, 
vzdelanie, povolanie či spoločenský vzostup. V čom do-
zrievajú, je ich duša, ona im určuje intenzitu šťastia, na-
pĺňa skutočným poznaním, učí ich žiť pre lásku, ten cit, 
za ktorým sa skrýva bolesť, utrpenie a odpustenie. Ak na-
priek tomu všetkému nevyhasne v žene plamienok lásky, 
je schopná odpustiť, milovať a dať priestor byť milovaná, 
môžeme povedať, že dozrela krásna ľudská bytosť.
ŽENA…     Mária Pomajbová, spisovateľka
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ČAS PLYNIE...

KNIŽNICA V MESIACI KNIHY

Sme obklopení prístrojmi, ktoré nám nahlas alebo ne-
hlučne odtikávajú čas. Hodinky na ruke, ukazovateľ času 
v mobile i na počítači, či rádiovým signálom kdesi z Frank-
furtu presne riadené nástenné hodiny. Ba keď cestou mestom 
z diaľky začujeme odbíjanie hodín a pozrieme na našu kostol-
nú vežu, tak aj z vežových hodín sa dozvieme, koľká bije.

Vieme čas presne merať - ale nikto z nás ho nevie 
zastaviť! Hovorí sa o starovekom gréckom fi lozofovi He-
rakleitovi, ktorý je vraj autorom slávneho výroku „pantha 
rei - všetko plynie, a preto nemôžeš vstúpiť dvakrát do tej 
istej rieky“, že keď si uvedomil plynutie a nestálosť všet-
kých vecí, zomrel napokon od smútku. Grécka mytológia 
nazývala čas slovom chronos a zobrazovala ho v podobe 
hada, ktorý požiera vlastný chvost a stále rastie. Čas, ktorý 
požiera bohov i ľudí. Chronos - proste ten neúprosne ply-
núci čas na našich hodinách…

Biblia sa na čas díva inak. Boh je Pánom času a je nad 
časom, lebo on ho stvoril a nám dal úlohy, ktoré máme 
naplniť v čase - naše povolanie, to osobitné poslanie kaž-
dého človeka, ktoré je neopakovateľné a originálne. Máme 
pochopiť, že čas sa nedá zastaviť. Dá sa len naplniť. Dobre 
ho využiť. Nezmeškať svoj život. Všetko je raz, všetko je 
v istom zmysle naposledy. Čas sa nevráti. Raz sa skončí 
a potom nastáva večnosť. Zvláštne! Večnosť, ktorej kva-

lita závisí od času, ktorý sme buď naplnili dobrom, alebo 
premárnili. Preto Biblia používa pre čas iné grécke slovo: 
kairos. Nemyslí tým astronomický čas na hodinkách, ale 
chápe čas ako najvhodnejšiu chvíľu niečo vykonať. Oka-
mih, v ktorom čosi nemáme zmeškať. Čas, v ktorom náj-
deme svoju spásu, ak sa pohneme cestou pokánia a viery 
v Boha. Okolo nás prechádza akýsi pomyselný vlak, vozne 
s Božou milosťou nás míňajú. Ale raz prejde aj ten posled-
ný. Nasadneš?

Mudrcovi dali tri otázky:
„Ktorý čas, ktorý človek a ktorý skutok je
v živote najdôležitejší?“
Odpovedal:
„Čas? Ten prítomný. Najdôležitejší človek?
Ten, ktorý stojí práve pred tebou.
A skutok? Tým je láska.“
Ďakujme Bohu za dar času, v ktorom môžeme milo-

vať, odpúšťať, rásť a dozrievať pre večnosť. Veľký dar, ale 
najneistejší zo všetkých. Dnes ho môžeš mať plným prie-
hrštím, zajtra už nemusíš. Tvoja večná budúcnosť závisí od 
toho, ako sa postavíš k prítomnému okamihu.

„Pomáhaj mi, Pane, aby som nepremárnil prítomnú 
chvíľu v márnom očakávaní na veľké chvíle (sv. Ján XXIII).

Blažej Čaputa, dekan

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera 
v Novom Meste nad Váhom pripravi-
la na marec, Mesiac knihy, opäť zaují-
mavé podujatia.

Menšie deti si pri návšteve kniž-
nice môžu v zábavnej súťaži pod ná-
zvom Rozprávočky z rybníka overiť, 
či poznajú správne názvy rozprávok. 
Väčšie deti si v zábavnom kvíze Li-

terárne a neliterárne zaujímavosti 
overia,- ako napovedá už samotný 
názov,- svoje znalosti nielen z lite-
ratúry. Tiež ponúkneme tradičné 
formáty, ako sú informačné besedy, 
besedy o regionálnych spisovateľoch 
a samozrejme, naši návštevníci sa 
dozvedia aj to, prečo je zrovna marec 
Mesiacom knihy. Už tradične sa naša 

knižnica zapojí do celoslovenskej akcie 
Týždeň slovenských knižníc, ktorej ju-
bilejný 20. ročník sa uskutoční od 4. do 
10. marca. V tomto týždni sa môžu noví 
záujemcovia zaregistrovať do knižnice 
zdarma a taktiež bude možné vrátiť 
dlhodobo upomínané dokumenty bez 
sankčných poplatkov.

Marta Stuparičová, vedúca MsK

BLÍŽI SA PÔSTNE OBDOBIE
Po veselom fašiangovom obdo-

bí, vrcholiacom najmä na dedinách 
pochovávaním basy, symbolu zá-
bavy, nastáva čas pôstu. Začína Po-
polcovou (nazývanou aj Škaredou) 
stredou, ktorá tento rok pripadne na 
6. marca.

V rímskokatolíckej liturgii je 
Popolcová streda prvým dňom pôst-
neho obdobia. Jej termín pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 

dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi 
pripadá Popolcová streda na 47. deň 
pred Veľkonočnou nedeľou.

Názov dňa pochádza zo zvyku 
páliť bahniatka z Kvetnej nedele z mi-
nulého roka. Takto získaný popol sa 
používa pri bohoslužbe Popolcovej 
stredy, kedy sú veriaci poznačení 
popolom v tvare krížika na čelo so 
slovami kňaza: Pamätaj, že si prach 
a na prach sa obrátiš, alebo Kajajte sa 

a verte evanjeliu. Je to symbol pokánia.
Popolcovou stredou začína 

pôstne obdobie a v tento deň je prís-
ny pôst. Je to pozvanie liturgie do 
nového liturgického roka. Nasledu-
júce dni nás privedú k Veľkej noci, 
pamiatke na umučenie, smrť a zmŕt-
vychvstanie Pána. Pripomína pomi-
nuteľnosť pozemského života. Sme 
pútnikmi na tomto svete, ktorí nesmú 
zabudnúť na svoj konečný cieľ.
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SKORŠIE VSTÁVANIE
Marec prináša niekoľko zmien. Po zime nastúpi jar a v posledný deň tohto mesiaca 

nás čaká skoršie vstávanie. 31. marca prejdeme zo zimného času na letný, kedy sa bude 
hodinová ručička posúvať z druhej hodiny rannej na tretiu hodinu. Znamená to, že bu-
deme o hodinu skôr stávať, čo spachtoši privítajú s nevôľou.

(Dokončenie z minulého vydania)
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nemusí po novom zriaďovať radu, ako 

svoj orgán, v bytových domoch, v ktorých je najviac osem bytov a nebytových priestorov. V prípade 
ak spoločenstvo nezriaďuje radu, vykonáva jej kompetencie zhromaždenie.

Správcom bytového domu môže byť fyzická alebo právnická osoba, pričom vlastníci uzatvárajú 
so správcom písomnú zmluvu o výkone správy bytového domu. Zmluvu o výkone správy podpi-
suje správca a osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, pričom 
podpisy týchto osôb musia byť úradne overené. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemôže 
zmluvu o výkone správy vypovedať. Správca je povinný zmluvu o výkone správy, prípadne jej zme-
nu doručiť každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia. 
Komunikáciu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcom bytové-
ho domu zabezpečuje zástupca, ktorý môže byť len jeden z vlastníkov.

V prípade, ak bolo uzatvorených viacero zmlúv o spoločenstve a/alebo zmlúv o výkone správy, 
platná je len v poradí prvá uzatvorená zmluva bez ohľadu na to, či išlo o zmluvu o spoločenstve alebo 
o výkone správy. Tu nastáva zmena, keď podľa predchádzajúcej právnej úpravy boli neplatné všetky 
zmluvy.

Správca alebo rada spoločenstva vlastníkov bytov má povinnosť minimálne raz ročne zvolať 
schôdzu vlastníkov. Správca alebo rada spoločenstva vlastníkov bytov má tiež povinnosť zvolať 
schôdzu, ak o to požiada minimálne jedna štvrtina vlastníkov, alebo predseda spoločenstva vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zvolanie 
schôdze. Ak si správca alebo rada svoju povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, alebo sa rada ne-
musí zriadiť, keďže v bytovom dome je menej ako osem bytov a nebytových priestorov, právo zvolať 
schôdzu má štvrtina vlastníkov a predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Termín konania schôdze musí byť určený tak, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čo najviac vlastní-
kov, pričom termín a program schôdze musí byť vlastníkom oznámený minimálne sedem dní vopred. 
Zo samotnej schôdze vlastníkov musí byť vyhotovená zápisnica. Zápisnicu musí ten, kto schôdzu zvo-
lal, do siedmich dní od konania schôdze zverejniť spôsobom obvyklým v bytovom dome.

Rozhodnutia schôdze vlastníkov sú záväzné pre všetkých vlastníkov, t.j. aj tých, ktorí s rozhod-
nutím nesúhlasili, alebo sa schôdze nezúčastnili. V prípade, ak pri hlasovaní na schôdzi došlo k rov-
nosti hlasov, alebo sa nedosiahla potrebná väčšina hlasov, rozhodne vo veci na návrh ktoréhokoľvek 
vlastníka súd. Vlastník, ktorý bol prehlasovaný, má právo sa do 30 dní od oznámenia výsledku hla-
sovania obrátiť na súd, aby vo veci rozhodol. Zároveň sa môže vlastník domáhať dočasného poza-
stavenia rozhodnutia schôdze, ktoré na súde napadol. Uplynutím 30-dňovej lehoty právo vlastníka 
obrátiť sa na súd zaniká. Vlastník, ktorý sa o výsledku hlasovania nemohol dozvedieť, má právo 
obrátiť sa na súd v lehote troch mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania.

Spracované k 30. 10. 2018                    JUDr. Adriana Ručkayová, www.akr.sk

K NOVELE ZÁKONA
O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  (II)
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Ako skoro každý deň i dnes pred večerom som 
sa šiel poprechádzať. Väčšinou je to trasa hore 
a dole námestím a cez park. Ako prvé, už skôr zo 
zvyku, sa najprv pristavím pri skrinke pohrebníc-
tva, ktorá je už veľa rokov vedľa predajne papier-
nictva. Pozriem sa, kto z mojich známych alebo 
nebodaj zo spolužiakov odišiel na onen svet. Poze-
rajúc na vystavené parte som sa nevdojak zamys-
lel nad tým, koľkože mi tých spolužiakov vlastne 
zomrelo. Začal som počítať všetkých zo základ-
nej a strednej školy, keď som sa dopočítal k číslu 
18. Ejha, konštatujem, to je akosi veľa. Koľkože 
to mám rokov, zadal som si otázku. Striaslo ma 
a hneď som si utrúsil pod nos. Prestaň, čo to máš 
za myšlienky! S okamžitým rozhodnutím pozrieť 
sa po výkladoch predajní a sem tam aj po terasách 
reštaurácií pokračujem vo svojej prechádzke.  
Zrazu som uvidel pred sebou mladý párik opretý 
o luxusné auto. Obaja oblečení podľa najnovšej 
módy a ona navyše ešte patrične ovešaná šperka-
mi. Zastal som, rozhodujúc sa, po ktorej strane 
auta ich obídem. Jej som odhadoval vek asi 17 
a jemu 19 či 20 rokov. Premýšľajúc nad tým som 
sa trochu preľakol, keď ju ten mládenec v jednom 
okamihu z ničoho nič zdrapol a začal veľmi náru-
živo bozkávať. Priznám sa, že som mal v prvom 
momente vážne obavy z toho, že ju zadusí. To už 
si ma ale všimol. Keď uvidel moju prekvapenú tvár 
s dosť odmeraným pohľadom, mi povie: „No, čo 
je, starec, čo pozeráte, máte s nami nejaký prob-
lém?“ „Ale vôbec nie“, odpovedám, pohladiac si 
zároveň svoje šediny na hlave. Iba som sa v jed-
nej chvíli obával o život vašej priateľky. To už sa 
však na mňa pozerala aj ona. S peknými belasými 
očami, ale dosť hrdým, a zároveň nevinným pohľa-
dom, povie: „Ujo, však ak vám na nás niečo preká-
ža, tak nám to pokojne povedzte.“ V prvom mo-
mente som lovil v pamäti, či to nie je nejaká moja 
príbuzná, keď ma oslovila ujo. Nakoniec som jej 
odpovedal: „Slečna, ak dovolíte, dám vám jednu 
radu do života. Či ju odo mňa prijmete, je len a len 
na vás.“ „Ale áno, pravdaže, len hovorte,“ vyzvala 
ma. Pokračoval som: „Zapamätajte si, že ak sa vás 
teraz váš milý nehanbí verejne a bez hanby bozká-
vať, neskôr sa nebude hanbiť vás ani biť. Prepáč-
te mi ešte jednu poznámku. Aj my sme boli ako 
študenti zamilovaní, ale pokiaľ si pamätám, svoje 
intímnosti sme nikdy nevystavovali na verejnosti. 
Ešte raz mi prepáčte.“ Keď som sa obchádzajúc 
ich auto rozhodol pokračovať v prechádzke, mlá-
denec, ktorý si medzitým stačil zapáliť cigaretu, 

mi pre istotu dosť sebavedome, asi viac - menej na 
rozlúčku, fúkol dym do tváre. To asi z úcty k „star-
covi “. Zrejme aby som dlho žil, keď sa hovorí, že 
údené dlho vydrží. To som si však už poznamenal 
iba sám sebe, skôr pre svoju útechu. Zároveň som 
usúdil, že to jeho sebavedomie bolo asi podmie-
nené luxusným autom, na ktoré si, vzhľadom na 
jeho vek, asi ťažko zarobil. Kráčal som ďalej popri 
lavičke, na ktorej sedeli dve staršie korpulentné 
dámy. Obe lízali zmrzlinu. Jedna zrazu hlesla na 
mňa: „Mladý pán, veru ste im to veľmi dobre po-
vedali. Však toto je SODOMA - GOMORA, ako sa 
dnes mladí chovajú. Určite raz príde na nich Boží 
trest.“ Pousmial som sa a v duchu som si pochva-
ľoval: No, Jarko, začína sa to pre teba nádejne. 
Najprv si bol starec, potom ujo a nakoniec mladý 
pán. Možno kým prídeš pod námestie, bude z teba 
šuhaj. Na konci ulice som zahol doprava okolo 
bývalej predajne textilu a kobercov. Len tak som 
sa ešte obzrel smerom k tomu miestu, kde som sa 
pred malou chvíľou stretol s tým párikom. Sedeli 
na lavičke. On nervózne fajčil a ona mu niečo dosť 
rázne hovorila. Tak som sa, pohľadom vracajúc až 
na fontánu, akosi zavŕtal do svojich spomienok 
čoby dôchodca. Ach, to boli časy, keď sme chodili 
na autobusovú stanicu do ohrady bufetu, kde bý-
vali tzv. čaje. Pravidelne hrával RESONET a big-
bítové kapely. Pamätám si, že sme často ovládali 
aj niektoré texty piesní od populárnych THE BE-
ATLES, ktoré sme si spievali spolu s kapelou. Boli 
sme tiež zamilovaní, hoci dosť často aj platonicky. 
Niektorí sme svojim láskam písali aj zamilované 
básne, i keď sme ich väčšinou snaživo opisovali 
od básnikov. Našim láskam to však nevadilo. Bola 
to naozaj krásna romantika. Je naozaj šťastím pre 
našu generáciu, že máme na čo pekné spomínať. 
Nie nadarmo sa hovorí: Spomienky sú rajom, 
z ktorého nás nikto nemôže vyhnať! Vtedy som si 
uvedomil, že v dnešných mladých akosi nieto ani 
kúska romantiky. Z televízie a časopisov sú denne 
sýtení sexom. Čo tam po láske. Keď je sex, príde 
aj láska. Pritom vôbec netušia, ako veľmi sa mýlia. 
Ich najväčšia tragédia však spočíva predovšetkým 
v tom, že si vôbec neuvedomujú skutočnosť, ako 
sú vlastne na poľutovanie aj z hľadiska perspektívy 
svojej staroby, ktorou teraz tak veľmi opovrhujú. 
Premýšľajúc ďalej som si spomenul na to, ako som 
posledných 13 rokov až do dôchodku pracoval na 
Strednej priemyselnej škole. Pamätám si, že kým 
som sa tam aklimatizoval, denne som nevychádzal 
z údivu nad chovaním dnešných študentiek a štu-

Ó, MLÁDEŽ NAŠA, TYS’ DRŽITEĽKOU RÁNA…
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dentov. Samozrejme, nie všetkých. Bolestné bolo 
pre mňa hlavne to, že som ako bývalý absolvent 
tejto školy podvedome začal porovnávať chovanie 
študentov vtedy a dnes. Musím povedať, že hlav-
ne chovanie študentiek ma šokovalo najviac. Cez 
„veľkú“ prestávku si niektoré automaticky vyhľa-
dali svojho frajera. Rozkročmo mu sadli na kole-
ná, aby sa mohlo začať úpenlivé bozkávanie, často 
aj s mobilom na uchu. Všimol som si, že to bolo 
tým mládencom väčšinou nepríjemné, až trápne. 
Na tomto všetkom ma však zaujala jedna skutoč-
nosť. Skoro každá druhá mala na krku dosť veľký 
zlatý krížik, ktorý sa im hompáľal na retiazke. Ho-
vorím si, čo to je? Veď kresťanská morálka hovorí 
celkom o niečom inom. Nevydržal som to. Podišiel 
som k jednému páriku, kde sa dievčina ešte stále 
„ bohorovne“ lepila na mládenca. Svojimi pohyb-
mi privádzala svojho frajera do trápnej situácie, 
čo bolo neskôr na ňom dosť viditeľné. Nahol som 
sa k nim a povedal: „Prepáčte mi, ale ak ste si ne-
všimli, už zvonilo po prestávke.“ Najprv sa drzým 
pohľadom pozrela na mňa. Potom ešte, zrejme ako 
ranu z milosti, vrazila mládencovi na ústa „fran-
cuzák“, za ktorý by sa veru nehanbila ani sláv-
na fi lmová hviezda B.B. Až potom sa postavila. 
Hovorím jej: „Slečna, prepáčte, veríte v Boha?“ 
„Nie, prečo?“ „Ja len, že keď máte na krku retiaz-
ku s veľkým krížikom. Ak to náhodou neviete, je to 
symbol kresťanov.“ „No a čo má byť?!“, zvrieskla 
na mňa nahnevane, „máte s tým problém?“ Zrej-
me to bol dôsledok toho, že som ich vyrušil v tom 
náruživom opojení. Okamžite som k nej pristúpil. 

Cúvla.  V prvom momente, chytiac sa za líce, sa asi 
zľakla, že jej vylepím facku. Zrejme preto sa dosť 
rýchlo pohla smerom ku schodišťu. Odtiaľ na mňa 
ziapla: „Neviem, kde žijete, ale mali by ste vedieť, 
že mám ten krížik preto, lebo je to moderné. Skoro 
všetky spolužiačky ho preto nosia.“ Potom rýchlo 
utekala hore. Chvíľu som stál ako obarený. Pozrel 
som sa na mládenca, ktorý sa zjavne, z určitých 
dôvodov, hanbil vstať. Sám pre seba som si pove-
dal: „ Konečne to už viem. Toto je teda tá „demok-
racia so slobodou vierovyznania,“ po ktorej tak 
naše cirkvi celé roky túžili. Zrazu som zo spomie-
nok precitol do reality. Domýšľajúc si hovorím: 
„Tie dve mali tuším pravdu, že sa naozaj blíži tá 
SODOMA – GOMORA. A ten trest Boží? Keď sa 
to tak vezme, iné si tí mladí ani nezaslúžia, ak sa 
včas z toho nespamätajú.

Tým sa dnešná moja prechádzka skončila. Ani 
som v tom zamyslení nezbadal, že už stojím pred 
činžiakom, kde bývam. Pozrel som sa ešte na tú 
jasnú podvečernú oblohu a v duchu som poďako-
val tomu hore: „Pane Bože, ďakujem ti za starobu. 
Ty si ani nevieš predstaviť, ako som rád v tomto 
dnešnom svete tým „starcom“. A tak som, hoci 
dnes trochu nezvykle, ukončil defi nitívne svoju 
prechádzku. Odomkol som si dvere do bytu a tešil 
sa, že som už doma v tom „slobodnom a demokra-
tickom štáte“.

Na záver jedno čínske príslovie: „Ak ti leží na 
srdci blaho tvojich detí, daj im zakúsiť trochu zimy 
a hladu.“

Jaroslav Lysák

Keď človek stratí rodičov, 
zbiera lásku, dobro ako kvapky 
rosy letiace vzduchom. Zosta-
ne akoby bez koreňov, akoby 
kvetom vo váze, kým sa znova 
nezorientuje, kým znova niekde 
nezapustí svoje korene.

Vždy ma určitým spôsobom 
fascinovalo dielo Vincenta van 
Gogha. A tak moja sestra Anka, 
vtedy študentka na umeleckej 
škole, dnes už výtvarníčka a ma-
liarka Anna Bajzíková-Hladká, 
mi z nejakého časopisu odmaľo-
vala jeho obraz Slnečnice. Mame 
sa tiež veľmi páčil. Zakrátko nás 
opustila. A vtedy pohľad na tento 

obraz evokoval vo mne ďalší ob-
raz. Obraz nás štyroch detí, ako 
stáli nad tou, ktorá už nadobudla 
pokoj vecí. Ruka mi klesla na pa-
pier a napísala:

KVAPKY ROSY

MAME

Jadrá plné, obťažkané líce.

Oblé tvary kvetu a dary ducha

van Goghovej slnečnice…

 

Odišla.

Priskoro je tu plnosť času.

A z lásky náhle zmarenej,

dozrieva v nich, čo bolo v nej.

Ťarcha, čo padla na ich plecia

bola priveľká,

aj keď už trocha rozumeli

veciam…

Ich hlávky dole zvesené

nemajú už viac korene.

Či preto hľadia do zeme,

aby tam našli stratené?

Či maľované sú adresne:

prázdnota stúpa dohora,

kým plnosť hlbšie poklesne…

Jozefína Hrkotová-Hladká
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S O B Á Š E  V  J A N U Á R I
 Robert Kimle a Denisa Slezáková

Marian Pisca a Diana Mihalčinová

Nina Klokočíková
Alex Rzavský

Adam Školuda
Áron Bartók

 Katarína Burzová

Dorota Kocifajová
Nataša Jakušová

Emma Hudeková
Jakub Danihel

ajová
ušová
eková

hel

KRSTY V JANUÁRI

4. februára uplynuli štyri roky, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec

Jozef ADAMČÍK.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

  Manželka a deti s rodinami

Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že naši drahí rodičia sú niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a na drahých rodičov s láskou spomíname.
5. februára sme si pripomenuli 31. výročie, čo od nás odišiel do večnosti
náš ocko, dedko a pradedko
Ján KUDLÍK
a 3. marca si pripomenieme 14. výročie, čo od nás odišla do večnosti
naša drahá mamička, babička a prababička

Anna KUDLÍKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou si na nich spomínajú dcéry Mária, Anna, Eva a syn Ján s rodinami,
osem vnúčat a 20 pravnúčat         Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou spomíname na našu drahú mamičku
Oľgu MASÁROVÚ, rod.Šišovskú,
ktorá nás opustila 6. februára 2012.

Dcéry Janka a Monika, vnuci Peter, Petrík, Adam, Nicky a Števko

14. februára uplynulo 17 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 77 rokov náš drahý
tatičko, svokor, dedko a pradedko

Štefan PAVLÍK,
dlhoročný zamestnanec Hydrostavu.

V mladosti bol jedným z prvých reprezentantov nášho mesta v hokejovej lige.
Bol obľúbený pre svoju veselú povahu.

Prosím tých, ktorí ho mali radi, o tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú dcéra Alena s manželom Milanom a deťmi Bibkou a Milkom s rodinami

Život ide ďalej, zostáva len spomienka…

6. marca uplynie sedem rokov, čo nás navždy opustil náš drahý

Ján EVINÍC.

S láskou spomína dcéra Markéta s rodinou

S P O M Í N A M E
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V Pezinku sa cez víkend 2. - 3. februára uskutoč-
nili majstrovstvá Slovenska juniorov a starších žiakov 
v krasokorčuľovaní.

V kategórii staršie žiačky sa predstavila aj Novo-
mešťanka Janka Ochránková. V sobotňajších krát-
kych programoch nenašla premožiteľku a v nedeľu 
vo voľných jazdách svoju celosezónnu dominanciu 
vo svojej kategórii potvrdila suverénnym víťazstvom. 
Stala sa už po štvrtýkrát majsterkou Slovenska.

Účasť na majstrovstvách si vybojovala dobrými 
umiestneniami v pretekoch Slovenského pohára (SP).

Už na prvom preteku 11.Tirnavia Ice Cup začala 
úspešne. Skončila síce druhá, ale po prvýkrát súťažne 
skočila čistý dvojitý axel. Najlepší výkon sezóny sa 
jej však podaril na 60. Grand Prix of Slovakia v Bra-
tislave. Hoci v 31 - člennom štartovnom poli bolo 18 
skúsenejších zahraničných pretekárok z Belgicka, 
Maďarska, Talianska, Holandska, Francúzska, Gru-
zínska a Nórska, Janka obsadila 2. miesto v novom 
osobnom rekorde 99,08 bodov. Celkovo zvíťazila 
v šiestich zo siedmich pretekov a na majstrovstvá 
postúpila z 1. miesta rebríčka SP.

Po majstrovstvách si začne pod vedením tréne-
ra Miroslava Bokora zdokonaľovať trojitý Salchow 
a pridávať do tréningu ďalší, resp. ďalšie trojité skoky. 
V lete ju čakajú sústredenia v Prahe, Vysokých Tatrách 
a Námestove. Uvidíme, čo Janke prinesie budúca se-
zóna. Držíme jej palce!              AR

JANKA OCHRÁNKOVÁ OPÄŤ MAJSTERKOU SLOVENSKA

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.

Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.

8. marca uplynie trinásť rokov od úmrtia nášho drahého

Jaroslava HEBERA.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina

      … v srdciach našich žiješ…

11. marca uplynie trinásť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička

Helena PČOLÁROVÁ.

Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry Emília, Marcela s rodinami,

syn Miroslav s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá Barborka, Martinko a ostatná rodina

21. marca uplynie 30 rokov od úmrtia nášho drahého

Dušana BÍLIKA,

ktorý nás opustil v nedožitých 40 rokoch.

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

Manželka a dcéry Monika, Sylvia a Lucia

S P O M Í N A M E
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piatok 01.03.2019 15:30 17:00

sobota 02.03.2019 14:00 16:00

nedeľa 03.03.2019 13:00 15:00

pondelok 04.03.2019 15:15 17:15

utorok 05.03.2019 15:00 17:00

streda 06.03.2019 15:00 17:00

štvrtok 07.03.2019 14:30 16:30

piatok 08.03.2019 15:30 17:00

sobota 09.03.2019 14:00 16:00

nedeľa 10.03.2019 13:00 15:00

Viac na: www.tsm.nove-mesto.sk  
Zmena rozpisu vyhradená

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE CEZ PRÁZDNINY

Novomestské basketbalistky pod vedením 
trénerskej dvojice Martina Sýkoru a Kataríny 
Šustíkovej odohrali v poslednom období niekoľ-
ko majstrovských stretnutí. Najskôr odohrali dve 
dramatické, ale víťazné stretnutia na domácej pa-
lubovke. 15. decembra 2018 s Banskou Bystricou 
55:49 (24:25), následne ďalší deň (16. 12. 2018) 
so Zvolenom až po predĺžení 86:82 (44:45, 82:82). 
Obidve stretnutia sa hrali vo vysokom tempe a svo-
jou úrovňou potešili náš realizačný tím, ako aj skve-
lých fanúšikov. Tí ich po stretnutiach s radosťou 
pri klaňačke vytlieskali. V ďalšom dvojkole naše 
basketbalistky vycestovali 5. januára do Nitry, kde 
si poradili so súperom výsledkom 55:42 (22:31). 6. 
januára v Trnave však ťahali za kratší koniec a pre-

hrali 49:62 (25:31). Tieto výsledky im zabezpečili 
postup do osemčlennej skupiny zo 4. miesta (štyri 
družstvá zo Západu: Banská Bystrica, Zvolen, Tr-
nava a Nové Mesto n.V. a štyri družstvá z Východu: 
Spišská Nová Ves, Poprad a dve družstvá z Košíc). 
Prvé štyri potom odohrajú fi nálový turnaj o maj-
stra Slovenska. Je to skvelý úspech tohto družstva, 
keďže v našom družstve je len jedna hráčka v ka-
detskom veku (roč. nar. 2002). Ostatné sú ročníky 
narodenia 2003 a 2004.

Okrem majstrovských stretnutí odohralo druž-
stvo roč. nar. 2003 a ml. U 16 druhé kolo európskej 
súťaže EGBL, ktoré sa konalo 17.- 20. januára 
v poľskom meste Sopot. Súperov mali mimoriadne 
ťažkých z basketbalových škôl a športových aka-
démií. Tieto stretnutia im ukázali cestu, akou sa 
v ďalšej športovej príprave majú uberať a s akými 
nedostatkami sa majú popasovať. Bola to obrovská 
škola basketbalu. Aj napriek tomu sa im podarilo 
jedno stretnutie vyhrať.

Výsledky:
MBK Stará Turá - Piešťany - BC Basket Pegli 

Genova (Taliansko) 22:48, BC Dolphins Norrko-
ping (Švédsko) 32:53, Basketbal School Riga (Lo-
tyšsko) 28:54,Tapilan Honka U 15 Espoo (Fínsko) 
49:41, Daugavpils Sport School (Lotyšsko) 41:59. 
Tretie kolo EGBL sa uskutoční 28. februára -3. 
marca v Diplomat aréne Piešťany.

Milan Šustík

NOVOMESTSKÉ KADETKY V NADSTAVBE LIGY

KAM NA TURISTIKU
 9.3.    Strážovské vrchy - Vápeč, pešia turistika

16.3.  Považský Inovec - Modrová, Marhát,  
 sedlo Havran, pešia turistika
30.3.  Javorníky - Klapy, Považský hrad, 
 pešia turistika
    Jozef Kováčik
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Pästiarske rukavice zavesil na klinec už dávno. 
Spomienky, tie však zostávajú. S niektorými z nich 
sa jeden z posledných pästiarskych „kmeťov“, No-
vomešťan Štefan Petráš, od  konca januára (26.1.)  
čerstvý päťaosemdesiatnik, s nami podelil.

 -Mojou prvotnou pästiarskou školou bola uli-
ca. Vychovávala ma  odvtedy, čo som  ako 11-ročný 
spolu s ďalšími 9 súrodencami zostal sám, bez rodi-
čov. Starší bratia boxovali, po II. svetovej vojne som 
sa k nim pridal. Mal som len 14 rokov, čo si pästiar-
ska aréna nadobro získala moje srdce.-

Rodák z Nových Zámkov svoj prvý zápas živo-
ta odboxoval v r. 1948 proti jednému z najlepších 
slovenských boxerov vtedajšej doby – L. Holderiko-
vi z komárňanského klubu.

-O rok neskôr som si to nasmeroval na My-
javu, kde som bol učňom a zároveň  som tu do r. 
1952 boxoval. Po rozpade družstva som odišiel 
do Nového Mesta nad Váhom, kde sa pästiarom 

obzvlášť darilo a kde bola veľká fanúšikovská 
základňa.-

V tom čase (v r. 1952) bol už dorasteneckým 
majstrom ČSSR, o rok neskôr sa pästiar Spartaka 
Nové Mesto nad Váhom tešil z prvého titulu maj-
stra Slovenska.

- V meste som boxoval do roku 1960 mimo 
dvoch rokov vojenčiny, ktorú som si odkrútil 
v Dukle Trenčín (1954 - 56).

V päťdesiatom šiestom roku som sa dostal 
do výberu Prahy, s ním som sa  ako jeden  z mála 
občanov ČSSR dostal na západ, do Mníchova. 
V Nemecku ma  zastihla správa o invázii Sovietov 
do Maďarska. Uvažoval som, že tam zostanem. 
Kvôli manželke som od  tohto zámeru upustil. -

Vďaka  boxu Š. Petráš precestoval na vtedajšie 
pomery kus sveta. 

- Boxoval som vo východnom a západnom 
Nemecku,  Rakúsku, Maďarsku, na švajčiarskych  
hraniciach...  A naopak, v 50. rokoch 20. storočia  
do nášho regiónu chodili boxovať pästiari klubov 
z celej, najmä východnej  Európy.-

Štefan Petráš bol pästiar strednej váhy a hoci 
bol štíhly, jeho tvrdé údery boli povestné. Keď sú-
pera trafi l, vedel, že má víťazstvo na dosah. Z 320 
zápasov vyhral 280, z toho väčšinu K.O. 

Štvornásobný majster republiky a čsl. repre-
zentant zažil zlatú éru novomestského boxu, keď 
pästiarov chodilo podporovať aj 1000 nadšencov 
boxu. Rád si na toto obdobie spomína. Podľa neho 
dnes je  box, a celkovo šport, úplne niekde inde ako 
kedysi, keď podobne ako u neho i u ďalších športov-
cov bol záležitosťou srdca, nie peňazí.

Iste, v dnešnej dobe sú dôležité, ale rovnako tak 
aj dať celé srdce do  každého (nielen) športového 
výkonu, preto je pästiarsky príbeh a odkaz  Š. Petrá-
ša príkladom aj pre dnešok.

Do ďalších rokov tohoročnému jubilantovi 
želáme predovšetkým veľa  zdravia a spokojnosti 
v kruhu svojich najbližších.                                               - š + r -

PETRÁŠOVO SRDCE BILO PRE BOX

                KEDY NA FUTBAL
Sobota 16. marca o 15,00 h 
AFC  - MŠK Púchov
Sobota 30. marca o 15,00 h 
AFC - FK Crystal Lednické Rovne
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Klub slovenských turistov (KST)  Podjavo-
rina Nové Mesto nad Váhom sa môže  pochváliť 
bohatou aktivitou, od jari do zimy organizuje zaují-
mavé podujatia pre svojich členov. 

-Svojou činnosťou, láskou k prírode a turistický-
mi akciami v nej nadväzujeme na odkaz našich niek- 
dajších zanietených predsedov, - konštatuje Anna 
Malíková, členka KST Podjavorina a ďalej dodáva:

- A hoci už nie sú medzi nami, s vďakou spomí-
name na nezištnú prácu Vladimíra Slováčka a Fran-
tiška Hejdu v novomestskom odbore turistiky.-

No nezostalo len pri spomienkach. 
-Výbor KST Podjavorina Nové Mesto nad Vá-

hom na svojej výročnej členskej schôdzi (VČS) 11. 
januára  navrhol a členská schôdza následne schvá-
lila, aby mená týchto významných osobností no-
vomestskej turistiky niesli akcie KST Podjavorina. 
Konkrétne Novomestskú päťdesiatku v apríli budeme 
odteraz organizovať ako Memoriál Františka Hejdu  
a v decembri sa priaznivci turistiky vydajú Chodník-
mi Vladimíra Slováčka po Kamennej.-

Mohli by ste našim čitateľom priblížiť tieto vý-
razné osobnosti novomestskej turistiky, ktorým ste 
takýmto spôsobom vzdali hold?

FRANTIŠEK HEJDA
(7.4. 1929  Sobůlky, okr. Ho-
donín  -  21.5. 2013 Piešťany) 
bol vojakom z povolania, no 
mnohí Novomešťania spomí-
najú na neho predovšetkým 
ako na veľkého nadšenca tu-
ristiky.

Po získaní výučného listu 
a absolvovaní vojenskej školy 
začal pôsobiť ako veliteľ spo-

jovacej čaty v Spojovacom učilišti Otakara Jaroša 
v Novom Meste nad Váhom (neskôr Vojenské učiliš-
te podjavorinských partizánov). Pre žiakov učilišťa 
organizoval turistické vychádzky do novomestskej 
prírody a inicioval vznik vojenského turistického 
oddielu.

V 2. polovici  60. rokov  20. storočia založil pre 
deti vojakov z povolania a civilných zamestnan-
cov vojenskej správy oddiel mládeže Zálesák – pre 
zdravý pobyt a pohyb v prírode. Aj keď nemal dlhé 
trvanie, pamätníci naň doteraz radi spomínajú.

     Pre malé deti dokázal doslova nemožné – pripra-
voval masky a odmeny na obľúbenú Cestu rozpráv-
kovým lesom na Kamennej. V r. 1971 bol hlavným 
iniciátorom a zakladateľom turistickej akcie Pochod 
oslobodenia Nového Mesta nad Váhom, ktorá sa 
s krátkou pauzou organizuje až doteraz. Odmenou 
mu bola vždy bohatá účasť a spokojnosť turistov, 
ktorých rád pobavil svojimi nespočetnými zážitkami 
z prírody.

V 80. r. 20. stor. sa stal členom TJ Považan Nové 
Mesto nad Váhom a naďalej pokračoval v organizo-
vaní mnohých turistických podujatí v meste. V ro-
koch 1994 – 2000 zastával funkciu predsedu odboru 
turistiky. Okrem  toho bol cvičiteľom pešej turistiky 
a držiteľom Zlatého odznaku KST. 

VLADIMÍR SLOVÁČEK 
(10.2. 1936 Nové Mesto nad 
Váhom  – 22.4. 2014 Nové 
Mesto nad Váhom) patril
v 60. - 80. rokoch 20. storo-
čia k popredným propagáto-
rom turistiky v Novom Mes-
te nad Váhom. Po získaní 
stredoškolského vzdelania 
pracoval v podniku VUMA, 

neskôr v Strojstave v Novom Meste nad Váhom.
Už v detstve rád chodil do prírody, zbieral liečivé 

byliny a bol riadnym členom miestnej organizácie 
skautov.

1. januára 1958 ho prijali za člena Odboru tu-
ristiky Telovýchovnej jednoty Považan Nové Mesto 
nad Váhom, postupne sa vypracoval až na predsedu 
turistickej organizácie.

Zanietene organizoval množstvo turistických 
akcií, napr. otvorenie 100 jarných km, vychádzky na 
Kamennú a Čachtický hrad, zájazdy na letné zrazy 
turistov, orientačné preteky a mnohé ďalšie.

Malé deti, budúcich turistov, si získal turistic-
kým pochodom Cesta rozprávkovým lesom.

Výborné snehové podmienky využíval na lyžiar-
ske prechody hrebeňa Považského Inovca, lyžiar-
ske bežecké stopy na Kamennej i zabezpečovaním 
účasti turistov – lyžiarov na lyžiarskom pochode 
Po stopách 1. čsl. armádneho zboru vo Vysokých 
Tatrách. Neúnavne pomáhal aj pri príprave Považ-
ského maratónu v meste.

HOLD OSOBNOSTIAM TURISTIKY
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AFC Nové Mesto nad Váhom 
vstupuje po zime z 12. priečky 
v tabuľke do jarnej časti III. ligy 
západ úvodným majstrovským 
zápasom 10. marca s Kalnou nad 
Hronom. Prípravu na  jar nám 
priblížil tréner novomestského 
„Á-čka“  Jozef Kamenčík.

-Na jarnú časť sme sa pripra-
vovali v domácich podmienkach 
na umelej tráve trikrát do týždňa 
a prípravnými stretnutiami cez 
víkendy. Zápasy sme hrali pre-
važne s moravskými mužstvami 
z blízkeho okolia (Otrokovice, 
Hodonín, Slavičín, Uherský 
Brod, Vsetín).

Orientovali sme sa na fyzic-
kú prípravu a kondičku hráčov, 
taktiež na ich technicko - tak-
tickú pripravenosť. Najviac sme 
sa však zameriavali na streľbu 
a zakončovanie, pretože v tom 
sme mali počas jesene najväčšie 
rezervy. 

Posilnil sa realizačný tím 
AFC. Druhým hrajúcim asisten-
tom trénera sa stal Pavol Šup-
ka, tréningy brankárov má pod 
palcom bývalý ligový brankár 
Vladimír Figura (Dukla Banská 
Bystrica, Lokomotíva Košice, 

ZVL Považská Bystrica).
Nastali tiež zmeny v muž-

stve. Odišli Vincent Kopin, 
Ľubo Železník a Denis Martin-
ko. Káder, naopak, posilnili: 
Martin Šebek svojím návratom 
z Rakúska, Michal Živčic, kto-
rý k nám  prišiel z Lednických 
Rovní, David Kačerek z Podolia 
a Adrián Ambrož z AS Trenčín. 
Novou posilou mužstva je aj hráč 
zo zahraničia - 20 - ročný ruský 
mládežnícky reprezentant Kiril 
Kovaľ z Moskvy.

Pozitívne je, že prevažovali 
príchody nad odchodmi. Všetko 
sú to hráči do ofenzívy. Okrem 
toho uzdravil sa Jaroslav Kub-
rický, ako aj skvelý strelec a dl-
horočná opora mančaftu Lukáš 
Šebek, ktorý sa zapojil do zimnej 
prípravy po dlhej moródke v je-
seni.

Naším cieľom je hrať ofen-
zívny a útočný futbal, aby sme 
pritiahli ešte viac divákov do hľa-
diska štadióna, a v neposlednom 
rade, aby sme sa v tabuľke posu-
nuli vyššie, kam AFC nesporne 
patrí. To je našou bezprostred-
nou ambíciou v jarnej časti sú-
ťaže.

Z dlhodobého hľadiska 
chceme stabilizovať káder, za-
pájať do hry vlastných mladých 
odchovancov AFC, ktorí čakajú 
na svoju príležitosť, napr. Mar-
ták, Gajdošík, Bončo, Miklovič, 
Hornáček.-

Verme, že sa zverencom tré-
nera Jozefa Kamenčíka podarí 
dosiahnuť stanovené méty, a 
to za výdatnej  podpory domá-
cich fanúšikov, ktorí, čo sa  týka  
povzbudzovania, nenechajú hrá- 
čov v štichu. 

Bol cvičiteľom pešej i zimnej turistiky a za aktív-
nu prácu v turistike získal Zlatý odznak KST.-

V šľapajach niekdajších predsedov ide aj terajšie 
vedenie Klubu slovenských turistov (KST)  Podja-
vorina Nové Mesto nad Váhom, ktoré pre svojich 
členov a sympatizantov celoročne pripravuje zaují-

mavé turistické akcie. Pre ich účastníkov sú nielen 
vyplnením voľného času a stretnutiami ľudí rovnakej  
krvnej skupiny. Aktívna spätosť s prírodou má aj  iné 
benefi ty v podobe upevnenia zdravia, psychickej po-
hody a fyzickej kondície.  A to nie je v dnešnej uponá-
hľanej dobe plnej stresov  málo, práve  naopak. 

Druhý marec odštartuje deväť voľných dní 
pre žiakov a študentov škôl Trenčianskeho kraja.
V tomto čase budú v našom regióne jarné prázdniny. 

Deti a mládež si chvíle voľna v predjarí môžu 
užiť podľa svojich predstáv. Ich rodičia, ale i samot-
ní školáci zaiste vedia, že prospešnejší ako vysedá-
vanie pred televízorom či za počítačom je aktívny 
odpočinok. Jemu by mali venovať podstatnú časť 

prázdnin. Vhod padne šport,  dobrá kniha, výlet za 
hranice všedných dní, či už reálny, alebo len pomy-
selný prostredníctvom spomínaného čítania... Po-
volené je i leňošenie, „sladké ničnerobenie“, avšak 
s mierou. 

Nech sa chystáte stráviť jarné prázdniny ako-
koľvek, prežite  ich tak, aby ste sa do školských  lavíc 
vrátili oddýchnutí, plní  nových síl.

DO JARI  S AMBÍCIOU VZOSTUPU V TABUĽKE

PRÁZDNINY S AKTÍNYM ODPOČINKOM





Viete, čo zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA

SPRÁVNA ODPOVEĎ
Archívna  snímka zachytáva dnešnú Weisseho ulicu, vľavo je budova židovského 

rituálneho kúpeľa  MIKVE, dnes sa v týchto priestoroch nachádza drogéria.
 Zdroj: Monografi a mesta II.

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, 40. ročník 

Mesačník, číslo 3/2019 vydávané k 1. marcu 2019. Vydavateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom, IČO:  00 311 863. Mesačník vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS 
v Novom Meste nad Váhom. Redakčná rada: PhDr. Eva Berková, PhDr. Kvetoslava Hejbalová, Mgr. Michaela Kobidová, 
Milan Hurtík, PhDr. Ivan Machala, Mgr. Martin Šimovec a Ing. Jozef  Varta. PhDr. Eva  Grznárová - šéfredaktorka, 
Mgr. Jozef  Šišovský - výtvarník a fotograf. Adresa redakcie: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom, č. tel.: priama linka: 032 285 69 20 alebo e-mail: redakcia@msks.sk . Uzávierka vždy 10. 
v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú.  Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Grafická úprava 
a tlač:  EASY-PRINT SK, s.r.o. , Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Náklad: 1 200 ks. Cena: 0,50 €. ISSN 
1338-8223 (tlačová verzia). MK SR - EV 3966/10


