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Na Slovensku sa 4. novem-
bra uskutočnia voľby do vyšších 
územných celkov. Primátor 
mesta v súlade s § 8 ods.1 záko-
na č.180/2014 Z.z. určil volebné 
okrsky a volebné miestnosti pre 
výkon volebného práva opráv-
nených občanov pre voľby do 
orgánov samosprávnych kra-
jov.

Prinášame vám zoznam 
volebných okrskov spolu s vo-
lebnými miestnosťami a ulica-
mi patriacimi do jednotlivých 
volebných okrskov.

Volebný okrsok č. 1 - voleb-
ná miestnosť (VM): ZŠ kpt. Ná-
lepku č. 12: Ctiborova, Fándly-
ho, Južná, Kočovská, Krátka, 
Krčméryho, Piešťanská, Tichá, 
Vysoká, Zelená.

Volebný okrsok č. 2 - 
VM: ZŠ kpt. Nálepku č. 12: 
Ul. Banská, Bočná, Brigád-
nická, Budovateľská, Dolná, 
Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, 
Letná, Lipová, Malá, Martina 
Rázusa, Priemyselná, Samuela 
Jurkoviča, Slnečná, Stredná, 
Vinohradnícka, Železničná.

Volebný okrsok č. 3 - VM: 
ZŠ Tematínska 1: Tematínska 
ul., Ul. Viktora Bilčíka.

Volebný okrsok č. 4 - VM: 

Bilingválne gymnázium Štúrova 
31: Ul. Bajzova, Bernolákova, 
Bratislavská, Fraňa Kráľa, Ul. 
Langsfeldova, Považská, Sasin-
kova, Svätoplukova, Šoltésovej.

Volebný okrsok č. 5 - VM: 
SOŠ Jánošíkova 4: Ul. Cádro-
va, Dubčekova, Hrušovského, 
Jánošíkova, Kamenná, Kuzmá-
nyho, Lesnícka, Medňanského, 
Moyzesova, Poľovnícka, Pyšné-
ho, Riznerova, Stromová, Šafá-
rikova, Športová, Vichtova.

Volebný okrsok č. 6 - VM: 
SOŠ J. Weisseho 1: Ul. J. Kollá-
ra, Jasná, Juraja Kréna, Karpat-
ská, Ul. gen. Ivana Institorisa.

Volebný okrsok č. 7 - VM: 
SOŠ J. Weisseho 1: Ul. Javorin-
ská a Ul. SNP.

Volebný okrsok č. 8 - VM: 
ZUŠ Štúrova 31: Ul. Čachtická, 
Jesenského, Jilemnického, M. 
R. Štefánika, Michala Chráste-
ka, Nová, Škultétyho, Štúrova.

Volebný okrsok č. 9 - VM: 
Klub dôchodcov 1. mája 12: 
Ul. 1. mája, Čsl. armády, D. 
Štub ňu, Hurbanova, J. Hašku, 
J. Weisseho, Júliusa Gábriša, 
Komenského, Námestie slobo-
dy, Obrancov mieru, Palkovičo-
va, Partizánska, Petra Matejku.

Volebný okrsok č. 10 - VM: 
MsKS Hviezdoslavova 4: Ul. 

Benkova, Dibrovova, Dukelská.
Volebný okrsok č. 11 - 

VM: MŠ Hviezdoslavova 12: 
Ul. Hollého, Hviezdoslavova, 
Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, 
Železničný uzol.

Volebný okrsok č. 12 - VM: 
SPŠ Bzinská 11: Ul. Bzinská, 
Hečkova, Klčové, Kukučínova, 
Ondreja Plachého, Royova, Se-
verná, Tajovského, Ul. Mirosla-
va Ďuržu.

Volebný okrsok č. 13 - VM: 
býv. TSM Klčové 34: Ul. A. Slád-
koviča, Dr. I. Markoviča, Ho-
lubyho, Vajanského, Záhrad-
nícka.

Volebný okrsok č. 14 - VM: 
ZŠ Odborárska 10: Ul. Košikár-
ska, Malinovského, MESTO 
Nové Mesto nad Váhom, Odbo-
rárska, Robotnícka, Rybárska, 
Trenčianska, Zelená voda 1 a 2.

Volebný okrsok č. 15 - VM: 
ZŠ Odborárska 10: Ul. Beckov-
ská, Bohuslavická, Bošácka, 
Čulenova, Haluzická, Izbic-
ká, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. 
Podjavorinskej, Mlynská, Mne-
šická, Mostová, Pod zvonicou, 
Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, 
Pri záhradách, Riečna, Ružová, 
Sadová, Slovanská, Srnianska, 
Tehelná, Turecká, Tušková, Zá-
hradná. 

V MESTE  PÄTNÁSŤ VOLEBNÝCH OKRSKOV

Z MESTA JEDENÁSŤ KANDIDÁTOV NA POSLANCOV TSK 
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zaregistrovala  vo volebnom  obvode 4, čo je 

volebný obvod Nové Mesto nad Váhom, 24 kandidátov do zastupiteľstva  TSK. Priamo z Nového Mesta 
nad Váhom kandiduje 11 adeptov do župného parlamentu. 

Vo volebnom obvode sa volí päť poslancov. Predsedu TSK si voliči budú „vyberať“ spomedzi siedmich 
kandidátov na  trenčianskeho župana.

Z  NOVEMBROVÝCH  AKCIÍ  ZPOZ-U
Po pamiatke zosnulých 30. októbra v dome smútku ďalšími akciami ZPOZ-u pri MsÚ v Novom 

Meste nad Váhom budú tradičné novembrové podujatia: 21. novembra o 15,00 h stretnutie tohoročných 
sedemdesiatnikov v spoločenskom dome a o týždeň neskôr 28. novembra v rovnakom čase (o 15,00 h) 
prijatie darcov krvi v zasadačke mestského úradu.



2

Právo voliť do orgánov samosprávnych kra-
jov má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý po-
byt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho 
kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvo-
de, ktorý patrí na účely župných volieb do jeho 
územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. 

Po príchode do volebnej miestnosti je povin-
ný preukázať okrskovej volebnej komisii (Okr.
VK) svoju totožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. 
Okr. VK zakrúžkuje poradové číslo voliča v zo-
zname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky 
- jeden pre voľby do zastupiteľstva a druhý pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja a k tomu prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
tohto osobitného priestoru, Okr.VK hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľ-
stva môže volič zakrúžkovať najviac toľko pora-
dových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť 
v príslušnom volebnom obvode zvolených, v na-
šom prípade päť (počet poslancov, ktorý sa volí 
vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom 
lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden 
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a je-
den hlasovací lístok pre voľby predsedu samo-
správneho kraja. Po opustení osobitného priesto-
ru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží 
obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu Okr.VK vydá za 
nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Ne-
správne upravené hlasovacie lístky vloží volič 
do schránky na odloženie nepoužitých alebo ne-
správne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že 
nemôže čítať, alebo písať a oznámi pred hlasova-

ním túto skutočnosť Okr. VK, má právo vziať si so 
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho 
pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do 
obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitné-
ho priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen 
Okr. VK poučí o spôsobe hlasovania a o skut-
kovej podstate trestného činu marenia prípravy 
a priebehu volieb. Členovia Okr. VK nesmú voli-
čom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnu-
tie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže 
požiadať, aby ju do nej v jeho prítomnosti vložila 
iná osoba, nie však člen Okr. VK.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola Okr. VK zriadená.

Na záver ešte raz zdôrazňujeme, že volič je po-
vinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za 
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

OCENENÍ  AJ  NOVOMEŠŤANIA
Trenčiansky hrad sa 2. októbra stal dejiskom 

významnej udalosti: slávnostného galavečera  
spojeného s odovzdávaním ocenení významným 
osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja 
v oblasti kultúry FLORES MUSARUM za rok 
2017.

Z Nového Mesta  nad Váhom si pri príleži-
tosti jubileí ocenenia prevzali: dlhoročný riaditeľ 
MsKS akad. mal. Ján Mikuška a pracovníčky 
MsK Ľ.V. Riznera Jana Ondrejovičová a Milena 
Halíková. Oceneným blahoželáme!

VEREJNÉ HLASOVANIE 
O PROJEKTOCH

Na  základe výsledkov verejného posudzo-
vania  piatich projektov participatívneho komu-
nitného rozpočtu, predložených v 2. kole,  bude  
do 3. novembra  prebiehať o nich  verejné hlaso-
vanie. Výsledky hlasovania budú vyhlásené do 8. 
novembra, do 20. novembra je  naplánované uza-
tvorenie zmlúv o poskytnutí dotácií.
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Koruna ochrannej hrádze 
rieky Váh je už dnes frekven-
tovaným miestom, na ktorom 
možno stretnúť množstvo cyk-
listov i chodcov. Trenčiansky 
samosprávny kraj sa práve po-
pri koryte rieky Váh rozhodol 
vybudovať 100 kilometrov dlhú 
segregovanú cyklotrasu, ktorá 
cyklistom vytvorí pohodlnejšie, 
no najmä komfortnejšie a bez-
pečnejšie  podmienky na šport 
či dochádzanie za prácou alebo 
záujmami. 

Cyklomagistrála, ktorá 
prepojí juh Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja s jeho se-

vernou hranicou, už nie je len 
hudbou budúcnosti.

 Výstavba tohto najväčšie-
ho župného projektu je rozde-
lená celkovo na 8 častí, pričom 
výstavba prvého úseku sa práve 
začína. Na stavbu prichádzajú 
prvé stroje, aby ofi ciálne spusti-
li stavebné práce na vybudovaní 
prvých 13,4 km budúcej cyklis-
tickej tepny nášho kraja. Nákla-
dy na výstavbu sa vyšplhajú na 
takmer 3,7 mil. €, pričom in-
vestorom stavby je Trenčiansky 
samosprávny kraj. 

Prvý úsek Vážskej cyklo-
trasy vedúci od Hornej Stredy 

(resp. od hranice TSK s Trnav-
ským samosprávnym krajom) 
do Nového Mesta nad Váhom 
je prvým nielen z hľadiska ter-
mínu výstavby, ale aj z hľadis-
ka členenia Vážskej cyklotrasy 
na osem častí z juhu smerom 
na sever. Pre obyvateľov tohto 
regiónu bude bezpečnou a plno-
hodnotnou alternatívou k moto-
rovej doprave. 

Slávnostné poklepanie 
základného kameňa výstavby 
prvého úseku cyklotrasy Nové 
Mesto nad Váhom – Horná 
Streda Vás  sa uskutočnilo kon-
com októbra.

Upršané počasie sa po-
staralo o to, že oproti avizova-
nému termínu sa nové detské 
dopravné ihrisko v areáli ZŠ na 
Tematínskej ul. otváralo o deň 
neskôr, 4. októbra. Nič to však 
nezmenilo na radosti z jeho 
zriadenia.

Dopravné ihrisko, simulujú-
ce stav a situácie v bežnej cestnej 
premávke, tvoria semafory na 
riadenie dopravy na križovatke, 
kruhový objazd, 33 dop ravných 
značiek na stojanoch, parkovis-
ko, chodníky a priechody pre 
chodcov. Decká si ho hneď s po-
tešením i otestovali.

Od slávnostného otvorenia 
slúži dopravné ihrisko na prak-
tickú dopravnú výchovu žiakov 

a detí MŠ. Je predpoklad, že 
jeho využívanie na praktickú 
výuku s avizovanou odbornou 
pomocou autoškoly, doprav-
nej a mestskej polície prispeje 
k zvýšeniu bezpečnosti detí v re-
álnych životných 
situáciách ako 
účastníkov cest-
nej premávky.

Objednávky 
na využívanie 
detského do-
pravného ihriska 
na praktickú do-
pravnú výchovu 
prijíma ZŠ na 
Hájovkách, kto-
rá má nové DDI 
v správe. V no-

vembri sa však s jeho prevádz-
kou vzhľadom na očakávané 
chladnejšie počasie, spojené 
s príchodom Martina na bielom 
koni, už neráta. Začne sa opäť 
na jar, v apríli.

Chcete zažiť adrenalín? Nič nemožné! V po-
lovici novembra by sa mala do užívania odovzdať 
lezecká stena v priestoroch malej telocvične Zák-
ladnej umeleckej školy na Štúrovej ul. Jej montáž 
sa začala v druhej dekáde októbra. Na základe 
výsledkov obstarávania formou prieskumu trhu 
zhotoviteľom je fi rma Pilka - Kameny so sídlom 
v Hodoníne, ktorá uspela svojou cenovou ponu-
kou.

Lezecká stena bude pozostávať z bulderovej 
steny s plochou 25 m2 a vysokej steny s istením 
s plochou 30 m2, pod oboma stenami bude bez-
pečnostná dopadová plocha. Súčasťou vybavenia 
steny bude 300 lezeckých úchytov s variantnými 
lezeckými trasami, 10 laminátových a 10 dreve-
ných lezeckých štruktúr. Súčasťou dodávky sú 
dve lezecké súpravy s lanami pre dospelých a dve 
súpravy pre deti.            -dh-

PRVÝ ÚSEK CYKLOMAGISTRÁLY VO VÝSTAVBE

OTESTOVALI NOVÉ DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

ADRENALÍN NA LEZECKEJ STENE
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POMAJBO, ĎURICA A ĎALŠÍ ROZŽIARILI DÚHU V SRDCIACH
Stalo sa už tradíciou, že záverom septembra 

ponúka Spoločenský dom MsKS krásny zážitok 
pre všetky deti, mládež i dospelých z Trenčianske-
ho kraja, ktorí majú telesný alebo mentálny hendi-
kep. Tak to bolo aj 24. septembra. Podujatie, ktoré 
pripravuje a zabezpečuje CSS Nové Mesto nad Vá-
hom, OZ Život s dúhou v srdci, OZ Milan Štefánik, 
zástupkyňa primátora Nového Mesta nad Váhom p. 
K. Hejbalová, primátorka Starej Turej p. A. Haliná-
rová a p. J. Bublavá, je nádhernou príležitosťou na 
silné a emotívne zážitky pre všetkých účastníkov. 
Snahou organizátorov je nielen zabaviť a roztanco-
vať zdravotne znevýhodnené deti a mládež, ale na-
pomôcť ich rýchlejšie integrovanie sa medzi bežnú 
populáciu. Aj z tohto dôvodu býva podujatie otvo-
rené i pre širokú verejnosť.

Ponuka benefi čného koncertu Dúha v srd-
ci bola, ako každý rok, pestrá. Rozprúdenie krvi 
a uvoľnenie tela navodila francúzska zumba ta-
nečníčka AMINATA spoločne s DENISOU z náš-
ho mesta. Roztancovaná sála sa po hodine utíšila 
a zabavila pri veršoch Jurka Kohútika, ktorý s hu-
morom jemu vlastným privítal všetkých účinkujú-
cich. Počas ofi ciálneho začiatku koncertu mode-
rátor Roman Pomajbo pozval na pódium predsedu 
a poslankyne TSK, poslanca NR SR, predstaviteľov 
CSS Nové Mesto n. V., OZ Život s dúhou v srdci 
a OZ Milan Štefánik. Radosť z podujatia vyjadrili 
a fi nančne podporili aktivity detí z CSS Nové Mesto 
n. V. Jaroslav Baška, Dušan Bublavý a Kvetoslava 
Hejbalová. Následne už pódium patrilo hudobným 
produkciám. Ruská folk-rocková skupina GRAI za-
ujala svojimi tradičnými ruskými ľudovými piesňa-

mi upravenými v rockovom štýle. Dievčenské, ale 
aj dámske srdiečka zaplesali, keď na pódium vyšiel 
Adam Ďurica. Zožal silný potlesk a nadšené výkriky 
nielen pred vystúpením, ale aj po ňom. So svojím 
hlasom a s gitarou, ktorá ho sprevádzala na jeho 
koncertnom turné Spolu naplnil celú sálu dobrou 
náladou, živou komunikáciou s publikom a vese-
losťou. Nadšení tanečníci v sále sa naplno rozvírili 
aj počas koncertu skupiny Maduar, ktorá ponúkala 

dynamické a do tanca pozývajúce skladby. Spevák 
Maduaru Juraj Matyinko bol poverený výberom 
a odmenením mávadiel, ktoré si mládežníci pripra-
vili pre účinkujúcich. Pódium na krátky čas patrilo 
skupine detí. Poďakovanie za krásne návrhy plagá-
tov s malými odmenami získali deti zo ZUŠ Stará 
Turá spolu so svojou pani učiteľkou. Celý koncert sa 
niesol v povznesenej nálade pod taktovkou humo-
rom sršiaceho a večne sa usmievajúceho Romana 
Pomajbu. To najlepšie prišlo na záver. Hudobná 
skupina Vidiek s Jánom Kuricom priniesla krás-
ne uvoľnenie, bezprostrednosť a hravosť. Známe 
hity zneli nielen z pódia, ale silná podpora znela 
aj z publika, ktoré len ťažko prepúšťalo Vidiek a so 
smútkom v duši sa lúčilo so skvelým podujatím.

Ten, kto si chcel vyskúšať svoju zručnosť a tvo-
rivosť, mal možnosť popri hudobnom programe 
zoznámiť sa s množstvom zaujímavých činností. 
Deti láka vytvoriť si vlastný originál, ktorý ich po-
teší a prinavráti im v spomienkach krásne prežitý 
deň aj počas chladných zimných období. S nadše-
ním sa pustili do práce s horúcim voskom, maľovali 
si tričká a tašky podľa vlastnej fantázie, vytvárali 
šperky, košíky, ozdobovali šiltovky a plstili. Menší 
návštevníci sa tešili zo skákacieho hradu, jazdách 
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Trenčianska župa,  najtransparentnejší kraj!

NA NOVÉ VÝZVY SA TEŠÍ

Z chvosta rebríčka Transparency Internatio-
nal Slovensko (TIS) sa Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) po sérii protransparentných opatrení 
vyšplhal na jeho absolútny vrchol. Navyše s re-
kordným náskokom takmer 20 % oproti kraju na 
2. mieste.

Prvý rebríček transparentnosti žúp zverejnila 
TIS v r. 2011. Doteraz sa náš kraj vždy umiestňoval 
na chvoste tohto rebríčka. V aktuálnom hodnotení 
sa trenčianska župa však stala absolútnym rekord-
manom a vyšvihla sa na 1. miesto rebríčka TIS.

V rebríčku transparentnosti žúp 2017 TSK 
získal až 74,8 % skóre. V porovnaní s posledným 
hodnotením TIS v roku 2015 TSK poskočil v ta-
buľke o neuveriteľných sedem miest a v percentu-
álnych bodoch sa zlepšil až o 34,1%! TSK vďaka 
svojmu obrovskému zlepšeniu pozdvihol celkový 
priemer transparentnosti všetkých žúp na Sloven-
sku. Už medzi rokmi 2013 a 2015 bol TSK najväč-
ším skokanom, keď v hodnotení transparentnosti 
poskočil až o 18%.

Kým podľa TIS ostatné kraje vo zvyšovaní 
svojej transparentnosti stagnujú, TSK sa verej-
nosti otvára čoraz viac. Robí tak aj vďaka projektu 
Otvorená župa, v rámci ktorého takpovediac pod 
jednou strechou zverejňuje množstvo materiálov, 
ktoré verejnosti umožňujú jednoducho sledovať 
a kontrolovať ako hospodárenie, tak aj rozhodo-
vanie župy.

Po hodnotení TSK ako najtransparentnej-
šieho sa trenčianska župa môže pochváliť ďalšou 
pomyselnou medailou na svojom „krku“. Tren-
čiansky kraj je región, ktorému sa za rok 2016 
podarilo najväčšmi zlepšiť hodnotenie svojho fi -
nančného zdravia a je označovaný ako kraj, ktorý 
dokázal najlepšie potrénovať na svojej fi nančnej 
kondícii. K 30. júnu hospodáril TSK s prebytkom 
viac ako 40 mil. €. Toto číslo odzrkadľuje priprave-
nosť  TSK pokračovať v už rozbehnutých i nových 
investíciách.

Mgr. V. Rezáková, Odd. komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu TSK

Oddelenie výstavby, rozvoja 
mesta a dopravy MsÚ v Novom 
Meste nad Váhom po odchode Ing. 
D. Macúcha do dôchodku má už 
konečne nového vedúceho. Na zák-
lade výsledkov výberového konania 
sa ním stal Ing. Milan Blaško z Hor-

ného Srnia.
Podľa dátumu narodenia „dvojička“ primáto-

ra mesta nastúpila na svoje nové pôsobisko 9. ok-
tóbra. Niekdajší absolvent Technickej univerzity 

v Košiciach (pozemné staviteľstvo) nie je žiadnym 
nováčikom v odbore. Čo nevidieť 58 – ročný vedúci 
oddelenia výstavby naposledy pracoval ako výkon-
ný riaditeľ fi rmy Stavivá v Trenčíne.

Ing. M. Blaško sa na nové výzvy teší. Podľa 
neho Nové Mesto nad Váhom patrí na Slovenku 
k nemálo mestám s obrovským rozvojom a množ-
stvom rozbehnutých a pripravovaných investič-
ných akcií, takže na nedostatok práce sa určite 
nebude musieť sťažovať.

-r-

na odrážadlách, ale i maľovaniu na tvár. Kto mal 
pocit, že má v sebe ešte kus nespútanej energie, ten 
sa mohol zapojiť do cvičebných a tanečných kreácií 
pred budovou MsKS.

Deti a mládež s určitým druhom postihnutia 
boli obdarovaní tričkami s logom podujatia. Neza-
budlo sa ani na ich mlsné jazýčky vo forme koláčov, 
pagáčov, pizze, nanukov, džúsov a malinoviek. Cel-
kove sa podujatia zúčastnilo 541 znevýhodnených 
osôb so sprevádzajúcimi osobami, čo predstavuje 
24 zariadení sociálnych služieb, špeciálnych a spo-
jených škôl z Trenčianskeho, Trnavského, Nit-
rianskeho a Banskobystrického kraja, mnohé deti 
a mládež s telesným alebo mentálnym postihnutím, 

ktorí sú v opatere svojich rodičov v domácnosti. In-
tegrácia sa naplnila aj v záujme bežných návštevní-
kov, na podujatí sa zúčastnilo 114 osôb.

Napriek tomu, že chýbali príjemné slnečné 
lúče, benefi čný koncert Dúha v srdci svojou bo-
hatosťou programu a skvelou atmosférou naplnil 
očakávania všetkých návštevníkov. Nádherný pocit 
radosti, spontánnosti a výbornej nálady u všetkých 
účastníkov utvrdzuje organizátorov v presvedče-
ní, že tieto podujatia sú krásnym obohatením pre 
znevýhodnené deti a s radosťou sa opäť pustia do 
prípravy ďalšieho ročníka.

Júlia Bublavá 
a Milan Štefánik
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Svetový deň učiteľov spojený s oceňovaním za-
mestnancov škôl a školských zariadení sme si v na-
šom meste pripomenuli v priestoroch ZUŠ J. Kréna 
5. októbra na slávnostnom zasadaní Komisie školstva, 
mládeže a telesnej kultúry pri MsZ v Novom Meste nad 
Váhom.

V príjemnej atmosfére priestorov Galérie Juraja 
Kréna novomestskej „ZUŠ – ky“ ocenenia v podobe 
vecných cien, čestných uznaní a kvetov vďaky z rúk 
predstaviteľov mesta a členov komisie školstva pre-
vzal tucet ocenených. Sú to: Mgr. Zdenka Martinu-
sová, učiteľka 1. st. ZŠ Tematínska ul., RNDr. Renáta 
Hlavatá, učiteľka 2. st. ZŠ Ul. kpt. Nálepku, PaedDr. 
Alica Brezinská, učiteľka 1. st. ZŠ Odborárska ul., 
Jana Bátorová, vychovávateľka ŠKD - Spojená škola 
sv. Jozefa (ZŠ), Eva Dvořáková, učiteľka hudobného 
odboru ZUŠ J. Kréna, Danka Rezetová, učiteľka MŠ, 
EP Hviezdoslavova ul., Ing. Anna Streitzigová, uči-
teľka odborných predmetov strojár. Stredná priemy-
selná škola Bzinská ul., Ing. Oľga Ilenčíková, učiteľka 
ekonomických predmetov, Stredná odborná škola 
obchodu a služieb, PhDr. Daniela Mišurová, učiteľka 

ANJ – RUJ, Gymnázium M. R. Štefánika, Mgr. Ka-
tarína Majerníková, učiteľka ANJ – DEJ, Bilingválne 
gymnázium, Mgr. Anna Miháliková, učiteľka I. st. ZŠ, 
Spojená (špeciálna) škola Ul. J. Kollára 3, Mgr. Jana 
Vaňová, psychologička, Centrum pedagogicko - psy-
chologického poradenstva a prevencie, Športová ul.

Po skončení slávnostného aktu oceňovania prí-
tomní zotrvali v družnej debate o náročnom učiteľ-
skom chlebíčku, o radostiach i starostiach v dnešnej 
dobe neľahkého, v spoločnosti stále ešte nedocenené-
ho učiteľského povolania.

KVETY VĎAKY PRE TUCET  OCENENÝCH

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ
SOŠ obchodu a služieb so sídlom na Piešťanskej 

a Weisseho ulici v Novom Meste nad Váhom  

organizuje 
DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ

Akcia sa uskutoční v budove školy na Weisseho č.1
 streda 22. novembra 12:00 – 17:00
 štvrtok 23. novembra    8:00 – 17:00

• prezentácia študijných a učebných odborov 
a nových odborov

• ukážky výrobkov a prác študentov
• ochutnávka miešaných nápojov a studenej 

kuchyne
• úprava účesov
• prehliadka poľnohospodárskej techniky, 

ukážka diagnostiky automobilu
• zakúpenie si výrobkov študentských fi riem
• zapojenie sa do animačných a športových 

hier
• prehliadka odborných učební a ďalších 

priestorov školy
• konzultácie s výchovnou poradkyňou a ve-

dením školy
www.prvasosnmnv.sk

ZBER BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

TSM uskutočnia od 6. do 10. novembra od 8,00 
do18,00 h zber biologicky rozložiteľného odpadu 
(BRO). Počas neho sa nebude odoberať BRO zo zá-
hrad, ktorý sa svojimi rozmermi zmestí do pridele-
ných zberných nádob (lístie, tráva, burina...): 6. 11.: 
Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, Let-
ná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, 
Krajná, Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. 
Jurkoviča, Budovateľská, M. Rázusa, Krčméryho, 
kpt. Nálepku, Fándlyho a Čachtická ul. 7. 11.:  Jáno-
šikova, Šafárikova, Kuzmányho, Javorinská, Špor-
tová, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, 
Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrás-
teka, Škultétyho, Nová, Bajzova, Jilemnického, 
Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova, F. Kráľa, 
Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova, Bzinská. 8. 
11.: O. Plachého, Severná, Royova, Hečkova, Ku-
kučínova, Tajovského, Klčové. 9. 11.: Robotnícka, 
Košikárska, Ružová, Slovanská, Čulenova, Izbická, 
Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, Bec-
kovská a Riečna. 10. 11. Poľná, Mlynská, Mostová, 
Tehelná, Mnešická, Srnianska, Tušková, Turecká, 
Haluzická, Bohuslavická, Bošácka, Pri záhradách,  
Pod zvonicou.
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Novomestská Stredná odborná škola obchodu 
a služieb má už z minulých rokov dobré skúsenosti 
a výsledky zo svojej účasti na grantových projektoch 
EÚ. Aj preto,- no nielen preto -, sa zapojila do naj-
novšej iniciatívy EÚ, ktorá sa zameriava na stratégiu 
otvárania čo najširších možností európskeho celospo-
ločenského uplatnenia sa mladých ľudí bez ohľadu na 
rodovú či inú inakosť. Predpokladom toho je ovládať 
cudzie jazyky a získať vedomosti a kompetencie, 
ktoré sú nevyhnutnou podmienkou, akýmsi kľúčom 
k čo najlepšiemu štartu do života. Tým kľúčom je aj 
excelentná výučba v kvalitnej škole. Len taká škola 
môže svojim klientom otvárať nové obzory. Gran-
tový projekt OPENING HORIZONS z edukačného 
programu Erasmus+ sa zameriava na kvalitu vzde-
lávania cudzích jazykov. Nedávno sa dve vyučujúce 
anglického jazyka tejto školy PaedDr. Viktória Belič-
ková a Ing. Darina Jarábková stali súčasťou medziná-
rodnej pracovnej komunity vo Veľkej Británii. Novú 
metodiku výučby cudzích jazykov, aj s ohľadom na 
výchovné a vzdelávacie problémy niektorých žiakov, 
si osvojovali v špecializovaných kurzoch, organizova-
ných vzdelávacou inštitúciou Pilgrims Education and 
Training Company so sídlom v Canterbury v grófstve 
Kent.

Pobyt a skúsenosti zo vzdelávania možno hod-
notiť ako výnimočné. Kurz Kreatívnej metodológie 
anglického jazyka, ktorý absolvovala PaedDr. Viktória 
Beličková, sa zameriaval na stratégiu efektívnej, zážit-
kovej a kreatívnej školskej hodiny. Pre žiaka má byť 
hodina primerane náročná (s ohľadom na jeho osob-
nostné potreby), s vhodne zvolenými učebnými štýl-
mi, ktoré nenudia a motivujú žiakov učiť sa cudzí ja-
zyk. Výsledok má uspokojiť obe strany - žiaka i učiteľa.

V poslednom období narastá počet žiakov, ktorí 

majú problémy s učením. Žiakov, ktorí sa z rôznych 
dôvodov – sociálnych, zdravotných, emocionálnych – 
nedokážu sami prispôsobiť systému a vzdelávaciemu 
prostrediu v škole, triede. Takíto žiaci sú nekomuni-
katívni, častokrát trpia syndrómom ADHD, majú vý-
chovné problémy, strácajú sebadôveru a nedosahujú 
ani požadovaný vzdelávací štandard. Obsahová náplň 
vzdelávacieho kurzu Vzdelávanie žiakov so špecifi cký-
mi potrebami, ktorý navštevovala Ing. Darina Jaráb-
ková, bol primárne orientovaný na tento typ žiakov. 
Zoznámila sa tu s najnovšími poznatkami z oblasti 
výchovnej terapie či neurolingvistického programo-
vania, ktoré sa zaoberá rozvojom osobnosti, snahou 
vedome sa naučiť kontrolovať svoj spôsob rozmýšľa-
nia a následného konania. Oboznámila sa aj s hodno-
tiacim modelom MBTI, typovým indikátorom podľa 
Myersovej a Briggsovej, ktorý pomáha porozumieť 
tomu, o čo sa jednotlivci pri svojej sebarealizácii 
usilujú, čo pokladajú za dôležité, ako sa rozhodujú, 
resp. ako sa správajú k svojmu okoliu. Táto typoló-
gia vychádza z predpokladu, že ľudské správanie nie 
je náhoda a je možné ho predvídať. Výrok, že život je 
výsledkom pôsobenia vonkajších okolností, na ktoré 
nemáme vplyv, neobstojí. Tento model v zahraničí 
s úspechom využívajú v školskej praxi aj pri výučbe 
cudzích jazykov.

Projekt OPENING HORIZONS otvoril mno-
hé aktuálne témy vo výučbe cudzích jazykov v škole. 
Kurz dal na mnohé aj odpovede. Potvrdil, že v dnešnej 
dobe nestačí byť „len“ kvalifi kovaný učiteľ cudzích 
jazykov (učiteľ všeobecne). Súčasná škola a výučba 
kladú na pedagóga oveľa vyššie nároky. Súčasný žiak 
vyžaduje moderný psychologický prístup, ktorý re-
fl ektuje osobnostnú typológiu žiaka (s väzbou na jeho 
prostredie) a veľký dôraz kladie na vzájomné vzťahy 
v triedach - vrátane učiteľa. To je jeden z určujúcich 
faktorov efektívnej a úspešnej edukácie cudzích jazy-
kov.

Pochopenie a uvedenie týchto poznatkov, skúse-
ností a stratégií do praxe aj v našej škole si vyžiada čas, 
zvýšené úsilie pedagógov, no najmä nový uhol pohľa-
du na kompetencie nášho absolventa z aspektu jeho 
mobility.                                      PaedDr. Viktória Beličková

zástupkyňa riaditeľa školy

NOVÁ KVALITA VZDELÁVANIA CUDZÍCH JAZYKOV
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Národná rada Slovenskej republiky posunula do druhého čítania návrh novely Obchodného 
zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorou sa sleduje ozdravenie podnikateľského pros-
tredia na Slovensku.

Novela obsahuje opatrenia proti nepoctivému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré boli 
vykonávané za účelom jednoduchého sa zbavenia obchodnej spoločnosti bez toho, aby prebehol 
konkurz alebo likvidácia obchodnej spoločnosti, čím boli mnohokrát poškodení veritelia, ktorých 
pohľadávky ostávali bez uspokojenia.

Ak vstúpi nová právna úprava do platnosti a účinnosti, bude zlučovanie obchodných spoloč-
ností naďalej možné, no bude sa tak môcť diať len v prípade, ak sa týmto obchodné spoločnosti ne-
dostanú do úpadku. Zlúčiť spoločnosti, ktoré sú vo fi nančných problémoch, bude naďalej možné, 
no bude k tomu potrebné stanovisko audítora, z ktorého vyplynie, že sa zlúčením, splynutím alebo 
rozdelením spoločnosti nedostane niektorý z jej právnych nástupcov do úpadku. Auditor v prípade, 
ak by sa pomocou manipulácie údajov snažil vykresliť pozitívny obraz o spoločnosti v zlom fi nanč-
nom stave, bude vystavený sankcii v podobe straty licencie.

Zlučovanie spoločností v konkurze alebo v likvidácií nebude možné vôbec.
K zodpovednosti štatutárov obchodných spoločností pribudne ich osobná zodpovednosť za 

nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, a teda budú osobne zodpovední za škodu, ktorá tým 
vznikne veriteľom, pričom ak súd právoplatne rozhodne o povinnosti štatutára nahradiť túto ško-
du, môže to znamenať jeho diskvalifi káciu pre zastávanie funkcie štatutára obchodnej spoločnosti. 
Diskvalifi kácia bude hroziť štatutárovi aj v prípade, ak bude odopierať súčinnosť exekútorovi alebo 
správcovi konkurznej podstaty. Takýto diskvalifi kovaný štatutár nebude môcť zastávať funkciu šta-
tutára po obdobie troch rokov. Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas by taktiež malo byť 
trestným činom.

Ak novela vstúpi do účinnosti v navrhovanom znení, tak štatutárovi nezaniknú jeho povinnosti 
dňom zániku jeho funkcie. Tým sa má zamedziť existencii obchodnej spoločnosti bez ustanove-
ného štatutára, pričom, ak po zániku funkcie súčasného štatutára (vychádzajúc z premisy, že bol 
jediným štatutárom obchodnej spoločnosti) nebude ustanovený v určenej lehote nový štatutár, tak 
starý štatutár bude mať povinnosť podať návrh na zrušenie spoločnosti. Štatutár bude taktiež po 
zániku svojej funkcie povinný poskytovať súčinnosť napr. správcovi dane, exekútorovi alebo správ-
covi konkurznej podstaty, pričom povinnosť poskytovať súčinnosť bude mať štatutár v rozsahu, 
v ktorom to od neho možno spravodlivo požadovať.

Nová zodpovednosť taktiež bude patriť spoločníkom spoločnosti, ktorí spoločnosť ovládajú, 
pričom títo, ak vykonajú úkon, ktorý dostane spoločnosť do úpadku, budú zodpovední za škodu, 
ktorá v dôsledku toho vznikne. 

Navrhovanou právnou úpravou sa má okrem Obchodného zákonníka novelizovať taktiež Trest-
ný zákon, pričom sa má zaviesť nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie. Zavedenie 
tohto trestného činu má byť prostriedkom zamedzenia likvidácie spoločnosti prostredníctvom tzv. 
bielych koní, na ktorých je spoločnosť prepísaná. Trestne zodpovedný bude aj ten, kto svoju účasť 
v spoločnosti na tzv. bieleho koňa prevádza, pričom pri kvalifi kovanej skutkovej podstate môže byť 
trestná sadzba až pätnásť rokov.

Na zamedzenie niektorých typov podvodných činností a situácií, keď osoba - štatutár uznala 
cudzí podpis za vlastný, sa zavádza povinnosť úradne overeného podpisu na podpisovom vzore šta-
tutára.

Navrhovanou právnou úpravou by sa taktiež mala zaviesť povinnosť, v prípade verejnej zákaz-
ky, ak  je spoločnosť registrovaná v Registri partnerov verejného sektora, zaplatiť subdodávateľom 
faktúry v lehote 30 dní, t.j. v rovnakej lehote, v akej štát uhrádza faktúry spoločnosti.

Taktiež sa navrhuje zavedenie pravidla, že pri výmaze spoločnosti z obchodného registra bude 
súd skúmať, či spoločnosť nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne. 

Taktiež nebude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným v prípade, ak je zakladateľ 
vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. 

Navrhovaným dátumom vstupu novely do účinnosti je 1. január 2018, avšak aktuálne sa zvažu-
je o skoršej účinnosti tejto novely.

Článok bol spracovaný na základe materiálov prístupných k 29. septembru.
                                                                                     JUDr. Adriana Ručkayová

                                                                                     Advokátska kancelária, www.akr.sk

PRIPRAVOVANÁ NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
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FILMOVÁ NINA I  TVORCOVIA FILMU U NÁS
V našich kinách sa nedávno objavil fi lm režiséra a scenáristu Ju-

raja Lehotského: NINA. Na festivale v Toronte ho uviedli v sekcii Súčas-
ná svetová kinematografi a, o.i. v spoločnosti takých fi lmov, akými napr. 
bola cenou Berlinale poctená snímka O tele a duši. I keď nešlo o súťažný 
festival, slovenský fi lm zožal za veľkou mlákou úspech. Vypredané kino-
sály a po projekcii záujem o diskusiu s režisérom hovoria jasnou rečou.

Za slovenským divákom 
NINA po prvýkrát prišla 21. 
septembra. Už v premiérový 
deň zavítali medzi návštevníkov 
kín v rámci trojdňového turné aj 
tvorcovia a herci fi lmu. Jedným 
z piatich navštívených miest bolo 
23. septembra i Nové Mesto nad 
Váhom.

V kine Považan diváci po-
tleskom privítali samotného 
režiséra J. Lehotského (na foto 
s mikrofónom) a hlavnú predsta-
viteľku fi lmu Bibianu Novákovú, 
taktiež scenáristu Mareka Leš-
čáka, strihača Radoslava Dub-
ravského a Jozefa Tinku z Rady 
pre práva dieťaťa Slovenskej re-
publiky, ktorí pred premietaním 
fi lmu povedali čo - to o fi lme, 
prečo vlastne vznikol a čo je jeho 
cieľom.

Najskôr však pár slov k ob-
sahu fi lmu: Nina má 12 rokov, 
jej rodičia sa rozvádzajú a svet, 
ktorý doteraz poznala, sa jej roz-
padá pred očami. Otec a mama 
tvrdia, že chcú pre ňu len to naj-
lepšie, ale v podstate myslia len 
na seba. Nina im nerozumie, cíti 
sa opustená a oklamaná – nie je 
už takmer nič, čomu by mohla 

veriť. Jedinou istotou v jej svete 
je plávanie. Dáva jej pocit pokoja 
a opory a nahrádza všetko, čo jej 
doma chýba. Keď je ohrozená jej 
účasť na plaveckých pretekoch, 
rozhodne sa pre radikálny krok…

Podľa vyjadrenia režiséra Ju-
raja Lehotského tvorcovia fi lmu 
chceli nakrútiť citlivý ponor do 
detského myslenia konfrontova-
ný so svetom dospelých. „Chcel 
som rozprávať o pocitoch dieťaťa, 
ktoré túži milovať oboch rodičov, 
no nemôže.“ Týmto príbehom 
chcel J. Lehotský poukázať na 
čoraz častejší fenomén dnešnej 
doby, ktorým je rozchod manže-
lov – rodičov a jeho dopad na naj-
zraniteľnejších v rodine – deti.

Podľa neho dnešní ľudia 
chcú byť ešte šťastnejší a majú 
tendenciu zľahčovať veci. „Po-
zeráme sa na budúcnosť veľkými 
očami: veď ja môžem žiť krajšie, 
nebaví ma takýto život. Môžem 
ho strihnúť a začať odznova s nie-
kým iným. Veľa vecí si preto človek 
zbúra. Je dôležité prejsť si istými 
krízami a snažiť sa nájsť riešenia, 
dospieť, neriešiť to 
útekom od niečo-
ho, čo v danom mo-
mente nefunguje.“ 
Z problémov, na 
ktoré v manželstve 
narážame, sa tre-
ba poučiť.

Podľa scená-
ristu M. Leščáka 
snahou tvorcov 
bolo ukázať dieťa, 
ktoré verí sebe, 
svojim snom a má 
oboch rodičov 
rado. Chce všetko 

chápať, ale paradoxne napriek 
jeho ústretovosti mu rodičia 
v rámci toho, že konajú „ v jeho 
dobre“, zoberú to, na čom mu 
najviac záleží.

Pre hlavnú predstaviteľku 
Bibianu Novákovú, ako prezra-
dila, bolo nakrúcanie po počia-
točnom ostychu veľká zábava, aj 
keď išlo o smutný fi lm. Tešilo ju, 
že ju režisér aj ostatní chválili, 
ako sa vie vcítiť do stvárňovanej 
postavy. Nebolo to pre ňu až také 
ťažké, vedela Ninu pochopiť aj 
preto, že si rozvodom rodičom 
sama prešla… „Rada by som od-
kázala všetkým rodičom, aby pri 
každom rozhodnutí o rozchode 
nemysleli len na seba, ale aj na 
šťastie detí. Keď už sa inak nedá, 
aby aspoň po rozvode spolu dob-
re vychádzali. Nech deti nemajú 
pocit, že sa ich rodina úplne roz-
padla.“

Po skončení fi lmu sa diváci 
rozchádzali do svojich domovov 
s námetmi, poniektorí i s dôvod-
mi na zamyslenie. Najmä tým, 
ktorí uvažujú nad rozchodmi so 
svojimi životnými partnermi, 
odporúčame, ak bude možnosť, 
nech si zaujímavý fi lm, nastavu-
júci zrkadlo vzťahom v mnohých 
rodinách, pozrú. 

Do kina Považan NINA v re-
príze zavíta v novembri.

Foto: Mgr. V. Polák
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JUBILANT VÁCLAV KOMAN
Korene Komanovcov po 

rodičoch siahajú na Oravu, ale 
prof. Ing. Václav Koman, DrSc., 
od 3. novembra čerstvý deväťde-
siatnik, sa hlboko „zakorenil“ 
v Mnešiciach. Hoci žije v Bra-
tislave, kam ho zaviedla práca, 
každú možnú voľnú chvíľu sa 
vracia na miesta svojho detstva 
a mladých, v súčasnosti sa zvyk-
ne hovoriť tínedžerských rokov.

Do kedysi samostatnej obce, 
dnes súčasti mesta, sa rodina 
presťahovala v r.1929. Vašek, 
ako emeritného pána profesora 
súrodenci i priatelia dodnes vo-
lajú, mal vtedy dva roky. O ďal-
šie dva spolu so štyrmi bratmi 
a jednou sestrou osireli. Ktovie, 
možno práve ťažká situácia bez 
otca, živiteľa rodiny, no s hú-
ževnatou matkou Johanou, na-
smerovala v poradí štvrté dieťa 
Komanovcov na životnú dráhu 
štúdií, neskôr vedca a pedagóga, 
ktorá v r. 2000 vyústila do návr-
hu na udelenie Nobelovej ceny za 
chémiu odborníkovi svetového 
mena v oblasti organickej ché-
mie, zvlášť lipidov.

Prof. V. Koman pred 70 rok-
mi maturoval na novomestskom 
gymnáziu. V r. 1952 absolvoval 
Chemicko – technologickú fa-
kultu SVŠT v Bratislave. Jeho 
prvým pracoviskom boli Po-
važské tukové závody v Novom 
Meste nad Váhom. Zaslúžil sa 
o ich premenovanie na n. p. Pal-
ma. Dva roky po škole sa vrátil 
na akademickú pôdu, na ktorej 
predtým študoval a kde zotrval 
až do odchodu na dôchodok.

Na konte jubilanta, ktorého 
ľudský rozmer sa prejavil i počas 
SNP v protifašistickom odboji, 
kde bol dobrovoľníkom - voja-
kom I. čsl. armády pplk. Goliana 
a po návrate ho ako rukojemníka 
až do prechodu frontu väznili, je 
do 1000 pôvodných prác vráta-
ne korešpondencie, osvetových 
a vedecko-populárnych článkov 
v domácich i zahraničných ča-
sopisoch. Viedol a participoval 

na vyše 60 odborných vedeckých 
domácich a zahraničných kon-
ferenciách. Vydal tri samostatné 
vedecké práce a z jeho pera je 
i niekoľko kapitol v ďalších od-
borných monografi ách. Je auto-
rom šiestich patentov, odbornej 
knihy Štruktúry lipidov, podal 
11 zlepšovacích návrhov. Má za 
sebou jeden objav, vydal šesť vy-
sokoškolských učebníc - skrípt. 
Viedol vyše 130 diplomantov, 14 
vedeckých ašpirantov, obhájil 18 
záverečných správ úloh štátneho 
bádateľského plánu.

Pred necelým desaťročím 
srdcom Mnešičan, inak rodák 
z Hurbanova, učinil spolu so svo-
jimi spolupracovníkmi prevratný 
objav prezentovaný na medzi-
národnej konferencii Laboralim 
2009, kde o.i. odznela prednáš-
ka prof. Ing.V. Komana, DrSc. 
a kol. s názvom Lipidové odtlačky 
prstov, ich tvorba a využitie. Pod-
ľa prezentovaných výsledkov vý-
skumu lipidové odtlačky prstov 
majú zohrať významnú úlohu 
v praxi a byť významnými po-
mocníkmi v kriminalistike i me-
dicíne.

Prof. Koman sa stal prvým 
slovenským, plne graduovaným 
odborníkom v oblasti chémie, 
technológie a analýzy jedlých 
a technických tukov a olejov. 

Paralelne s pedagogickým proce-
som zaviedol aj svoj vedecko-vý-
skumný program. O jeho odbor-
ných kvalitách svedčia aj mnohé 
pozvania svetových vedcov do 
ich krajín. Napr. v r. 1985 – 90 
pôsobil ako vedecko - pedago-
gický expert na novozaloženej 
univerzite v Tlemcene v Alžírsku, 
kde ho menovali za mimoriadne-
ho profesora. Za jej katedrou vo 
francúzskom jazyku prednášal 
viacero predmetov, viedol diplo-
mantov a doktorandov. Pre EÚ 
pripravil projekt s názvom Mini-
malizácia globálneho hladu, ne-
obnoviteľných surovín a emisií.

Dlhý by bol zoznam ocenení 
a pôct, ktoré prof. V. Koman, jed-
na z prvých Osobností mesta z r. 
2007, získal. Za všetky spomeň-
me Bronzovú, Striebornú a Zla-
tú medailu SVŠT v Bratislave. 
Prezradíme, že jeho alma mater 
pripravuje na 10. novembra osla-
vy deväťdesiatin prof. V. Komana 
na znak toho, že nezabúda na 
svojich významných pracovní-
kov, vedcov a pedagógov, ku kto-
rým sa prof. Koman bezpochyby 
radí.

Ku gratulantom sa pripájajú 
vedenie Mesta Nové Mesto nad 
Váhom a jeho občania vrátane či-
tateľov, redakcie a redakčnej rady 
Novomestského spravodajcu.

SPOMIENKA NA POSLEDNÉHO PREPOŠTA
Pri príležitosti 30. výročia úmrtia J. E. Mons. RNDr. Júliusa 

Gábriša (13. 11. 1987), posledného novomestského prepošta, sa 
11. novembra o 10,00 v kostole v Tesárskych Mlyňanoch, rodisku 
arcibiskupa, uskutoční svätá omša s predsedajúcim trnavským ar-
cibiskupom Mons. J. Oroschom. Na spomienkovú slávnosť majú 
možnosť ísť autobusom aj veriaci z novomestskej farnosti. V ten istý 
deň o 18,30 h bude v Kostole Narodenia Panny Márie taktiež spo-
mienková slávnostná omša za Mons. Júliusa Gábriša, ktorú bude 
spevom sprevádzať SZ sv. Cecílie.

Mons. Gábriš bol vynikajúci kazateľ, v júni 1938 bol vysvätený 
za kňaza, v r. 1944 ako druhý na Slovensku ukončil titulom doktor 
prírodných vied Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Pred 55 rokmi 
ho biskup Mons. A. Lazík menoval za správcu novomestskej farnos-
ti a 18. novembra 1968 za prepošta novomestskej Prepozitúry Pan-
ny Márie v Novom Meste nad Váhom.
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KDE INÍ KONČIA, MY ZAČÍNAME...!
(ZOPÁR MYŠLIENOK DO DUŠIČKOVÉHO OBDOBIA)

Pred niekoľkými rokmi bolo pri cestách vídať 
veľké bilbordy s nápisom: „Kde iní končia, tam my 
začíname…“ Toto heslo malo vyjadriť životaschop-
nosť fi riem, ktoré sa vedia uchytiť i tam, kde to 
druhí nezvládli.

V tomto dušičkovom období mi prichádza na 
myseľ práve tento nápis, lebo dobre naznačuje po-
solstvo liturgie novembrových dní: Kde iní „kon-
čia“ so svojou nádejou, zmyslom života, pokojom, 
lebo sa stretli so smrťou blízkej osoby, tam „my za-
číname“ viac veriť, dúfať a očakávať tajomné, večné 
skutočnosti Božieho kráľovstva.

Pre nás, ktorí sme uverili Ježišovi Kristovi, 
nie je smrť slepou uličkou, ale bránou k novému 
životu - tá smrť blízkych, ktorá nás zranila, ale ani 
smrť vlastná, ktorá nás raz čaká. Benedikt XVI. 
to vyjadril v encyklike o nádeji vetou: „Rozlišovací 
prvok kresťanov je, že majú budúcnosť. Nebo nie je 
prázdne!“

Prechádzka jesenným cintorínom, žiariacimi 
blikotajúcimi svetlami, je príležitosťou k tichému 
zamysleniu nad životom drahých, ktorí sú už na 
druhom brehu života. Ale nostalgia nestačí. Vedie 
nás to aj k spytovaniu vlastného svedomia. Z hĺb-
ky vnútra sa možno začnú vynárať skúmavé otázky 
o vzťahu so zosnulými osobami: Dal som im dosť 
lásky? Nezanedbal som niečo? Myslím dosť často 

na ich duše v modlitbe, obetách? Ak sú ich duše 
ešte v očistci, nemám na tom aj ja svoj podiel?

Tajomno a neznámo, ktoré visí nad týmito úva-
hami, nech ma povzbudí k dôvere v Božie milosr-
denstvo, ktorému ich duše zverujeme. A skúmanie 
svedomia môže pokračovať aj ďalej: Je Kristus, Pán 
života a smrti, skutočne aj Pánom mojej rodiny? Vo 
svojej autobiografi i píše učiteľka Cirkvi sv. Terez-
ka z Lisieux, že prvé slovo, ktoré vedela ako malá 
napísať, bolo slovo „nebo“. A pred smrťou pove-
dala: „Pre mňa si nepríde smrť, ale Ježiš.“ Večnosť 
už vlastne začala. Vychovávam aj ja svoje deti pre 
nebo? Učím ich vlastným príkladom zriekať sa po-
minuteľných príjemných vecí kvôli večným? Doká-
žu utrpenie premieňať na lásku?

Nad jedným hrobom, v ktorom odpočíva služ-
bou zodraté kňazské srdce, je takýto náhrobný ná-
pis: „Tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú 
ako hviezdy na večné veky.“ Veta z Božieho slova, 
z knihy proroka Daniela, vrytá do skaly, je vlastne 
najstručnejším návodom pre rodičov a vychováva-
teľov, ako nájsť cestu do neba. Veď každým múdrym 
výchovným zásahom, každou obetou pre rodinu 
a duchovný rozvoj jej členov, vpisujú svoje vlastné 
meno do neba alebo presnejšie: do Božieho srdca… 

 Blažej Čaputa, 
farár

RODINNÝ PRIEVAN PREVERÍ NAŠE BRÁNICE
28. novembra o 18,00 h vás 

pozývame do sály MsKS na vy-
nikajúcu komédiu Rodinný prie-
van. Jej prostredníctvom sa ocit-
nete uprostred medziľudských 
vzťahov od „neomylnej matky 
cez narcistického syna až po dcé-
ru, ktorá dospeje práve dnes“…, 
a to všetko s vtipom.

Súčasná francúzska komé-
dia v réžii M. Mňahončáka dáva 
priestor na skvelé herecké výko-
ny M. Sládečkovej (mimocho-
dom, v našom meste žila a študo-
vala na GMRŠ), ďalej M. Landla, 
K. Svarinskej, K. Greppelovej, P. 
Šimuna a O. Bortlíka v „rodin-
nej dráme“, ktorá preverí naše 
bránice.
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ADAMKO MEDZI CHROBÁČIKMI 

PREDNÁŠKA O BYLINÁCH

3. novembra o 17,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční v rámci Návratov do No-
vého Mesta nad Váhom slávnostné otvorenie 
výstavy: JÁN MIKUŠKA: OBRAZY • KRESBY. 
Priaznivci výtvarného umenia si môžu výstavu 
tohoročného jubilanta, niekdajšieho riaditeľa 
MsKS, pozrieť do 15. decembra.

14. novembra o 19,00 h v sále MsKS RND 
v predpremiére uvedie novú Štepkovu „správu 
o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji“ BESA-
ME MUCHO (Bozkávaj s vášňou).

Za názvom starej mexickej piesne „sa skrý-
vajú“ najsúčasnejšie slovenské príbehy spred 
hlavnej stanice. Bezdomovec Koki, bývalý roc-
kový spevák, sústreďuje spevom a hrou na gita-
re na seba pozornosť, podobne ako aj moderný 
kufor, čo sa zrazu ocitne pri ňom. No viac ako 
obsah tajomného kufra diváka zaujme čosi iné.

Vstupenky po 15 € si môžete zakúpiť online 
na www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.: 
032 285 6921.

VÝSTAVA RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

JÁN MIKUŠKA: OBRAZY • KRESBY S. ŠTEPKA: BESAME MUCHO

5. novembra o 14,30 a 16,00 h Divadielko 
galéria vo svojich priestoroch odohrá reprízu 
bábkovej rozprávky ADAMKO MEDZI CHRO-
BÁČIKMI.

7. novembra o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS pod názvom Recepty, ako využiť liečivé 
byliny pri prevencii aj liečbe sa uskutoční pred-
náška Dr. I. Kafku, PhD., ktorý sa vyše 25 rokov 
venuje štúdiu účinkov liečivých rastlín. Prezra-
dí vám recepty, ako si pripraviť tinktúry, čaje, 
masti, balzamy a kúpele z bylín a ktoré sú vhod-
né na jednotlivé zdravotné problémy. 

Prednášku organizujú MsKS a Spoločnosť 
Joga v dennom živote, pobočka Nové Mesto nad 
Váhom.

POETICKÁ SCÉNA DG

SPIEVANKOVO

SHAKESPEAROVE SLZY A SMIECH

21. novembra o 17,00 h do sály MsKS me-
dzi deti príde ich obľúbená dvojica Spievanka 
a Zahrajko zo Spievankova s kopcom pekných 
pesničiek.

Asi o žiadnom spisovateľovi sa nenapísalo 
toľko, ako o tomto slávnom anglickom drama-
tikovi a básnikovi. Kto by nepoznal Hamleta 
a jeho slávnu otázku: „Byť či nebyť?“, či príbeh 
zaľúbencov Romea a Júlie? Poetická scéna DG 
pri MsKS tentoraz siahla po jeho tvorbe. Pozý-
vame vás do divadla svet, kde sa ocitnete pred 
zrkadlom jeho imaginácie a prežijete s členmi 
PS DG príbehy a osudy jeho postáv. 

Kedy a kde? 24. novembra o 17,00 h v Di-
vadielku galéria.

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 porad-
ne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je 23. 
novembra o 17,00 h v MsKS v Novom Meste nad 
Váhom.



V čase Dušičiek už tradične patria výstavné 
priestory Galérie P. Matejku výstavám návratis-
tov – umelcov spätých s Novým Mestom n. V.

Začiatkom novembra sa tu svojimi najnovšími 
maľbami a kresbami predstaví bývalý dlhoročný 
riaditeľ MsKS (1990 - 2012) akad. mal. Ján Mikuš-
ka. Autorskú výstavu mu pripravila Galéria P. Ma-
tejku v roku jeho životného jubilea. Pri tejto príle-
žitosti mu začiatkom októbra TSK udelil Ďakovný 
list za dlhoročné pôsobenie a dosiahnuté úspechy 
v rozvoji kultúry Trenčianskeho kraja.

Akad. maliar J. Mikuška sa narodil 27. 1. 1947 
v Novom Meste nad Váhom. V r. 1962 - 1966 štu-
doval na Strednej umeleckopriemyselnej škole 
v Bratislave u prof. Š. Belohradského a L. Šichma-
na. V r. 1966 - 1972 absolvoval VŠVU v Bratisla-
ve na Odd. monumentálnej a dekoratívnej maľby 
u profesorov L. Čemického a O. Dubaya. Po štú-
diách sa venoval prevažne monumentálnej tvorbe 
pre architektúru s prelínajúcimi sa fi gurálnymi 
a krajinárskymi motívmi. Vytvoril viacero veľko-
formátových maliarskych diel, ako aj mozaík pre 
verejné a spoločenské priestory. Od r. 1990 sa ve-
nuje prevažne komornej výtvarnej tvorbe: maľbe, 
kresbe a ilustrácii. Zúčastňuje sa kolektívnych 
výstav a pripravil niekoľko samostatných výstav. 
Aj keď v každom časovom úseku nachádza nové 
inšpirácie, stále je to ten istý Ján Mikuška. Ako 
maliar výtvarne školený pre monumentálnu maľ-

bu dodnes rafi novane využíva získané poznatky 
aj vo svojej komornej maliarskej tvorbe. Rozozná-
vame jeho typickú mäkkú, tlmenú a rozplývavú 
farebnosť, jemné a poetické maliarske kompozície 
s panorámou v nekonečne miznúcej krajiny, s čo-
raz razantnejšími architektonickými predelmi. 
Členením obrazu na viaceré tematické i farebné 
plány akoby gradoval a dramatizoval lyrický dej. 
Práve týmto kontrastným spôsobom sústreďuje 
väčšiu pozornosť na jemné a poetické fi gurálne 
príbehy odohrávajúce sa na plátne obrazu či za-
snené krajiny rozplývajúce sa v jemnom sfumate 
umelcových farieb. Je to kaleidoskop zážitkov, 
myšlienok, fantázie a snov, niekedy narušený vý-
razným farebným akcentom či už červenej, tmavej 
kráľovskej modrej, ozvláštnený striebornou alebo 
zlatou farbou.

Umelec aj dnes ponúka návštevníkom ďalší 
uhol pohľadu, nové farebné variácie, témy i kom-
pozície. Výstava prináša spomienky a návraty do 
minulosti, novú maľbu s portrétom matky či inšpi-
rácie dávnejšími zážitkami. Niekedy sa v jeho maľ-
bách objavujú aj asociácie na jeho zátišia z raného 
obdobia tvorby. Avšak maliarske a kresliarske 
dielo J. Mikušku vždy bolo, je a vždy aj bude neod-
mysliteľne späté s okolitou krajinou, prostredím 
rodného kraja a jemu tak blízkeho Nového Mesta.

Vernisáž sa uskutoční 3. novembra o 17.00 h vo 
výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom.

Výstava potrvá do 15. decembra 2017.  
                             Ela Porubänová

JÁN MIKUŠKA:  OBRAZY• KRESBY

Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
 18,30 h                    brušné tance
 18,30 h cvičenie pre ženy
  Spoločenský dom
Utorok 18,30 h                    latino tance
Streda 17,00 h a 18,15 h joga
 18,30 h cvičenie pre ženy
  Spoločenský dom
Štvrtok 16,15 a 18,00 h joga

KURZY V NOVEMBRIKLUBY V NOVEMBRI
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 13. 11. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
14. 11. 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

27. novembra o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční druhý koncert jesenného 
abonentného cyklu, na ktorom sa predstavia:

Juraj Tomka - husle, Ján Slávik - violončelo, 
Viera Bartošová - klavír, Ulrich Ulmann - ume-
lecké slovo. Na koncerte odznejú skladby auto-
rov: G. Fauré, M. Vilec, C. Debussy a i.

RODINNÝ PRIEVAN VEČERNÝ KONCERT
28. novembra o 18,00 h vás pozývame do 

sály MsKS na vynikajúcu komédiu Rodinný 
prievan v naštudovaní známych slovenských 
hercov.

Matka má vždy pravdu, aj keď ju nemá. 
Vstupenky po 13 € si môžete zakúpiť online na: 
www.msks alebo v pokladni MsKS.
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INZERUJTE V NOVOMESTSKOM SPRAVODAJCOVI!
DAJTE O SEBE VEDIEŤ!  DROBNÉ OZNAMY, SPOMIENKY, 
SRDEČNÉ BLAHOŽELANIA, PLOŠNÁ INZERCIA FIRIEM...

Kontakt: redakcia@msks.sk  alebo: 032 2856920 

~ Všetky typy k ú ov a autok ú ov
~ Zadlabávacie zámky
~ Kovania
~ Visiace zámky
~ Vložky všetkých zna iek 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

K Ú OVÁ SLUŽBA v Dome služieb a na Ul.  1 mája 309  (zelená str ieška)

www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk
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PRIEMYSLOVKA V PROJEKTE ERASMUS+

VYNÁLEZCA A LITERÁT S MODROU KRVOU  V ŽILÁCH

Stredná priemyselná ško-
la v Novom Meste nad Váhom 
uskutočnila 17. – 23. septembra 
ďalší, v poradí už tretí výmenný 
pobyt (tzv. mobilitu) v destinácii 
Španielsko.

Po úspešných mobilitách 
v Portugalsku a Rumunsku 
v máji až júni sme sa zúčastnili 

mobility v španielskej Andalúzii 
spolu s partnermi projektu Eras-
mus+ How We Teach And Learn 
English (HWTALE) v zastúpení 
profesorov partnerských stred-
ných škôl a ich študentov z Por-
tugalska, Rumunska, Poľska 
a Slovenska.

Vzdelávacie a kultúrne aktivi-

ty sa niesli v duchu hlavnej myš-
lienky medzinárodného pro  jektu 
Ako vyučujeme a ako sa učíme 
anglický jazyk. Absolvovali sme 
fakultatívne výlety po španielskej 
Andalúzii, navštívili jej historické 
mestá a pamiatky. 

V decembri bude naším po-
tešením uvítať medzinárodný 
projektový tím u nás na Sloven-
sku, kde budeme prezentovať 
našu školu – Strednú priemysel-
nú školu, ako i naše Nové Mesto 
nad Váhom a zaujímavé miesta 
a pamiatky na Slovensku. Bude-
me hrdo zdieľať naše teoretické, 
ale i praktické vedomosti prezen-
tované v anglickom jazyku v in-
terakcii najmä so študentmi, ale 
i našimi vyučujúcimi. Podelíme 
sa o naše zvyky a tradície.

Naše aktivity a fotografi e si 
môžete pozrieť na stránkach na-
šej školy: www.spsnmnv.sk. 

Mgr. Veronika Kepshová, 
SPŠ, Nové Mesto n. V.

Na stránkach 
nášho časopisu sa 
stretávame s prí-
spevkami od Ing. 
Gustáva Rumánka. 
Novomestský rodák 
žijúci v Starej Turej 
sa publicistickej a li-
terárnej tvorbe začal 
venovať až na dôchod-
ku. V literárnej tvorbe 
debutoval v r. 2003 
zbierkou básní Napokon odložím 
husle. Nedávno G. Rumánkovi 
vyšla nová publikácia o tzv. So-
lárni.

Autor šiestich básnických 
zbierok a 10 diel faktografi ckej 
literatúry a do 500 príspevkov 
v regionálnej tlači 14. novembra 
oslávi vzácnych 80 rokov.

V žilách absolventa novo-

mestskej priemys-
lovky (1956) a Stroj-
níckej fakulty SVŠT 
v Bratislave (1966), 
ktorý celý svoj pro-
duktívny život praco-
val v Chirane Stará 
Turá a na svojom 
konte má (ako autor 
a spoluautor) vyše 20 
patentovaných vyná-
lezov, koluje modrá 

krv.
G. Rumánek pochádza zo 

zemiansko - šľachtického rodu. 
Zemianske korene siahajú k jeho 
babičke z otcovej strany Juliane, 
za slobodna Ondrejovičovej, kto-
rej rodina vlastnila zemiansky 
erb od r. 1693. O viac ako 450 ro-
kov je starší (okolo r. 1220) český 
šľachtický erb rodu Benešovcov, 

z ktorého pochádzala matka G. 
Rumánka. Zo známejších jeho 
predkov po meči spomeňme di-
zajnéra Jána Ondrejoviča. Z ro-
dostromu rodiny zo staršej ge-
nerácie je to MUDr. Ján Ambro, 
významný pôrodník, autor prvej 
učebnice pre pôrodné asistentky 
v Rakúsko - Uhorsku, obaja ro-
dáci z Beckova.

Novomestskému rodákovi 
a nášmu prispievateľovi, o. i. od 
roku 2008 držiteľovi titulu Vý-
znamná osobnosť Podjavoriny, 
od r. 2010 i čestného uznania zo 
6. ročníka súťaže Najlepšie ge-
nealogické práce za Bryndziar-
ske pastorále želáme ešte veľa 
zdravia a chuti do tvorivej práce, 
aby sme sa na našich stránkach 
mohli ešte dlho stretávať s jeho 
zaujímavými príspevkami.
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ZDRAVIE SA ZAČÍNA JEDLOM, NIE DIÉTAMI
Mestskú knižnicu Ľ. V. Riz-

nera v Novom Meste nad Váhom 
koncom septembra navštívila 
Marcela Laiferová. Známa spe-
váčka, lekárka, obdivovateľka 
a zberateľka umenia, tiež spi-
sovateľka čitateľom predstavila 
svoju novú knihu Ako si spríjem-
niť a okoreniť život.

Takmer sto receptov
Marcela Laiferová novo-

mestským čitateľom predstavila 
svoju novú, v poradí už druhú 
kuchársku knihu. Ako prvú 
medzi čitateľov uviedla knihu 
Z mojej kuchyne, v súčasnosti 
svoje obľúbené recepty ponúka 
čitateľom prostredníctvom kni-
hy Ako si spríjemniť a okoreniť 
život. „Pani riaditeľka vydava-
teľstva mi povedala, aby som na-
písala ďalšiu knihu, že už nechce 
stále dotláčať tú starú. A tak som 
začala písať,“ prezradila Mar-
cela Laiferová. Publikácia Ako 
si spríjemniť a okoreniť život na 
80 stranách ponúka takmer sto 
receptov a niekoľko užitočných 
rád. Autorka ju písala jeden rok. 
„Vyberala som najobľúbenejšie 
recepty z každého druhu. Sú tam 
polievky, mäsá, prívarky, zákusky, 
veľmi veľa šalátov, dipov a poma-
zánok. Veľa píšem aj o koreninách 
a zelenine. Zameriavala som sa 
hlavne na to, ako sa kedysi ľudia 
týmito vecami liečili. V prírode 
je totiž úplne všetko,“ potvrdila 
Laiferová.

Zdravé a potrebné koreniny
V novej knižke píše autor-

ka o tom, na čo dbať pri výbere 
potravín. Píše i o zelenine, kto-
rá by sa mala stať pravidelnou 
súčasťou nášho jedálnička. „Už 
Hippokrates napísal, že liečivá 
sú potraviny a potraviny sú lie-
čivá,“ povedala Laiferová. Platí 
však, že nie všetko, čo chutí, je aj 
zdravé. Zdravé stravovanie pod-
ľa autorky znamená aj nekupovať 

v potravinách piate cez deviate. 
„Keď vidím vrchovato naložené 
nákupné vozíky potravinami, ne-
viem, či ľudia chystajú svadbu, 
alebo nemajú možnosť niekoľ-
ko dní si nakúpiť. Potom majú 
preplnené obrovské chladničky 
a mrazničky a málo čerstvých 
surovín. Mnohé potraviny takto 
zbytočne strácajú na sviežosti,“ 
skonštatovala M. Laiferová. 
Celú kapitolu autorka venova-
la koreninám a tomu, ako nás 
dokážu obohatiť. V súčasnosti 
máme možnosť kúpiť si koreniny 
z každého kúta sveta. „Moja skú-
senosť je často taká, že nevieme, 
ako ich správne a plnohodnotne 
používať. Rozhodujúce je aj ich 
uskladňovanie a dávkovanie,“ 
zdôraznila. Koreniny používali 
ľudia už pred 5 000 rokmi. Už 
vtedy používali majorán, mätu, 
rozmarín, šafran a ďalšie. „Ko-
reniny a bylinky sú veľmi dôležité. 
Používajú sa aj vo farmácii a pô-
sobia aj na naše zdravie. Kuchy-
ňa a medicína, výživa a zdravie 
sú úzko prepojené. Preštudovala 
som veľa literatúry. Kúpila som si 
aj knihu jedného slávneho nemec-
kého kuchára, ktorý prešiel cestu 
z Číny až do Egypta, teda cestu, 
po ktorej sa nosili vzácne koreni-
ny a ktorými sa v arabskom svete 
lieči až dodnes,“ pokračovala 
Laiferová.

Aj jednoduché jedlá 
môžu byť delikatesou

„Zdravie sa začína jedlom, 
nie diétami. Diéta, keď ju drží-
te, je stresom,“ tvrdí Marcela 
Laiferová. Vo svojej knihe píše 
o dôležitých a zdravých koreni-
nách, zelenine i vitamínoch. „Pre 
mnohých ľudí je základom zdra-
vého obeda polievka. Ja patrím 
k týmto ľuďom. Tiež som závislá 
od jogurtov. Mohla by som ich jesť 
ráno, na obed, večer,“ podotkla. 
Mlieko nepije, no potrebný váp-

nik nahrádza inými potravinami 
a zeleninou. Aj keď je zástancom 
zdravého stravovania, nevyhýba 
sa ani nezdravým jedlám. Čitate-
ľom ponúka množstvo receptov 
z vlastnej kuchyne, ale aj z re-
ceptárov svojich priateľov. Zá-
leží jej na tom, aby boli lahodné 
a zároveň telu prospešné. V časti 
Receptár nechýbajú recepty na 
šaláty, polievky, nátierky, chlieb, 
hlavné jedlá, dezerty a tiež lacné 
a rýchle recepty. „Keď mám hos-
tí, nachystám nátierky a chlieb. 
Keďže ten hostia jedia aj samot-
ný, pripravím vždy hneď dva,“ 
usmiala sa. Novomešťanom pre-
zradila i recept na obľúbenú ma-
kovo-orechovú tortu, ktorý tiež 
uvádza vo svojej knihe. 

„Raz som bola na obede v ne-
ďalekom rakúskom Purbachu. 
Ako dezert sme mali túto tortu 
a ja som si hneď vypýtala recept 
a prisahala som, že nemám 
reštauráciu a nebudem robiť kon-
kurenciu. Tak som ho dala sem, 
do knihy,“ dodala s úsmevom 
Laiferová. V knihe uvádza aj re-
cepty na už takmer zabudnuté 
a tiež rýchle a lacné jedlá, ako sú 
napríklad fl iačky s kapustou ale-
bo tvarohom, šúľance či zapeče-
né zemiaky. „Aj jednoduché jedlá 
môžu byť delikatesou. Najlepšie 
jedlo je jedlo uvarené s láskou,“ 
povedala úspešná autorka. 

Text a foto: Monika Šupatíková
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Z  HISTÓRIE: OSOBNOSTI REGIÓNU
V sídlach pod Bielymi Karpatmi žili osobnosti, ktorých genealogické previazania by bolo zaujímavé pri-

pomenúť si. Našu pozornosť zaostríme najmä na okolie Nového Mesta nad Váhom.

Bzince pod Javorinou so Starou Turou i Novým 
Mestom nad Váhom viaže osobnosť spisovateľky 
a poetky, národnej umelkyne Ľudmily Riznerovej – 
Podjavorinskej (foto) (1872–1951). Jej starí rodičia 
boli Michal Klimáček (1819–1873), staroturiansky 
rodák, sezónny bryndziar pôsobiaci v Mošovciach 
v Turci a Katarína, rod. Koštálová (1821 - 1891). 
Ľudmilini rodičia boli Mária Klimáčková (1843 – 
1929) a Karol Rudolf Rizner (1838 – 1919), od r. 
1857 učiteľ v Bzinciach pod Javorinou. Tu doplň-
me, že výrobu bryndze zaviedol ako prvý v Uhor-
sku, v Detve, podľa svojej originálnej technológie, 
prakticky všeobecne platnej dodnes, Ján Vagač 
(1759 – 1835), rodák zo Starej Turej. Udialo sa tak 
v r. 1787, keď i Anton Bernolák (1762 – 1813) pred 
230 rokmi uzákonil svoju prvú spisovnú slovenči-
nu a keď bol už rok mŕtvy Móric Beňovský (1746 – 
1786) z Vrbového, kráľ Madagaskaru!

Podobne ako Michal Klimáček i veľa jeho pod-
nikavých rodákov sa vtedy zapodievalo výrobou 
bryndze vo vlastných bryndziarňach v častiach Slo-
venska, kde bolo rozvinuté ovčiarstvo a tiež s ňou 
obchodovali, keďže doma bolo pracovných príleži-
tostí pramálo!

K úplnosti uveďme, že Ľudmila Riznerová 
- Podjavorinská mala brata Žigmunda Riznera 
(1874 – 1943), učiteľa a školského inšpektora, 
ktorý s manželkou Paulínou, rod. Veselou (1896 – 
1984), mali dcéru Boženu Riznerovú – Obrovú 
(1927 – 1975), známu fi lmovú herečku. Bryndziar 
Michal Klimáček mal i brata Štefana Klimáčka 
(1834 – 1900), ktorý mal za manželku Karolínu 
Ľudmilu Šimkovú (1859 – 1911). Ich vnukom bol 
Fedor Alexander Klimáček (1913 – 1975), známy 
maliar, grafi k, ilustrátor a vysokoškolský učiteľ. 
Naposledy pôsobil na Pedagogickej fakulte Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Uveďme si tu tiež dačo i o spomínaných Riz-

nerovcoch. Ich rodinná tradícia hovorí, že v dobe 
prenasledovania protestantov rodina Riesnerovcov 
(neskôr uvádzané ako rod. Riznerová) sa prisťaho-
vala zo Sedmohradska do Turca na Slovensko. Boli 
prevažne učitelia a neskôr pôsobili na západnom 
Slovensku. Napr. Ľudovít Rizner (1849 – 1913) 
pôsobil ako bibliograf a spisovateľ v blízkom Ze-
mianskom Podhradí, zanechal po sebe veľké dielo. 
Jeho brat Karol Rudolf Rizner, obdobne ako i jeho 
otec, dedo, pradedo, stal sa tiež učiteľom. Študoval 
v Modre, Bratislave a Šoproni. V roku 1856 sa stal 
preceptorom po boku svojho deda v Bzinciach, kde 
si ho o rok tamojší cirkevníci vyvolili za učiteľa.

Bzince pod Javorinou s Lubinou spája i gene-
alogická previazanosť Riznerovcov so Štúrovcami. 
Sestra deda Karola Rudolfa Riznera (otca Ľudmily 
Riznerovej – Podjavorinskej) bola Johanka Riz-
nerová (1793 – 1860). Johanka mala za manžela 
Jozefa Štúra (1793 – 1874). Jozef bol bratrancom 
Samuela Štúra (1789 – 1851), ktorý bol otcom Ľu-
dovíta Štúra (1815 – 1856).

K prehľadu si tu pripomeňme tiež čo - to o lu-
binských Štúrovcoch. Syn Michala Štúra, súken-
ník Pavel Štúr (1761 - 1827), prišiel do Lubiny 
z Trenčína pokračovať vo svojom remesle. Vybu-
doval si valchu na miestnom potoku Kamečnica. 
V r. 1782 sa oženil s Evou Drahovskou zo Selca. 
Z ich desiatich detí sa dospelosti dožili štyria: Ján 
(1786 – 1819), Samuel (1789 – 1851), Zuzana 
(1801 – 1866) a Eva (1809 – 1875). Ján Štúr zostal 
na rodičovskej chalupe, Zuzana a Eva si v bydlisku 
založili svoje rodiny.

Inak osud zavial Samuela Štúra. Navštevo-
val základnú školu v Lubine, evanjelickú cirkevnú 
školu v Trenčíne a študoval na ev. a. v. gymnáziu 
v Modre. R 1809 na pozvanie evanjelickej cirkvi 
v Trenčíne prišiel na školu ako učiteľ a organista. 
O rok sa oženil s dvadsaťročnou Annou Michalco-
vou a o ďalší rok sa im narodil syn Karol (1811 – 
1851). Všestranného učiteľa si skoro všimol gróf 
Imrich Zay z Uhrovca a dostal pozývací list od ich 
cirkvi s dobrými podmienkami, čoskoro si tu na-
šiel svoje kultúrne prostredie. Do rodiny postupne 
pribudli Ľudovít (1815 – 1856), Samuel (1818 – 
1851), Karolína 1826 – 1856) a Ján (1827 – 1905). 
Samuel Štúr zomrel v Uhrovci vo veku 62 rokov.

(Dokončenie v budúcom vydaní.) 
Gustáv Rumánek
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Priaznivci divadla sa stretnú na Rínku
Divadlo LUSIAN pri CVČ v Novom Meste n. V. 10. novembra 

v sále MsKS uvedie reprízu inscenácie hry K. Kvakovej: RÍNEK. Mož-
no vás na komédiu zo života navnadí pár slov o nej a o divadle spolu 
s postrehmi z premiéry hry 27. apríla z pera Moniky Šupatíkovej.

Vo svojej v poradí druhej hre 
vás činoherné divadlo Lusian 
pozve na Rínek v réžii Katarí-
ny a Miroslavy Michalíkových. 
Priaznivcov divadelného umenia 
zavedú na miestne trhovisko, 
ktoré je centrom všetkého dia-
nia. „Na trhovisku sa stretávajú 
trhové stálice a neprekonateľné 
klebetnice Betka, Irena a Agáta. 
Do Ireninho stánku sa nečakane 
nasťahuje aj predavačka medu. 
Atmosféru trhoviska, teda 
rínku, dopĺňa dobrácka, no 
trochu šklbnutá Cila, miest-
ny zlodejíček Palo a Agátin 
muž Jozef. Hlavnou posta-
vou je správkyňa trhoviska, 
hipisáčka Helena,“ hovorí 
herečka a autorka hry Kata-
rína Kvaková, ktorá si zahrá 
postavu Agáty. „Hlavnou 
pointou hry je, že Helena je 
dračica, má štyri deti, ktoré 
odložila, nestarala sa o ne. 
Teraz sa však so všetkými zíde,“ 
pokračuje herečka a vedúca di-
vadla Lusian Anna Majtanová, 
predstaviteľka hlavnej postavy. 
Dianie na trhovisku rozvíri dvo-
jica mladých ľudí, Michal a Lucia, 
ktorí prídu navštíviť Helenu a zá-
roveň vnesú do hry akési tajom-
no. Divák sleduje všedný život na 
trhovisku, jeho zmeny i množstvo 
komických situácií. 

Prvou hrou, ktorú divadlo 
Lusian naštudovalo, bola drá-
ma Dámsky večierok. „Bola to 
vážna hra. Potom sme sa zhodli, 
že chceme hrať nejakú komédiu. 
Režisérky nám napísali podklad, 
základnú dejovú líniu a ja som 
začala tvoriť vtipné texty a situ-
ácie,“ vysvetľuje K. Kvaková. 
Prvotný nápad hrať komédiu Rí-

nek priniesla do divadla herečka 
Ľuboslava Ďurkovičová, ktorá 
vymyslela postavu Cily. Celý zá-
mer divadelnej hry sa odvíja od 
toho, že herci si najprv vymysleli 
postavy, ktoré chceli hrať. „Po-
tom sa všetko postupne dotvára-
lo, texty postáv sa písali hercom 
viac-menej na mieru. Tvorilo sa 
takpovediac na kolene,“ pokračo-
vala Kvaková. Komédia Rínek je 
príbeh zo života, ktorý zachytáva 

novomestské prostredie a jeho 
trhovisko aj s niektorými posta-
vami. „Cila je originálna, kedysi 
známa novomestská postava. Po-
stava, akou je jej partner Palo, sa 
nájde v každom meste. Novomeš-
ťania v predstavení možno obja-
via aj konkrétnych ľudí. Možno 
si niekto nájde trošku aj zo svojho 
života,“ dopĺňa A. Majtanová.

Tucet hercov komédiu Rínek 
pred jej aprílovou premiérou na-
cvičovalo jeden rok. Najmladší 
herec Michal Lauer má len osem 
rokov. Scénu vytvorili Katarí-
na Kvaková a Peter Ondris. Na 
príprave kostýmov sa podieľali 
všetci herci. „Pri nácvikoch sme 
sa stretávali najprv jedenkrát za 
týždeň, neskôr, keď sa schyľova-
lo k premiére, trikrát za týždeň. 

Scenár, i napriek tomu, že bol na-
písaný, sa postupne menil, prerá-
bal, dopĺňal,“ potvrdila Kvaková. 
Herci sa na nácvikoch stretávali 
v popoludňajších hodinách, tak 
ako im to dovoľovali ich pracov-
né a rodinné povinnosti. Väčšina 
z nich sú Novomešťania, niekto-
rí však dochádzajú z Trenčína, 
Čachtíc a Častkoviec. Režisérky 
cestovali až z Hornej Súče. „Ob-
čas sa stalo aj to, že niektorí herci 
prišli na nácvik po nočnej službe 
v práci, na skúške odohrali svoju 
rolu a zaspali,“ usmiala sa Maj-
tanová, ktorá sa teší zo záujmu 
jej hereckých kolegov o divadlo. 

Nacvičiť a zahrať komédiu 
je podľa nej omnoho nároč-
nejšie ako drámu. „Najdô-
ležitejšie je zaujať diváka. 
V dráme je všetko dramatic-
ké, no v komédii je potrebné 
zaujať rôznymi humornými 
scénami. Komédia je nároč-
nejšia aj na pohyb hercov po 
javisku“, pokračuje Majta-
nová. Herci divadla Lusian 
však svoju hereckú a di-
vadelnú záľubu milujú. To 

bolo vidieť i počas novomestskej 
premiéry a na potlesku, ktorým 
ich obecenstvo odmenilo. V naj-
bližších dňoch a týždňoch po nej 
herci absolvovali predstavenia 
v Kálnici, Čachticiach a Beluši. 
Cez leto oddychovali a potom sa 
opäť predstavili so svojou komé-
diou v okolitých obciach a mes-
tách. „Mne dáva divadlo veľmi 
veľa. Najprv sú to energia, zábava 
a relax, potom stres pred premié-
rou,“ vyznala sa s úsmevom Ka-
tarína Kvaková. „Divadlo sú také 
kocky, ktoré musíme skladať, aby 
z nich vznikol nejaký celok. Som 
rada, že sme jeden kolektív a do-
kážeme zabaviť divákov. Tešíme 
sa na nich 10. novembra o 18,00 
h v MsKS,“ dodala vedúca divad-
la Lusian A. Majtanová.
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S FOLKLÓRNYM DEDIČSTVOM V TALIANSKU

BERGEROVO TAJOMSTVO

Začiatkom septembra sa 
DFS Čakanka pri MsKS v No-
vom Meste nad Váhom vrátil 
z desaťdňového pobytu v talian-
skom Lido di Spina.

Zájazd na prekrásne talianske 
pobrežie bol pre deti 
a všetkých aktívnych 
členov detského 
folklórneho súboru 
Čakanka nielen do-
konalým ukončením 
letnej sezóny, ale 
predovšetkým zaslú-
ženou odmenou za 
ich zodpovednú prá-
cu a mnohopočetnú 
úspešnú reprezentá-
ciu na rôznych podujatiach počas 
celého roka.

Rovnako sme naše folklórne 
dedičstvo predstavili aj všetkým 
návštevníkom medzinárodného 
kempingu Mare e Pineta v nád-
hernom talianskom mesteč-
ku Lido di Spina. V programe 
s nami vystúpili aj deti z mo-
ravského detského folklórneho 
súboru Maleníček z Lipníka nad 

Bečvou, ktorému vďačíme za po-
zvanie a organizačné zabezpeče-
nie celého zájazdu.

Pobyt pri Stredozemnom 
mori nám spríjemnili úžasní 
mladí animátori, ktorí sa po-

starali o maximálne aktívne 
využitie horúcich slnečných dní 
i dlhých prázdninových večerov. 
Po východe slnka, ktoré sme mali 
možnosť vítať hodinou jogy, sme 
si naplno užili morské vlny a rôz-
ne plážové aktivity. Naše deti sa 
denne zúčastňovali športových 
činností a tanečných hodín la-
tino a zumby, výsledky ktorých 
sa prejavili na večerných disko-

tékach. V neposlednom rade si 
popri temperamentnej taliančine 
precvičili svoju angličtinu.

Nezabudnuteľné spomienky 
v nás zanechal aj celkový dojem 
z miestnych paradoxov medzi 

pokojným staro-
bylým prostredím 
„malých Benátok“ 
a rozjareným živo-
tom jeho obyvateľov, 
ako aj rušný život na 
pláži a striktne do-
držiavané pravidlá 
siesty a nočného 
pokoja v kempe. Od-
niesli sme si so sebou 
bohaté skúsenosti 

a nové priateľstvá.
Veríme, že aj v budúcnosti 

budeme môcť podobne aktívne 
spoznávať zaujímavé miesta, 
aby sme aj my mohli odovzdávať 
iným informácie o našej krajine 
vrátane tradícií našich prasta-
rých otcov a materí.

Mgr. A. Tobiášová, 
vedúca DFS Čakanka

Pod vysokými oknami ležalo 
námestie ako na dlani. Prebú-
dzalo sa do tichého zadumaného 
rána. Bergerovec, ako všetci pre-
zývali najväčšiu dobovú stavbu 
uprostred mesta, tvorila akýsi 
uzavretý štvorec. Z dvora ju kol-
dokola lemovali pavlače a zvonku 
dlhý rad okien. Pri jednom z nich 
advokát Berger popíjal rannú 
kávu a v mĺkvosti sledoval opa-
kujúci sa ranný obraz. Ticho, 
vznášajúce sa nad sochou svätého 
Floriána, nápisy židovských ob-
chodov, bezstarostnosť skackajú-
cich holubov, čo si námestie v tom 
rannom pokoji celé privlastnili. 
Mal rád tú zastavenú chvíľu, keď 
sa v myšlienkach zatúlal v čase 
ďaleko naspäť. Čas, ktorý tu pre-

žil, sa mu zdal nekonečne vzdia-
lený. Bezstarostnosť detských 
liet, keď v reštaurácii na opačnej 
strane vyhrával hosťom cigánsky 
primáš, ulicami sa bez hluku po-
hybovali fi akre s gumovými kole-
sami, iba konské podkovy hlásili 
príchod. Sobotný obed pre hostí sa 
podával v drahom porcelánovom 
prestieraní s orientálnymi vzormi 
a v dome plnom izieb služobníctva 
a vzruchu sa do štrngotu príborov 
medzi veselým smiechom ozýva-
li krkolomné maďarské výrazy, 
nemčina i francúzština.

Po rokoch si priviedol do toh-
to veľkého rodinného domu ženu 
menom Vanda. Mladú uzavretú 
Poľku z ďalekého Krakova. Pô-
vabná, mierna a záhadne ticho 

uzavretá mu čiernymi hlbokými 
očami a dlhými vlasmi, splete-
nými do copu, nadobro počarila. 
Cez ňu miloval život a veril, že to 
tak bude naveky. Po jej náhlej tra-
gickej smrti upadol do trudnomy-
seľnosti a apatie. Samotárstvo 
z neho spravilo podivína. Dom 
i spoločenský život stratili pre 
neho zmysel. Čalúnený nábytok, 
závesy na oknách, vzácne obra-
zy, drahé zbrane i jeho masívny 
písací stôl z mahagónového dreva 
zapadali prachom. Celé hodiny 
trávil uzavretý nad knihami, hĺ-
baním nad tajomstvami astroló-
gie a okultných vied. Záľuba v štú-
diu Kabaly a fi lozofi e mu dávala 
zabudnúť, prenášať sa do iných 
dimenzií života, odvádzala ho od 
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praktického života a starostí, kto-
rými žili všetci ostatní. Prestal sa 
venovať advokátskej praxi i písa-
niu článkov, ktoré mu pravidelne 
uverejňovali slovenské i maďarské 
noviny. Študoval ľudskú podsta-
tu, hľadal odpovede na otázky, do 
poznámok si zapisoval myšlienky. 
Dom chátral. Po dohode s úradmi 
vzniklo v spodnej časti budovy vä-
zenie. Bol jediný, čo mohol tráviť 
chvíle v spoločnosti odsúdencov, 
zadržaných zlodejov, násilníkov, 
vrahov. Načúval príbehom ich 

nešťastného života, zdedenej zlej 
krvi, vlastností, čo určili ich cestu 
do zatratenia ešte skôr, ako na 
ňu vykročili. Mnohí boli odsúdení 
hneď, ako sa narodili.

V prebúdzajúcom ráne sa 
pod oknami objavili prví ranosta-
ji. Prichádzali pajesatí židovskí 
obchodníci a s rámusom otvárali 
masívne drevené okenice. Žilnaté 
ruky zarastených chlapov začínali 
vykladať tovar k mestskej vážni-
ci, na kostole sa rozozneli zvony. 
Adam Berger za oknami pozoro-

val ten každodenný kolobeh. Do-
týkal sa ho iba myšlienkami. Istým 
spôsobom mal pre tento svet, hna-
ní dopredu silou vôle, pochopenie. 
Chápal prázdnotu, samočinné 
opakovanie i nevraživosť nešťast-
níkov, ktorým sa nikdy nepodarí 
vyvliecť z vlastného chomúta. Stál 
tu teraz v zadumaní a v hĺbke 
svojej tichej samoty, ktorá mu už 
neprinášala radosť, ale ani žiaľ, 
bol presvedčený, že skutočná lás-
ka môže byť iba súcit. Všetkých so 
všetkými.                     Milan Hurtík

VÝTVARNE (NIELEN)  PROTI FAJČENIU
RODINA BEZ CIGARIET je názov výtvarnej 

súťaže, ktorá prebieha do 20. novembra. Jej 6. roč-
ník sa zameriava na témy zdravého životného štýlu, 
voľného času a na prezentáciu negatívneho postoja 
k fajčeniu, resp. k iným návykovým látkam.

V tomto ročníku sú tri kategórie (štvrtá až šies-
ta) určené žiakom ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, 
opäť s bohatou nádielkou výherných cien – chytré 
telefóny, kalkulačky, USB disky, tričká, farbičky.

Štvrtá kategória je celoslovenská výtvarná sú-
ťaž, kde o víťazoch rozhoduje porota na čele s pred-
sedom Spolku skalických výtvarníkov a riaditeľom 
Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici PhDr. Š. 
Zajíčkom. Ohodnotí sa prvých 20 miest!

Piata kategória je celoslovenská internetová 
súťaž, ktorá sa zameriava na propagáciu projektu, 
kde o víťazovi rozhoduje verejnosť v internetovom 

hlasovaní. Rovnako ako v minulosti, prvých 800 
súťažných prác prijatých do 4. kategórie usporia-
dateľ pridá do internetovej súťaže. Hlasovanie bude 
prebiehať na webovej stránke: www.rodinabezci-
gariet.sk, pre používateľov facebooku na: www.
facebook.com/RodinaBezCigariet.

Novinkou aktuálneho ročníka je 6. kategória 
s cieľom navrhnúť logo pre projekt, to znamená. 
vytvoriť jednoduchý obrázok, ktorý by slúžil ako 
podklad pre reklamné materiály a webstránku.

Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie 
o súťaži si záujemcovia nájdu na spomínanej webo-
vej stránke alebo na facebookovom profi le.

Cieľom celoslovenskej súťaže je propagovať 
národnú protidrogovú stratégiu SR a poukázať na 
závažný spoločenský problém užívania návykových 
látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

OSOBNOSTI NOVEMBRA
 
Václav KOMAN 
 (3. 11. 1927) – univerzitný pro-
fesor, vedecký pracovník, che-
mik. Rodák z Hurbanova žije 
v Bratislave. Nové Mesto n, V.: 
pôsobenie – 90. výr. nar.;

 Karol TRESKÝ  (7. 11. 1882–27. 6. 1945) – 
pedagóg, osvetový pracovník. Inicioval vznik Hos-
podárskej školy v Novom Meste. Narodil sa v Mod-
re. Nové Mesto n. V.: pôsobenie, úmrtie – 135. výr. 
nar.;

 Július GÁBRIŠ (5. 12. 1913–13. 11. 1987) – 
arcibiskup, cirkevný historik. Narodil sa v Tesár-
skych Mlyňanoch. Zomrel v Trnave. Nové Mesto 
n.V.: pôsobenie – 30. výr. úmrtia.
 Gustáv RUMÁNEK (14. 11. 1937) – kon-
štruktér, publicista, regionálny historik, básnik. 
Žije v St.Turej. Nové Mesto n. V.: rodák, pôsobe-
nie – 80. výr. nar.;
 Drahoslav MACHALA (16. 11. 1947–
1. 1. 2015) – spisovateľ, publicista. Narodil sa 
v Zemianskom Podhradí. Zomrel v Bratislave. 
Nové Mesto n. V.: štúdium – 70. výr. nar.;
 Jozef WEISSE (23. 11. 1812 -1904) – židov-
ský rabín, pedagóg. Autor prvej slovenskej židov-
skej biblie pre školy. Narodil sa v Plumbove na Mo-
rave. Nové Mesto n. V: pôsobenie – 205. výr. nar.
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Stanislav Kukla     
Aneta Elena Hotová

Rebeka Heráková
Matúš Fraňo

Tereza Zehetnerová
Alex František Nyíri

Martin Tuschel
Ivana Verčimáková
Elissa Kocúriková

Martin Samek      
Nina Klučárová    

Jakub Juríček

S O B Á Š E  V  S E P T E M B R I
Peter Ďuricha a Dominika Zámečníková     
Lukáš Ohrablo a Romana Mališková
Lukáš Hanáček a Nikola Janegová
Marián Dzina a Lucia Kadlecová
Roman Pavliščík a Lenka Hrabinová           
Milan Kristín a Jana Zemeková
Peter Horňák a Monika Tepličková
Pavol Lacovič a Sylvia Ondrášková
Peter Línek a Bc. Jana Slezáková 
Ladislav Ambrúž a Mgr. Miriam Poriezová, PhD.
Ing. Róbert Mládek a Ing. Karin Pavlíková 

váv            

á
á

      KRSTY A UVÍTANIA V SEPTEMBRI

 ÚMRTIA V SEPTEMBRI
Vladimír Krajíček 1958

Jaromír Ošťádal 1923

Ing. Peter Kozic 1954

Viera Miklášová 1948

Ján Kuchta 1939

Eugen Ochodnický 1956

Peter Hodulík 1958

Martin Veselý 1979

Vlasta Tancárová 1944

Anna Surovčíková 1939

Štefan Kolečanský 1937

Ing. Milan Bušo 1952

Peter Kuličenko 1965

Fedor Riecky 1937

Róbert Osuský 1971

Ing. Milan Petkanič 1938

Pavel Talaba 1948

Bc. Ján Vavris 1955

96 rokov
Jozef Považský

95  rokov
Filoména Haščicová

94 rokov
Alžbeta Krčulová

93 rokov
Anna Janáčová

Ján Slávik
92 rokov

Emília Tarnocyová
91 rokov

Mária Kákošová
Anna Struháriková

90 rokov
Helena Prachniarová

85 rokov
Vilém Srdoš

Božena Facinková
Karol Košťál

Zlata Sláviková
Ing. Lýdia Zoričáková

80 rokov
Anna Oravcová

Bazil Kolník
Jozef Hedera

Miroslav Jurák
Katarína Vavríková

Ján Kozáček
Mária Šupková
Pavlína Hladká
Júlia Krnáčová

75 rokov
Dušan Slimák

Marta Hrušovská
Jolana Závodská
Vlasta Dujková

Mgr. Viera Kučerová
Ivan Rehora

Ferdinand Sartoris
Vladimír Lauer

Mária Ťapušíková
Ján Švaro
70 rokov

Ing. Veronika Drelová
Danka Mikóczyová

Marta Gavalcová
Margaréta Konečná

Pavel Kravárik

JUDr. Oľga Jarošová
Jana Gažová

Juraj Jamrich
Bohuslav Šedovič

Ján Žákovic
Anna Dvoranová

MUDr. Ján Pavlovič
Anton Pomajbo
Jarmila Olašová

Magdaléna Švehlová
Mária Kuziaková

Magdaléna Kazimírová
Ľubica Holendová

V novembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania: BLAHOŽELÁME 

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O V A N I E

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa 12. októbra prišli rozlúčiť s našou drahou 
Vierou ONDREJOVIČOVOU.   
Zároveň ďakujeme  za  prejavy sústrasti a kvetinové dary.

                                                                                                                      Smútiaca rodina
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Hoci si odišiel, v našich srdciach stále žiješ...
 29. októbra uplynulo desať rokov, čo nás  navždy opustil náš drahý
Ivan MACHAJDÍK.     
 Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku,

                              S láskou spomínajú manželka Oľga a ostatná rodina

Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
1. novembra si pripomenieme 7. výročie od úmrtia môjho milovaného
manžela, otca, brata a dedka
Milana BAČU. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Eva, syn Marcel s rodinou, 
dcéra Ivana s rodinou, vnúčatká a ostatná rodina

10. novembra si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec
Július JURIGA.         
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú manželka Irena a deti Libor, Radoslav a Eva s rodinami

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
13. novembra uplynie dvadsaťpäť rokov od úmrtia nášho drahého
Milana BLAŠKU. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Iveta s rodinou a syn Maroš s rodinou

„Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma milovali. “
13. novembra uplynie päť rokov, kedy nás veľmi nečakane opustil náš drahý 
otec a dedko
JÁN CHABEN.
Ďakujeme všetkým, ktorý naňho spolu s nami stále spomínate.

Synovia Ján a Martin s rodinami

Čas plynie, spomienky zostávajú…
15. novembra uplynie osem rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Ing. PAVOL ČIRKA. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Viera, dcéry Evka a Janka s rodinami

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
17. novembra uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Miroslav PASTOREK. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku spolu s nami.

 S láskou a úctou manželka Eva a synovia s rodinami

S P O M Í N A M E
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V boji proti drogám a nezdravým javom
Tak ako tradične na začiat-

ku novej sezóny zorganizoval 
Mestský volejbalový klub (MVK) 
Nové Mesto nad Váhom za pod-
pory Trenčianskeho samospráv-
neho kraja projekt s názvom: 
Boj proti drogám a nezdravým 
javom – Podpora a rozvoj talento-
vaných detí a mládeže vo volejba-
le. Turnaj dvojíc pre najmladšiu 
kategóriu žiačok sa uskutočnil 
v telocvični ZŠ Odborárska Nové 
Mesto nad Váhom.

V skupine MINI sa turnaja 
zúčastnilo 9 dvojíc. 1. miesto, 
a teda najšťastnejšou dvojicou 
bola dvojica Cmarko - Bubeníko-
vá, ktorá zvíťazila vo fi nále tur-
naja nad dvojicou Čierna – Jur-
dová (21:13). Na 3. mieste skočil 
tandem Slávková - Masárová.

Po vyhodnotení skupiny 
MINI sa rozpútali boje medzi 
dvojicami v skupine MIDI. V nej 
bojovalo sedem dvojíc. Od za-
čiatku turnaja si najlepšie viedla 
dvojica K. Majerníková - Charvá-
tová, ktorá zvíťazila vo všetkých 
zápasoch. Druhou najúspeš-
nejšou dvojicou bola Kallová - 
L. Majerníková, ktorá len o vlá-
sok predstihla dvojicu Snoho-

vá - Černá (ostatné výsledky na 
https://www.facebook.com/
mvknovemesto/).

Snaha, bojovnosť a chuť zví-
ťaziť v každom zápase boli vidieť 
na každej zúčastnenej dvojici. 
Bojovalo sa o každú loptu, o čom 
svedčia viaceré tesné výsledky. 
Veľa dievčat ukázalo, že majú 
chuť sa volejbalovo zlepšovať 
a určite sa „pobijú“ o miesto 
v zostave družstiev MIDI „A“ 
a „B“ v súťažiach SVF v sezóne 
2017/18, ktorá už klope na dve-
re. Vyhratejšie hráčky sa môžu 
dostať do „A“ družstva žiačok, 
prípadne kadetiek, ktoré sa tak-
tiež prihlásili do súťaží Sloven-
skej volejbalovej federácie.

Ďakujeme vedeniu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, 
ktorý tento projekt podporil 
a obchodnému reťazcu na Pieš-
ťanskej ul., ktorý zabezpečil slad-
kú odmenu pre každú zúčastne-
nú hráčku.

Okrem športového vyžitia 
a napredovania talentov má kaž-
dá takáto či podobná akcia veľký 
význam pre zdravý rozvoj detí 
a ich odpútanie sa od nezdravých 
javov. Spomínaná akcia bola ide-
álnou príležitosťou na propagá-
ciu športu a v neposlednom rade 
prispela k napĺňaniu Programo-
vého vyhlásenia Vlády SR na r. 
2016 - 2020, kde sa hovorí:

Šport a mládež
Vláda vytvorí prostredie, 

v ktorom bude šport vnímaný ako 
významná spoločenská činnosť, 
ktorá zvyšuje kvalitu života kaž-
dého obyvateľa SR. Vláda podpo-
rí šport na Slovensku tým, že:
• sa zameria na zvýšenie pohy-

bovej aktivity detí a mládeže, 
najmä skvalitní obsah hodín 
TV a športu a v spolupráci so 
spolkovou sférou zabezpečí 
užšie prepojenie a koordi-
náciu voľno-časových špor-
tových aktivít na všetkých 
typoch škôl s činnosťou špor-
tových klubov za efektívneho 
využitia systému školských 
súťaží a zdieľania športových 
odborníkov medzi školským 
a klubovým športom;

• podporí Národný program 
pre šport a ďalšie národné 
projekty, ktoré sa budú týkať 
telesnej kultúry a zdravého 
životného štýlu obyvateľov 
SR.

(Výňatok z programového vyhlá-
senia Vlády SR súvisiaci s oblas-
ťou športu a zdravým životným 
štýlom obyvateľstva so zamera-
ním sa na deti a mládež)         

MVK 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
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KAM NA TURISTIKU
25. novembra 2017 
Jesenné stretnutie turistov 
trenčianskeho regiónu na Inoveckej chate
Trasa: Mníchova Lehota - Inovecká chata 
- Selec - Kálnica.
Dĺžka trasy: 16 km, stúpanie: 700 m.
Doprava: ŽSR, SAD.                                        -jk-

AFC UŽ LEN NA PÔDE 
SÚPERA

AFC Nové Mesto nad Váhom odohrá 
v novembri tri zápasy, všetky na pôde súpera: 

4. novembra v Komárne, 12. novembra 
v Podbrezovej a 18. novembra v Skalici.

KORČUĽOVANIE 
PRE VEREJNOSŤ

Pre priaznivcov korčuľovania je tu dobrá 
správa. Nielen kluby a fi rmy, ale už aj 
verejnosť si môže vychutnať čaro tohto 
zimného športu na zimnom štadióne.

Krasokorčuliari vstupujú do novej sezóny
Krasokorčuliarsky klub 

Nové Mesto nad Váhom bude 
v sezóne 2017-2018 obhajovať 
druhú priečku v celoslovenskom 
Pohári klubov.

Sezónu začínajú už tradič-
ne nositelia reprezentačných 
dresov. Krasokorčuliarsky klub 
Nové Mesto nad Váhom sa môže 
pochváliť dvoma reprezentant-
mi. Jakub Kršňák a Bronislava 
Dobiášová sú členmi juniorskej 
aj seniorskej reprezentácie SR. 
Bohužiaľ, Broňu Dobiášovú vy-
radilo z tréningu vážne zranenie 

členka, ktoré utrpela na letnom 
sústredení v Ostrave.

Prvej tradičnej previerky 
našich reprezentantov, význam-
ného medzinárodného preteku 
Ondrej Nepela Trophy v Brati-
slave sa preto zúčastnil iba Ja-
kub Kršňák. Úvod sezóny ho ale 
nezastihol v optimálnej forme, 
v ťažkej konkurencii ruských, ja-
ponských, amerických a kanad-
ských krasokorčuliarov skončil 
na predposlednom - 22. mieste.

Pretekári mladších kategórií 
absolvovali úvod sezóny koncom 

októbra na Hamíkovo Cupe a za-
čiatkom novembra (2. – 5. 11.) 
to bude Tirnavia Riedell Ice cup 
v Trnave.

Týchto pretekov sa zúčast-
nia juniorky, starší žiaci, mladšie 
žiačky a nádeje do 10 rokov vrá-
tane medailistov z posledných 
majstrovstiev SR Anny Šimovej 
a Nicolasa Kalužu.

Na svoje prvé súťažné vystú-
penia sa tešia aj najmenší prete-
kári. Začiatočníci a hviezdičky, 
ktorí budú mať premiéru na do-
mácom preteku – Novomestskom 
pohári. Uskutoční sa začiatkom 
budúceho roka 13. a 14. januára.

Krasokorčuliarsky klub 
srdečne pozýva všetkých záu-
jemcov o krasokorčuľovanie od 
štyroch rokov na tréningy prí-
pravky. Prihlásiť sa môžete kedy-
koľvek v priebehu zimnej sezóny. 
Tréningy sa konajú každý týždeň 
v stredu od 16:45 a vo štvrtok od 
16:00 na Zimnom štadióne v No-
vom Meste nad Váhom.

Eva Simančíková, 
hlavná trénerka

LYŽOVAČKA V KÁLNICI
V prípade, ak  zavíta do našich končín Martin 
na  bielom koni, máme  tu pre  vás  jeden tip: SKI 
CENTRUM KÁLNICA. 

Lyžiarske stredisko Ski centrum Kálnica sa 
nachádza v Strážovských vrchoch,  na  skok od  
nášho mesta. Celková dĺžka jeho zjazdoviek  je 
2,3 km. Zjazdovky sú umelo zasnežované a stre-
disko poskytuje ľahké a stredne náročné trate. 
K dispozícii je tiež večerné lyžovanie.
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ÚSPECHY ŠPORTOVO – STRELECKÉHO KLUBU
Strelecké súťaženie športových strelcov sa 

rozdeľuje na zimnú sezónu – streľbu zo vzducho-
vých zbraní a na letnú sezónu – streľbu z malo-
kalibrových (guľových) zbraní. V septembri sa 
majstrovstvami SR ukončila sezóna v streľbe z ma-
lokalibrových zbraní, v ktorej sa strelci Športovo - 
streleckého klubu Nové Mesto nad Váhom (ŠSK) 
opätovne presadili.

Sezóna sa začala kvalifi kačnými pretekmi 
o pos tup na M SR, a to v dvoch disciplínach: ľubo-
voľná malokalibrovka (ĽM) v ľahu na 60 výstrelov 
a ĽM 3 x 40 výstrelov: 40 výstrelov v kľaku, 40 vý-
strelov v ľahu a 40 výstrelov v stoji, tzv. kráľovská 
disciplína v streľbe z malokalibrových zbraní.

Na kvalifi kačnom preteku 9. apríla vo Vištu-
ku obsadil Juraj Marcinka v disciplíne ĽM 60 tre-
tie miesto a v disciplíne ĽM 3 x 40 „si vystrieľal“ 
prvenstvo. V tejto tzv. kráľovskej disciplíne získal 
Ing. Ján Marek 2. miesto. Na kvalifi kačnom prete-
ku 8. mája v Holiči v disciplíne ĽM 3 x 40 obsadili 
strelci z Nového Mesta nad Váhom všetky stupne 
víťazov v poradí: 1. Juraj Marcinka, 2. Radek Sme-
tana a 3. Ing. Ján Marek.

Na kvalifi kačnom preteku 20. mája v Šali získal 
Juraj Marcinka v disciplíne ĽM 3 x 40 prvé miesto 
a Ing. Ján Marek skončil druhý. V tom istom mes-
te na kvalifi kačnom preteku 12. augusta obsadil 
Juraj Marcinka v disciplíne ĽM 60 druhé miesto 
a v disciplíne ĽM 3 x 40 1. miesto. Ing. Ján Marek 
v tejto tzv. kráľovskej disciplíne získal striebro.

Na majstrovstvách Bratislavského kraja 15. 
júla vo Vištuku v disciplíne ĽM 3 x 40 sa Radek 
Smetana tešil z prvého a Ing. Ján Marek z tretieho 
miesta.

Spomínaná dvojica strelcov uspela aj na maj-
strovstvách Trnavského kraja 5. augusta v Holíči. 
Juraj Marcinka v disciplíne ĽM 60 získal 1. miesto, 
prvenstvo si odniesol aj v disciplíne ĽM 3 x 40, kde 
Ing. Jánovi Markovi patrila druhá priečka.

Najvýraznejšie sa však športovým strelcom 
ŠSK Nové Mesto nad Váhom v tejto letnej sezóne 
darilo na medzinárodných majstrovstvách SR se-
niorov v Príbelciach v dňoch 22. až 23. septembra.

Na pretekoch sa okrem strelcov zo Slovenska 
zúčastnili aj zástupcovia ďalších štyroch štátov: 
Česka, Rakúska, Maďarska a Slovinska.

V jednotlivých disciplínach sa naši strelci 
umiestnili nasledovne: v disciplíne ĽM 3 x 20 Ing. 
Ján Marek obsadil prvé a Juraj Marcinka druhé 
miesto. V disciplíne ĽM 60 skončil Juraj Marcinka 
druhý a Ing. Ján Marek tretí. V disciplíne vzducho-

vá puška (VzPu) 15 výstrelov sa Juraj Marcinka 
umiestnil na najvyššej priečke.

V súčte disciplín ĽM 60 a VzPu 15 celkovo ob-
sadili Juraj Marcinka 1. miesto a Ing. Ján Marek 3. 
miesto.

Týmto krásnym a pre novomestských športo-
vých strelcov veľmi úspešným pretekom sa sezóna 
z guľových zbraní pre rok 2017 skončila.

Členovia ŠSK, povzbudení kvalitnými vý-
sledkami v uplynulej letnej sezóne, sa začali veľmi 
intenzívne pripravovať na zimnú sezónu, t.j. na 
streľbu zo vzduchových zbraní. V zimnej sezóne 
bude opäť rozhodujúce presadiť sa na jednotlivých 
kvalifi kačných pretekoch a prebojovať sa na maj-
strovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní, kde 
budeme obhajovať zlaté medaily v súťaži družstiev 
v disciplíne VzPu 40 výstrelov.

V tejto sezóne v streľbe zo vzduchových zbraní 
chceme do súťaží postupne zapojiť i mladých strel-
cov, ktorých v klube postupne pripravujeme tak, 
aby nadviazali na viac ako 50 - ročnú tradíciu špor-
tových strelcov v Novom Meste nad Váhom.

Našou ambíciou je založiť streleckú akadémiu 
PaedDr. Štefana Bumbála, kde by sme mladým 
strelcom odovzdávali získané vedomosti a skúse-
nosti z tohto krásneho olympijského športu. I keď 
zatiaľ pre jej úspešné fungovanie nedisponujeme 
potrebným množstvom výstroje a výzbroje, veríme, 
že sa nám postupne tento hendikep podarí odstrá-
niť a športoví strelci v budúcnosti preslávia Nové 
Mesto nad Váhom nielen na úrovni SR, ale i v me-
dzinárodnom meradle.         Ing. Ján Marek

 predseda ŠSK Nové Mesto nad Váhom

Juraj Marcinka pri tréningu zo vzduchovej pušky
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Viete, o zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA
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Na  archívnej snímke je zadná as tzv. Kaunitzovho domu 
do dnešnej  Ul. J. Gábriša.
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