NOVOMESTSKÝ
SPRAVODAJCA

2018
MAREC

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Na 6. marca je naplánované úvodné snemovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Novom
Meste nad Váhom v roku 2018.
Predchádzala mu 19. schôdzka mestskej rady
(MsR) 15. februára.
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 18. schôdzky MsR sa na program dostalo Nakladanie s majetkom mesta.
V rámci tohto bodu bol predložený návrh na
schválenie nezvyšovania ceny nájmu v nájomných
zmluvách uzatvorených mestom a jeho organizáciami o percento inﬂácie. MsR odporučila tento
návrh schváliť.
Rovnakým spôsobom sa postavila k Návrhu
VZN mesta č.1/2018 O podnikateľskej činnosti
a určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto
nad Váhom.
VZN upravuje: a) podmienky a usmernenia
ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území
mesta, b) podmienky na určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta, c) pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta. Zároveň sa
spomínané VZN mesta č. 1/2018 aktualizovalo
zapracovaním dodatkov č. 1 až 3 a zosúladilo
v zmysle aktuálnych právnych predpisov.
V ďalšej časti zaznela informácia o proteste
prokurátora proti: VZN č.7/1992 O zriadení
mestskej polície, VZN č. 4/2016 O vylepovaní
plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom
a VZN č.2/2010 O verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách.
Po tom, čo Okresná prokuratúra v Novom
Meste nad Váhom si vyžiadala od mesta štyri VZN
a ďalšie súvisiace materiály, boli na MsÚ doručené
tri protesty prokuratúra voči uvedeným trom VZN
mesta. V nich prokurátor namietal rozpor medzi
dnes platnými ustanoveniami VZN a príslušnou
legislatívou schválenou NR SR. Zároveň odporučil, aby sa protestmi napadnuté ustanovenia
VZN zrušili, alebo nahradili novými, ktoré budú
v súlade s príslušnými zákonmi. Po preštudovaní
protestov prokurátora odznel návrh protestom
prokuratúra vyhovieť, čo MsR poslancom odporučila.
Do centra pozornosti poradného orgánu primátora mesta sa ďalej dostalo Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2017.
Vlani príslušníci MsP riešili 1052 priestupkov.

Najviac – 1015 priestupkov bolo proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, ďalej 15 priestupkov
proti VZN mesta, 14 priestupkov proti verejnému
poriadku, po tri priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a proti majetku a dva priestupky proti
poriadku v správe.
V roku 2017 príslušníci MsP zistili štyri podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného
činu (ublíženie na zdraví, lúpež, krádež a nebezpečné vyhrážanie), pri ktorých zistili, alebo zadržali
štyri podozrivé osoby.
Činnosť PCO sa aj vlani zameriavala na ochranu majetku fyzických a právnických osôb. MsP
k nim vykonala 516 výjazdov. V jednom prípade signál narušenia spôsobil páchateľ v objekte.
V rámci inej činnosti MsP napr. predviedla dve
osoby na OO PZ, 27-x spolupracovali s LSPP, 12-x
s HaZZ, 10 – x robili odchyt psov, 46-x použili donucovacie prostriedky na vozidle a v prípade dvoch
osôb. MsP priebežne spolupracovala s OO PZ a Železničnou políciou, bola súčinná pri ďalších 287
udalostiach (zaistenie miesta dopravnej nehody,
miesta činu, požiaru, poskytnutie prvej pomoci….).
Vlani hliadkovú činnosť mestskej polície počas dennej zmeny vykonávala jedna dvojčlenná realizačná hliadka. Počas nočnej zmeny hliadkovali
dve dvojčlenné hliadky – hliadka PCO a realizačná
hliadka.
Príslušníci MsP vykonávajú aj prevenčnú
činnosť - v ranných hodinách na priechodoch pre
chodcov pred základnými školami, ďalej besedami
v materských školách AKO SA BEZPEČNE HRAŤ,
prednáškami na školách (napr. boj proti alkoholizmu a drogám, o šikanovaní v školách…).
Vlani ukončili pracovný pomer štyria príslušníci MsP, nastúpil jeden. Počet príslušníkov MsP k 31.
decembru 2017 sa znížil na 17, čo je nepriaznivý
stav.
MsR vyhodnotenie činnosti MsP zobrala na
vedomie. Rovnaké stanovisko zaujala k vyhodnoteniu činnosti komisií MsZ a výborov mestských
častí za rok 2017.
Po Správach z následných ﬁnančných kontrol a Vyhodnotení činnosti hlavného kontrolóra
(HK) mesta, ktoré MsR zobrala na vedomie, prišli na rad odpovede na pripomienky poslancov.
V bode rôzne bola o. i. určená komisia na posúdenie nečistopisu udalostí mesta za rok 2017
do kroniky mesta.
19. schôdzka MsR skončila prijatím uznesení.
-r-
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V HĽADÁČIKU MESTA HISTORICKÉ BUDOVY
Do hľadáčika samosprávy sa dostali historické
budovy v centrálnej mestskej zóne, ktoré značne
nahlodal zub času. Mesto sa rozhodlo vložiť svoj
um, sily a ﬁnancie do ich záchrany.
-Ide o budovu niekdajšej ľudovej školy umenia
(neskôr základnej umeleckej školy, pôvodne Plesovec), ďalej bývalú sýpku na Komenského ul. a budovu
niekdajšej geodézie čiže budovu 2/2
na Námestí slobody, - upresňuje Ing.
Milan Blaško, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ
a pokračuje ďalej:
- Hlboké vrásky na čelách nám
ešte vlani spôsobila budova Plesovca.
Po zbúraní jej časti sa prejavilo jej nestabilné podlažie, keď sa od hlavnej
budovy začala odkláňať časť múra.
Prostredníctvom TSM v Novom Meste nad Váhom a spoločnosti STAS,
s.r. o. Trnava, sme v roku 2017 pre
jej stabilizáciu vykonali nevyhnutnú
pilotáž.
Počas prípravných prác sa zistilo, že táto budova bez pivničných priestorov má zvláštny, zároveň
vzácny, minimálne 300 rokov starý trojúrovňový
krov. V súvislosti s ním nám Krajský pamiatkový
úrad (KPÚ) v Trenčíne dal, - obrazne povedané,
- nôž na krk. Stanovil, že pri rekonštrukcii strechy
musíme zo štyroch relatívne dobrých väzieb zachovať minimálne dve a zavesiť ich na novú konštrukciu
strechy. Vystala potreba celú stropnú konštrukciu
nad posledným podlažím kvôli jej zlému stavu zrekonštruovať. Ide teda nielen o záchranu vrchnej
časti stavby, ale aj horného podlažia a stropu. Tieto
práce spôsobia isté obmedzenia prevádzky obchodov
z dolných podlaží budovy i pohybu po ulici smerom
na námestie.
Verejná súťaž na rekonštrukciu budovy 22
bola vyhlásená koncom februára s predpokladaným
začiatkom realizácie máj – jún v náklade zhruba
350 000 €. K tomu treba pripočítať ešte 135 000
€, ktoré sme vlani v súvislosti so zaistením stability
budovy preinvestovali. Práce na záchranu Plesovca
plánujeme ukončiť do konca tohto roka.Podľa slov Ing. M. Blaška rovnaký termín platí
aj v prípade rekonštrukcií budovy 2/2 na námestí
a bývalej sýpky na Komenského ul.
-V súčasnosti prebieha súťaž na dodávateľa re-
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konštrukcie bývalej sýpky a výstavby svadobky.
Renovácia bývalej geodézie je už v plnom prúde,
dodávateľom stavby je vysúťažená ﬁrma TOP METAL, s.r.o., Trenčín. V rámci nej došlo k zbúraniu
21 m dlhej zástavby. Zostávajúce bytové priestory sa
zrekonštruujú a ponúknu na využitie novomestským
podnikateľom. Pribudnú tu predajné a administra-

tívne priestory, na hornom podlaží obytné priestory.Ako ďalej dodal vedúci výstavby, nebolo jednoduché splniť všetky požiadavky KPÚ v Trenčíne.
Z tohto dôvodu a z dôvodu výstavby na susednej
parcele mesto muselo trikrát meniť projektovú dokumentáciu.
-Dobrou správou však je, že v tejto časti pribudne
nová svadobná sieň s kapacitou do 100 miest, ktorá
v meste absentuje. Momentálne sídli v prenajatých
priestoroch SOŠ obchodu a služieb. Rekonštrukciou
budovy 2/2 a bývalej sýpky vznikne vo vytvorenom
vnútrobloku oddychová zóna s lavičkami, zeleňou,
fontánou.Zhruba päťtýždňový sklz v rozbehnutých prácach, ako nám Ing. M. Blaško prezradil, spôsobilo
objavenie a následné odstránenie vrstiev eternitu
(azbesto-cementovej krytiny), ktorý sa dnes klasiﬁkuje ako nebezpečný odpad. Ich likvidácia sa musela riadiť podľa presne stanovených pravidiel.
Pre Novomešťanov a návštevníkov mesta je
však dôležité, že rekonštrukciou priestorov bývalej geodézie v Novom Meste nad Váhom pribudnú
aj toľko žiadané sociálne zariadenia, ktoré budú
slúžiť tak pre svadobku, ako aj pre budúcu galériu
kresleného humoru a satiry, svojho druhu ojedinelú
v strednej Európe, ktorá vznikne v priestoroch bý-

valej sýpky. Vystavené v nej budú práce účastníkov
Novomestského ostňa, ktorý sa koná každé dva
roky a od roku 2013 nesie prívlastok medzinárodný.
-Mesto sa plánuje súbežne s realizáciou výstavby
venovať aj výskumu troch podzemných podlaží, ktoré
sú pod celým areálom a pohráva sa aj s myšlienkou ich
perspektívneho sprístupnenia verejnosti. Podľa vyjadrenia archeológov, ktorí budú dozerať na realizáciou
čistiacich a rekonštrukčných prác v pivniciach, ako
aj renovácií v bývalej sýpke, podzemné chodby vznikli
zhruba pred 500 rokmi, podľa názoru archeológa
z Bratislavy možno aj pred 700 rokmi, t. z. niekedy
v čase, keď sa budoval Čachtický hrad. Je známe, že
podzemné chodby smerujú na Čachtice a naopak,
z Čachtíc do mesta.Podľa slov Ing. M. Blaška rekonštrukcia budovy
2/2 je vyčíslená zhruba na 650 000 €, bývalej sýpky

aj s výstavbou svadobky zhruba na 800 000 €.
-Sú to však len základné sumy. Netušíme, či nám
súčasnosť neodhalí ďalšie tajomstvá a prekvapenia
minulosti. Celkovo na záchranu historických budov by
mesto v tomto roku malo vynaložiť okolo 2 mil. €.

Foto: Mgr. V. Polák

DERATIZÁCIA V MESTE
Primátor mesta na základe Príkazu č. 2/2018 vyhlásil z dôvodu zabránenia premnoženia hlodavcov
a za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení

CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením k podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch v meste v termíne
od 12 . 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 náhodného požitia návnady upozorňujeme na nutnosť výrazného označenia miesta, kde je návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu použitého prípravku a ﬁrmy, resp. osoby (meno, telefón), ktorá ošetrenie vykonala.
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

Drahí Novomešťania,

želám vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov s posolstvom, ktoré Veľká noc
prináša. Zároveň vám prajem veselú šibačku.
Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

Milí čitatelia,

k blížiacim sa veľkonočným sviatkom nám
dovoľte zaželať vám pokojné a príjemné chvíle
v kruhu svojej rodiny, priateľov i s naším – vaším spoločníkom na chvíle voľna –Novomestským spravodajcom.
Príjemnú Veľkú noc vám želajú
vydavateľ, redakčná rada a redakcia

Milí spoluobčania,

prijmite prianie veselej Veľkej noci, prežite
ju v kruhu svojich najbližších a s tými, ktorých
máte radi.
Spokojné a pokojné prežitie veľkonočných
sviatkov vám prajú
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
a JUDr. Vladimír Fraňo,
viceprimátorka a viceprimátor mesta
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AKO DAROVAŤ DVE PERCENTÁ Z DANE
Je tu čas, kedy sa výsostne aktuálnou stáva otázka
darovania dvoch percent z dane za rok 2017.
Zamestnanci, ktorí do 15. februára požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, musia
zamestnávateľa ďalej požiadať, aby mu vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho zistíte dátum
zaplatenia dane a vypočítate si 2% z vašej zaplatenej
dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať
v prospech prijímateľa, ak ste v r. 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej
ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3
€. Tri percentá z vašej zaplatenej dane si vypočítate,
ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/
organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky
pracovali.
Potom už len treba vybrať si jedného prijímateľa
zo Zoznamu prijímateľov 2 % na r. 2017 a pozorne si
prečítať celé Vyhlásenie. Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú
mu chcete poukázať.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali
svoje 2, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas
so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však
poukázanú sumu).
Obe tlačivá, t. j. Vyhlásenie spolu s Potvrdením
treba doručiť do 30. apríla na daňový úrad podľa miesta bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou
prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane
je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad (DÚ) má 90
dní od splnenia podmienok na to, aby previedol vaše

2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.
Právnické osoby si takisto vyberú prijímateľa alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018.
Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2%) z dane
aj viacerým prijímateľom, avšak minimálna výška
v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €. Ďalej si
treba vypočítať vaše 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať
možno aj menej ako 1 % (2%), musí však byť splnená
podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
Ak právnická osoba (ﬁrma) v r. 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie
dane v r. 2018 (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALA ﬁnancie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť
iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane.
V takom prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
Ak právnická osoba (ﬁrma) v r. 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie
dane v r. 2018 (zvyčajne do 31. marca) DAROVALA
ﬁnancie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. Vtedy
v daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane.
Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné
doručiť v lehote, ktorú je na podanie daňového priznania na DÚ (zvyčajne podľa sídla ﬁrmy) a v tomto
termíne treba aj zaplatiť daň z príjmov. DÚ po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú
lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

PRIJÍMATELIA DVOCH PERCENT Z DANE
So sídlom v Novom Meste nad Váhom je 65 poberateľov 2 % z dane za rok 2017. O päť menej 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; Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42272947, Rybárska 1, pp 87D; BOX
- CLUB, IČO: 34017810, Športová 22; Brečtan,
IČO: 36127701, Ul. Juraja Kréna 361/14; CANTABILE, zmiešaný spevácky zbor, Nové Mesto nad
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Váhom, IČO: 36131431, Dukelská 14; Cerberos
Gym, IČO: 36118559, J. Kollára 10; DAKO Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 42019290, Dr. I. Markoviča 8; Futbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IČO:
42015031, Športová 22; HOKEJ BULLDOGS
MLÁDEŽ o.z., IČO 42278031, Ružová 9; Hokejový
klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. IČO: 50040898,
Zelená voda II. 3204/203; 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; Materské centrum BAMBI, IČO: 42148189 Štúrova ulica
590/31; Mestská liga v malom futbale Nové Mesto
nad Váhom, IČO 42277302, Tematínska 9; MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD
VÁHOM, IČO 42375177, Jasná ulica 372/3; Modrá
Nota o.z. IČO: 42283582, Ulica J. Hašku 2579/18;
Nádej pre komatóznych pacientov, IČO: 42150825,
Javorinská 17; 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 EQUAL LIFE, IČO:
50610210, Ulica A. Sládkoviča č. 2098/6; Občianske združenie chorých a zdravotne znevýhodnených
občanov, IČO: 42281466, Tematínska 23; Občianske združenie na podporu športu - mladší žiaci Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 50089200, Brigádnická 11;
OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42272815, Ul. Kollára 3; Projekt Slamka,
IČO: 42377226, Dr. I. Markoviča 7;
Rodičovské združenie pri IV. Základnej škole,
IČO: 173196170188, Odborárska; Rodičovské združenie pri Materskej škole, IČO: 173196170246, Dibrovova 13; 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 Bilingválnom slovensko - španielskom gymnáziu, IČO: 173196170747, Štúrova ulica
2590/31A;
Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole, IČO:
173196170259, Poľovnícka 12; Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole, IČO: 173196170760, Hurbanova 6;
Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské
združenie pri Základnej škole, IČO: 173196170275,
Tematínska ul. 2092; Slovenský skauting, 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36120511, Partizánska č. 371/1; SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE
POSTIHNUTÝCH – Okresné centrum Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 36122343, Tematínska 7; SLUHA,
IČO: 42020395, Čulenova 2338/21; 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 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: 173196170955,
J. Kollára 25; SRRZ-RZ pri Materskej škole, IČO:
173196171313, Hviezdoslavova 1262/12; STREET
TEAM, IČO: 42273277, J. Kollára 351/22; Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom, IČO:
42281130, Poľovnícka 8; 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; Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34005668, Javorinská 19; Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Krajné, IČO:
001783490175, Klčové 40; Združenie 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; Život s dúhou v srdci, IČO: 42282110,
Bernolákova 14/604.
Neinvestičný fond: „ZDRAVIE V NÚDZI n.f.“,
IČO: 36119351, Štefánikova č.1;
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby: Považská akadémia vzdelávania
n.o., IČO: 36119172, Trenčianska 1880/20.
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti: Kongregácia školských sestier de Notre
Dame, IČO: 00677574, Klčové 87.

NOVINKY Z TSK
Trenčiansky samosprávny kraj
(TSK) v aktuálnom volebnom období s účinnosťou od 1. februára zastupujú traja podpredsedovia. V poradí
druhé volebné obdobie ostáva vo
funkcii podpredsedu Jozef Trstenský, za druhého
podpredsedu plénum zvolilo Jozefa Božika. Prvýkrát sa funkcie podpredsedu TSK po hlasovaní
krajského parlamentu ujala žena; menovite Eleonóra Porubcová.
Všetci traja vicežupani budú pracovať ako
poslanci neuvoľnení na výkon funkcie.
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PRED DVOMI DESAŤROČIAMI SA ZRODIL FESTIVAL
Festival A. Jurkovičovej začal písať
svoju históriu pred jubilejnými 20 rokmi;
tento rok sa koná už jeho XXI. ročník.
Programová komisia z doručených videonahrávok s naštudovanými inscenáciami hier, po tom, čo si ich pozrie, vyberie
na celoslovenskú divadelnú prehliadku
s účasťou zahraničných Slovákov to najlepšie z „ponuky“ divadelných súborov.
Nuž, nechajme sa prekvapiť, ktoré
z ochotníckych divadelných telies tento
rok zabojujú o najvyššie kolektívne a individuálne ocenenia – titul laureáta festivalu a cenu za
najlepší ženský herecký výkon, ale i ďalšie ceny. Či to
budú ostrieľaní festivaloví „kozáci“, alebo nováčikovia, ktorí budú mať na festivalových novomestských
divadelných doskách svoju súťažnú premiéru, prípadne mix obidvoch týchto kategórií.
Už teraz vám však môžeme prezradiť, že v poradí
sedemnásty Kvet Tálie, udeľovaný od roku 2002, tento

rok získa známa slovenská herečka Elena
Petrovická (na foto).
Súťažná časť XXI. Festivalu A. Jurkovičovej, ktorý vstupuje do ďalej desiatky, sa začne 8. apríla. V predvečer
súťažného zápolenia – 7. apríla – sa vo
výstavnej sieni mestského kultúrneho
strediska uskutoční literárno – hudobná
kompozícia k 1155. výročiu príchodu sv.
Cyrila a sv. Metoda na naše územie s názvom Slavimo slavno Slaveni. Účinkovať
bude mužská spevácka skupina DANUBIUS OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D.
Simandla s umeleckým slovom Jozefa Šimonoviča.
Pre milovníkov divadla na záver festivalu chystáme pri príležitosti 20. výročia založenia divadelnej
tradície v Novom Meste nad Váhom, venovanej pamiatke jednej z prvých slovenských herečiek, novomestskej rodáčky A. Jurkovičovej, jedno príjemné
prekvapenie.

MESIAC KNIHY PRINESIE ZAUJÍMAVÉ AKCIE
Marec, Mesiac knihy, aj v tomto roku prinesie
do našej knižnice zaujímavé podujatia. 190. výročie
narodenia najznámejšieho slovenského zberateľa
rozprávok Pavla Dobšinského si pripomenieme
hneď v dvoch podujatiach. Pre menšie deti je to
Rozprávková tajnička, v ktorej zábavnou formou
vyskladajú názvy jednotlivých rozprávok. Pre deti
5. a 6. ročníkov ZŠ sme pripravili súťažno - zábavný
kvíz pod názvom Pavol Dobšinský: známy – neznámy. V tomto kvíze deti spoznajú miesta, ktoré pri
svojich cestách po Slovensku P. Dobšinský navštívil.
Samozrejme, nezabúdame ani na klasické formáty, ako napr. regionálni autori, knižné novinky,
pre deti MŠ sú to obľúbené Rozprávkové dopoludnia.
V dňoch 5. – 11. marca sa aj naša knižnica
zapojí do celoslovenského Týždňa slovenských kniž-

HOLD UČITEĽOM
Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý si pripomíname v deň narodenia učiteľa národov, českého teológa, ﬁlozofa, pedagóga a spisovateľa Jana Amosa
Komenského, mesto poďakuje a vzdá hold pedagogickým pracovníkom a ich neľahkej práci pri vzdelávaní a výchove detí a mládeže kultúrnym programom v mestskom kultúrnom stredisku.
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níc. V tomto týždni sa budú môcť noví používatelia
zaevidovať do knižnice zdarma a používatelia, ktorí
pozabudli na požičané dokumenty, ich budú môcť
vrátiť bez sankčných poplatkov. Marta Stuparičová,
vedúca MsK Ľ. V. Riznera
MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
HUDOBNÚ KYTICU ŽENÁM UVIJÚ

HELIGONICA
Danuše Bartošová - heligónka, spev
Lenka Medňanská - heligónka, spev
Erich Bučko - bicie, spev

SILVIA A PETER KLIMENTOVCI
8. marca o 17,00 h sála MsKS
VSTUP VOĽNÝ!

UDALOSŤ SPRED 110 ROKOV ZRODILA MDŽ
Udalosť spred 110 rokov –
veľký štrajk 40 000 newyorských
krajčírok z textilných tovární, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti
nízkym mzdám a zlým pracovným
podmienkam, sa stala impulzom
k zrodu tradície osláv Medzinárodného dňa žien (MDŽ).
Táto myšlienka sa zrodila na
Medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani v roku 1910. Za
dátum tohto sviatku sa stanovil 8.
marec na počesť veľkého štrajku
žien.
V Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku si MDŽ po prvýkrát pripomenuli už v roku 1911. O dva roky
neskôr ho oslavovali aj v cárskom

Rusku. Po ženských nepokojoch
a demonštráciách v Petrohrade
v roku 1917 sa 8. marec pevne
ustanovil ako MDŽ.
V roku 1975 MDŽ oﬁciálne
uznala aj OSN.
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa
konal v roku 1921, o rok neskôr
nadobudol masový charakter.
Počas II. svetovej vojny bol MDŽ
zrušený, poslednýkrát sa oslavoval
v roku 1938. Po roku 1945 sa oslavy MDŽ znovu obnovili.
Po nežnej revolúcii nastala
dilema: oslavovať, či neoslavovať
MDŽ? Názory sa dodnes rôznia.
Sú zástancovia jeho osláv, ale i odporcovia.
Kým kedysi bol sviatok žien

akousi povinnou jazdou, dnes ho
nemusíme, ale môžeme oslavovať. Núka sa otázka: Čo je zlé na
tom uctiť si, vzdať hold ženám,
tvorkyniam tepla rodinného krbu,
ale tiež čoraz častejšie úspešným
i v zamestnaní, či už na vedúcich,
alebo iných pozíciách?! Operuje
sa Dňom matiek. Je to krásny sviatok, ale nie každá žena je matkou.
Darovanie kvetu ženám, vľúdne slovo a úcta (ale nie iba v jeden
deň v roku!) určite nič nepokazia,
naopak.
Pri príležitosti MDŽ mesto
vzdá hold oslávenkyniam milým
kultúrnym programom v sále
MsKS (pozri str. 6).
-r-

NOVOSTAR BAND SO SEDMIČKOU SPEVÁKOV
Spevácka súťaž NovoStar
pokračuje v marci svojím druhým
kolom.
Z deviatich ﬁnalistov, ktorí
spievali v úvodnom kole piesne na
tému Môj hit, vypadli dvaja speváci. Ale Patrik Krajčovic (5) a Tomáš
Žovák (6) zostávajú naďalej súčasťou novostarovského kolektívu
a v aktuálnom a každom ďalšom
kole budú spolu s ostatnými spevákmi spievať hymnu NovoStar
Nádejou spútaní.
O priazeň poroty a divákov sa
skladbami v sprievode kapely NovoStar band, ktorú špeciálne pre
NovoStar vytvoril porotca, riaditeľ
ZUŠ Peter Rýdzi, bude uchádzať
sedmička novostaristov: Ema Zemanovičová (1), Natália Hunová

(2), Martina Zeleňáková (3), Eliška Hlaváčová (4), Alžbeta Bariná
(7), David Čámer (8) a Natália
Skovajsová (9).
Príďte povzbudiť svojich favo-

ritov 22. marca o 17,00 h do sály
MsKS a zažiť príjemnú atmosféru, ktorá tradične sprevádza NovoStar!
-jh-

SKORŠÍ BUDÍČEK

Zimný čas potrvá ešte pár dní po astronomickej jari. V noci na 25. marca si posunieme hodinky z druhej na tretiu hodinu. Začne sa letný čas. Znamená to, že budeme mať
o hodinu skorší budíček. Na zimný čas opäť prejdeme 28. októbra, kedy hodiny posunieme z tretej na druhú hodinu rannú.
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VEĽKONOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ
MOC VZKRIESENIA
Veľká noc je najdôležitejšou udalosťou kresťanských cirkví. Bez Veľkého týždňa by neexistovalo
kresťanstvo ako také. Kresťanská viera je založená
a existuje práve kvôli tomu, čo sa stalo na Veľkú noc.
Veľká noc je pripomienka vzkriesenia Ježiša
Krista tri dni potom, čo bol popravený na kríži. Tento
moment vzkriesenia je jadro a podstata kresťanstva.
Pavol apoštol píše v Prvom liste do Korintu: Ak
však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše
kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo,
že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti
Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil (1Kor
15,14-15). Hneď od svojich počiatkov kresťanstvo
zápasilo s presvedčením založenom na ľudskej skúsenosti: smrť je koniec, po smrti už nenasleduje nič
a už vôbec nie nový život. Kresťanstvo je však založené práve na opačnom svedectve. Kristus porazil smrť
a vstal z mŕtvych a tá moc, ktorá ho vzkriesila, môže
prebývať v živote človeka a spôsobiť nový život. Toto
svedectvo nového života po stretnutí so vzkrieseným
Kristom je to, čo Pavol verí, hlása a žije. Autenticita
tohto svedectva je zjavená práve v jeho príbehu. Je
to ten istý človek, kto ako Saul z Tarzu prenasledoval a vyhladzoval prvých kresťanov. Bol najhorlivejší
z tých „pravoverných“ Židov, ktorí chceli zastaviť
šírenie kresťanstva. Keď sa mu však na ceste do Da-

masku zjavil vzkriesený Kristus, sám sa stal jeho
apoštolom, ktorý mal zrejme najväčší podiel na tom,
že kresťanstvo neostalo len židovskou sektou. Nakoniec pre svoje presvedčenie zomiera ako mnohí prví
kresťania – mučeníckou smrťou. Nezomreli márne,
zomreli kvôli pravde, ktorú nemohli zaprieť – Ježiša
Krista Boh vzkriesil z mŕtvych. Aj dnes vo svete zomierajú a čelia rôznemu prenasledovaniu pre túto
vieru mnohí. Prečo by to robili, ak by sa nestretli so
živým Kristom?
Ježiš Kristus je vzkriesený a mocou vzkriesenia
premieňa ľudské životy aj dnes. On vyslobodzuje
z každého poviazania. On sceľuje rodiny a obnovuje
medziľudské vzťahy. Aj dnes uzdravuje ducha, dušu
aj telo. Premenené ľudské životy sú živým dôkazom
vzkriesenia Ježiša Krista. A ako je to s tebou? Stretol si sa so vzkrieseným Ježišom? Nenájdeš ho medzi mŕtvymi. On je živý a chce tento život priniesť
aj tebe. Toto sú jeho slová: Neboj sa! Ja som Prvý
a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky
vekov a mám kľúče smrti a podsvetia…Hľa, stojím pri
dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí
dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so
mnou (Zj 1,17-18; 3,20). Otvoríš?
Matúš Moyzes,
pastor Apoštolskej cirkvi

CESTA RÝCHLEHO ÚSPECHU
Nedá sa ani spočítať, koľkokrát sme denne postavení pred určité rozhodnutia. Niektoré z nich sú
jednoduché a nemajú veľký vplyv na našu budúcnosť. Iné sú zasa veľmi zásadné. Odhliadnuc od
toho, o aké rozhodnutie ide, nemožno si nevšimnúť,
ako sú nám dnes ponúkané okamžité, rýchle a lacné
riešenia všetkého. Napr.: Bolí ťa hlava? Nepremýšľaj
nad príčinou, daj si túto pilulku a bolesť hneď ustúpi.
Potrebuješ rýchlo peniaze? My ti výhodne požičiame! Chceš sa zabaviť a užiť si jednu noc? Zavolaj na
toto číslo...
Väčšine z nás sa stalo, že sme boli podobnou
reklamou podvedení. Namiesto sľubovaného výsledku sme sa ocitli v pasci. Človek dnes veľmi rýchle
„naletí“, uverí lákavej ponuke. Pokušenie niečo mať
lacnejšie, rýchlejšie, pohodlnejšie je vždy veľmi silné.
Silnejšie ako volanie rozumu: Počkaj chvíľu, vydrž,
nemusíš mať všetko hneď.
Písmo nám zvestuje, že Ježiš bol na tejto zemi
vystavený rovnakým pokušeniam ako my všetci.
Opísané pokušenia v evanjeliách nám približujú,
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ako raﬁnovane sa ho snažil diabol dostať a odviesť
od cesty kríža. Čím bližšie krížu sa Ježiš nachádzal,
tým silnejšie bolo aj diablovo presviedčanie: Nemá to
cenu! Aj tak ťa všetci opustia! Zbytočne sa namáhaš!
Zbytočne budeš veľa trpieť! Ľudia to aj tak nepochopia! Môžeš si ich srdcia získať iným spôsobom. Stačilo už dávno prijať moje ponuky – a všetko mohlo
byť tvoje!
Prečo Ježiš odmietol rýchle a pohodlné ponuky
pokušiteľa? Prečo si radšej zvolil ťažkú cestu – teda
utrpenie, kríž, smrť? Prečo aj nás volá, aby sme podobne kráčali cestou ťažšou a nedali sa zlákať ľahkými a lacnými riešeniami?
Áno, pre študenta je ľahšie použiť „ťahák“ na
písomke, ako sa látku poctivo naučiť. Zdá sa nám
ľahšie a výhodnejšie, keď oklameme – veď nemusíme
zaplatiť viac a ušetrili sme. Kratšia cesta k cieľu (či už
ide o zhromažďovanie majetku, získavanie vzdelania, úspechu, alebo dokonca aj keď je cieľom schudnutie, krásna pleť, vyformovaná postava a pod.) – ak
ide o akýkoľvek cieľ – kratšia a rýchlejšia cesta sa

zdá byť lepšia, výhodnejšia. Prinajmenšom, je veľmi
príťažlivá. Zdá sa nám, že všetci nás vysmejú, ak si
zvolíme niečo iné.
Rozličným spôsobom sme presviedčaní, že konať poctivo a čestne, kráčať cestou odopierania si, či
cestou kríža sa neoplatí, nemá to cenu. Rozhodnúť

sa musí každý sám. Kristus dáva silu aj k sebazapieraniu, silu kráčať proti prúdu. Ak sa nebudeme
pevne pridŕžať Jeho, zostane nám riadiť sa heslom,
ktoré vyznávajú satanisti: Rob, čo chceš. Ako sa rozhodneme?
Ľubomír Ďuračka, ev. farár

VEĽKONOČNÉ ZEMETRASENIE
Silu zemetrasenia meriame stupňami Richterovej stupnice. Nedávno, 11.marca 2011, podmorské
otrasy zeme o sile 9 st. Richterovej stupnice a následné morské vlny cunami zasiahli japonskú atómovú
elektráreň vo Fukušime - a bola z toho veľká ekologická katastrofa.
„Vtom nastalo veľké zemetrasenie,“ – zaznamenávajú aj evanjelisti. Akú silu mali tie dve veľkonočné
zemetrasenia, ktoré zachytáva biblická správa? Zemetrasenie pri Ježišovej smrti s roztrhnutím chrámovej opony a pukaním skál - i to druhé, pri Ježišovom zmŕtvychvstaní, keď sa odvalil kameň od hrobu
a vojakov to omráčilo, že zostali ako mŕtvi. Nuž, asi
to boli silné otrasy, lebo ich zaznamenali aj v ríši zosnulých. ſ Evanjelium píše, že mnohé telá vstali
z hrobov a ukázali sa v Jeruzaleme.
Ale najväčšie otrasy sa udiali v oblasti ľudských
sŕdc. Rímsky stotník pod krížom volal, že to bol
naozaj Boží syn. Srdcia učeníkov sa chveli úžasom
a radosťou nad novou skutočnosťou. Skala zeme sa
v tento deň pukla tak deﬁnitívne, že už nemôže naveky v sebe držať tých, čo patria Kristovi. Jediní, ktorými nič neotriaslo, boli farizeji a zákonníci. Skala ich
pyšných sŕdc nepukla. Zostali vo svojich „hroboch“.
Preto sa im živý Ježiš ani nezjavil.
Od veľkonočného rána spred dvetisíc rokov kaž-

dý z nás môže vstať z mŕtvych. Zaiste, pomyslíme si,
po absolvovaní našej biologickej smrti, pri vzkriesení
zosnulých pri poslednom súde. Zdá sa nám to ďaleko? Nuž, ale nikto z nás nemusí čakať až dovtedy! Už
tu na zemi môžeme ožiť pre nový život s Ježišom – za
predpokladu, že sme s ním zomreli voči svojim hriechom. Nestačí iba biologicky zomrieť, to musíme
všetci. Treba odumrieť hriešnemu životu. Najprv vo
vode krstu zatopiť starého človeka v nás. A potom aj
svojím praktickým rozhodnutím dať deliacu čiaru za
hriechom, zlozvykom, náboženskou ľahostajnosťou.
Ale nestačí len čomusi zomrieť. Treba aj pre niečo žiť: pre spoznávanie Božieho slova v Biblii, mať
čas na modlitbu, zvýšiť záujem o veci svojej duše,
preukazovať milosrdenstvo biednym… Živý Ježiš ma
dnes pozýva: Otvor mi svoje srdce, dvere domácnosti, prístup k rodine. Dovoľ mi vstúpiť do tvojej práce
a záujmov. Ja chcem odvaliť kameň tvojho hrobu
v tvojom vnútri, aby si ožil. Áno, to Boh nás oživuje
a duchovne kriesi. Chce nami otriasť, premeniť nás.
Veľkonočné zemetrasenie, ktoré vedie k novému životu.
Vážení obyvatelia Nového Mesta i okolia, žehnám vám, aby ste vo svojich rodinách tieto sviatky
prežili duchovne a zmysluplne.
Blažej Čaputa, dekan

JUBILANTKE

SVÄTÉ PÍSMO NONSTOP

Vzácneho životného jubilea sa v marci dožíva podpredsedníčka OO Únie žien Slovenska
v Novom Meste nad Váhom Ing. Anna Zlatá,
dlhoročná aktívna členka ÚŽ.
Za všetky členky ÚŽ jej prajeme:
Nech každý ďalší rok dá Ti vždy ten šťastný
krok. Nech Tvoja duša stále rastie, nech Ti dá
Pán Boh zdravie, lásku,
šťastie.

V Mesiaci knihy aj tento rok rímskokatolícka
farnosť uskutoční projekt NONSTOP ČÍTANIE
SV. PÍSMA.
Sväté písmo budú veriaci čítať nepretržite od
19. marca od 10,00 h do 24. marca v kaplnke
Spojenej školy sv. Jozefa.

Za všetky členky ÚŽ
PaedDr. E. Seléšiová,
k želaniu sa pripájajú
vydavateľ, RR a redakcia
NS.
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755 ROKOV OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
Poďme spolu nahliadnuť do
histórie nášho mesta. Jedným
z najvýznamnejších dátumov
v dejinách mesta ležiaceho na
strednom Považí, Nového Mesta nad Váhom, je 18. marec
1263, z ktorého pochádza prvá
písomná zmienka. Uhorský kráľ
Belo IV. vydal so súhlasom svojej
manželky Márie listinu, ktorou
daroval kráľovský majetok Nové
Mesto benediktínskemu kláštoru sv. Martina na Panónskej hore
ako náhradu za opátsky hrad na
brehu jazera Balaton a za dlh
800 hrivien jemného striebra,
ktoré si kráľ požičal od kláštora
po tatárskom vpáde v rokoch

Kópia Koryčanskej/ Beckovskej Madonny, expozícia Podjavorinského múzea v
NMNV, Trenčianske múzeum v Trenčíne
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Faksimile prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom z roku 1263, Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

1241/42. Novému Mestu prislúchali dediny Potvorice, Horná
Streda a dnes už zaniknuté osady
Lubov a Debreta.
Nové Mesto sa v r. 1388
dostalo do vlastníctva Stiborovcov ako majetok Beckovského
panstva na základe listiny kráľa
Žigmunda
Luxemburského.
Súčasťou spomenutého panstva
zostali nielen do konca stredoveku, ale aj v novoveku. Názov
mesta vystupoval v historických
prameňoch: 1263 Vyhel, que alio
nomine Villa regia nuncupatur,
1264 Vyhel, 1317 Wyhel, 1332
Viel.
Za prvú písomnú zmienku
o Novom Meste nad Váhom sa
dlhší čas považovala listina vydaná Belom IV. 27. mája 1253.
Touto listinou mal udeliť mešťanom z Nového Mesta nad Váhom
výsady na spôsob iných kráľovských miest. Chcel totiž odmeniť
obyvateľov kráľovstva za statočnosť, ktorú prejavili v boji počas
tatárskeho pustošenia. Prof. Richard Marsina, špičkový znalec
stredovekého listinného materiálu, však diplomatickým rozborom tejto listiny dokázal, že je to
novoveké falzum, t.j. dokument,
ktorý nevychádza z pôvodnej

listiny. Faksimile listiny z r. 1263
s privesenou pečaťou sa nachádza v stálej expozícii Podjavorinského múzea v Novom Meste
nad Váhom.
Významným exponátom nachádzajúcim sa v stálej expozícii
Podjavorinského múzea je kópia
pôvodnej gotickej Madony s dieťaťom na rukách. Pôvodnú sochu
dal zhotoviť Stibor zo Stiboríc
alebo jeho manželka Dobrochna,
pravdepodobne pre kaplnku
Beckovského hradu. Po dostavaní kaplnky tam sochu umiestnili.
Vojvoda Stibor pomenoval svojho jediného syna menom Stibor.
V prameňoch je tak niekedy ťažké rozlíšiť, kedy ide o otca a kedy
o syna. Nie je známe, kedy Stibor
zomrel. Stibor II. v r. 1431 odkázal sochu Madony novomestskému kostolu, neskôr bola opäť
prenesená do Beckova. V čase
reformácie sa socha dostala na
hlavný oltár farského kostola sv.
Vavrinca v moravských Koryčanoch, kde sa nachádza dodnes.
Z konca stredoveku, konkrétne z r. 1522, pochádza
najstarší urbár Beckovského
panstva. Medzi majetky Beckovského panstva v tom čase patrili
mestečko Beckov, dediny Bec-

kovská Vieska (v dobe vzniku urbára to bola Horná Vieska a Dolná Vieska, teda dve samostatné
obce), Nová Ves nad Váhom,
Kočovce, Krivosúd, Veselé, Pečeňady, mestečko Nové Mesto nad
Váhom, ďalšie dediny Mnešice,
Dolné Srnie, Moravské Lieskové, Zemianske Podhradie, Melčice, Bošáca, Haluzice, Štvrtok
a Ivanovce. Stredoveké mestečko
Beckov spolu s Novým Mestom
nad Váhom boli najvýznamnejšími sídliskami panstva. Spomínaný urbár pozostáva z dvoch zväzkov a je uložený v Slovenskom
národnom archíve v Bratislave.
Je významným prameňom k výskumu hospodárskych, spoločenských, majetkových i demograﬁckých pomerov v Novom
Meste nad Váhom i v okolitých
lokalitách. V urbári sa dokonca
zaznamenala aj existencia mestskej školy, ktorá sa nachádzala
v jednom z opustených domov
v Novom Meste nad Váhom.
Kráľ Ferdinand I. v r. 1550
potvrdil údajnú privilegiálnu listinu Žigmunda Luxemburského,
do ktorej sa Novomešťanom podarilo vložiť niektoré nové dôležité výsady a práva. Umožnil im
zakladať kopanice a vinohrady

vo svojom chotári bez povinnosti
platiť od nich akékoľvek poplatky. Mešťanom potvrdil právo
každoročne si spomedzi seba

ľa Žigmunda na základe žiadosti
Stibora bolo Novému Mestu nad
Váhom umožnené odbavovať
výročné trhy, a to na sviatok sv.

Faksimile listiny potvrdenia mestských výsad Ferdinandom I. z roku 1550. Trenčianske
múzeum v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

zvoliť richtára a 12 prísažných.
Bolo im potvrdené aj právo slobodne loviť ryby vo Váhu v rámci mestského chotára a mnohé
ďalšie. Významné boli aj výsady
hospodárskeho charakteru. Pravidelné pondelňajšie týždenné
trhy sa konávali pravdepodobne
od 12. storočia v trhovej osade
pri brehu Váhu. V privilégiu krá-

Prokopa (9. júla) a začiatkom
Veľkého pôstu. Miestni remeselníci tak mohli výrobky z vlastnej
produkcie výhodne predávať.
Mgr. Kristína Danková,
historička,
TM v Trenčíne,
oddelenie Podjavorinské
múzeum

OPRÁŠME STARÉ DOBRÉ ZVYKY
Blíži sa Veľká noc. Gazdinky
si pred veľkonočnými sviatkami
zvyknú vygruntovať celý byt. Chcú
mať doma pekne a čisto. Je to úplne
prirodzené a samozrejmé. Menej
samozrejmé je urobiť si poriadok
pred „bránami svojho kráľovstva“ – v spoločných priestoroch
činžiaka, predzáhradke a blízkom
okolí bytového, sem – tam i rodinného domu.
Príchodom jari kedysi bývali
v kurze spoločné brigády, počas
ktorých si obyvatelia činžiakov zútulňovali a spríjemňovali okolité
prostredie. Napriek výhradám niektorých jedincov k všetkému orga-

nizovanému malo spoločné jarné
upratovanie čosi do seba. Ak nič
iné, aspoň vyčistenie si okolia od
neporiadku – porozhadzovaných či
vetrom rozfúkaných papierov, ohorkov od cigariet, plastových ﬂiaš či
tetrapackových obalov, o upevnení
susedských vzťahov nehovoriac.
Čo tak oprášiť staré dobré zvyky, prekonať prípadnú nechuť (pri
troche dobrej vôle sa dá prekonať)
a spraviť čosi pre životné prostredie, a tým aj pre seba a svoje mesto.
V súvislosti s poriadkom a čistotou v meste si neodpustíme apel
na občanov, ktorí sa chodia po pracovnom týždni, - úplne oprávnene,-

odreagovať, zabaviť do podnikov,
klubov, diskoték…. Žiaľ, po víkendoch bývame svedkami toho, že
naše mesto sa stáva jedným veľkým
odpadkovým košom s odhodenými plastovými či sklenými fľašami,
papiermi, plechovkami od piva či
coly. K tomu poohýbané dopravné
značky, pováľané, neraz i rozbité
betónové smetné koše, na ktorých
zničenie treba riadnu silu…
Nešlo by zabaviť sa bez týchto
nežiaducich „vedľajších“ prejavov?
Čo tak nahromadenú, nevybitú
energiu radšej využiť na spomínaných, takých potrebných brigádach?!
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Do 23. marca potrvá výstava akad. sochára
Dominika Mončeka, žiaka najvýznamnejšieho
súčasného slovenského sochára prof. Jankoviča.
Výstava sa sústreďuje na večné témy, ktoré
ľudstvo sprevádzajú odpradávna.

SHAKESPEAROVE SLZY A SMIECH
3. marca o 16,00 h v Divadielku galéria
uvedie Poetická scéna DG pri MsKS pre veľký
záujem, a najmä pre tých, ktorí sa nedostali na
novembrovú premiéru, reprízu svojho predstavenia SHAKESPEAROVE SLZY A SMIECH.
Kto by nepoznal Hamleta a jeho slávnu
otázku: „Byť, či nebyť?“, či príbeh zaľúbencov
Rómea a Júlie?
PS DG siahla po tvorbe slávneho anglického
dramatika a básnika W. Shakespeara.

VEČERNÝ KONCERT
20. marca o 18,00 h sa uskutoční tretí koncert jarného abonentného cyklu. Predstaví sa
na ňom jedinečné komorné zoskupenie ANIMA QUARTET v zložení: Matej Veselka, Juraj
Pivoluska a Martin Košík - B klarinet a Barnabás Kollárik – basklarinet.
Na koncerte odznejú skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Bizeta, J. S. Bacha,
J. Brahmsa, L. Bernsteina a i.

DIVADIELKO GALÉRIA
25. marca o 14,30 a 16,00 h Divadielko galéria vo svojich priestoroch uvedie reprízu rozprávky Princezná Kukulienka. Vstupné: 1,50 €.

OTVORENÉ MANŽELSTVO
26. marca o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční tragikomédia od talianskeho dramatika
Daria Fo v réžii Eduarda Kudláča.
Neuveriteľný „manželský koncert“ o svojráznom manželskom páre s večným konﬂiktom
muža a ženy v podaní úžasnej Anky Šiškovej,
držiteľky ocenenia Dosky, Českého leva, protagonistky mnohých skvelých divadelných úloh,
ktorú sme naposledy videli v debute jej dcéry
Terezy – Špina a Adyho Hajdu, nemenej skvelého a oceňovaného herca doma i u susedov.
Vstupenky po 14 € si môžete zakúpiť online
na www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.:
032 2856921.

KURZY V MARCI

DOMINIK MONČEK
MYSTÉRIUM / SOCHY, KRESBY

DIVADLO

Pondelok
16,15 a 18,00 h
18,30 h
18,30 h

joga
brušné tance
cvičenie pre ženy
Spoločenský dom

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

KLUBY V MARCI
Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Pondelok 12. 3. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Druhý utorok v mesiaci
13. 3. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

VSTAL Z POPOLA A... TVORÍ
-Vstal z popola ako Fénix, - vo svojom
spontánnom príhovore na vernisáži Dominika
Mončeka povedal známy trenčiansky sochár
Igor Mosný, ktorý rodáka z Martina žijúceho
v Pruskom pripravoval na skúšky na VŠVU
v Bratislave. Označil ho za veľký talent, čo neskôr potvrdil aj Mončekov profesor na oddelení
monumentálneho sochárstva, vlani zosnulý Jozef Jankovič, náš najvýznamnejší sochár.
Vážne zdravotné problémy krátko po škole
mladého talentovaného sochára na dlhé roky
odstavili, no nevzdal sa. Postupne sa učil rozprávať, počítať, chodiť a - tvoriť.
Všetko to zažité a prežité, všetky svoje bolesti, trápenia a skúsenosti pretavil do svojej tvorby. A je to na nej poznať. Zo sôch D. Mončeka
dýcha mystérium utrpenia, pokory, ale i láska,
nádej a viera v život. Mončekove kresby a sochy
si návštevníci výstavnej siene MsKS môžu pozrieť do 23. marca.
Foto M. Šupatíkovej z verniáže D. Mončeka
s názvom Mystérium 16. februára: (zľava) riaditeľka MsKS E. Grznárová, kurátorka výstavy E.
Porubänová z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a autor diel D. Monček.

DOBROTY K VEĽKEJ NOCI
Blíži sa Veľká noc, dnes vám ponúkneme recepty
na prípravu zdravých a chutných dobrôt, ktoré obohatia vašu veľkonočnú tabuľu.
OVOCNÁ TORTA
2 banány, 2 jablká, 100 g ovsené vločky,100 g strúhaného kokosu, 100 g kokosového oleja, 2 PL medu, 2
vajcia, trocha škorice, orechy podľa chuti, mrazené
ovocie.
Banány rozpučíme vidličkou, jablká nastrúhame
a všetko spolu zmiešame okrem orechov a mrazeného
ovocia.
Cesto vylejeme do formy, navrch poukladáme
mrazené ovocie, napr. jahody a posypeme podrvenými vlašskými orechmi. Pečieme pri 180 °C zhruba
50 minút. Po vychladnutí môžeme poliať javorovým
sirupom.
ZDRAVÁ BANÁNOVÁ ROLÁDA
Na cesto: 6 vajec, 3 PL agáve sirupu (príp. javorový
sirup alebo med), 2 PL bio raw kakaa.
Plnka: 500 g jemného nízkotučného tvarohu, 3 PL
gréckeho jogurtu, 1 ČL vanilkového extraktu, dva banány a 50 g horkej čokolády na polevu.

Vajcia rozdelíme na žĺtka a bielka, z bielok vyšľaháme tuhý sneh. Žĺtka vyšľaháme do peny, pridáme
kakao, agáve a spolu vymiešame. Opatrne pridávame sneh a vmiešavame. Plech pokryjeme papierom
na pečenie, možno ho potrieť kokosovým olejom. Na
plech vylejeme cesto a pečieme v predhriatej rúre na
220 ˚C maximálne 7 minút. Upečené cesto necháme vychladnúť. Počas tejto doby vymiešame tvaroh
s gréckym jogurtom, agáve sirupom a vanilkovým extraktom. Zmesou potrieme vychladnuté cesto a zrolujeme spoločne s banánmi. Roládu necháme stuhnúť
do chladničky, nakoniec môžeme vrch poliať roztopenou horkou čokoládou s minimálnym obsahom
kakaa 75%.
(Zdroj: internet)

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci
s AK JUDr. A. Ručkayovej sídliacej na Ul. Inoveckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej právnej poradne. Najbližší termín stretnutia s advokátom je
15. marca o 17,00 h v MsKS.
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VALENTÍNSKE SVADBY
Už pár dní sú svoji. V našom meste si dva snúbenecké páry povedali
áno spoločnému životu presne na
sviatok zaľúbených - na Valentína.
Obrazne povedané, zosobášil ich
Valentín, čo však ešte nie je zárukou šťastného manželstva. O to sa
musia pričiniť a po celý život usilovať v súčasnosti čerství a určite
šialene zaláskovaní manželia.
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Po - Pia
5:30 - 18:00 h
Sobota
5:30 - 13:00 h
t.þ.: 771 60 34

SALÓN A HOTEL PRE PSÍKOV
V BANKE PRI PIEŠŤANOCH
PONÚKA VŠETKY SLUŽBY PRE VAŠICH MILÁČIKOV
STRIHANIE - VŠETKY PLEMENÁ
UBYTOVANIE - MALÉ PLEMENÁ

KONTAKT: 0918 800 298
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NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Novela Obchodného zákonníka zakotvila viaceré zmeny, z dôvodu uľahčenia orientácie v prijatých
zmenách vám v dvoch častiach na pokračovanie prinášame stručnú informáciu o zmenách.
OBCHODNÉ TAJOMSTVO (I.)
- Zavádzajú sa nové pojmy, a to „ majiteľ obchodného tajomstva“, ktorý s ním oprávnene nakladá,
„rušiteľ obchodného tajomstva“, ktorý porušuje, alebo ohrozuje obchodné tajomstvo a pojem „tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu“, čo je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný
proces alebo uvedenie na trh má podstatné výhody z toho, že obchodné tajomstvo bolo porušené.
- Rozsiahlo novelizovaný §51, obsahujúci ustanovenia o porušení obchodného tajomstva, na rozdiel
od predchádzajúcej právnej úpravy, podrobne deﬁnuje prostredníctvom pozitívneho a negatívneho vymedzenia, kedy ide o porušenie obchodného tajomstva, akými spôsobmi a kto sa takéhoto konania môže
dopustiť. Porušením obchodného tajomstva pri tom je konanie rušiteľa obchodného tajomstva, spočívajúce v neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva. Za zmienku stojí, že neoprávneným získaním obchodného tajomstva napríklad nie je, ak toto bolo získané nezávislým objavom
alebo vytvorením, pozorovaním či demontážou verejnosti prístupného výrobku alebo aj iným spôsobom,
ktorý je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a nezasahuje do práv tretích osôb. Získanie,
využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva taktiež nie je protiprávne, ak je vykonané za účelom
ochrany verejného záujmu.
Poškodený má v rámci porušenia obchodného tajomstva právo požadovať náhradu škody vo výške
zodpovedajúcej minimálnej výške odmeny alebo poplatkov, ktoré by musel rušiteľ obchodného tajomstva
zaplatiť, ak by požiadal o oprávnenie takéto obchodné tajomstvo využívať.
Ochrana proti nekalej súťaži
Súd bude môcť podľa novelizovanej úpravy pri rozsudku zo sporu z nekalej súťaže v prípade, že sa
návrhu účastníka vyhovelo a bolo určené, že účastník môže rozsudok zverejniť, určiť aj lehotu, v ktorej
má byť rozsudok zverejnený. Ďalej sa zavádzajú osobitné ustanovenia k právnym prostriedkom ochrany
obchodného tajomstva, ktorými sú neodkladné opatrenie, nápravné opatrenie a zverejňovanie súdnych
rozhodnutí, pričom sa podporne použijú všeobecné ustanovenia o právnych prostriedkoch o ochrane
proti nekalej súťaži.
Štatutár
Významnou zmenou je nová povinnosť bývalých štatutárov spoločností poskytnúť na základe žiadosti určených orgánov, akými sú napr. súd, exekútor či správca konkurznej podstaty, súčinnosť, a to
v rozsahu, v akom možno predpokladať, že prispejú k objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka.
V prípade, ak bol z funkcie odvolaný jediný štatutár spoločnosti a v lehote do troch mesiacov aj šesťdesiat dní nie je do obchodného registra zapísaný nový štatutár, bývalý štatutár má povinnosť do 30 dní
podať na súd návrh na zrušenie spoločnosti. V tejto súvislosti upozorňujeme na fakt, že v zmysle dikcie
zákona je podstatný až zápis štatutára do obchodného registra a nepostačuje jeho vymenovanie, aj napriek tomu, že zápis ako taký má len deklaratórny charakter.
Ďalšou novinkou je, že ak člen štatutárneho orgánu, ktorý musí spĺňať osobitné podmienky pre
vznik funkcie, tieto podmienky po vymenovaní za člena štatutárneho orgánu prestane spĺňať, jeho funkcia zaniká ku dňu, kedy táto skutočnosť nastala.
Podľa novely sa vzťah medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu primerane spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve, a to v prípade, ak nebola uzatvorená
samostatná zmluva o výkone funkcie, príp. zákon neustanovuje iné práva a povinnosti. Po novom má povinnosti mandatára aj osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu bez toho, aby túto funkciu zastávala. Táto osoba má taktiež rovnaké práva, povinnosti a zodpovednosť za škodu ako štatutárny orgán alebo jeho člen. Touto právnou úpravou zákonodarca reaguje na
situáciu tzv. bielych koní, ktoré formálne zastávajú funkciu štatutárneho orgánu, no skutočné riadenie
spoločnosti vykonáva tretia osoba.
Zodpovednosť za úpadok: Obchodný zákonník po novom ustanovuje, že ak ovládajúca osoba, napr.
spoločník s majoritnými hlasovacími právami svojím konaním podstatne prispeje k úpadku ovládanej
osoby, a teda spoločnosti, ovládajúca osoba zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom úpadkom ovládanej osoby. Ovládajúca osoba sa zodpovednosti za škodu môže zbaviť len preukázaním, že postupovala
informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
JUDr. Adriana Ručkayová, advokátska kancelária, www.akr.sk
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MESTO, KDE JE DOMA
-Mala som 13 rokov, keď sa mi dostalo cti hrať
na otvorení Domu osvety v Novom Meste nad Váhom,
- zaspomínala si klavírna virtuózka Novomešťanka
Jela Špitková krátko pred svojím večerným koncertom, ktorý s klavírnym sprievodom Zulﬁzar Zázrivej
odohrala vo výstavnej sieni MsKS v čase vrcholiacich fašiangov. My len doplníme, že J. Špitková, ktorá v našom meste absolvovala ľudovú školu umenia,
kde , - ako zdôraznila,- dostala dobré základy hry na
husle od vynikajúcich učiteľov, pánov Krommera
a Struhárika, účinkovala vo svojom rodisku (popri
koncertoch KPH) priam symbolicky aj pri príležitosti 50. výročia MsKS v roku 2010.
O tom, o akú výraznú osobnosť, - pritom veľmi
skromného človeka, - ide, svedčí už len zopár faktov: Po bratislavskom konzervatóriu študovala naša
rodáčka súbežne na dvoch akadémiách v Prahe a vo
Viedni. Ako stážistka strávila tri roky v triede Davida
Oistracha. Ďalšie dva roky si robila ašpirantúru. Jej
husľovému majstrovstvu tlieskali na všetkých kontinentoch sveta. Svoje bohaté hudobné skúsenosti si
nenecháva pre seba a odovzdáva ich svojim zverencom nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Napríklad
s menom držiteľky ocenenia Osobnosť mesta sa spája napr. jej pôsobenie vo ﬁliálke japonskej hudobnej
akadémie, na prestížnej univerzite vo Viedni a Akadémii umenia (AU) v Banskej Bystrici.
Hudbu má v génoch, Špitkovej otec 40 rokov

každú nedeľu hral počas Služieb božích v evanjelickom kostole. Jela a jej brat vyrástli pri organe. Súrodenec potom hral 40 rokov v Slovenskej ﬁlharmónii,
ona bola jej sólistkou. Pôsobila na rôznych miestach
v cudzine ako koncertná majsterka. Popri svojom
pedagogickom pôsobení naďalej koncertuje.
Po koncerte v Novom Meste nad Váhom hneď na
druhý deň odlietala do Ameriky.
-Turné za „veľkou mlákou“ absolvujem už po
štvrtýkrát. V Kalifornii ma bude na klavíri sprevádzať Kórejčanka, ktorá v Los Angeles učí na vysokej
škole hudbu.
Tamojšie koncerty bývajú veľmi dobre zorganizované. No nejde len o vystúpenia. Vďaka nim som precestovala a videla a verím, že ešte uvidím kus sveta.
Za „odmenu“ mi usporiadatelia pravidelne pripravia nejaké výlety. Raz som sa so svojou sprievodkyňou,
neterou organizátora koncertu, 10 dní plavila po rieke Colorado, pozrela som si Grand canyon, národný
park, navštívila Disney world v Los Angeles... Tentoraz som vyslovila prianie zájsť do mesta Tijuana
v Mexiku, vzdialenom 25 km od kalifornského San
Diega. Na dôvažok pridala skúsenosť s tým, aký je ten
svet malý...
Pred dvoma rokmi navštívila v Kalifornii
MUDr. Š. Šťukovského, ktorý v mladosti býval, tak
ako Špitkovci, na Javorinskej ul. Jela s rodičmi a bratom na č. 7 ( za „Školíkom“ po ľavej strane), rodina
Šťukovských na konci ulice po pravej strane (brat
MUDr. Šťukovského dodnes žije v rodnom dome).
Rovnako ako ona aj syn novomestského učiteľa študoval na vysokej škole v Prahe. MUDr. Šťukovský
po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v šesťdesiatom ôsmom odišiel do Kanady, zhruba po 20 rokoch sa presťahoval do teplejšej Kalifornie. Dodnes ako 78 – ročný vykonáva lekársku prax.
Každoročne prichádza na mesiac na rodné Slovensko, do Krasňan, kde si kúpil byt a nikdy nezabudne
navštíviť rodinu a rodný dom, kde vyrastal.
-Oboch nás spája láska k mestu. Nové Mesto nad
Váhom je i pre mňa domov, viažu sa k nemu moje
najkrajšie spomienky z detstva, a preto sa vždy sem
veľmi rada vraciam, vždy k vám ochotne prídem zahrať.Nebolo to inak ani 7. februára. Na koncerte vo
výstavnej sieni MsKS Jela Špitková predviedla svoje husľové majstrovstvo v skladbách J. Straussa, J.
Straussa ml. a W. A. Mozarta, za čo spolu so Z. Zázrivou, korepetítorkou v jej triede na AU v Banskej
Bystrici, zožali veľký potlesk a úspech.
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SOM RÁD, ŽE ŽIJEM V NAŠOM MESTE
Aj keď mám 83 rokov, cítim
sa pri písaní týchto riadkov ako
školáčik, ktorý nevie, ako začať
slohovú prácu. Ani vo sne mi nenapadlo, že v mojom veku budem
mať takú silnú túžbu vyjadriť sa
k životu mesta, v ktorom bývam
už niekoľko desaťročí. Možno
moja túžba pramení už zo stareckej precitlivenosti a jemnejšieho
vnímania okolitého diania. Neviem to posúdiť. Podstatné ale je,
že ako bývalý vojak z povolania
chcem vzdať hold všetkým ľuďom
a predstaviteľom mesta, ktorí sa
zaslúžili o to, ako sa v našom meste žije a ako sa za posledné roky
rozvinulo do krásy.
Pochádzam z neďalekého
Krajného, ale väčšinu života som
prežil v Novom Meste nad Váhom, kde som niekoľko desaťročí
pôsobil ako vojenský pedagóg
v bývalom vojenskom učilišti.
Možno aj preto mi moja vojenská a pedagogická duša velí, aby
som pripomenul mladšej i staršej
generácii, aby sme si vážili naše
mesto a tešili sa z každej maličkosti, ktorá ho ešte viac skrášli.
Všetci vieme, že naše mesto nie
sú len upravené sídliska, budovy,
parky, fontánky, nákupné strediská, detské ihriská, chodníky
a všetko, čo k nemu patrí, ale aj
dobrí a ochotní ľudia, na ktorých
sa môžeme v čase núdze spoľahnúť.
O tom, že ich medzi nami žije
veľa, ma presvedčila aj nedávna
príhoda.
Tak ako mnoho ľudí v mojom
veku, máme väčšie alebo menšie
zdravotné problémy. Ja mám tie
väčšie. Už niekoľko mesiacov
bojujem so zákernou chorobou.
Aj napriek tomu, že ma pred pár
dňami choroba dostala „na kolená,“ nevzdávam sa. Život mám
rád a nemienim sa ho len tak
ľahko vzdať. Tá potvora nečaka-
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ne opäť zaútočila a nutne som
potreboval pomoc. Našťastie,
môj sused, priateľ a bývalý kolega
Igor Gáll zavolal rýchlu záchrannú službu, ktorá bravúrne môj
zdravotný problém vyriešila. Po
úspešnom zákroku kontaktovali
novomestskú nemocnicu a dohodli sme sa, že ak sa stav zopakuje, okamžite musím na interné
oddelenie. Dva dni som mal relatívny pokoj, potom sa scenár
zopakoval a ocitol som sa v našej
nemocnici. Nehanbím sa priznať,
že som mal obavy, ako to dopadne, pretože v minulosti som o nej
kadečo počul.
Na internom oddelení si ma
nechali sedem dní. Musím zdôrazniť, že od prvej chvíle, ako som
bol na oddelenie prijatý, ma milo
prekvapil profesionálny a ľudský
prístup všetkých zdravotných
sestier, lekárov, primára oddelenia MUDr. Miroslava Dostála,
ako aj ostatného zdravotníckeho
personálu. Podotýkam, že som
dôchodca, radový občan nášho mesta a nevybavoval som si
žiadne privilégiá ani výhody. Ako
bežného pacienta ma umiestnili na oddelenie „A“ do moderne
zariadenej 2-lôžkovej izby na 2.
poschodí. Vedúci lekár tohto oddelenia MUDr. Andrej Siekel bol
zároveň aj mojím ošetrujúcim
lekárom. Veľmi si ho vážim, ako
aj všetkých členov jeho mladého
tímu a s nesmiernou úctou sa
skláňam pred ich odbornou erudovanosťou, ľudským a profesionálnym prístupom k pacientom,
či osobným nasadením, s akým
vykonávajú svoju náročnú prácu.
Možno si poniektorí poviete, že ich chválim preto, aby
som sa im zavďačil, ale nie je to
pravda. V poslednom období sme
si v našom zdravotníctve zvykli
všetko a všetkých iba kritizovať
a zabúdame dobré veci a skut-

ky pochváliť. Za seba, ale aj za
ostatných pacientov, s ktorými
som sa na internom oddelení
rozprával, môžem povedať, že sa
o nás starali príkladne. Úprimne
im za to ďakujeme. Počas celého
pobytu v našej nemocnici som sa
s podobným prístupom stretol aj
na oddelení „B“, kde je vedúcim
lekárom MUDr. Peter Šinský a na
oddelení „JIS“, kde je vedúcou lekárkou MUDr. Zuzana Danišková. Taktiež im patrí naša úprimná
vďaka.
Veľkú psychickú podporu
dostávam aj od mojich známych,
priateľov a bývalých vojenských
kolegov, ktorí mi ňou pomáhajú poraziť „zubatú“. Aj napriek
môjmu pomerne vysokému veku
sa mi to zatiaľ darí. Pevne verím,
že boj s ňou ešte na nejaký rôčik
vyhrám, aby som sa spolu s nimi
mohol tešiť zo života.
Vážení spoluobčania, vážme
si naše krásne Nové Mesto nad
Váhom a všetkých dobrých ľudí,
ktorí v ňom žijú. Po mojom 7dňovom pobyte v našej nemocnici
som nadobudol presvedčenie, že
väčšina jej lekárov a zdravotníckeho personálu si zaslúžia našu
úctu a vďaku.
PaedDr. Štefan Bumbál

VANSOVEJ LOMNIČKA

51. ročník
Vansovej Lomničky, venovaný
pamiatke Terézie Vansovej (na
foto) - okresné
kolo súťaže žien
v prednese poézie a prózy sa
uskutoční 2. marca o 13,00
h v Mestskej knižnici Ľ. V.
Riznera v Novom Meste
nad Váhom.
Všetky recitátorky, milovníčky prednesu poézie
a prózy, sú srdečne vítané.
-es-

ZA JOZEFOM BŽOCHOM
Vo veku 91 rokov zomrel Jozef Bžoch (25. 11. 1926 Závod,
okr. Malacky – 11. 1. 2018 Bratislava), nestor povojnovej modernej slovenskej literárnej kritiky,
glosátor súvekej literatúry, esejista, literárny vedec, prekladateľ, spätý s naším mestom. Publikoval aj pod menom Jozef B.
Závodský. Jeho manželka Perla
Bžochová bola redaktorka a prekladateľka, syn Adam je literárny
vedec, dcéra Jana teatrologička.
J. Bžoch navštevoval ľudovú
školu v Mnešiciach, ktorá v tom
čase bola samostatnou obcou.
Maturoval na novomestskom
Gymnáziu M. R. Štefánika v r.
1945. Z jeho spoluštudentov
uveďme mená: Mária Bernovská

(pedagogička), Jozef Chmelina (otec mal mlyn na Pažitiach,
emigroval do Austrálie), Ivan
Skákala (lekár, anesteziológ),
Viera Sučanová (farmeceutka),
Vladimír Traindl.
Ďalej absolvoval štúdium
slovenského a francúzskeho jazyka na Slovenskej univerzite
v Bratislave. Bol redaktorom
v denníku Práca, redaktorom
Kultúrneho života a Slovenských pohľadov. Pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV, bol
tajomníkom Zväzu slovenských
spisovateľov. Trpel za postoje
proti okupácii ČSSR. Neskôr,
vďaka predsedovi Matice slovenskej V. Mináčovi, pracoval v Biograﬁckom oddelení MS v Bratislave.
J. Bžoch sa
svojím
dielom,
zásadnými hodnotovými postojmi,
espritom i pútavým
štýlom navždy zaradil k mienkotvorným osobnostiam
slovenskej literárnej kritiky i celej
našej kultúry, ako
aj tvorcom moderného umeleckého
prekladu.
P.S.:
Zostavovateľ príspevku
Gustáv Rumánek
si spomína na rodinu Bžochovcov,
ktorá žila pred rokmi v železničnom
strážnom domčeku
pod Tureckom pri
Mnešiciach.
Pri príležitosti
90 – tin J. Bžocha Novomestský
spravodajca v r.
2016 priniesol za
priehrštie jeho spo-

mienok viažucich sa k nášmu
mestu, ktoré uviedol v rozhovore
Ľ. Juríka.
Ako v nich uvádza, otec bol
strážnikom trate, a tak spolu
s rodičmi a súrodencami sídlili
v lokalite zvanej „vochterňa“
v jednoizbovom železničiarskom
strážnom domčeku pri Novom
Meste nad Váhom, kde nebola
ani elektrina, ani plyn, zato bohatá, priam rajská príroda. Ako
ďalej spomína:
-Vojna sa nás síce priamo
nedotkla, ale železnicu sme mali
hádam 25 metrov od domu a po
nej sa dopravovali nemecké vojská do Poľska i do Ruska. Okrem
toho neďaleko boli mosty nad
železnicou a nad Váhom, takže
nebolo treba ani veľkú predstavivosť, aby človek videl, ako
tieto ciele zasahujú americké
bombardéry, ktoré nám v posledných rokoch vojny lietali nad
hlavami. Odvrátenou stranou
týchto hrozieb a nebezpečenstiev bolo prostredie, v akom
strážny domček ležal, samá zeleň, lúky, zákutia, kopček priamo
nad dvorom. Celé okolie doslova
zvádzalo k lyrickej meditácii, posilňovanej ešte čítaním Otokara
Březinu, ktorého som objavil
a „potiahol“ v novomestskom
kníhkupectve Trnovského. Aj
sám som písal básničky a možno
tento „pud“ ma neskôr priviedol k tomu, že spočiatku som sa
ako kritik venoval hlavne poézii.
Napriek „svetelným“ pomerom,
ktoré v strážnom domčeku vládli, sa u nás pri petrolejke veľmi
veľa čítalo. Otec v nočnej službe,
my v kuchyni s dvoma sestrami
sme sa tlačili okolo toho biedneho svetelného zdroja a hltali sme
všetko, čo nám prišlo pod ruky.
Ešte dodnes mám nejakého Kukučína z mnešickej knižnice...Gustáv Rumánek + red.
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UČITEĽ NÁRODOV TROCHU INAK
Pri príležitosti Dňa učiteľov bude 28.
marca vo výstavných priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom
sprístupnená putovná výstava s názvom
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT z Múzea Jana
Amosa Komenského v Uherskom Brode.
Zámerom Trenčianskeho múzea
v Trenčíne, organizátora výstavy o živote,
odkaze a diele Jana Amosa Komenského,
je priblížiť predovšetkým žiakom a študentom základných a stredných škôl učiteľa národov trochu
iným spôsobom.

OSOBNOSTI MARCA

Karol PAČES (1. 3. 1913 – 19. 4. 1991) - pedagóg, dirigent, spevák. Dlhoročný člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych
Tepliciach. Stál pri zrode SZ Zvonky pri KD. Nové
Mesto nad Váhom: rodák, úmrtie – 105. výročie
narodenia;
Jozef BARÁT (9. 3. 1908 – 7. 8. 1992) - publicista, pedagóg. Narodil sa v Bratislave. Nové
Mesto nad Váhom: pôsobenie, úmrtie - 110. výročie narodenia;
Teodor BÁLENT (4. 12. 1871 – 14. 3. 1938) –
evanjelický kňaz, publicista, redaktor. Narodil sa
v Beckove. Nové Mesto nad Váhom: úmrtie - 80.
výročie úmrtia;

Popri obsahu, prístupného vnímaniu
detí, výstava osloví aj svojím graﬁckým
a umeleckým prevedením. Má zdôrazniť
predovšetkým Komenského nápravné úsilie, ktoré vystihuje už jej samotný názov.
Výstava, na ktorú vás srdečne pozývame, je rozčlenená do 15 informačných
panelov, pretkaných Komenského citátmi
a v múzeu si ju môžete pozrieť do 25. mája.
Mgr. Patrícia Maňáková,
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Tomáš CABAN (15. 3. 1888 – 2. 5. 1944) - cirkevný hodnostár, politik, publicista. Narodil sa v Detvianskej Hute. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad
Váhom: pôsobenie - 130. výročie narodenia;
Jana MALOTOVÁ (16. 3. 1953) - graﬁčka,
ilustrátorka, maliarka. Narodila sa v Trenčíne. Žije
v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: detstvo – 65.
výročie narodenia;
Viliam POLÁK (22. 3. 1953) - fotograf, dizajnér. Narodil sa v Bratislave. Žije a tvorí v Novom
Meste nad Váhom – 65. výročie narodenia;
Ján Nepomuk PAVELKA (4. 11. 1807 –
23. 3. 1878) – katolícky kňaz, náboženský spisovateľ. Zomrel v Petrovej Vsi. Nové Mesto nad Váhom:
rodák - 140. výročie úmrtia.
-es-

ZADRŽALI MUŽA, KTORÝ OZNÁMIL BOMBU V HOTELI
15. a 19. februára policajtov v Novom Meste
n. V. „ zamestnali“ výhražné maily a telefonát, kde
sa neznámy páchateľ vyhrážal uložením bomby na
okresnom úrade (2- krát) a potom v nočných hodinách 19. februára v Javorine. Novomestskí policajti
evakuovali ľudí z hotela i zamestnancov. Bola vykonaná pyrotechnická prehliadka hotela i so špeciálne
vycvičeným psom na vyhľadávanie výbušnín. Našťastie, bombu ani inú výbušninu nenašli.
Policajti zistili, že páchateľ volal z telefónu, ktorý
je registrovaný na 49-ročnú ženu, t.č. žijúcu v Dubnici nad Váh. Podarilo sa im vypátrať majiteľku telefónu a zakrátko i muža, ktorý z neho telefonoval.
29-ročného Jaroslava z Brezovej pod Bradlom
policajti zadržali a obmedzili na osobnej slobode
(foto). Krátko po zadržaní sa priznal. Mal vypité
a svoju novú známosť zo sociálnej siete požiadal, aby
mu požičala telefón. Vyšiel von z izby a z chodby zavolal na tiesňovú linku, že v hoteli je bomba.
Policajti Jaroslava podrobili dychovej skúške
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s výsledkom 0,81 promile alkoholu.
Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície
z Nového Mesta n. V. obvinila Jaroslava z prečinu
šírenia poplašnej správy a spracovala návrh na jeho
väzobné stíhanie. O tom, či bude stíhaný väzobne,
rozhodne sudca OS v Novom Meste n. V. Za uvedený
skutok mu hrozí trest odňatia slobody od jeden až
päť rokov.
-ea-

K. O. JARNEJ ÚNAVE
Po zime netrpezlivo čakáme
na prvé jarné lúče. Keď konečne
prídu, neraz namiesto radosti
pociťujeme únavu, máme sklony
k melanchólii a depresívnym stavom, sme podráždení, alebo bojujeme s nachladnutím či vírusovými ochoreniami. Ako prekonať
jarnú únavu a užiť si jar naplno?
Oplatí sa staviť na zelené
výhonky rastlín. Do jedálneho
lístka odporúčame zaradiť púpavové listy, pŕhľavu, žeruchu či
pažítku. Sú bohaté na vitamíny,
minerály, stopové prvky a tiež
chlorofyl, ktorý detoxikuje, má
protizápalové a antibakteriálne
účinky.
Púpava a žihľava nie sú
vhodné len na prípravu čaju, ale
ich chuť ozvláštni šaláty a nátierky. Žerucha a pažítka chutia
skvelo v kombinácii s pečivom.
Na očistenie tela od toxínov je vhodné použiť špeciálne
bylinkové zmesi, ktoré dostať
kúpiť v lekárňach a obchodoch.
Na detoxikáciu je výborný aj čaj
z pŕhľavy alebo brezy: Niekoľko
čerstvých lístkov žihľavy zalejte
vriacou vodou a po piatich minútach lúhovania preceďte. Pite
dva razy denne maximálne tri
týždne.
Na prípravu brezového čaju

potrebujete jednu polievkovú lyžicu listov čerstvej alebo sušenej
brezy. Listy zalejte vriacou vodou
a nechajte 10 minút lúhovať. Čaj
sa pije 1-3 razy denne.
Ak ste unavení, radšej zvoľnite tempo, ísť proti svojmu telu
sa neoplatí. Nadmerná fyzická
alebo duševná námaha v tomto
období vám neprospeje. Dožičte
si viac spánku i pohybu na čerstvom vzduchu.
Doprajte si „céčko“, je výborným antioxidantom. Posilňuje
obranyschopnosť a chráni organizmus pred ochoreniami. Snažte sa ho prijímať v prirodzenej
strave. Nachádza sa v listovej
zelenine, paprike, kivi, jahodách,
paradajkách alebo kvasenej kapuste.
Aj nedostatok vitamínov zo
skupiny B sa prejavuje formou
únavy, podráždenosti či bolesti
svalov. Vitamíny z tejto skupiny sú obsiahnuté napr. v celých
zrnách, mliečnych výrobkoch,
listovej zelenine, vajíčkach, orechoch, semenách i v strukovinách.
Pocity únavy pomáhajú
zmierniť aj esenciálne oleje.
Vhodné sú vône z divokého pomaranča, mäty, mandarínky
či citróna. Môžete ich použiť

v aromalampe, alebo naniesť na
zápästie.
Na posilnenie obranyschopnosti sa osvedčila i echinacea.
Z čerstvej rastliny možno pripraviť čaj. Využívajú sa masti, tinktúry a dostupná je aj vo forme
výživových doplnkov.
Výborným spôsobom, ako
si posilniť imunitu a sršať energiou, je otužovanie.
S otužovaním však treba
začínať postupne: spať pod ľahšou prikrývkou v neprekúrenej
miestnosti, nepreháňať to s oblečením, aj keď je vonku chladno
a samozrejme, ráno si dopriať
studenú sprchu. Najlepšie je začať teplou vodou, potom prejsť
od vlažnej k studenej. Vďaka
zdravému otužovaniu, ale i zdravej strave docielite zlepšenie cirkulácie lymfy a krvi v organizme,
ktorá má blahodarné imunitné
účinky.
V jarnom období je vhodné dopriať si aloe vera napr.
vo forme čistej šťavy. Nielenže
organizmus očistí od nahromadených toxínov, ale dodá mu
aj živiny, čím podporí imunitu.
Zároveň bojuje proti prekysleniu
organizmu a je nápomocná pri
kožných problémoch.
Niekedy je však lepšie
zbytočne
neexperimentovať
a siahnuť po „obyčajných“ potravinách, ako sú jablká či kyslá
kapusta. Jablká obsahujú veľa
vlákniny, ktorá pomáha očisťovať črevá. Nachádzajú sa v nich
aj vitamíny skupiny B, vitamín
C a slušné množstvo draslíka.
Kyslá kapusta je zásobárňou vitamínu C, ale aj horčíka, draslíka
či železa. Je skvelá na prečistenie
i doplnenie živín.
Vyskúšajte niektoré z našich
tipov, budete O.K., ak pomocou
nich dáte K.O. jarnej únave.
(Zdroj: internet)
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BLAHOŽELÁME
95 rokov
Jaroslav Kouřil
93 rokov
Gabriela Gašparová
92 rokov
Miroslav Černý

Vo marci oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:
Ing. Anna Zlatá
Mária Lintnerová
Mária Kluková
Ján Jurika
Ján Mati
Ľudmila Riecka
Oľga Hantáková

Viliam Križan
Jozefa Slováčková
Anna Heliová
Viera Martáková
Marta Fraňová

80 rokov
Antónia Chudá
Fridrich Orolín
Alica Homolová
Jarmila Slimáková
Zuzana Macejková
Ján Ješko
Aladár Pospiech
Pavel Komorech
Ján Križan
Jozefína Kováčiková
Jozef Križan

91 rokov
Otto Bača
90 rokov
Adela Atalovičová
85 rokov
Viera Adamčíková
Irena Babušková
Ľudmila Vlasáková
Oľga Borovská

75 rokov
Štefan Beňo
Renáta Hiadlovská
Anna Johnová
Anna Fajnorová
Vladimír Ivana
Milan Slávik
Julián Likavčan
Mária Čapošová
Helena Ševčeková
Eva Bajčíková

Marian Melocík
Stanislav Marták
Jozef Čižmárik
Vlasta Pašková
Vladimír Novák
Mária Václavová
Ľudmila Balážová
Anna Mocková
Nadežda Koyšová
Jozefa Zicháčková
Viera Burzová
Milan Minárik
Eleonóra Brázdilová
Monika Spisárová
Štefan Prno
Božena Paráková
Anna Janegová
Jozefa
J
Beňová

70 rokov
Ferdinand Gašpar

KRSTY A UVÍTANIA
V JANUÁRI

SOBÁŠ V JANUÁRI
Sebastian Alvarez Gaviria
a Alexandra Kurišová

Timotej Gužík
Tobias Lazarčík
Michaela Jankovičová
Patrik Tomík
Karolína Cibulková
Gregor Janiga
Kristína Bajčanová Hana Rybnikárová
vá
Alžbeta Rzavská

ÚMRTIA V JANUÁRI
Anna Koreňová
Miroslav Košťál
Viliam Ragala
Ľubomír Klučár
Irena Košíková

1929
1953
1929
1951
1931

Margita Skovajsová
Rudolf Klimáček
Milada Vallášová
Helena Heráková
Jozef Svorada

1931
1946
1923
1940
1950

Eva Vašková
Helena Ondrašovičová
Emília Barančíková
Mgr. Jozef Jurík
Jiří Hulinský

1933
1923
1945
1957
1965

Anna Durdíková
Marie Hlinková
Marie Bartošová
Vladislav Dedík
Ján Švec

1932
1936
1929
1941
1935

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, susedom, bývalým kolegom,
spolužiakom a spolupracovníkom,
ktorí sa prišli 26. januára naposledy rozlúčiť s naším drahým zosnulým
mjr. v.v. Mgr. Jozefom JURÍKOM,
ktorý nás opustil 23. januára vo veku 60 rokov.
Ďakujeme Zväzu vojakov SR, taktiež plk. v.v. Jozefovi Dvorštiakovi za dôstojnú
rozlúčku. Nakoniec ďakujeme všetkým za kvetinové dary.
Smútiaca rodina: manželka, syn a dcéra, rodičia - otec a matka i jeho bratia
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť
2. februára v Bzinciach pod Javorinou s našou drahou
Evou ŠIMKOVOU, rod. Kovačovicovou,
stredoškolskou učiteľkou,
ktorá nás opustila 31. januára vo veku 81 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
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 30. výročie, čo od nás odišiel do večnosti
náš ocko, dedko a pradedko
Ján KUDLÍK
a 3. marca si pripomenieme 13. 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.

Tak krátko išiel si s nami…
6. marca uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Ján EVINÍC.
S láskou spomína dcéra Markéta s rodinou

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 dvanásť 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 dvanásť 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 a Martinko a ostatná rodina
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Čas plynie ako voda, zastaviť sa nedá!
I keď 15. marca uplynú štyri roky, čo nás navždy opustila
Mária KOPČANOVÁ,
naša drahá mamička, babička a prababička, v našich srdciach bude stále žiť!
S láskou na Teba spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, spomínajte, prosím, s nami.
Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme s Tebou každý deň.
So smútkom v srdci si pripomíname 15. marca nedožitých 80 rokov a 16. marca uplynie 15 rokov, keď nás zasiahol veľký žiaľ, náhle bez rozlúčky nás opustil náš milovaný
manžel, otec a deduško
Jozef MANINKA.
S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.

S hlbokým zármutkom v srdci si 28. marca pripomenieme 1. výročie,
čo od nás navždy odišiel náš drahý
Jozef DUREC.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka a dcéry Tatiana a Zuzana s rodinami

DO JARI S ODHODLANÍM I POSILAMI
Blíži sa jarná časť súťaže II. ligy západ ročníka
2017/2018. AFC v Novom Meste nad Váhom vstupuje do nej z 13. miesta v tabuľke. Aká bola príprava na jar a čo čaká našich futbalistov, sme sa spýtali
trénera A mužstva Dušana Kramlíka.
-Zimnú prípravu sme začali 8. januára a absolvovali sme ju výhradne na domácej pôde, kde
sme mali adekvátne podmienky pre rozvoj mužstva
smerom k náročnej jarnej časti súťaže.
Počas prípravy mužstvo odohralo osem prípravných zápasov so súpermi z 1. ligy (AS Trenčin, FC Nitra) i s mužstvami z nižších líg (Borčice,
Dubnica nad Váhom, Lednické Rovne, Slovan jun.,
Trnava jun. a Brno jun).
Počas prvej fázy sme sa zameriavali hlavne na
kondičnú stránku prípravy, ktorá potom plynule
prechádzala do herne taktického nácviku. Mužstvo
absolvovalo tréningy v posilňovni a teréne, ktoré
sme vhodne kombinovali s tréningami na umelej
tráve.
Každá zimná príprava je pre hráčov určitým zaťažením, a pomerne veľkým, či už po fyzickej alebo
psychickej stránke, preto sme sa snažili spomínané parametre vhodne zjednotiť, aby sme predišli
zbytočným zraneniam a hlavne, aby mali chalani
z tréningu dobrý pocit a boli dobre pripravení na
jarnú časť súťaže. Myslím, že to zvládli celkom dob-
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re a dúfam, že im ten entuziazmus a pohoda vydržia
aj do náročných zápasov, ktoré nás čochvíľa čakajú.
Oproti jesennej časti došlo v mančafte k viacerým zmenám, keď z rozličných dôvodov v mužstve
skončili Ďaňovský, Griger, Živčic a Beňo. Nahradili ich Svatík z Jihlavy, z hosťovania v Čechách sa
vrátil Rapavý a M. Kosorín sa rozhodol pokračovať
u nás aj na jar. Do prípravy sme zaradili aj našich
dorastencov Hornáčka a Gajdošíka. Čerstvými posilami mužstva sú Naren Solano z Kolumbie a Jakub Kosorín z Dunajskej Stredy, ktorých sme si
v uplynulých dňoch oťukali.
Jarná časť sa začína 3. marca. Čaká nás v nej
len 13 zápasov, ktoré sa, samozrejme, pokúsime
čo najlepšie zvládnuť a posunúť sa v tabuľke o pár
miest vyššie. Dúfam, že diváci, a hlavne fanúšikovia, ktorí majú radi futbal v Novom Meste, nás
prídu povzbudiť, a pomôžu nám tak vytvoriť tú
správnu atmosféru na našom štadióne. V druhej lige novomestský AFC pôsobí ako
mužstvo prvý ročník a ako na záver prezradil D.
Kramlík, Nové Mesto nad Váhom by v nej rado pôsobilo aj naďalej.
Držíme palce, aby sa novomestským futbalistom pod vedením kouča, ktorý v Novom Meste nad
Váhom prevzal trénerskú taktovku v júni 2016, podarilo naplniť tieto ambície.

BEH OSLOBODENIA V KÁLNICI
Po vlaňajšej premiére organizátori po druhýkrát na apríl pripravujú bežecké podujatie v Kálnici. BEH OSLOBODENIA 2018 sa koná sa na
počesť padlých rumunských osloboditeľov.
V nedeľu 8. apríla ožije kálnická hlavná cesta
súťaživými bežcami. 5,5 – kilometrová trasa povedie po hlavnej ceste z Kálnice do Rakoľúb a späť.
Novinkou tohto ročníka bude kategória žiakov
s dĺžkou trate 1500 m.
Po povinnej registrácii v čase od 10.30 do 12.45
h v miestnom kultúrnom dome výstrel zo štartovej
pištole zaznie o 13.15 h.
Na najrýchlejších bežcov z jednotlivých ka-

tegórií čakajú pamätné poháre. Absolútny víťaz dostane navyše aj špeciálnu cenu. Pre všetkých účastníkov behu budú pripravené medaily. Občerstvenie
bude zabezpečené počas celej akcie.
Prihlásiť sa možno do 3. apríla na: ocu@kalnica.sk, tel. č. 032/779 8832 alebo janka.benacka@gmail.com .
Usporiadatelia podujatia, ktorými sú: Mesto
Nové Mesto nad Váhom a obce Kálnica a Kočovce,
srdečne pozývajú nadšencov behu a divákov na
podujatie, z ktorého sa postupom času, verme, stane pekná tradícia.
Ľubica Gondárová

NAŠI ATLÉTI S ELÁNOM V ELÁNE
Halové atletické súťaže začali majstrovstvami
Zsl. atletického zväzu starších žiačok, starších žiakov, dorasteniek, dorastencov, žien a mužov v hale
pre rok 2018. Na týchto pretekoch nechýbali ani
členovia nášho atletického klubu. Zimnú prípravu
pretavili do výborných výsledkov a cenných kovov,
s ktorými sa vrátili domov.
Majstrovstvá západného Slovenska sa uskutočnili v bratislavskej športovej hale ELÁN 20.
januára, kde sa naši predstavili v kategóriách starších žiakov, starších žiačok a v kategórii mužov.
V kategórii starší žiaci v behu na 3000 m sa
na štart postavil Tadeáš Hiadlovský, ktorý si časom 10:54 dobehol po zlatú medailu. V rovnakom
behu na 6. mieste časom 11:26 dobehol Filip Kubík.
V behu na 800 m si časom 2:21 Tomáš Grajcarík
vybojoval najcennejší kov. V behu na 150 m časom
18:12 skončil druhý a získal striebornú medailu.
Matej Dvoran dobehol časom 18:90 na 8. pozícii.
Podstatne lepšie sa mu darilo v skoku do diaľky, keď
si výkonom 563 cm zaistil zlatú medailu.
Aj ďalšie mladé talenty z kategórie mladších
žiakov sa zúčastnili pretekov. Pre získanie skúseností a overenie si svojich športových výkonov to
bola a je pre nich tá najlepšia škola.
V kategórii staršie žiačky sa v behoch na štart
postavili: Delia Farajpour, Simona Hornáková,
Paulína Paučinová a Emma Ščepková, ktoré si zmerali sily so svojimi konkurentkami v behu na 60
m. S najlepším umiestnením po prebojovaní sa do
ﬁnále skončila na 7. mieste Delia Farajpour časom
8:52. V behu na 150 m bola opäť z našich najlepšia,
keď časom 21:11 dobehla na 13. mieste spomedzi
78 súťažiacich. V behu na 300 m si najlepšie z našich počínala Emma Ščepková, keď časom 49:30
skončila celkovo pätnásta.

V behu na 60 m muži náš Mário Hanic v rozbehu dobehol prvý, čím postúpil do ﬁnále, kde časom
7:38 obsadil celkovo 4. priečku.
O týždeň neskôr 27. januára sa v tej istej športovej hale uskutočnili preteky V4 Olympijské nádeje
Vyšegrádskej skupiny pre kategórie starších žiakov,
dorastencov a juniorov, kde náš klub v behu na 1500
m reprezentoval Tadeáš Hiadlovský. O tom, že
úspešne, svedčí zisk najcennejšieho kovu.
Dievčatám, chlapcom a trénerke Soni Vallášovej chceme poďakovať za ich úsilie, snahu a úspešnú
prezentáciu nášho mesta na atletických pretekoch
v rámci Slovenska. Dosiahnuté umiestnenia našich
mladých športovcov len potvrdzujú, že drina sa dá
pretaviť aj do úspešných výsledkov. Držíme im palce v celej atletickej sezóne a blížiacich sa halových
majstrovstvách SR v ich kategóriách, ale hlavne aj
celej sezóne 2018.
HH

Zľava: T. Grajcarík, trénerka S. Vallášová
a T. Hiadlovský
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NOVOMEŠŤANIA ORGANIZÁTORMI M SR V KRASO
Krasokorčuliarsky
klub
(KK) Nové Mesto nad Váhom
bol počas prvého februárového
víkendu organizátorom majstrovstiev SR v krasokorčuľovaní.
Po minuloročných úspešných M SR kategórií nádeje
a mladší žiaci novomestský KK
dostal poverenie od Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu
usporiadať šampionát vyšších kategórií - starších žiakov
a juniorov.
Okrem sólistov sa v tejto
kategórii predstavila aj športová
dvojica Tereza Zendulková - Simon Fukas.
KK Nové Mesto nad Váhom

FUTBAL
Sobota 3. marca o 14,30 h
AFC – Šamorín
Sobota 17. marca o 15,00 h
AFC – Sereď
Sobota 31. marca o 16,00 h
AFC – Bardejov
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mal zastúpenie v troch súťažných kategóriách. Medzi žiačkami sa Liliana Plačková (na foto
s trénerkou E. Simačíkovou) po
krátkom programe prebojovala
medzi najsilnejšiu šesticu pretekárok a celkové 6. miesto si udržala aj po voľných jazdách.

Medzi juniorkami získali Iva
Novacká deviate a Anna Puškárová 13. miesto. Najviac nás
potešil Jakub Kršňák (na foto),
ktorý obhájil titul juniorského
majstra Slovenska.
Pre Jakuba a Ivu boli majstrovstvá SR v našom meste
zároveň rozlúčkou so súťažnou
kariérou.

Majstrami SR pre rok 2018
sa v Novom Meste nad Váhom
stali: staršie žiačky - Alexandra
Filcová, Slovan Bratislava, starší žiaci - Lukáš Václavík, ŠKP
Bratislava, starší žiaci - športové dvojice - Tereza Zendulková
- Simon Fukas, HK Nitra kraso,
juniorky - Nina Letenayová, ŠKP
Bratislava, juniori - Jakub Kršňák, KK Nové Mesto nad Váhom.
Víťazov dekoroval predseda
VV SKrZ Jozef Beständig.
Eva Simančíková,
hlavná trénerka KK

KAM
NA TURISTIKU
10. marca Trenčianske Teplice Omšenská Baba - Dolná Poruba,
17. marca Letecká 20, 30, 50
a 100-ka s KST LO Trenčín,
24. marca Otvorenie jarnej sezóny
- Malé Karpaty,
30. marca - 2. apríla Veľká Noc na
Krupinskej planine.
Za O KST Podjavorina
Jozef Kováčik
Ɣ TIP NA VÝLETVEĽKÝ PLEŠIVEC. S blížiacou sa jarou vychádzajú zo
svojich domovov do prírody aj
sviatočnejší turisti.
Nielen pre nich tu máme
jeden tip na turistiku - Veľký
Plešivec v Malých Karpatoch (GPS: N48.70262,
E17.73836).
Veľký Plešivec (484 m)
je vrcholom Malých Karpát
nachádzajúcim sa nad Čachticami a Hrachovišťom. Hoci
výškou nevyniká, zameškané
v tomto smere doháňa špičkovými, hoci len polkruhovými
výhľadmi smerom na Považie. Okrem neskutočných
výhľadov tento kopec ponúka
i veľmi peknú, nenáročnú túru
k jeho vrcholu. Kopec je zároveň pútnickým vrcholom so
železným krížom.

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, þo zachytáva archívna snímka?

Na fotogra¿i je budova niekdajšieho uþĖovského internátu
z 50. rokov 20. storoþia na Weisseho ul.
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