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25. apríla sa uskutočnilo 
14. zasadnutie mestského zastu-
piteľstva (MsZ). 13. apríla mu 
predchádzala 14. schôdzka mest-
skej rady (MsR).

Po kontrole uznesení z 13. 
schôdzky MsR a nakladaní s ma-
jetkom mesta sa do pozornosti 
dostal návrh VZN č.5/2017, kto-
rým sa ruší VZN mesta č.2/1993 
Štatút rekreačnej oblasti Zelená 
voda. Pôvodné VZN vzniklo z po-
treby stanoviť pravidlá a regulo-
vať činnosť subjektov v ROZV 
a určiť pravidlá pre udržiavanie 
čistoty a verejného poriadku v re-
kreačnom areáli. Keďže niektoré 
ustanovenia Štatútu boli prijaté 
v rozpore s právnymi predpismi, 
na rokovací stôl sa dostal návrh 
na zrušenie tohto VZN. MsR od-
poručila poslancom tak učiniť. 
Ďalej bol predložený návrh VZN 
mesta č.1/2017 O užívaní verej-
ných priestranstiev mesta.

MsZ v r. 1999 schválilo VZN 
č. 5/99 o Ochrane a zveľaďovaní 
životného prostredia so stanove-
ním pravidiel pre udržiavanie čis-
toty na verejných priestranstvách 
a komunikáciách, pre zhromaž-
ďovanie a odvoz odpadu, ochra-
nu mestskej zelene, trhový po-
riadok, evidenciu a chov psov 
v meste. Odvtedy došlo k zmene 
viacerých právnych predpisov, 
čím niektoré ustanovenia sú dnes 
v rozpore s platnými právnymi 
predpismi, ďalšie sú obsiahnuté 
v iných VZN alebo v právnych 
predpisoch vyššej právnej sily. 
Samostatným VZN je potrebné 
upraviť len podmienky užívania 
verejných priestranstiev mesta. 
Návrhom VZN č. 1/2017 VZN 
sa ustanovujú zásady užívania 
verejných priestranstiev v meste 
v súlade s § 9 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov. 
Padol návrh pôvodné VZN mes-
ta č. 5/99 zrušiť. MsR odporu-
čila MsZ návrh schváliť. Na rad 
potom prišiel návrh VZN mesta 

6/2017, ktorým sa ruší VZN mes-
ta č.2/1996 O povinnosti podni-
kateľa pri parkovaní alebo garážo-
vaní jeho vozidiel používaných na 
podnikanie v cestnej doprave na 
území mesta. Stratilo totiž svoju 
opodstatnenosť a význam. MsR 
odporučila návrh s pripomienka-
mi schváliť.

Po správe o tvorbe a použití 
fondu prevádzky, údržby a opráv 
nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta k 31. 12. 2016 sa do po-
zornosti MsR dostal návrh Do-
datku č. 3 VZN mesta č.2/2008 
o Podnikateľskej činnosti a určení 
pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území 
mesta. Mesto k tomu pristúpilo 
z dôvodu problémov súvisiacich 
s obťažovaním obyvateľov sídlis-
ka Hájovky hlukom zákazníkov 
pohostinskej prevádzky na Ul. 
Tematínskej. Obyvatelia sa na 
hluk sťažujú hlavne v letných 
mesiacoch, kedy ľudia mávajú 
otvorené na bytoch okná. Návrh 
dodatku upravuje prevádzkovú 
dobu v pohostinských zaria-
deniach na Ul. Považskej, Ul. 
Škultétyho a Ul. Tematínskej. 
MsR odporučila návrh dodatku 
schváliť.

Nasledovali návrhy VZN 
mesta č.2 a č.3/2017 Trhový po-
riadok o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste – príležitost-
né trhy Deň mesta a Novomest-
ský jarmok. MsR ich odporučila 
schváliť. 

Do „pľacu“ sa ďalej dostal 
návrh Dodatku č. 2 VZN mesta 
č.1/2005 VZN O poskytovaní do-
tácií z rozpočtu mesta. Za účelom 
zlepšenia podmienok na partici-
páciu občanov na rozvoji mesta, 
vytvorenia širšieho priestoru na 
napĺňanie ich potrieb, ako i zvý-
šenia efektívnosti a transparent-
nosti verejného rozhodovania 
mesto navrhlo presunúť časť roz-
hodovania o použití fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta 

na širokú verejnosť, a to formou 
dotácií na realizáciu projektov vo 
vybraných oblastiach. Týmto do-
datkom VZN mesta č. 1/2005: a) 
sa rozširujú možnosti poskyto-
vania dotácií o dotácie na projek-
ty v rámci participatívneho ko-
munitného rozpočtu b) upravujú 
sa neaktuálne znenia niektorých 
ustanovení VZN mesta. MsR od-
poručila MsZ návrh s pripomien-
kami schváliť.

Po odporučení poslancom 
schváliť návrh Dodatku č. 1 
k VZN mesta č. 7/2012 O určení 
výšky fi nančných prostriedkov ur-
čených na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a o určení výšky mesač-
ných príspevkov žiakov a zákon-
ných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach sa 
do centra pozornosti dostal ná-
vrh VZN mesta č.4/2017 O parti-
cipatívnom komunitnom rozpočte. 
Stanovujú sa ním podmienky, 
pravidlá a postupy na poskyto-
vanie dotácií na projekty v rámci 
participatívneho komunitného 
rozpočtu, ako i podmienky po-
užitia fi nančných prostriedkov 
určených na realizáciu projektov, 
takisto sa určujú oblasti podpory 
prostredníctvom participatív-
neho komunitného rozpočtu, 
ako aj podmienky a postupy pri 
predkladaní návrhov projektov, 
procesy ich posudzovania, ve-
rejného hlasovania o projektoch 
a rozhodovania o poskytnutí do-
tácie na úspešné projekty. MsR 
odporučila MsZ návrh VZN 
s pripomienkami schváliť. Po 
odpovediach na pripomienky 
poslancov nasledovalo odsúhla-
senie návrhu nečistopisu uda-
lostí mesta za r. 2016 do kroniky 
mesta a bod rôzne. 

(Z materiálov MsR 
spracovala: -red.-)

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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Cyklochodníky a cyklotrasy sú oblasťou, ktorej 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) venuje nemalú 
pozornosť. Rozvoj nemotorovej dopravy spadá pod 
projekt s príznačným názvom Zelená župa. Jej sú-
časťou je aj Nové Mesto nad Váhom.

V tomto roku župa plánuje realizáciu troch 
úsekov cyklotrás – medzi Hornou Stredou a No-
vým Mestom nad Váhom, medzi Púchovom a No-
sickou priehradou a medzi naším krajským mestom 
a Nemšovou.

Zamestnanci Úradu TSK sa každoročne za-
pájajú do projektu Do práce na bicykli. Ani tento 4. 
ročník, ktorý odštartuje v máji, nebude výnimkou. 
Už teraz sa zaregistrovalo 12 zamestnancov Úradu 
TSK.

Projekt Zelená župa sa aj vďaka takýmto aktivi-

tám dostáva do povedomia verejnosti, ktorá takéto 
ekologické, zdraviu prospešné zmýšľanie TSK plne 
podporuje.

POZORNOSŤ CYKLOCHODNÍKOM A CYKLOTRASÁM

AJ PO VYŠE SEDEMDESIATICH ROKOCH  
STÁLE AKTUÁLNA TEMATIKA

Tematika II. svetovej vojny, 
Slovenského národného povsta-
nia a Pamätníkov odboja v na-
šom regióne bude rezonovať na 
odbornom seminári určenom pre 
učiteľov, žiakov ZŠ a študentov SŠ.

Seminár, ktorý organizujú 
Mesto Nové Mesto nad Váhom, 
TSK, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Oblastná 
organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v No-
vom Meste nad Váhom, sa usku-
toční 18. mája o 9,00 h v Spolo-
čenskom dome.

Problematika, ktorou sa 
bude zaoberať seminár, je aktu-
álna aj po vyše siedmich desať-
ročiach od skončenia II. svetovej 
vojny najmä v kontexte rozmá-
hajúceho sa extrémizmu.

- jh-

PRISTAVIA VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY
Technické služby mesta v máji pristavia veľkoobjemové kontajnery (VOK) na objemný odpad pod-

ľa nasledovného harmonogramu: Pondelok 15. mája: Železničná, Dolná, Slnečná, Letná, Stredná, Fán-
dlyho; utorok 16. mája: Brigádnická, Lipová, Budovateľská, Vysoká, Vinohradnícka; streda 17. mája: 
Jilemnického, Sasinkova, Fr. Kráľa, Bratislavská; štvrtok 18. mája: Jánošíkova, Lesnícka, Kamenná, Ja-
vorinská, Škultétyho; piatok 19. mája: Vajanského, Kpt. Uhra, Kmeťova, Tehelná, Mnešická, Tušková, 
Turecká; pondelok 22. mája: Severná, O.Plachého, Kukučínova, Ružová, Čulenova, Izbická; utorok 23. 
mája: Hečkova, Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná, Kvetinová.

UPOZORNENIE! Žiadame občanov, aby nevkladali do VOK biologicky rozložiteľný odpad (konáre, 
lístie…) a oddelene vytriedený odpad s obsahom škodlivín.                                                                                         TSM

V JÚNI DEŇ MESTA, V SEPTEMBRI JARMOK
Tohoročný Deň mesta pri príležitosti 754. výročia prvej písom-

nej zmienky o Novom Meste nad Váhom spojený s udeľovaním vý-
ročnej ceny primátora mesta Osobnosť mesta sa uskutoční 9. júna.

38. ročník Novomestského jarmoku sa uskutoční v dňoch 15. – 
17. septembra.

K OSLOBODENIU VLASTI
Pri príležitosti 72. výro-

čia oslobodenia našej vlasti 
si uctíme pamiatku padlých 
vojakov pietnym aktom klade-
nia  vencov k Pamätníku kpt. 
Ľjubovskému v Parku J. M. 
Hurbana v Novom Meste  nad 
Váhom  5. mája o 14,00 h.
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Herečka Emília Došeková (79) si 9. apríla prevzala z rúk organizátorov XX. Festivalu Aničky Jurkovi-
čovej (FAJ) v poradí XVI. Kvet Tálie. Vo foyer MsKS pribudla na Tabuli Kvetu Tálie k doterajším hereckým 
osobnostiam tabuľka s jej menom a podpisom. Držiteľka Kvetu Tálie si odniesla prestížne ocenenie v podobe 
umeleckého diela z dielne akad. sochára Mariána Polonského.

Túžili ste po povolaní uči-
teľky alebo detskej lekárky, no 
vyštudovali ste herectvo. Čím 
vás herectvo zlákalo?

Štúdium herectva bolo pre 
mňa únikom z gymnázia v Ša-
hách, pretože mi nešla mate-
matika. Mala som dvoch spolu-
žiakov, ktorí chceli prestúpiť na 
konzervatórium. Keď doniesli 
do školy materiály a ja som si ich 
pozrela, poslala som si s nimi 
prihlášku aj ja. O tej škole som 
počula prvýkrát. Cestu na pri-
jímacie skúšky som tajila. Nevedela som, čo ma 
čaká. Upokojovala som sa tým, že pred skúšob-
nou komisiou zarecitujem vlastnú báseň a niečo 
zaspievam. Všetci tam hovorili o akejsi etude, no 
ja som nevedela, čo to je. Na konzervatórium ma 
nakoniec vybrali.

V Bratislave ste začali nový herecký život…
V škole ma najviac naučil Ondriš Jariabek. Ku 

každému zo študentov si vedel nájsť cestu. Uňho 
som naštudovala ako 17 - ročná postavu päťdesiat-
ničky. Skúšky na VŠMU som nemusela robiť, vzali 
ma do ročníka k O. Jariabkovi, ktorý mi dal veľa do 
života. Nielen herecky, ale aj pedagogicky.

V Divadle Andreja Bagara v Nitre ste pôso-
bili 15 sezón. Odohrali ste viac ako 1400 pred-
stavení a naštudovali vyše 50 postáv. Ako si spo-
mínate na toto obdobie?

Prvý rok v divadle nebol pre mňa jednoduchý. 
Cítila som sa nevyužitá. Trikrát som dala výpoveď, 
no riaditeľ divadla ju neprijal. Mala som hrať prin-
ceznú, no mne to nesedelo. V škole ma do takýchto 
úloh neobsadzovali. Radšej som hrala dedinské 
ženy a komické postavy. Tých bolo neskôr dosť 
veľa. Žiadna herečka v mojom veku sa vtedy nena-
hrala toľko krásnych postáv ako ja. V divadle bol 
ale aj skvelý herecký kolektív. Mala som dobrých 
kolegov, múdrych aj vzácnych ako Magda Pavele-
ková, Adela Gáborová, Jozef Dóczy, Milan Kiš.

Počas svojho hereckého pôsobenia ste 
stvárnili množstvo postáv. Na ktoré si najradšej 
spomínate?

Najradšej si spomínam na postavu Lízy Doo-
litlovej. Karol Spišák mi splnil divadelný sen, keď 
mi ponúkol túto rolu v predstavení Pygmalion. 
K skvostom mojich hereckých úloh patrí aj posta-
va v Čapkovej Matke. Hrala som mamu a Franti-

šek Kovár syna. Bola to komédia 
a tá postava sedela presne na mňa, 
akoby mne napísaná. Bol to pre mňa 
mimoriadny herecký výkon, na kto-
rý som hrdá. Bola to moja posledná 
rola, ktorou som sa lúčila s divad-
lom.

Kto bol vaším hereckým vzo-
rom?

Mnohých hercov som si vážila 
a obdivovala ich. Herecký vzor som 
ale nemala. Jednotlivé postavy som 
hrala podľa seba. Tak ako som to cí-
tila, ako sa to mne chcelo hrať.

Čo vám dalo 15 rokov strávených na divadel-
ných doskách?

Naučila som sa stáť na javisku. Naučila som 
sa čítať myšlienky a srdce textu v každej hre. To 
ma posunulo aj k šansónu, pretože šansón je taká 
skrátená verzia divadla.

Z divadla ste odišli na voľnú nohu, aby ste sa 
mohli venovať šansónu.

Napriek častému obsadzovaniu do hier a fi l-
mov ma to ťahalo k poézii a šansónu. Šansóny ma 
chytili za srdce. Lákalo ma to. Začala som tradí-
ciou neformálnych Večerov pri petrolejových lam-
pách, na ktorých sa recitovali básne a hrávali šan-
sóny. Jeden program mi vtedajší minister kultúry 
po premiére zakázal. Nič však neľutujem. Spolu-
pracovala som s mnohými hudobníkmi i textármi. 
Od začiatku do konca recitálov však pri mne stál 
nitriansky hudobník Egon Gnoth, ktorý mi napísal 
aj niekoľko pesničiek.

Ako vnímate súčasnú divadelnú a hereckú 
scénu?

Žijeme v divnej a komerčnej dobe. Herci 
vezmú všetko, čo im ponúknu. Na kvalitu sa veľ-
mi nepozerá. Po revolúcii mi zavolali, že ma chcú 
obsadiť do fi lmu. No keď som si prečítala scenár, 
na každej strane len samá hrôza. Vrátila som ho. 
V takom niečom som hrať nedokázala. Neskôr 
som prijala ponuku na účinkovanie v televíznych 
seriáloch Búrlivé víno a Ochrancovia, no zo spô-
sobu práce som bola šokovaná.

V úvode FAJ ste získali Kvet Tálie. Čo pre 
vás znamená?

Jedno arménske príslovie hovorí, že je treba 
vedieť, kedy si sadnúť, kedy vstať a kedy si kľaknúť. 
Ja teraz symbolicky kľakám a ďakujem za Kvet Tá-
lie.                                   Text a foto: Monika Šupatíková

Kvet Tálie rozkvitol v rukách Emílie Došekovej
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JUBILEJNÝ FESTIVAL MILO PREKVAPIL
- V súvislosti s jubilejným - 

XX. Festivalom A. Jurkovičovej 
(FAJ) treba povedať, že to bol 
ročník, ktorý porotu veľmi milo 
prekvapil, - na slávnostnom vy-
hodnotení a vyhlásení výsledkov 
festivalu 12. apríla konštatoval 
predseda poroty Martin Timko. 
Na FAJ sa podľa neho vyskytlo 
viacero výnimočných divadel-
ných počinov. V prvom rade to 
bolo nasadenie hercov, ďalej to 
bol doteraz zväčša absentujúci 
divadelný tvar, v ktorom skutoč-
ne došlo k réžii. Nebolo to niečo 
náhodné, naopak. Potešiteľná 
bola i prítomnosť tvorivého 
kumštu ochotníkov. Vďaka tomu 
všetkému bol jubilejný festival 
výnimočný. Na FAJ sa objavili 
inscenácie, ktoré pracovali s di-
vákom, s jeho vnútornou pred-
stavivosťou. Priniesli nádherné 
divadelné obrazy, ktoré zarezo-
novali v duši poroty i divákov. Ta-
kéto hodnotenie festivalu jeho 
usporiadateľov i súbory potešilo, 
zvlášť keď išlo o jubilejný ročník.

Začal sa netradične už v so-
botu 8. apríla hudobno – literár-
nou kompozíciou k 200. výročiu 
narodenia J. M. Hurbana, man-
žela A. Jurkovičovej, v znamení 
ktorého sa tiež niesla celonárod-
ná prehliadka s medzinárodnou 
účasťou. V nedeľu pokračovala 

tradičnými akciami: položením 
venca kvetov k rodnému domu 
A. Jurkovičovej na Komenské-
ho ul., slávnostným otvorením 
výstavy D. Trebatickej: Labyrint 
a udelením Kvetu Tálie, tentoraz 
herečke Milke Došekovej.

Navonok krehká žena (pozn. 
red.: sama o sebe vyhlásila: Nie 
som taká vo vnútri, ako vyzerám 

zvonku) po udelení Kvetu Tálie 
ako poďakovanie uviedla v sprie-
vode klavírneho majstra Egona 
Gnotha zhruba 20 – minútový 
recitál zložený z umeleckého 
slova a spevu - šansónov so sil-
ným emotívnym nábojom, ktorý 
nenechal nikoho ľahostajným. 
Vtipom sršiaca čo nevidieť osem-

desiatnička zanechala v návštev-
níkoch silný dojem. Dojemné 
bolo sledovať, ako si fyzicky sla-
bá na záver pokľakla, aby takým-
to spôsobom dala najavo svoju 
vďaku za udelenie Kvetu Tálie. 
Alebo ako po odhalení tabuľky 
s jej menom a podpisom prstami 
prechádzala po nej, akoby nevi-
diaca, a nasávala do srdca ten ne-
opakovateľný, pritom na Tabuli 
Kvetu Tálie navždy zachytený 
okamžik.

Potom už festivalová znelka 
otvorila zápolenie „siedmich sta-
točných“, divadelných súborov, 
z toho šiestich súťažne. Dianie 
na pódiu pozorne sledovala od-
borná porota, aby na záver sláv-
nostne vyhlásila výsledky. 

Foto: Mgr. J. Šišovský
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VYSKÚŠALA  A - ZOSTALA
Bola to náhoda či osud? Monika Ternerová 

bola jedinou „vyslankyňou“ Divadla Dominus 
z Močenku na slávnostnom vyhodnotení a vyhlá-
sení výsledkov XX. Festivalu A. Jurkovičovej. Ako 
sa napokon ukázalo, bola tou najpovolanejšou 
osobou vo výstavnej sieni spomedzi prítomných 
ochotníkov.

Na vlastné uši si vypočula a následne prevzala 
obe najvyššie ocenenia pre divadlo, ktoré od roku 
2008 nesie názov Dominus. Súbor sa stal absolút-
nym víťazom jubilejnej divadelnej prehliadky, keď 
získal titul laureáta XX. Festivalu A. Jurkovičovej 
i cenu za najlepší ženský herecký výkon.

Monika v Kristových rokoch stvárnila postavu 
Moni v divadelnom spracovaní troch Erbenových 
balád zo známej zbierky Kytica: Zlatý kolovrat, 
Vodník a Svadobné košele.

Z a u j í m a l o 
nás, čo hovorí na 
takýto triumf, či 
ho vôbec očaká-
vali?

-Bolo to pre 
nás veľké, o to 
milšie prekvape-
nie. Nečakali sme 
to, najmä po skú-
senostiach z nie-
koľkých divadel-

ných prehliadok, kde náš favorit neuspel a divadlo, 
ktoré sa nám, laikom, nezdalo až také vynikajúce, 
naopak, zvíťazilo.

Víťazstvo na vašom festivale nás neuspí na vav-
rínoch, naopak, posmelí nás do ďalšej práce, i keď 
treba povedať, že nás divadlo baví – či už s titulom, 
alebo bez neho. Žijeme ním a naším prostredníctvom 
žije zase divadlo. Išli sme do toho s tým, že hráme pre 
diváka, čo sa zrejme odzrkadlilo na našich výkonoch 
na javisku.-

Na tohoročnom Festivale A. Jurkovičovej ne-
bol Dominus nováčikom. Ale ide o jeho prvý titul 
laureáta FAJ. A ako je to s Monikou Ternerovou, 
inak sekretárkou starostu obce? Čo ona a divadlo, 
tykajú si, sú starými známymi?

-Divadlu sa venujem 13 – 14 rokov. Dostala som 
sa k nemu ako slepé kura k zrnu. Bola som vtedy 
mladá žaba, ktorá čerstvo nastúpila do zamestna-
nia, keď ma vtedajšia vedúca kultúrneho strediska 
oslovila, nech prídem medzi divadelníkov, ktorí v tom 
čase trpeli nedostatkom žien. Oponovala som jej, že 
nikdy som divadlo nehrala, na čo pohotovo odvetila: 
- Vyskúšaš! - Vyskúšala som a - zostala. V divadle 

som dodnes. 
Chytilo ma za 
srdce. Okrem 
toho spievam aj 
v ženskom zbo-
re, moderujem 
domáce akcie.-

Popr itom 
zvláda rolu 
mamy dvoch 
š i k o v n ý c h 
a aktívnych 
deťúreniec – 

10-ročnej Ninky a 7- ročného Maťka.
-Maťko sa ešte len hľadá, zatiaľ hrá len futbal, 

ale staršia Ninka navštevuje veľa krúžkov, o. i. i diva-
delný a výborne jej to ide aj v škole. No bez manželovej 
podpory, ktorý mi všemožne pomáha, by som sa ne-
mohla venovať divadlu a ďalším záujmom.-

A čo M. Ternerová hovorí na to, že sa tento rok 
stala najúspešnejšou Aničkinou nasledovníčkou?

-Je to niečo úžasné. Ale celá hra bola o hraní sa. 
A čo môže byť viac, ako keď sa môžete na javisku hrať 
a získať za to ešte cenu za najlepší ženský herecký 
výkon?!

MAMÁM 
Nielen v druhú májovú nedeľu, ale dnes a de-

nne sa žiada nahlas či potichu, slovne alebo aspoň 
v duchu vyriecť mamám veľké ďakujem za to, že 
boli, že sú, za  ich lásku,  obetavosť a starostlivosť. 
Je  to to najkrajšie a najzodpovednejšie poslanie 
žien na svete. Všetkým mamám patrí naša symbo-
lická kytica.

K zdarnému priebehu a úspechu XX. FAJ 
pod záštitou primátora mesta Ing. J. Trstenského 
a vedením jeho riaditeľky Dr. K. Hejbalovej okrem 
prípravného a organizačného výboru prispela 
podpora zo strany Fondu na podporu umenia 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Symbolic-
ký šek na 2 500 € odovzdal riaditeľke FAJ Dr. K. 
Hejbalovej predseda TSK Ing. J. Baška.
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Malý komorný orchester 
(MKO) v tomto roku oslavuje 
veľké jubileum – dve desaťro-
čia svojej existencie. Vznikol 
v októbri 1997.

Založeniu MKO predchá-
dzalo účinkovanie niektorých 
jeho budúcich členov v cimba-
lovej muzike Podjavorinčanka 
pri MsKS v Novom Meste nad 
Váhom. Zakladateľom orches-
tra bol Ing. Milan Wróbel, kto-
rý od jeho vzniku až do roku 
2012 pôsobil ako umelecký 
vedúci súboru. Dnes je jeho 
čestným umeleckým vedúcim 
a jediný, ktorý od začiatku až 
doteraz v MKO hrá.

7. októbra 1997 sa zišlo 
šesť ľudí, ktorí položili základ 
MKO: M. Wróbel – viola, Ľ. 
Koštialová – husle, M. Palko-
vičová – husle, K. Ončáková – 
violončelo, M. Pristaš – kla-
rinet a M. Vyzváry – klarinet. 
Neskôr sa pridali ďalší študenti 
GMRŠ: M. Krajčovič - klarinet, 
A. Rojková – priečna fl auta a T. 
Divéky – klavír a syntetizátor. 
Vzniklo nové zoskupenie MKO 
pri MsKS a GMRŠ.

Po prvý raz sa MKO na 
verejnosti predstavil 11. mája 
1998 vo výstavnej sieni MsKS. 
Hlavným poslaním orchestra 
bolo a je dať hráčom príležitosť 
zahrať si, príjemným bonusom 
pre nich je, keď potešia srdcia 
návštevníkov koncertov MKO.

Od zrodu súboru sa počas 
dvoch desaťročí v jeho radoch 
vystriedalo 63 hudobníkov 
hrajúcich na rôzne hudobné 
nástroje - na husle, violu, vio-
lončelo, kontrabas, priečnu 
fl autu, zobcovú fl autu, klari-
net, hoboj, klavír, syntetizátor, 
gitare, akordeóne a percusie. 

Za ten čas nacvičili a svojim 
divákom zahrali zhruba 270 
skladieb od 100 skladateľov od 
renesancie až po súčasnosť.

Orchester od samého za-
čiatku zastrešuje a jeho činnosť 
podporuje Mestské kultúrne 
stredisko v Novom Meste nad 
Váhom, vedené v čase vzniku 
MKO akad. mal. Jánom Mi-
kuškom, ktorý vytvoril aj logo 
MKO a súčasnou riaditeľkou 
PhDr. Evou Grznárovou. 
MsKS je „domovom“ MKO, 
kde orchester skúša, stánok 
kultúry zabezpečuje orchestru 
i materiálnu pomoc.

K najvýznamnejším úspe-
chom MKO patrí spolupráca 
s českým husľovým virtuózom 
Marcom Čaňom, českým diri-
gentom Jiřím Čaňom, husľo-
vou virtuózkou prof. Jelou Špit-
kovou, trubkárom Slavomírom 
Ježkom, SZ Apollo z Bratislavy 
a nitrianskou a’capellou Close 
Harmony Friends, ďalej účasť 
na súťaži Divertimento musi-
cale (1999, 2011) a na Bello-
vých hudobných dňoch (2000), 
koncerty v Anglicku, slávnostný 
koncert k otvoreniu Galérie P. 
Matejku a DG pri MsKS, ga-

lakoncert pri príležitosti 50. 
výročia otvorenia MsKS, audio-
nahrávka koncertu, koncerty 
počas Noci kostolov v Rímsko-
katolíckom kostole v Novom 
Meste nad Váhom, vystúpenia 
na módnej prehliadke Lukáša 
Kimličku v Starej Turej, novo-
ročné koncerty v Dome umenia 
v Piešťanoch a piešťanských kú-
peľoch a účinkovanie na Plese 
mernej techniky v Starej Turej.

Veľkou poctou pre MKO je 
udelenie ocenení na slávnos-
tiach Podjavoriny v r. 2008, 
kedy titul Významná osobnosť 
Podjavoriny získal vtedy ve-
dúci MKO Ing. M. Wróbel za 
založenie a pôsobenie MKO 
a reprezentáciu mesta a regió-
nu Podjavoriny v kultúre a titul 
Kvalitný produkt Podjavoriny 
pre MKO, takisto ocenenie 
Osobnosť mesta pre Ing. M. 
Wróbela, mimochodom, toho-
ročného jubilanta, na Dňoch 
mesta 2016.

Najväčším úspechom je 
však dobré meno orchestra 
a jeho nepretržitá tvorivá čin-
nosť po dve desaťročia.

Ing. Peter Pristaš, vedúci MKO

Veľké jubileum Malého komorného orchestra
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Začiatkom apríla (presne na Kvetnú nedeľu) 
sme počuli správy o krvavých útokoch na kopt-
ských kresťanov v Egypte. Napadnuté boli dva 
kostoly, výsledkom bolo viac ako 40 mŕtvych, 
desiatky zranených s následkami na celý život. 
V Nigérii sú denne prepadávaní a zabíjaní kres-
ťania. Sem-tam sa objaví o tom správa v našich 
médiách. Od začiatku tohto roka iba v Nigérii 
pre svoju vieru zomrelo viac ako 2000 kresťa-
nov...

Ako sa nám počúvajú takéto správy? Mož-
no niekto vtedy rýchlo prepne na iný televízny 
kanál, aby nemusel vidieť hrôzostrašné zábery 
a počúvať nejaké srdcervúce svedectvá. Ďalší si 
to vypočuje a povzdychne si: „Vďaka Bohu, že je 
to od nás ďaleko.“ A väčšina z nás sa snaží na  to 
rýchlo zabudnúť, aby sme nemali pokazenú ná-
ladu. Sú naše postoje správne? A ak nie, doká-
žeme urobiť niečo, aby sme odtiaľto, zo Sloven-
ska, zmiernili utrpenie našich bratov a sestier vo 
viere?

Kto pozná Písmo, najmä slová Ježiša, vie, 
že On hovoril svojim nasledovníkom o utrpení, 
ktoré ich čaká: „Keď prenasledovali mňa, budú 
prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, 
striehnuť budú aj na vaše.“ (J 15,20) 

Vieme o krutom prenasledovaní kresťanov 
v prvých storočiach po Kristu. Nemilosrdne boli 
popravovaní, museli sa skrývať v katakombách, 
boli pokladaní za nepriateľov Rímskej ríše. Cir-
kev to nezlomilo, ako očakávali jej nepriatelia. 
Prenasledovanie vždy len posilnilo cirkev, lebo 
zostali v nej iba tí verní. 

Staršia generácia si ešte pamätá na dobu za-
strašovania kresťanov v čase predchádzajúceho 
režimu. Schválne to nenazývam prenasledova-
ním, lebo sa to nedá porovnať s tým, čo sa dnes 
deje v Egypte,  Nigérii či v niektorých islam-
ských krajinách. V našej krajine pre svoju vieru 
nebol nikto popravený. Veriaci boli zastrašova-
ní, znevýhodňovaní, ponižovaní. Napr. špecia-
lista vo svojej profesii nemohol zastávať vedúce 
miesto pre svoje náboženské presvedčenie. Jeho 
deťom bolo znemožňované študovať v určitej 
škole. Chápadlá toho nechutného zastrašovania 
kresťanov siahali všade. Mnohí pre svoj osobný 
prospech či prospech svojich detí sa radšej stiah-
li. Niektorí až tak, že sa svojej viery vzdali...

Skúsenosť z minulého režimu a pohľad na 
dnešných zabíjaných kresťanov pre svoju vieru, 

nám, žijúcim v pokoji, kladie dôležitú otázku: Čo 
nás stojí naša viera? Žijeme v krajine, v ktorej je 
ústavou garantovaná náboženská sloboda. Od 
pádu totality až dodnes žijeme veľmi zvláštnu 
dobu milosti. Nikto pre svoju vieru nie je posu-
dzovaný ani hanlivo označovaný. Nikomu ne-
hrozí žiadna ujma, strata práce, poškodenie na 
zdraví či dokonca zabitie preto, že sa zúčastní 
bohoslužieb. Pritom paradoxne táto sloboda 
nie je využívaná. Väčšina tých, ktorí sa v našej 
krajine hlásia k viere v Boha, sú so svojou vierou 
zavretí doma a nič viac nepotrebujú. Chodenie 
do kostola síce nevyjadruje vieru človeka, no 
veľmi pochybujem o tom, že ich viera rastie, keď 
do spoločenstva veriacich neprichádzajú. Viera 
v Boha nie je statická. Buď rastie, alebo upadá. 
Rastie na základe počúvania alebo čítania Pís-
ma, modlitebného života, na základe povzbu-
dzovania od ostatných kresťanov a v službe lásky 
iným. Zo skúseností mnohých viem, že tí, ktorí 
sa izolovali, čo sa týka viery a uzavreli sa sami do 
seba, ich viera v Boha začala upadať.

Ak ma moja viera v Boha nič nestojí, otázka 
znie, akú má hodnotu. V Nigérii či Egypte pri-
znať sa k viere v Boha je otázkou života a smrti. 
Na Slovensku ma to nestojí život. Iba vstať zo 
svojho pohodlia a prísť medzi ostatných kresťa-
nov. Iba pár minút denne vyčleniť na modlitbu 
a čítanie Písma, ktoré ma chce budovať vo viere. 
Iba pár minút venovať opustenému či chorému 
človeku. Iba pár drobných pre trpiacich či hladu-
júcich. Je to tak málo, čo môžeme učiniť, a pred-
sa to pre našu ľahostajnosť nerobíme.

Viera v Boha je otázkou našich priorít. V Ni-
gérii či  Egypte naši bratia a sestry vo viere majú 
iný rebríček hodnôt ako my tu v Európe. Nemajú 
také pohodlie ako my. Mnohí z nich nevedia, čo 
budú jesť zajtra. Nevedia, či sa ešte zajtra uvidia 
so svojimi blízkymi. Napriek tomu prežívajú 
radosť, pokoj a vzájomnú lásku, ktorá pramení 
z ich viery v Boha. Vedia, že to najcennejšie im 
nikto nemôže vziať. O večnosť s Kristom ich nik-
to nemôže obrať. Ani teror či iné násilie.

Ľubomír Ďuračka, evanjelický farár

AKÚ CENU MÁ NAŠA VIERA?

• V Kostole  Narodenia  P. Márie sa v máji 
uskutoční prvé sv. prijímanie: 7. 5. o 11,00 h 
detí SŠ sv. Jozefa, 14. 5. o 9,00 h ZŠ Tematínska 
a kpt. Nálepku a o 11,00 h ZŠ Odborárska ul. 28.5. 
o 11,00 h mládež prijme sviatosť birmovania.
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Za hojnej účasti členov a tiež hostí z Krajskej rady a strediska 
z Trenčíne sa koncom marca konala hodnotiaca členská schôdza Zák-
ladnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č.58 so 
sídlom v Novom Meste nad Váhom.

Členovia zhodnotili činnosť 
za rok 2016 a stanovili si ciele na 
tento rok. Taktiež si pripomenuli 
20. výročie založenia ZO ÚNSS 
v Novom Meste nad Váhom (12. 
apríla 1997).

Pri jej zrode okrem iných 
stál aj Ing. Pavol Strechay, kto-
rý ju celých 20 rokov viedol ako 
predseda. Hlavne jeho zásluhou 
sa organizácia „dožila“ tohto 
okrúhleho výročia. Venoval jej 
všetok svoj um a voľný čas. Čle-
novia to dokázali oceniť a vyslo-
vili mu veľkú vďaku za všetko, čo 
pre nich urobil. Veľká vďaka patrí 
aj jeho manželke Marte Stre-
chayovej, ktorá mu bola pri všet-
kých činnostiach nápomocná.

ZO ÚNSS v Novom Meste 
nad Váhom je druhou najväčšou 
v Trenčianskom kraji. A to nie-

len počtom členov, ale aj svojimi 
aktivitami sa radí medzi popred-
né. Každoročne usporadúva pre 
svojich členov pobytový kurz 
sociálno - zdravotnej rehabilitá-
cie, na ktorom si upevňujú svoje 
sociálne zručnosti. Tieto kurzy 
významnou mierou prispievajú 
k zvyšovaniu sociálneho sebave-
domia účastníkov, a tiež napo-
máhajú ich postupnú integráciu 
do spoločnosti.

Ing. Strechay pomáhal 
členom zorientovať sa aj v ob-
lastiach legislatívy a kom-
penzačných pomôcok. Ako 
dobrý organizátor dokázal za-
bezpečiť priestory na klubovú 
činnosť a zasadania výboru. 
Dodnes nám ich nezištne posky-
tuje mestské kultúrne stredisko, 
za čo sme veľmi vďační.

V oblasti vonkajších vzťa-
hov dokázal vybudovať a udržia-
vať dobré vzťahy s orgánmi štát-
nej správy a samosprávy, bez 
pomoci ktorých by organizácia 
len veľmi ťažko fungovala. Na 
vysokej úrovni je aj spolupráca 
s podnikateľskými subjektmi 
z nášho regiónu, ktoré podporu-
jú našu činnosť či už priamymi 
darmi, alebo prostredníctvom 
adresného poukázania 2% zo 
zaplatených daní.

Po dvoch desaťročiach ne-
únavnej práce na čele výboru 
a organizácie sa rozhodol svoju 
činnosť ako predseda ukončiť. 
Za svoju nástupkyňu navrhol 
členku ZO Oľgu Vertákovú 
(na foto stojaca). Členovia jeho 
návrh odobrili a na zasadaní 
výboru schválili. Do funkcie ju 
s účinnosťou od 1. marca uviedla 
predsedníčka KR Mária Danie-
lová. Želáme jej veľa tvorivých 
síl.                                 
Výbor ZO ÚNSS Nové Mesto n.V.

Ing. P. Strechay stál pri zrode  ZO ÚNSS
PO DVADSAŤROČÍ  ZMENA NA POSTE PREDSEDU

PLAKETA J. A. KOMENSKÉHO AJ PRE PEDAGOGIČKU Z NÁŠHO MESTA 
Za dlhoročnú pedagogickú činnosť predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška 

ocenil 10 najlepších stredoškolských pedagógov z Trenčianskeho kraja. Za ich prínos v oblasti školstva 
boli po štvrtý raz ocenení cenou Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2017.

Plaketu Jána Amosa Komenského získala aj pedagogička z nášho mesta – PaedDr. Zdenka An-
dréziová zo SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

*GYMNÁZIUM M. R. ŠTEFÁNIKA, 
najstaršia  stredná škola v meste, sa 
po viacerých rekonštrukciách mení 
na modernú školu, zodpovedajúcu po-
žiadavkám doby. Nedávno k novému 
multifunkčnému ihrisku pribudlo ďal-
šie športovisko s kvalitným moderným 
povrchom určené najmä na  basketbal. 
Zrekonštruovaný areál školy pôsobia-
cej v zriaďovateľskej  pôsobnosti TSK, 
ktorý poskytol fi nančnú „injekciu“ na 
obnovu, bude sledovať oko kamier a za 
presne  stanovených pravidiel ho bude 
môcť v popoludňajších hodinách vyu-
žívať aj verejnosť.                               -tvp-
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Malý komorný orchester oslavuje v tomto roku 
dve desaťročia svojej existencie. Jeho zakladateľ 
štyrikrát viac. Ing. Milan Wróbel 10. mája  oslávi 
vzácnych 80 rokov.

S hudbou sa spája celý jeho život. Venoval sa 
jej už od predškolského veku. Husle si pribalil do 
kufra, aj keď odchádzal na pomaturitné štúdium 
v Spojovacom učilišti v Novom Meste  nad Váhom,  
leteckom odbore - technik  pre rádio (1955 - 1958).  
Rodák z Orlovej – Luhyni v ČR uvítal, že sa  na 
vojenskej  škole vyskytla možnosť založiť cimba-
lovú muziku. V Ondrášovi pôsobil až do nástupu 
na svoje prvé pracovné pôsobisko, ktorým bolo 
Letisko Piešťany. Časovo sa k nemu viaže aj  jeho 
viac ako ročná  hudobná epizóda  v Polomčanovi pri 
Spojovacom učilišti. Do novomestských kasární sa 
vrátil  v r. 1967 po absolvovaní Vojenskej  akadémie 
v Brne, odboru elektrotechnického inžinierstva pre 
letectvo s krátkou „pracovnou zastávkou“ v Moš-
nove.

Popri práci pedagóga elektrotechnických pred-
metov sa mu  podarilo pritiahnuť viacerých študen-
tov k cimbalovej muzike Podjavorinčanka, ktorú  
po príchode do učilišťa založil a osem rokov bol jej 
primášom. Tucet muzikantov v zelenom sa spolu 
s tanečnou zložkou zúčastňovali i celoarmádnych 
súťaží a prehliadok. Už v tom čase hudobníci v ma-
lom obsadení koketovali s vážnou hudbou. 

Po vyše 15 rokoch vo VUPP Ing. M. Wróbel 
v r. 1983 odišiel na vlastnú žiadosť do zálohy a až 
do r. 1997 pracoval na Zsl. riaditeľstve spojov Bra-
tislava, pracovisko Piešťany. Aj vtedy si našiel čas 
na hudbu. Spolu s kontrabasistom boli jedinými 
neprofesionálmi v ľudovej  hudbe vedenej Slavo-
mírom Masárom, ktorú okrem tejto dvojice tvorili 
výlučne pedagógovia ZUŠ. Po dvoch rokoch pokra-
čoval v ľudovej hudbe pri  novomestskom  stánku 
kultúry. Vsadil na osvedčenú značku, opätovne ju 
nazval Podjavorinčanka. ĽH úzko spolupracovala 
s FS Otava.  V r. 1997, keď sa študenti rozpŕchli 

do škôl a zvyšní hudobní-
ci uvažovali o zmene, Ing. 
Milan Wróbel (na foto) 
navrhol klasickú hudbu. 7. 
októbra  pred 20 rokmi sa  
tak zrodil  Malý komorný 
orchester pod označením 
MKO. Tvorili ho zväčša 
gymnazisti, jedinou dos-
pelou posilou vedúceho 

súboru bola dnes  už zosnulá pedagogička GMRŠ 
RNDr. Ľ. Koštialová. V súčasnosti  Ing. M. Wróbel 
zastáva  funkciu čestného umeleckého vedúceho 
svojho  hudobného „dieťaťa“ a symbolickú tak-
tovku odovzdal mladšej generácii. Dodnes  však 
v MKO hrá. Jediný z pôvodných členov.

DVE JUBILEÁ, JEDEN ZAKLADATEĽ, JEDEN ORCHESTER

Žiaci základných škôl (ZŠ) 
nášho kraja si v dielňach SOŠ 
v Starej Turej zmerali sily v poly-
technickej súťaži. Jej krajské 
kolo zorganizovalo Krajské CVČ 
v Trenčíne v spolupráci so SOŠ 
v Starej Turej v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.

Polytechnická súťaž pre 

žiakov ZŠ sa v priestoroch SOŠ 
konala po prvýkrát. 1. ročníka 
sa zúčastnilo 12 žiakov z ôsmich 
ZŠ Trenčianskeho kraja. Žiaci si 
zmerali sily v jamkovaní, vŕtaní, 
osadení a odskúšaní plošného 
spoja. Najprv si však preverili od-
borné vedomosti v krátkom teste.

Z prvých troch miest si dve 

zaistili Novomešťania. Prven-
stvo získal žiak ZŠ kpt. Nálepku 
v Novom Meste nad Váhom Mar-
tin Valo. 2. miesto obsadil žiak 
Spojenej školy sv. Jozefa v Novom 
Meste nad Váhom Matúš Hru-
šovský. Na 3. priečke skončil žiak 
ZŠ s MŠ Košeca Radoslav Petlák.

-r-

V POLYTECHNICKEJ  SÚŤAŽI  TRIUMFOVALI  NOVOMEŠŤANIA

ŽIADNE BRAZÍLSKE MÄSO
V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH!
11. apríla v Rádiožurnále SRo o 18.00 h

a v hlav  ných správach STV 1 o 19.00 h odzne-
li nepravdivé informácie o podávaní pečienky 
brazílskeho pôvodu deťom v školskej jedálni MŠ 
v Novom Meste n. V. Mesto sa  ohradilo voči tým-
to nepravdivým informáciám, pretože ani v jednej 
školskej jedálni zriadenej mestom sa nepodáva 
mäso ani mäsové výrobky pochádzajúce z Brazí-
lie. Potvrdilo to aj päť kontrol Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva  vykonaných v školských 
jedálňach zriadených mestom v tomto roku. 

MŠ rovnako ako ostatné školy zriadené 
mestom nakupuje mäso a mäsové výrobky pre 
školské jedálne s pôvodom v SR (chované, zabité, 
delené). Zmluva materskej školy s dodávateľom 
potravín je zverejnená na webovom sídle školy. 

RTVS neprofesionálne zverejnila nepravdivé 
informácie, pričom rozhovor s riaditeľkou RÚVZ 
v Trenčíne sa týkal zistení v okrese Nové Mesto 
nad Váhom, nie v meste Nové Mesto nad Váhom. 

Proti tejto dezinformácii materská škola pí-
somne protestovala v RTVS zároveň so žiadosťou 
o odvysielanie opravy.          (www.nove-mesto.sk)
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Od 1. apríla nastali v procese exekučného konania výrazné zmeny. V zmysle novely Exekuč-
ného poriadku exekučné konanie je v zásade elektronické, pričom na konanie o návrhoch na vyko-
nanie exekúcie je príslušný v rámci celej SR jedine Okresný súd Banská Bystrica. Samotný návrh 
na vykonanie exekúcie sa podáva prostredníctvom webového sídla ministerstva spravodlivosti vo 
forme eŽaloby, ktorej formulár je možné nájsť na webovej adrese https://obcan.justice.sk/ezaloby.

K podaniu návrhu je preto nutné mať zaobstaraný občiansky preukaz s čipom a na odoslanie 
je taktiež nutné mať zabezpečený zaručený elektronický podpis. Ak však oprávnený alebo jeho zá-
stupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie aj pros-
tredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. V takom prípade je exekútor zástupcom oprávneného pre 
doručovanie písomností až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Ak sa návrh na vykonanie 
exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do 
elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje. Za činnosť exekútora 
súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi 
odmena a náhrada výdavkov.

Jednou z najrevolučnejších zmien v exekučnom konaní je pritom fakt, že exekútor sa prideľuje 
náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených 
ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Súd pritom prideľuje 
veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, 
na ktorom je buď adresa trvalého pobytu alebo pobytu povinného (ak je povinný fyzickou osobou), 
sídla povinného (ak je povinný právnickou osobou), sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpi-
sov oprávnený konať za štát (ak je povinným štát), alebo sídla organizačnej zložky podniku (ak ide 
o zahraničnú právnickú osobu). Novela taktiež mení výšku exekučných poplatkov. Dávame do po-
zornosti jednu z nich, a to, že odmena exekútora síce ostala nezmenená vo výške 20% z vymáhanej 
sumy, ale zrušila sa jej minimálna výška odmeny, pričom odmena exekútora nesmie byť vyššia ako 
dlh samotný. Ak sa však vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastave-
nie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo 
základu na jej určenie. Dlžníci, ktorý sa náhle ocitli v ťažkej životnej situácii, majú právo požiadať 
o odklad exekúcie, o ktorom už rozhoduje exekútor.

Fyzickým osobám, ktorých dlh bude vyšší než aktuálna minimálna mzda, t.j. 435 € a nižší než 
2000 €, automaticky vzniká nárok na možnosť splatiť dlh v splátkach, pričom stačí do 15 dní odo 
dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie zaplatiť najmenej 50 € a oznámiť exekútorovi, v koľ-
kých splátkach bude zaplatený zvyšný dlh. Splátok môže byť maximálne 10 a splatnosť každej splát-
ky nastáva vždy v deň zaplatenia prvej splátky, no vždy o zodpovedajúce obdobie neskôr. Splácanie 
dlhu v splátkach je možné dohodnúť aj na dlhy presahujúce 2000 €, no tu už dlžníkovi nevzniká 
automatický nárok na vyhovenie jeho požiadavke a je taktiež potrebný súhlas veriteľa. Vyhlásenie 
o splátkach je možné poslať exekútorovi v elektronickej podobe a tiež v listinnej podobe poštou.

Podľa doterajšej právnej úpravy mohol dlžník po doručení oznámenia o začatí exekúcie podať 
voči exekúcii námietku, v ktorej uviedol dôvody, prečo exekúciu nemožno vykonať, napr., že svoj 
dlh medzičasom splatil. Novela však inštitút námietky zrušila a zaviedla inštitút návrhu na zasta-
venie exekúcie, pričom dlžník má na podanie návrhu na zastavenie exekúcie 15 dní odo dňa doru-
čenia upovedomenia o začatí exekúcie. Podľa novej právnej úpravy taktiež platí, že celá exekúcia 
bude automaticky zastavená, ak sa od fyzickej osoby do piatich rokov nepodarí prostredníctvom 
exekúcie nič vymôcť, teda ak sa exekútorovi nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli 
byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Okrem toho upravuje 
novela ďalšie dôvody zastavenia exekúcie, pričom v niektorých prípadoch o nich nerozhoduje súd, 
ale priamo exekútor.

Text bol vypracovaný podľa stavu legislatívy k 1. 4. 2017.
 JUDr. Adriana Ručkayová, 

advokátska kancelária

NOVELA EXEKUČNÉHO PORIADKU
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NOC S ANDERSENOM
V našej škole sme po prvý-

krát uskutočnili projekt Noc 
s Andersenom. Mesiac knihy 
a čítanie s porozumením sme 
chceli urobiť inou, netradičnou 
formou. S príchodom mladých 
kolegov škola dostala nový vie-
tor do plachiet. Na ich podnet 
sme zaužívané zvyky nahradili 
novými, originálnymi. Pred 31. 
marcom prebiehali prípravné 
aktivity. Predmetová komisia ja-
zykov zostavila tím ľudí, ktorých 
sme zapojili do všetkých aktivít. 
Na hodinách slovenského jazy-
ka sme so žiakmi čítali známe 
i menej známe Andersenove roz-
právky.

31. marca sa žiaci 1.st. 
a piataci a šiestaci z 2. st. stretli 
podvečer v telocvični. Noc s An-
dersenom slávnostne otvoril 
riaditeľ školy PaedDr. Michal 
Hnát. Úvod patril Hudobnému 
divadlu pod vedením Mgr. Má-
rie Kurjakovej, PhD. Náš školský 
divadelný krúžok sa predstavil 
divadelnou hrou My, vrabčiaci. 
Predstavenie malo veľký úspech - 
aj preto, že bolo prepletené hud-
bou a piesňami. Po jeho skonče-
ní sa prvostupniari odobrali so 
svojimi triednymi učiteľkami do 
pavilónu 1. stupňa, kde sa veno-
vali rozličným aktivitám. Štvr-
táci, piataci a šiestaci ostali v te-
locvični. Triedne učiteľky si ich 
rozdelili do skupín. Vzniklo ich 
štrnásť po 8-9 žiakov. Skupiny si 
vybrali svoje mená a kapitánov 
(Donutky, Muzikanti z Brém, 
Škaredé káčatká, Hranolky…). 
Každej skupine pridelili animá-
tora – ôsmaka. Animátori boli 
oblečení v dobových kostýmoch. 
Boli medzi nimi krajčíri, aj cisár 
v nových šatách, dievčatko so 
zápalkami, snehová kráľovná 
a i. Animátori sprevádzali svoje 
skupiny po stanovištiach, ktoré 
niesli názvy Andersenových roz-
právok: Cisárove nové šaty – tu 

navrhovali pre cisára nové šaty, 
Malá morská panna – z vody 
mali vytiahnuť jablká bez po-
moci rúk, Kocúr v čižmách – vo 
veľkých čižmách zdolávali pre-
kážky, Soľ nad zlato…

Veľmi zábavnou časťou bola 
príprava večere. Žiaci v skupi-
nách si podľa návodu (tiež číta-
nie s porozumením) spoločne 
pripravili tri rôzne nátierky na 
chlieb. Jeden kus predložili poro-

te na ohodnotenie, na ostatných 
si pochutnali. Všetky aktivity 
v tejto časti večera sa bodovali. 
Hodnotila sa chuť i estetické pre-
vedenie.

Po zotmení sa začala naj-
dôležitejšia časť Noci s Ander-
senom – Hľadanie pokladu. 
Súťažiaci pod dohľadom ani-
mátorov s baterkami v rukách 
hľadali podľa indícií v budove 
školy poklad. Na štyroch stano-
vištiach riešili rôzne úlohy, kde 
získali informácie k zostaveniu 
správnej odpovede. Slová bolo 
treba pospájať do vety: Cisárove 
nové šaty. Po nočnom putovaní 
labyrintom chodieb a schodísk 
sa všetci vrátili do telocvične. 
Odovzdali nájdené „poklady“ 
a začala sa diskotéka. Medzitým 
p. učiteľky vyhodnotili súťaže 
a nastalo veľké napätie a očaká-
vanie vyhlásenia víťazov. Jed-

notlivé disciplíny sa hodnotili 
osobitne, takže každá súťažiaca 
skupina mohla získať diplom či 
plnú tašku sladkostí i iných hod-
notných cien. Týmito vecami nás 
zasponzorovali rodičia, za čo im 
veľmi ďakujeme.

Po vyhlásení víťazov a roz-
delení cien sme sa odobrali do 
budovy školy. Žiaci si pripravili 
spacie vaky na spánok a po hy-
giene nasledovala rozprávka na 

dobrú noc. Dokonca i ôsmaci - 
animátori si vypočuli z úst tried-
nej učiteľky rozprávku Cisárove 
nové šaty.

Budíček bol ráno o siedmej. 
Všetci sme si pobalili spacie 
vaky, upratali triedy a s príjem-
nými pocitmi a peknými zážitka-
mi sme sa rozišli domov.

V pondelok v škole sa neroz-
právalo o ničom inom ako o Noci 
s Andersenom. Želaním všet-
kých zúčastnených je uskutočniť 
toto podujatie aj o rok.

Svoje pocity a zážitky žiaci 
zapísali a zavesili na veľký roz-
právkový strom vo vestibule 
školy, kde si návštevníci školy, 
ale hlavne rodičia, môžu pozrieť, 
ako hlboko sa do dušičiek detí 
vryla Noc s Andersenom... 

Mgr. Alena Uhrinová, 
učiteľka ZŠ Tematínska
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PROGRAMY MsKS

máj 2017

ANDER Z KOŠÍC

XX. KONCERT MKO K JUBILEU

KORTINA

DFS ČAKANKA

DANIELA TREBATICKÁ: 
LABYRINT

Do 31. mája vo výstavnej sieni MsKS si 
môžete pozrieť práce novomestskej výtvarníč-
ky - návratistky, inak pedagogičky výtvarného 
odboru ZUŠ J. Kréna Mgr. Daniely Trebatickej.

VÝSTAVA

POTULKY SLOVENSKOM

4. mája o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční 
zábavný program ANDER Z KOŠÍC s hudobným 
hosťom: HS NEW BARBADOS.

Vstupenky po 10 € si môžete kúpiť online na 
www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.032/ 
285 69 21.

6. mája o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS 
Malý komorný orchester – MKO pôsobiaci pri 
MsKS pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku 
pripravil slávnostný XX. samostatný koncert i za 
účasti svojich bývalých členov.

Program k jubileu bude tvoriť výber najlep-
ších a najobľúbenejších skladieb MKO. Zazne-
jú skladby autorov: G. F. Händla, Fredericka II. 
Veľkého, A. Vivaldiho, J. Johowa, A. Rahmana, 
Adele, D. Šostakoviča, L. Andersona, J. Straus-
sa a i. 23. mája o 18,00 h sa v sále MsKS uskutoční 

vystúpenie hudobnej skupiny KORTINA. Hos-
ťami programu budú Silvia a Peter Klimentovci.

Vstupenky po 10 € si môžete zakúpiť online 
na www.msks.sk alebo č. telefónu: 032/285 69 
21. 

V máji sa DFS Čakanka pri MsKS vydá na 
Potulky Slovenskom, sprevádzané typickými pies-
ňami a tancami rôznych regiónov našej krajiny. 
Súčasťou programu bude i prezentácia, ktorá 
divákom priblíži jednotlivé oblasti Slovenska, ako 
aj naše najvýraznejšie a najznámejšie prírodné 
a kultúrne dedičstvo.

Program detí z DFS Čakanka pod vedením 
Mgr. A. Tobiášovej si pozrú nielen  rodičia detí 
Čakanky a ďalší milovníci folklóru, ale i základné 
školy z mesta a okolia (18., 19. a 25. mája).

VEĽKÝ MALÝ MAMIN ZÁZRAK
20. mája o 17,00 h v MsKS - miestnosti 

číslo 21 sa uskutoční ku Dňu matiek premiéra 
programu (generálka 19.5.) Poetickej scény 
DG podľa scenára a v réžii D. Arbetovej s náz-
vom Veľký malý mamin zázrak. Ide o výber poé-
zie Milana Rúfusa a Jozefa Šimonoviča doplne-
ný detskými piesňami a hrami.

POETICKÁ SCÉNA DG

Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
                       18,30 h cvičenie pre ženy
                                                           MsKS
Streda 17,00 h a 18,15 h     joga
                 18,30 h                         cvičenie pre ženy
                                                           MsKS
Štvrtok 16,15 a 18,00 h       joga

KURZY V  MÁJI

Kontakty MsKS: 032 / 285 69 21 – poklad-
ňa, 23 – výtvarník, 24 – výstavy a ZUČ, 25 
– kino a 26 – profesionálne  programy a spolo-
čenský dom.



*Titul laureáta FAJ s pozvánkou na Festival Z. 
Kardelisovej v Kysáči získalo Divadlo DOMINUS, 
Močenok za inscenáciu: K. J. Erbena: Svadobné 
košele.

*Cenu za najlepší ženský herecký výkon udelili 
Monike Ternerovej za postavu Moni v inscenácii K. 
J. Erbena: Svadobné košele z toho istého DS.

*Cenu za réžiu dostala Svetlana Gaško za in-
scenáciu Zámka škripí v podaní OD KC Kysáč.

*Cenu za talentovaný pozoruhodný ženský 
herecký výkon udelili Lenke Sasínovej za postavu 
Drany v inscenácii I. Doré: César a Drana v podaní 
Divadla Brod, Uh. Brod.

*Cenu za pozoruhodný mužský herecký výkon 
udelili Ivanovi Privizerovi za postavu Tobora v in-
scenácii Zámka škripí v podaní OD KC Kysáč.

*Cenu za pozoruhodný mužský herecký výkon 

získal Alexander Kolár za stvárnenie postavy Ena-
da v inscenácii VHV: Zámka škripí v podaní OD KC 
Kysáč.

*Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v za-
hraničí získal Kolektív kreatívnych amatérov – KO-
KRAM, Kovačica za inscenáciu D. Karlečíka: TMA.

*Ocenenie za šírenie slovenskej kultúry v za-
hraničí získalo OD KC Kysáč za inscenáciu VHV: 
Zámka škripí.

*Špeciálnu cenu poroty za inovatívne stvárne-
nie inscenácie D. Karlečíka: TMA udelili Kolektívu 
kreatívnych amatérov – KOKRAM, Kovačica.

*Špeciálnu cenu poroty za hereckú súhru ude-
lili predstaviteľkám 3 sestier Hely, Maji a Magdy 
v podaní I. Penthorovej, D. Jurčovej a Z.Vavrovej 
v inscenácii F. Reháka: Vadí-nevadí v podaní Divad-
la Dino, o.z., Piešťany.

*Po počiatočných  Jóbových  zvestiach, keď 
účasť na  spomienkovom večere k nedožitým 
70-tinám akad. mal. P. Ondreičku pre  zdravotnú 
indisponovanosť odriekla  jeho životná partnerka, 
poetka Mila Haugová, ale i ďalší, napr.  jeho  blíz-
ki  priatelia  spisovatelia D. Došek a D. Mitana, 
podu jatie  21. apríla s názvom Vyzeral ako Kristus, 
maľoval ako Goya pod  vedením jeho tvorcu M. Re-
sutíka  sa vydarilo nad  očakávanie. Na  osobitého 
človeka a umelca  si o. i.  i za  účasti jeho sestry Evy 
vo výstavnej  sinei MsKS zaspomínali jeho priate-
lia  a kolegovia – umelci M. Struhárik, J. Mikuška,  
listom z ďalekej Florencie jeho tkp. dvojička  S. 
Dusík.  Odborný výklad podala kunshistorička K. 
Bajcúrová zo SNG v Bratislave, ktorá po rokoch 
„objavila“ P. Ondreičku a jeho dielo a  usporiadala 
jeho výstavu.  Verše jeho osudovej lásky Mily zare-
citovala D. Arbetová a nečakaným, spontánnym 

obohatením podujatia  bol J. Hubinským prečítaný 
úryvok z pera M. Haugovej z knihy o P. Ondreič-
kovi.  Za  tónov reprodukovanej hudby M. Vargu, 
ďalšej  spriaznenej  umelcovej duše, odchádzali 
návštevníci podujatia s presvedčením, že Nové 
Mesto nad Váhom si viac  ako príjemným spôso-
bom zaspomínalo na svojho rodáka.

VÝSLEDKY XX.  FESTIVALU A. JURKOVIČOVEJ

KLUBY V MÁJI
Pondelok Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
9. 5. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 10. 5. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h – Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

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 18. 
mája o 17,00 h v MsKS.

V MsKS na 1. posch. vám advokát poradí 
v oblasti trestného, pracovného a občianskeho 
práva. Poradenstvo nezahŕňa spisovanie podaní 
či zastupovanie klienta pred súdom. Keďže ide 
o bezplatné poradenstvo, jeho služby sú určené 
osamelým matkám s deťmi, nezamestnaným, so-
ciálne znevýhodneným občanom a dôchodcom.

*Na snímke Mgr. V. Poláka K. Bajcúrová a M. Resutík
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SuperTanec sa blíži k svojmu záveru. Pred-
posledné, predfi nálové 4. kolo sa uskutoční 16. 
mája o 17,00 h, tentoraz už bez Natálie Puno-
vej, ktorej STOP-ku spravili spoločenské tance. 

Na  pomyselnom tanečnom parkete na pó-

diu MsKS tentoraz  „v kurze“ budú  fi lmové tan-
ce a videoklipy. V nich svoje tanečné majstrov-
stvo predvedie štvorica tanečníčok. Tri z nich 
postúpia do fi nále, ktoré bude 2. júna.

-jh-

V KURZE FILMOVÉ TANCE A VIDEOKLIPY

www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk

~ 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)
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V tomto roku si pripomíname 110 rokov od 
narodenia a 15 rokov od úmrtia Júliusa Slezáčka, 
právnika, vlastenca, jedného z prvých absolven-
tov novomestského gymnázia (10. 4. 1907 Stará 
Turá – 20. 5. 2002 Piešťany). Bol štvrtým z piatich 
detí v rodine. Matka Paulína bola rodená Ambrová 
(z ďalšieho príbuzenstva Jána Ambru, 1827 - 1890, 
rodáka z Beckova, známeho slovenského lekára – 
pôrodníka). Bol bratrancom (matky boli sestry, 
rodené Ambrové) nášho rodáka prof. MUDr. Jo-
zefa Černáčka, akademika SAV (1946), neurológa 
a neurofyziológa. Za manželku si vzal Georgínu, 
rodenú Érdekyovú. Mali syna Juraja (1943 – 
2016), známeho herca a divadelného pedagóga.

Základné vzdelanie získal Július Slezáček 
v rodisku, v r. 1926 maturoval na Štefánikovom re-
formnom gymnáziu v Novom Meste n. V. Z novo-
mestských rodákov jeho spoluštudentmi boli napr. 
Július Keleši, Juraj Loewinger, Ľudmila Martinu-
sová či Ladislav Trebichavský. O dva roky neskôr 
tu maturoval aj Martin Sagara, budúci tunajší 
lekár. Počas gymnaziálnych štúdií býval na privá-

toch, o. i. tiež i u Ľudmily Podjavorinskej. Domov 
občas chodieval pešo.

Recitovával na Matičných večierkoch, nieke-
dy i s Boženou Hollou, vyd. Abrhámovou, matkou 
herca Jozefa Abrháma. Aktívne pracoval tiež v štu-
dentskom hnutí vydávaním časopisu Považský štu-
dent, neskôr Slovenský študent. Bol to prvý časopis 
slovenských stredoškolákov. Následne vyštudoval 
právo, pôsobil ako súdny praktikant v Bratislave, 
po vojenčine v Šamoríne a Bratislave na Okresnom 
súde v Justičnom paláci. Od r. 1937 pracoval v Pra-
he, potom odišiel do Zvolena ako predseda pozem-
kového úradu. V máji 1945 si ho povereník Martin 
Kvetko zavolal do funkcie prezidiálneho šéfa na 
správe majetkov pre pozemkovú reformu. V r. 1948 
ho zatkli s viacerými príslušníkmi Demokratickej 
strany. Obvinili ich z rozvracania výsledkov Víťaz-
ného februára. V r. 1949 ho vykázali z Bratislavy 
do Piešťan, tu začal pracovať na správe lesov. Ako 
spomínal, túto skrivodlivosť bral športovo, nikdy si 
nesťažoval! V Piešťanoch prežil ostatok života, tu je 
i pochovaný.                                              Gustáv Rumánek

O tom, že angličtina hýbe svetom, niet po-
chýb. Stretávame sa s ňou denne a takmer všade. 
My, skôr narodení, sme nemali možnosť získať jej 
základy v škole. Rovnako je pravdou, že dnešní 
seniori nesedia nečinne doma, ale chodia na dovo-
lenky do kúpeľov, do hotelov, snažia sa preniknúť 
do tajov práce s počítačom. Všade tam ich prekva-
pia anglické slová, anglické názvy.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska 
v našom meste v spolupráci s Mestskou knižnicou 
Ľ. V. Riznera sa rozhodla tento hendikep napra-
viť. Pre svoje členky zorganizovala kurz základov 
anglického jazyka. Potešiteľné je, že frekventantky 
kurzu, - najstaršia má 80 rokov,- s odhodlaním, 

usilovnosťou a elánom pomaly prenikajú do tajov 
angličtiny. Atmosféra na hodinách je nielen pra-
covná, ale niekedy i úsmevná, na čom má nemalú 
zásluhu lektorka Mgr. Veronika Kepshová, ktorá 
vie, ako urobiť vyučovanie pútavým a zaujíma-
vým. Nikdy nie je neskoro začať… 

PaedDr. Eva Seléšiová, predsedníčka OO ÚŽS

JÚLIUS SLEZÁČEK:  V ZNAMENÍ JUBILEÍ

NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ ...

OSOBNOSTI MÁJA
Ján DURDÍK (2. 5. 1917 – 15. 9. 2012) – pe-
dagóg, publicista, kronikár. Významná osob-
nosť Podjavoriny v r. 1997 a Osobnosť mesta 
v r. 2007. Nové Mesto n. V.: rodák, pôsobenie, 
úmrtie - 100. výr. narodenia;
Slavomír KŇAZOVICKÝ (3. 5. 1967) – špor-
tovec, kanoista. slovenský reprezentant v kano-
istike. Nové Mesto n. V.: rodák - 50. výr. naro-
denia;
Viliam PAULÍNY-TÓTH (3. 6. 1826 – 
6. 5. 1877) – spisovateľ, novinár, politik. Naro-
dil sa v Senici. Zomrel v Martine. Nové Mesto 
n.V.: pôsobenie – 140. výr. úmrtia.

(Pokračovanie na str. 19)
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Prvý jarný deň nezostal nič dlžný svojmu názvu. Bolo teplo, sl-
niečko svietilo a seniori z Klubu dôchodcov (KD) a Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Novom Meste nad Váhom sa vybrali do mestského kul-
túrneho strediska na výročnú členskú schôdzu. Za účasti primátora 
mesta Ing. Jozefa Trstenského a viceprimátorky PhDr. Kvetoslavy 
Hejbalovej v takmer zaplnenej sále dostali informáciu o činnosti 
oboch organizácií.

Z úst predsedníčky KD Anky 
Balkovicovej si vypočuli, ako 
aktívne prežívajú jeseň života, 
nie sú uzavretí medzi štyrmi 
múrmi svojho bytu, ale zúčast-
ňujú sa rôznych spoločenských 
akcií a príjemne sa cítia v kolek-
tíve svojich rovesníkov.

Základné aktivity zostáva-
jú po starom. Pondelky patria 
prevažne ženám, ktoré sa venu-
jú country tancom a zdravotnej 
gymnastike. Utorky sú vyhrade-
né speváckemu zboru Zvonky, 
ktorý nacvičuje nové skladby. 
Prezentuje sa nimi na rôznych 
seniorských súťažiach a akciách 
v klube dôchodcov. Stredy sú 
vyčlenené opätovne telesnej ak-
tivite – cvičí sa joga. Štvrtky pat-
ria rôznym besedám a niektorí 
členovia majú možnosť zaplávať 
si vo vnútornom bazéne miest-
nej strednej školy. Na prednáš-
kach s lekármi bývajú priestory 
klubu „nabité“, lebo témy sa 
zameriavajú na choroby, ktoré 
dôchodcov najčastejšie trápia. 
So záujmom si vypočujú každú 
radu, ako tento neduh zmierniť. 
V piatky si prídu na svoje stolní 
tenisti, ktorí zvádzajú urputné 
boje o víťazstvo a kujú plány, ako 
dosiahnuť čo najlepšie medai-
lové umiestnenia na krajských 
seniorských hrách.

I muži majú svoje aktivity. 
V pondelky, stredy a piatky sa 
stretávajú pri mariáši. Tradične 
v januári býva gulášové popo-
ludnie, v čase fašiangov nechýba 
fašiangové popoludnie spojené 
s prípravou šišiek a sprievodom 
karnevalových masiek.

Nezabúda sa ani na osláven-
cov, ktorí dosiahli okrúhle život-
né jubileá. Každý štvrťrok sú títo 
jubilanti pozvaní do klubu, kde 
strávia príjemné popoludnie pri 
spomienkach, malom občer-
stvení a pri harmonike a speve 
zabudnú na svoje ťažkosti. Tiež 
vychádzky a prechádzky po uli-
ciach a okolia nášho mesta utu-
žujú fyzickú kondíciu seniorov 
a napĺňajú dobrým pocitom, ako 
mesto krásnie. Nezabúdajú ani 
na kultúrny život a navštevujú 
koncerty i výstavy v mestskom 
kultúrnom stredisku i múzeu. 
Tiež navštívili divadelné pred-
stavenie v Piešťanoch a kaštieľ 
v Dolnej Krupej. Spomenul sa 
i vydarený minuloročný zájazd 
na stredné Slovensko, kde účast-
níci navštívili Harmaneckú 
jaskyňu, Španiu Dolinu, úzko-
koľajnú železničku do Čierneho 
Balogu - Vydrova, Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici a arborétum 
vo Zvolene.

Predsedníčka miestnej Jed-
noty dôchodcov a zároveň i okres-
ná predsedníčka JDS Marienka 
Lovásová informovala, ako po-
kračuje doriešenie diskriminá-
cie „starodôchodcov“ v riešení 
valorizácie dôchodkov podľa no-
vého modelu, o zmene vianočné-
ho príspevku na 13. dôchodok 
a zvýšení objemu fi nančných 
prostriedkov na relaxačno - lie-
čebné seniorské pobyty.

Všetky aktivity v krátkosti 
nie je možné spomenúť, avšak 
boli to ďalšie rôzne drobné ak-
cie, ktoré napĺňajú každodenný 
všedný život seniorov. 

Aj v diskusii sa potvrdilo, že 
keď obe organizácie úzko spo-
lupracujú, dá sa viac dosiahnuť 
pri obmedzených fi nančných 
prostriedkoch. Tu treba po-
ďakovať vedeniu mesta, ktoré 
fi nančne prispieva na činnosť 
klubu. Treba tiež vyzdvihnúť 
činnosť oboch predsedníčok, 
ktoré svojou vitalitou organi-
zujú tieto akcie, a tak napĺňajú 
poslanie, že jeseň života nemu-
sí byť smutná, čím napomáhajú 
spomaľovať nezvrátiteľný pro-
ces starnutia.

V mene všetkých seniorov
Ing. Viliam Verecký

SENIORI BILANCOVALI
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Jarné obdobie volá do prí-
rody, záhradiek. Človek sa chce 
po zime zrelaxovať, upraviť si 
svoje „kráľovstvo“, dopestovať 
vlastnú zeleninu, ovocie… Aby 
sa dopracoval k plodom vlast-
ných rúk, musí si najprv vyhrnúť 
rukávy a pustiť sa do práce. No 
nie vždy žiaducej. Svoje o tom 
vedia hasiči.

- Pri obhospodarovaní po-
zemkov si ľudia neraz pomá-
hajú aj vypaľovaním suchých 
trávnatých porastov a kríkov, 
- konkretizuje riaditeľ Okres-
ného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) 
v Novom Meste nad Váhom Ing. 
Karol Prno a pokračuje ďalej:

- Pritom zákon č.314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov 
to vyslovene zakazuje. Takáto 
činnosť je protispoločensky ne-
bezpečná z hľadiska ohrozenia 
bezpečnosti občanov, majetku, 
ale i samotnej prírody.

Touto cestou chcem preto 
občanov upozorniť na nebezpe-
čenstvo vzniku požiarov, ktoré 
hrozí pri manipulácii s otvore-
ným ohňom pri vykonávaní prác 
v záhradách, na poliach, ale aj 
pri turistických aktivitách. Na 
jar máva sv. Florián plné ruky 
práce.

Svojím nezodpovedným 
správaním občania každoročne 
spôsobujú v jarnom období veľa 
požiarov tým, že vypaľujú suché 
trávnaté porasty, spaľujú orga-
nické horľavé látky v blízkosti 
lesných pozemkov, zakladajú 
ohne a fajčia na miestach, kde sú 
horľavé látky.

Žiadna fyzická osoba (ob-
čan) nesmie fajčiť, alebo použí-
vať otvorený plameň na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, vypaľovať po-
rasty bylín, kríkov a stromov, 

zakladať oheň v priestoroch ale-
bo na miestach, kde môže dôjsť 
k jeho rozšíreniu. -

Takáto zakázaná aktivita ho 
môže vyjsť poriadne draho. Ako 
uviedol Ing. K. Prno, za vypaľo-
vanie porastov môže OR HaZZ 
v Novom Meste nad Váhom ulo-
žiť pokutu až do výšky 331,90 €.

- Ďalšou, často vyskytu-
júcou sa nevhodnou činnos-
ťou v tomto období je spa-
ľovanie horľavých látok na 
voľnom priestranstve, ktoré 
zákon o ochrane pred požiarmi 
upravuje v príslušných usta-
noveniach. V ich intenciách 
právnické osoby a fyzické oso-
by – podnikatelia nesmú spa-
ľovať horľavé látky v čase zvý-
šeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru podľa § 8 písm. c) záko-
na o ochrane pred požiarmi.

Právnické osoby a fyzické 
osoby - podnikatelia môžu vy-
konávať spaľovanie len v prí-
pade dodržiavania opatrení 
uvedených v § 7 Vyhlášky MV 
SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších 
predpisov. Čas zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiaru 
vyhlasuje príslušné Okresné ria-
diteľstvo Hasičského a záchran-

ného zboru.
Pokiaľ idú spaľovať horľavé 

látky občania, je potrebné vy-
konať základné protipožiarne 
opatrenia: spaľovať postupne na 
malých hromadách, zabezpe-
čiť priestor a okolie spaľovania, 
pripraviť si protipožiarne nára-
die a hasebné látky na uhasenie 
ohniska, zdržiavať sa trvale na 
mieste spaľovania a dôkladne 
uhasiť ohnisko tak, aby nedoš-
lo k znovurozhoreniu ohniska. 
Spaľovanie je potrebné vykoná-
vať pri bezveternom počasí, naj-
lepšie po daždi.

Na záver chcem občanom 
pripomenúť známu pravdu, že 
len dodržiavaním protipožiar-
nych opatrení pri vykonávaní 
činností, kedy sa používa otvo-
rený oheň, možno eliminovať ri-
ziká vzniku požiaru, a zabrániť 
tak nemalým škodám, a to nie-
len na majetku. -

Viac o práci hasičov a ich 
hasičskej technike sa záu-
jemcovia dozvedia počas Dňa 
otvorených dverí v Hasičskej 
stanici v Novom Meste nad 
Váhom a na Myjave 4. mája od 
8,00 h pri príležitosti sviatku 
sv. Floriána, patróna hasičov.

-r-

SV. FLORIÁN S  PLNÝMI RUKAMI PRÁCE



18

Hovoril som jej babka galánka. Ak bol na tomto 
svete niekto, čo ma zbožňoval a visel na mne mini-
málne tak ako vlastná mama, tak to bola ona. Od jej 
smrti uplynul čas, v ktorom sa nenávratne vytratila 
a ja si spomeniem na ňu iba sporadicky. Nezaslúži-
la si to. Viem. Ale občas, občas úplne nečakane ako 
keby prichádzala sama. Vynorí sa mi živá, presne 
taká, aká bola. Jej tvár, na ktorej napriek viac ako 
siedmim desiatkam krížikov takmer nebolo vrások, 
sa na mňa usmieva, rozpráva, drží ma za ruku, 
prešťastná, že môžeme opäť byť na chvíľu spolu. Že 
si ma opäť raz vedie k sebe. Ona, čo na zosušených 
pokrútených prstoch nikdy nenosila ani ten najlac-
nejší prstienok, mala svoj drahokam, ktorý chránila 
a nosila so sebou, kedy len mohla. Keď neskôr prišli 
aj iné vnúčatá, tomu, čo spájalo nás, sa v jej živote 
asi už nikdy nič nevyrovnalo.

Už ako päťročný som si s ňou vykračoval po 
čachtickej ceste do starého činžiaku v „Bani“, kde 
po smrti svojho muža, ktorého v nej privalil kameň, 
celé roky bývala. I dnes môžete za mestom cestou 
do Čachtíc vidieť obrysy opusteného lomu a pár sta-
rých bytoviek. Trasu do mesta a naspäť absolvovala 
ovešaná kapsami skoro každý deň. Ak by ste ju mali 
prešliapať, iste by vás boleli nohy, lietajúce autá by 
vám šli na nervy a otrávene by ste si povedali: „Tak 
to už nie.“

Lenže jej svet, svet pokory, pokoja a pomalosti, 
nepoznal reptanie ani závisť. Keby som tak dokázal 
spočítať všetky tie bezstarostné úsmevy na jej dob-
ráckej, veselej tvári, neviem, či by sa jej dnešní ma-
jitelia drahých áut, honosných domov a tučných kont 
v spokojnosti a radostnom pozeraní na svet okolo 
seba mohli rovnať?

Vždy, keď babka galánka prišla do mesta, míňa-
la svoj malý dôchodok takmer bezhlavo na čo som si 
len spomenul. Prvé, kam som ju šikoval, bolo kníhku-
pectvo na námestí. Sama nikdy nič nečítala a možno 
ani poriadne nevedela, ale aj posledný peniaz šiel na 
všetko, čo ma lákalo. Rozprávky Tisíc a jednej noci, 
nádherne ilustrovanú a riadne drahú knihu, som 
opatroval dlhé roky. Bola v nich. Aj po rokoch som 
ju našiel na každej stránke. „No, čo môj zlatý, čo ti 
kúpim?“ Cukríky, striekacie pištole, kapsláky, hra-
cie karty, premietačku na fi lmy, bábkové divadlo… 
A raz som ju doslova ožobráčil detským bicyklom 
značky Pionier.

V sobotu alebo nedeľu, a niekedy aj – aj, ma brá-
vala do kina. Presnejšie, naopak. Pretože ja som ju 
vždy nahovoril, na čo som len chcel. Neťažilo sa jej 
prísť k nám a večer odšliapať tie zhruba tri kilometre 

zase naspäť. A tak sme spolu v tretej rade cmúľali 
hašlerky a videli Cisárovho pekára, Labakána, Pyš-
nú princeznú, Mrázika i Chudobných boháčov, ma-
ďarský fi lm podľa Jókaiho románu, ktorý sa mi tak 
páčil, že ako skončil, hneď sme absolvovali aj ďalšie 
predstavenie. Všetky tie rozprávky jej prostú dušu 
oslovovali tak ako moju naivnú. Dokázala sa smiať, 
tešiť i rozplakať. Netrpela kvôli mne. Bola šťastná. 
To jediné ma za to, do čoho všetkého som ju dokázal 
nahovoriť, navliecť a za čo všetko bola ochotná kvôli 
mne otrepať poslednú korunu - ospravedlňuje. Aj keď 
si možno len tak chlácholím dušu. Na druhej strane 
viem celkom isto, že ak sa pozerá odtiaľ, kde ja za-
tiaľ nemôžem vidieť ani ju počuť, spomína tak ako 
ja. A možno sa opäť pýta: „Tak čo ti dnes, chlapček 
môj, kúpim?“

Milan Hurtík

Babka galánka

100 ROKOV OD NARODENIA
PROF. JÁNA  DURDÍKA  

Celý svoj vyše 
95 - ročný život 
prežil v rodisku 
(okrem  krátkeho 
obdobia 8,5 roka). 
Od r. 1948, kedy 
vyhral súbeh na  
funkciu kroniká-
ra mesta, dlhých 
50 rokov mapoval 
dianie v rodnom 
meste. Dlhé roky 
odovzdával svoje 
vedomosti aj  ako 
pedagóg najstaršej strednej školy v meste. Jeho 
zverenci, niekdajší gymnazisti, s úctou a vďa-
kou spomínajú na ľudskosť a dobrotu veľkého 
obdivovateľa a znalca antickej literatúry, slo-
venských a svetových dejín, výborného latinči-
nára a predovšetkým –  skvelého človeka. 

Radnica  ocenila  prínos prof. Durdíka 
pred  20 rokmi slávnostným  prijatím na  mest-
skom úrade pri príležitosti jeho 80 - tin. V roku 
2007, v roku svojej 90-ky, získal na premiéro-
vom Dni mesta ocenenie Osobnosť mesta. 

Zomrel  na Sedembolestnú Pannu Máriu 
15. 9. 2012, ale spomienky na neho zostávajú. 
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pri-
nieslo pre náš región priaznivú informáciu. Podľa 
jeho vyjadrenia priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti klesla v marci v Trenčianskom kraji 
medzimesačne o 0,40 % na úroveň 4,86 %. V pia-
tich z deviatich okresov kraja bola v marci prie-
merná nezamestnanosť nižšia ako 4 %.

Najvyššia miera nezamestnanosti v Tren-
čianskom kraji bola v marci v okrese Prievidza, 
kde klesla na úroveň 6,92 %. Nasledovali okresy 
Považská Bystrica (5,96 %), Partizánske (5,31 %), 
Bánovce nad Bebravou (5,19 %), Myjava (3,96 %), 

Púchov (3,90 %), Ilava (3,85 %) a Nové Mesto nad 
Váhom s 3,68 percentami.

Najnižšia miera nezamestnanosti bola v tre-
ťom mesiaci roka v Trenčianskom okrese, kde 
klesla na úroveň 3,44 %. Nezamestnanosť v Tren-
čianskom okrese bola v marci šiesta najnižšia spo-
medzi všetkých slovenských okresov.

Priemerná miera nezamestnanosti na Slo-
vensku klesla v marci medzimesačne o 0,35 % na 
úroveň 8,04 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská 
Sobota (24,65 %), najnižšia v našom susednom 
okrese Piešťany (2,74 %).                                                      (TASR)

Novomestskí policajti pri bežnej cestnej kon-
trole zastavili vozidlo, v ktorom boli dvaja muži. 
Vodič skončil s obvinením z prečinu marenia výko-
nu úradného rozhodnutia, spolujazdec s ešte váž-
nejším obvinením - z drogovej trestnej činnosti, za 
čo mu hrozí niekoľkoročné väzenie.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície 
z Nového Mesta n. Váh. 5. apríla obvinil zo zločinu 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodo-
vania s nimi 22 - ročného Novomešťana Patrika.

Hliadka Obvodného oddelenia z Nového Mes-
ta nad Váhom 4. apríla dopoludnia spozorovala na 
miestnej komunikácii osobné motorové vozidlo, 
ktorého vodič spáchal dopravný priestupok. Ná-
sledne vozidlo predpísaným spôsobom zastavila 
a vodiča vyzvala k predloženiu dokladov potreb-
ných k vedeniu vozidla a podrobeniu sa dychovej 
skúške. Išlo o 41-ročného Ondreja z Nového Mes-
ta nad Váhom, ktorý, - ako policajti zistili, - má 
rozsudkom Okresného súdu v Novom Meste nad 
Váhom od decembra 2015 na 36 mesiacov zákaz 
riadiť motorové vozidlá.

V aute sedel s Ondrejom 22 - ročný Patrik, 
ktorý nie je pre políciu neznámou osobou. Je po-
dozrivý z majetkovej a inej trestnej činnosti. Na 
otázku policajtov, či má pri sebe veci, pochádzajú-
ce z trestnej činnosti, odpovedal kladne. Po pouče-
ní v zmysle zákona policajtom povedal, že má pri 
sebe nejaké drogy, konkrétne pervitín. Materiál 
následne policajtom dobrovoľne vydal.

Po tomto ho policajti obmedzili na osobnej 
slobode. Zaistený podozrivý materiál bol zaslaný 
na expertízu na KEÚ. Patrik mal pri sebe dve pa-
pierové skladačky so 61 a 80 mg metamfetamínu, 
taktiež aj injekčnú striekačku, ktorá obsahovala 

310 mg metamfetamínu. Množstvo zaistenej dro-
gy zodpovedá minimálne 245 obvykle jednora-
zovým dávkam drogy. Matemfetamín je v zmysle 
zákona zaradený do II. skupiny psychotropných 
látok.

Vyšetrovateľ predložil spis na Okresnú proku-
ratúru v Novom Meste nad Váhom spolu s podne-
tom na vzatie obvineného Patrika do väzby. O tom, 
či bude Patrik stíhaný väzobne, rozhodne sudca 
Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom. Pat-
rikovi za uvedený skutok, ak ho súd uzná vinným, 
hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

V prípade Ondreja ho poverený príslušník 
Okresného dopravného inšpektorátu obvinil 
z marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo 
zákon ukladá trest odňatia slobody na jeden až päť 
rokov.                                                                                          -ea-

NEZAMESTNANOSŤ V NAŠOM  OKRESE POD ŠTYRI PERCENTÁ

POLICAJTI ZAISTILI VYŠE 240 DÁVOK PERVITÍNU

OSOBNOSTI MÁJA
Anna BODNÁROVÁ (12.5.1902 - 28.2.1979) 
– pedagogička. Jediná žena v histórii novomest-
ského gymnázia vo funkcii riaditeľky (okrem 
súčasnosti). Narodila sa v Bukovci. Nové Mesto 
n. V.: pôsobenie, úmrtie – 115. výr. nar.;
Mária HARGAŠOVÁ (15.5.1902 - 27.1.1992) 
– botanička, regionálna historička. Narodila sa 
v Dolnom Srní. Zomrela v Myjave. Nové Mesto 
n. V.: pôsobenie – 115. výr. narodenia; 
Július SLEZÁČEK (10.4.1907 - 20.5.2002) – 
právnik, osvetový pracovník. Narodil sa v Starej 
Turej. Zomrel v Piešťanoch.  Nové Mesto n. V.: 
štúdium – 15. výročie úmrtia;
Igor HRUŠOVSKÝ (21.2.1879 - 24.5.1937) – 
politik, publicista, národohospodár. Spoluzakla-
dateľ časopisu Hlas. Zomrel v Bratislave. Nové 
Mesto n. V.: rodák, pôsobenie – 80. výr. úmrtia. 
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94  rokov
Anastázia Lhotská

93  rokov
Emília Birkušová

Ján Zettl
91 rokov

Anna Moravčíková
90  rokov

Magdaléna Zelková
85 rokov

Irena Bieliková
Lumír Sládek

Margita Gurišová
Miroslav Osuch
Anna Durdíková

Jozef Kohútek
Margita Ružičková
Amália Horváthová

80 rokov
Mária Krištofíková
Ing. Milan Wróbel

Anna Otavová
Júlia Vašurová

Mária Margetínová
Edita Mjartanová

Peter Mních
Anna Gašová

75  rokov
Jozef Búzik

Marta Pistová

Ing. Tomáš Klubert
Marta Orolínová

Mgr. Mária Ostrovská
Eva Kopúnová

Hermína Stanová
Eva Holbová

MUDr. Oľga Benianová
Viliam Špalek

Margita Držíková
Antónia Muthová
Ing.Milan Šebeň
Eva Gašparíková

Ivan Habán
PaedDr.Daniel Lupták

70 rokov
Mária Červeňanská
Dana Štefanovičová

Jozef Pomajbo
Janka Popelušáková

Pavol Zamec
Milan Mojžiš

Ľudmila Lamačková
Mária Kazdová

Cyril Fekete
Marta Krchová
Miloš Skovajsa

Ján Janega

V  máji oslávia svoje  životné jubilee títo naši spoluobčania: BLAHOŽELÁME 

Zuzana Čapková     
Karolína Galandáková 

Adriana Mária 
Mráziková 

Karolína Mináriková
Nina Tutková

Sára Peterková
Jasmína Urbanová
Zuzana Zderčíková

Valentín Bradáč

Hana Červeňáková
Ján Cséry

Nela Zemanová

S O B Á Š E  V  M A R C I
Mgr. Milan Podolan a Mgr.Viera Bohušová
Ing. Milan Bušo a Ľudmila Svoradová

ová

      KRSTY A UVÍTANIA V MARCI

ň
áááá

 ÚMRTIA V MARCI
Jaroslava Ružičková 1929
Jozef Gažo 1986
Ivan Bílik 1943
Štefan Puža 1944
Jozef Kondákor 1955
Vlasta Šmátralová 1939
Ján Ferianec 1935
Marta Melicherová 1957

Rozália Kováčiková 1920
Viera Petrová 1966
Vojtech Kočica 1953
Jozef Mihala 1939
Jozef Durec 1935
Bc.Juraj Riecky 1994
Mária Englerová 1933

 • ZADRŽALI ŠÍRITELA POPLAŠNEJ 
SPRÁVY. 11. apríla o 14.12 h hlas na tiesňovú 
linku 112 oznámil: „ Haló, haló! Dobrý deň, 
chcel by som nahlásiť v Novom Meste na Okres-
nom súde (OS) bombu, je to dosť veľká bomba“. 
Následne zložil. Po tomto oznámení budovu 
okamžite evakuovali. Celkom bolo evakuova-
ných 302 ľudí.

Pár hodín po poplašnom telefonáte novo-
mestskí kriminalisti zadržali podozrivú osobu. 
26-ročný Ľuboš z okresu Nové Mesto nad Vá-
hom sa policajtom napokon priznal. Uviedol, že 
10. apríla videl v správach, ako boli evakuované 
súdy po Slovensku, tak si to chcel vyskúšať… 

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície 
z Nového Mesta nad Váhom obvinil 26 -ročné-
ho Ľuboša zo zločinu šírenia poplašnej správy. 
Na obvineného vyšetrovateľ spracoval podnet 
s návrhom na jeho väzobné stíhanie. Za uvede-
ný skutok zákon ukladá trest odňatia slobody na 
tri až osem rokov.                                                         -ea-

ZVESTI - RADY – POSTREHY
1.mája Sviatok práce
3.mája Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
4.mája Výročie úmrtia M. R. Štefánika
 Medzinárodný deň hasičov
 Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov
6. mája Medzinárodný deň bez diét
8. mája Svetový deň Červeného kríža
9. mája Deň Európy, Európsky deň opery
10. mája Svetový deň – pohybom k zdraviu
12. mája Svetový deň ošetrovateliek
14. mája Deň matiek
15. mája Svetový deň atletiky
 Svetový deň rodiny
16. mája Medzinárodný deň mlieka
18. mája Medzinárodný deň múzeí
25. mája Sviatok sv. Urbana 
 – patróna vinohradníkov
27. mája Medzinárodný športový vyzývací deň
28. mája Deň Amnesty International
31. mája Svetový deň bez tabaku (WHO)
 Medzinárodný deň sklerózy multiplex



21

S P O M Í N A M E

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

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 31. marca rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom
  Jozefom DURCOM.    
Ďakujeme  za  prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa  snažili zmierniť 
náš veľký žiaľ.

                                                                                                             Smútiaca rodina

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je  stále  s nami...
28. apríla sme si pripomenuli 7. výročie, čo nás navždy opustil 
náš  drahý manžel, otec a deduško
 Jaroslav REVAY.   
Kto ste  ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

                             S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami

1.mája si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
 MUDr. Júliusa BOGNÁRA.    
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
                                      S láskou  a úctou spomína celá rodina

Očiam si odišiel, v srdciach si zostal...
1.mája si pripomíname 6. výročie  úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
 Štefana KRIŽÁKA.      
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Anna, syn Štefan, nevesta Zuzana, vnučky Zuzka a Ninka, 

syn Peter a dcéra Mária

Čas  plynie, ale spomienky zostávajú...
17. mája uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
 Martin MIZERÁK.   

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami

Koncom marca zavítala do Mestskej knižnice 
Ľ. V. Riznera milá návšteva. O Mesiaci knihy, kni-
hách a o literatúre všeobecne sme sa ochotne a radi 
porozprávali s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov 
na Ul. F. Kráľa. Napriek svojmu seniorskému veku 
priniesli do našej knižnice optimizmus, humor 
a dobrú náladu, ktorá sa umocnila aj pri čítaní úryv-
ku z knihy Kopaničiari od Zuzky Zgurišky.

Seniori veľmi živo diskutovali nielen o kni-
hách, ale si aj zaspomínali na svoju mladosť, pri-

dali aj čo-to zo svojich bohatých životných skúse-
ností. A pre tých, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný 
stav nemohli navštíviť našu knižnicu osobne, sa 
naskytla možnosť porozprávať sa o knihách s ve-
dúcou knižnice Martou Stuparičovou priamo v ich 
zariadení o pár dní neskôr. Veríme, že podobné 
stretnutia aj v budúcnosti obohatia nielen senio-
rov, ale aj nás, mladších, ktorí načerpajú z ich 
životného poznania a múdrosti šedín veľa ponau-
čení.                                                                                           -ms-

Návšteva seniorov v knižnici



22

OBHÁJILI MAJSTROVSKÝ TITUL

Atléti počtom medailí v prvej  desiatke

V Šali vyvrcholila súťaž-
ná sezóna športových strelcov 
majstrovstvami SR v streľbe zo 
vzduchových zbraní. Účasť na 
majstrovstvách si vybojovalo 
iba dvadsať najlepších v každej 
disciplíne. 

Majstrovstvám, tak ako kaž-
dý rok, predchádzalo približne 
desať kvalifi kačných pretekov, 
z ktorých sa spočítali tri najlep-
šie výsledky. Z týchto výsledkov 
sa zostavili rebríčky jednotli-
vých disciplín, pričom v každej 
disciplíne postúpili dvadsiati 
najlepší na M SR. Za úspech 
každého športového strelca sa 
považuje už samotný postup 

na majstrovstvá SR. Takto tre-
ba preto jednoznačne hodnotiť 
i postup štyroch našich strelcov 
na tieto majstrovstvá v disciplí-
nach: vzduchová pištoľ 40 výstre-
lov Igor Gáll, a vzduchová puška 
40 výstrelov Juraj Marcinka, 
Ing. Ján Marek a Radek Sme-
tana.

Našim strelcom sa darilo už 
v samotných kvalifi kačných pre-
tekoch. Juraj Marcinka sa stal 
majstrom Nitrianskeho kraja, 
Ing. Ján Marek majstrom Tren-
čianskeho kraja a Radek Smeta-
na majstrom Trnavského kraja, 
všetci v disciplíne vzduchová 
puška 40 výstrelov.

Na samotných majstrov-
stvách SR svoju formu potvrdili 
v súťaži jednotlivcov Juraj Mar-
cinka, ktorý obsadil celkovo 2. 
miesto a Radek Smetana, ktorý 
skončil celkovo tretí.

To najpodstatnejšie sa však 
z pohľadu nášho ŠSK odohralo 
v súťaži družstiev, keď družstvo 
v zložení Juraj Marcinka, Ing. 
Ján Marek a Radek Smeta-
na obsadilo celkovo 1. miesto 
a obhájilo titul majstra SR 
z minulého roka. 

Tento úspech možno zaradiť 
k najhodnotnejším v doterajšej 
histórií nášho ŠSK.

Ing. Ján Marek

Atletický oddiel vedený tré-
nermi Mgr. Soňou Vallášovou 
(behy, skoky) a Jánom Juráč-
kom (vrhy) v súťažnej sezóne 
2016, ktorá sa začala halovými 
majstrovstvami SR - súťažami 
v športovej hale Elán, pokra-
čovala súťažami M SR vo všet-
kých kategóriách od mladšieho 
žiactva, staršieho žiactva cez 
dorast, juniorov až po dospelých 
na dráhe vonku a končila M SR 
v cezpoľnom behu v Šamoríne, 
skončil počtom získaných medailí 
zo všetkých M SR na peknom 10. 

mieste spomedzi 83 súťažiacich 
klubov Slovenska.

V uplynulej sezóne sme 
na M SR získali: 14 zlatých, 12 
strieborných a 11 bronzových me-
dailí.

Najúspešnejšími atlétmi 
klubu sa stali: Lucia Beláková, 
Matej Dvoran, Tomáš Grajcarík, 
Mário Hanic, Karolína Hamro-
zyová, Tadeáš Hiadlovský, Lenka 
Kovačovicová, Danka Malíková, 
Anita Stachová a Mária Šimlo-
vičová.

Najväčšími zberateľmi me-

dailí boli: Beláková, Grajcarík, 
Stachová, Kovačovicová, Dvoran 
a Hiadlovský.

Úspešní, väčšinou na kraj-
ských súťažiach boli i ďalší at-
léti, menovite: Marek Kubík, 
Filip Kubík, Sabina Barteková, 
Vanesa, Kačányová, Lenka Čer-
ná…

Najúspešnejším pretekárom 
z bývalých atlétov Nového Mesta 
nad Váhom v roku 2016 bol Do-
minik Černý, v súčasnosti prete-
kajúci za Duklu Banská Bystrica, 
ktorý sa zúčastnil majstrovstiev 
Európy a reprezentoval Slovensko 
aj na majstrovstvách sveta junio-
rov v chôdzi.

Mgr. Soňa Vallášová, trénerka

KEDY 
NA FUTBAL

Sobota 6. mája o 17,00 h
AFC – Spartak Trnava B

Nedeľa 28.  mája o 17,00 h
AFC dospelí -  Slovan Brat. B
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Vykorčuľovali vyše 60 medailí a päť titulov M SR
Pod trénerským vedením Evy Simančíkovej 

a Vladimíra Dvojnikova získali pretekári Krasokor-
čuliarskeho klubu Nové Mesto nad Váhom v tejto se-
zóne dovedna 61 medailí, z toho päť majstrovských 
a šesť medzinárodných.

Nomináciou na marcové majstrovstvá Sloven-
ska v krasokorčuľovaní, ktoré sa konali na Zimnom 
štadióne v Novom Meste nad Váhom, potvrdili 
naši krasokorčuliari výbornú celosezónnu formu 
a získali tri tituly. Ako sme vás už informovali v mi-
nulom vydaní, v kategórii mladšie žiačky obhájila 
minuloročný titul majsterky SR Janka Ochránková 
a titul druhej vicemajsterky vybojovala Anna Šímo-
vá.

V kategórii mladšie nádeje chlapci sa majstrom 
SR stal Nicolas Alex Kaluža.

Ochránková s Kalužom sa zároveň stali víťazmi 
Slovenského pohára vo svojich kategóriách a prvý 
aprílový víkend predviedli svoje prvé exhibičné vy-
stúpenie na Zimnom štadióne v Žiline.

O medailovú žatvu sa v tejto sezóne postaralo 
celkovo 14 pretekárov, medzi ktorých patrili: Li-
liana Plačková, Máša Mošková, Iva Novacká, Ester 
Majerníková, Matej Kršňák, Sofi a Zervanová, Si-

mona Šimoníková, Nina Studená, Vanessa Kalu-
žová, Martin Valovič a juniorskí reprezentanti SR 
Jakub Kršňák a Bronislava Dobiášová.

Jakub sa tento rok stal aj juniorským a senior-
ským majstrom SR a postúpil na majstrovstvá sveta 
juniorov na Taiwane. Broňa získala titul seniorskej 
vicemajsterky Slovenska pre rok 2016.

Krasokorčuliarom a trénerom Simančíkovej 
a Dvojnikovi blahoželáme a ďakujeme za úspešné 
reprezentovanie nášho mesta.

Ing. Zuzana Hudečková, KK

NAŠE 
VOLEJBALISTKY 
– ŽENY 
V EXTRALIGE!

Extraliga žien vo volejbale 
bude mať v sezóne 2017/18 dvoch 
nováčikov. V prelínacej súťaži si 
postup do najvyššej súťaže vy-
bojovali víťazi I. líg BK97 Stova 
Spišská Nová Ves (východ) a VK 
Nové Mesto nad Váhom (západ). 

Našim hráčkam srdečne 
blahoželáme, podrobnejšie sa 
k úspechu našich volejbalistiek 
a ceste k nemu vrátime v budú-
com vydaní.

Beh na Bradlo
Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste n. Váh. v spolupráci s mestom organizuje tradič-

ný, v tomto roku už predjubilejný – 24. ročník Behu na Bradlo. Uskutoční sa 4. mája, v deň výročia 
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Štart bežeckej štafety bude o 9,00 h pred najstaršou strednou 
školou v meste, v ktorej názve fi guruje meno jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. 24. 
ročníka Behu na Bradlo, ktoré je súčasťou programu vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií 
projektu cezhraničnej spolupráce, sa zúčastnia aj študenti Gymnázia Uherské Hradište.
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Naše mladé nádeje, ktoré nás reprezentujú 
v ľadovom hokeji, na Memoriáli M. Palcútovej skon-
čili na peknom 3. mieste z celkového počtu piatich 
tímov. Prítomné mužstvá si pochvaľovali výbornú 
organizáciu a prípravu turnaja. Tešia sa na ďalší 
ročník a už teraz majú usporiadatelia prisľúbené 
účasti na ďalší ročník. 

Zdá sa teda, že na zimnom štadióne sa rodí 
ďalšia tradícia.                                                                    -zm-

RODÍ SA NOVÁ 
TRADÍCIA NA ĽADE? 

SPRÁVNA ODPOVE
Snímka zachytáva  niekdajšiu novostavbu Hospodárskej školy, dnes je škola na Jánošíkovej ul. 

súasou SOŠ obchodu a služieb.
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NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva naša archívna snímka?
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