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V sobotu 10. novembra v čase od 7,00 do 22,00 
h sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Právo voliť v Novom Meste nad Váhom má ob-
čan, ktorý má trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov.

Volič môže voliť len v mieste svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname vo-
ličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnos-
ti je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením občianskeho preuka-
zu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková 
volebná komisia potom zakrúžkuje poradové číslo 
voliča v zozname voličov a vydá mu dva hlasovacie 
lístky - jeden pre voľby do mestského zastupiteľstva 
a druhý pre voľby primátora mesta a prázdnu obál-
ku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do oso-
bitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neu-
možní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko 
poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode 
zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo voleb-
nom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mes-
ta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedné-
ho kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hla-
sovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná ko-
misia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky 
iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží 
volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací 
lístok pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že 
nemôže čítať, alebo písať a oznámi pred hlasova-
ním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať si so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací 

lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstu-
pom do osobitného priestoru na úpravu hlasova-
cích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí 
o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trest-
ného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Čle-
novia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom 
upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže po-
žiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prí-
tomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

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

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo nespráv-
ne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

KOMUNÁLNE VOĽBY PREDO DVERMI. AKO VOLIŤ?

SNEMOVANIE POSLANCOV V STAROM ZLOŽENÍ
Na  20. novembra je  naplánované 23. za-

sadanie poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Novom Meste nad Váhom  naposledy v zlože-
ní, ktoré  vzišlo z  komunálnych  volieb v r. 2014. 
Hlavným bodom rokovania bude schválenie 
rozpočtu mesta na r. 2019.

*JESENNÁ KVAPKA KRVI. Na pôde Úra-
du TSK sa 20. novembra od 8.00 h do 10.00 h 
uskutoční ôsmy spoločný odber krvi trenčianskej 
župy: Jesenná kvapka krvi. Darcovia, ktorí majú 
do Trenčína ďaleko, môžu využiť možnosť daro-
vať krv v jednej z troch nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. V považskobystrickej, bojnickej 
i myjavskej nemocnici ich budú očakávať tiež 20. 
novembra v čase od 7.00 h. 

Darovanie krvi je skutočným „darom života“. 
Ak aj vy máte záujem pomôcť niekomu, kto bude 
potrebovať krv, môžete svoju účasť nahlásiť na 
e-mailovej adrese : matej.planek@tsk.sk alebo na 
tel. č. 0901 918 137.                                                         -mp-
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November, ak počasie dovolí, bude mesiacom 
dokončovacích prác. Dokončovať sa budú v tomto 
roku vrcholiace akcie, no na oddelení výstavby, roz-
voja mesta a dopravy MsÚ podľa slov jeho vedúceho 
Ing. Milana Blaška v týchto dňoch tiež fi nišujú 
s prípravou plánu investičných akcií na budúci rok.

-Voľby - nevoľby, pracovať sa musí a podľa spra-
covaného návrhu akcií na r. 2019 v práci nepoľaví-
me, skôr naopak. –

Nateraz sa však obzrieme za vykonaným die-
lom v uplynulom mesiaci, zoberieme si výstavbu 
takpovediac pod drobnohľad.

-Na sídlisku Klčové Rajková sa realizujú sadové 
úpravy a dokončovali sme podklady pre ihriská. 
V polovici októbra sme na nich začali pokládku 
gumových dosiek a pokladala sa umelá tráva. Zá-
roveň sme sa pustili do realizácie križovatky na 
Ul. Markovičovej a na konci októbra prišlo na rad 
asfaltovanie. -

Mesto určite poteší aj priaznivcov dvoch kolies 
vybudovaním cyklistického chodníka na Ul. Bzinskej.

-Rokovaním s vlastníkmi susedných nehnuteľ-
ností sa nám podarilo dohodnúť tak, aby boli splne-
né všetky požiadavky pre plynulý chod výstavby. Ide 
zhruba o 350 m dlhý a štyri metre široký chodník 
pre cyklistov aj peších. 2,5 - metrový pruh je určený 
cyklistom a 1,5 – metrový pre peších. Na konci je 
priechod pre peších. Realizácia cyklochodníka po 
pravej strane bola vhodnejšia, keďže na ľavej strane 
v jednej časti neboli vyhovujúce šírkové pomery po-
tenciálneho chodníka.-

Čo s ľavou stranou sa podľa vyjadrenia primá-
tora mesta Ing. J. Trstenského pre TV Pohoda uvidí 
až po komplexnom dokončení výstavby rodinných 
domov v tejto lokalite. S realizátorom IBV sme sa 
dohodli, že fi rma spraví chodník až za priechodom. 
Tým sa zabezpečí pre osadenstvo tejto lokality pre-
chod do mesta. Termín dokončenia cyklistického 
chodníka je 31. októbra.

Čo sa týka centrálnej mestskej zóny, rokovali 
sme s fi rmou TRIM ohľadom zavŕšenia prác na Ul. 
Hurbanovej. V tom čase (pozn. red.: v čase rokova-
nia) jej zostávalo dokončiť už len jednu prípojku na 
kanalizáciu a vodu. Plynári vťahovacím spôsobom 
dokončili posledné prípojky z hlavnej siete.Zároveň 
sa zrealizovala výmena starých kamenných obrub-
níkov z jednej aj druhej strany chodníkov za kla-
sické, betónové. Do časti nových obrubníkov budú 
uložené chráničky pre internet. Napokon nastúpili 

asfaltéri. Odfrézovali ostávajúce staré časti a polo-
žili nové podkladové a povrchové vrstvy asfaltu.

Dokončili sa aj teplovody, po ich natlakovaní 
boli spustené sekundárne vetvy. Keď sa doregulo-
vali, povrchy sa uzavreli a dovtedy rozkopané časti 
v lokalitách od Klčového až po Weisseho ul. sa dali 
do pôvodného stavu. Hotovo! zaznelo aj u ďalších 
rozrobených chodníkov, o.i. aj v prípade parkoviska 
na Weisseho ul.

Už v minulom vydaní mesačníka som spomínal 
výstavbu 10 garáží v areáli bývalých kasární a ich vzá-
jomne výhodnú výmenu za 13 starších, ale väčších 
garáží v majetku PZ SR. 8. októbra sa na budova-
ných garážach začali kompletačné práce, začali sa 
montovať brány, ktoré v súlade s požiadavkami PZ 
sa uzamykajú mechanicky, kľúčmi. -

Samostatnú kapitolu tvoria historické budovy…
-V prípade Plessovca, budovy niekdajšej hudob-

nej školy, je nevyhnutná technická pomoc statikov 
vzhľadom na to, aby sme pri záchrane 300-ročného 
krovu nevedomky nespôsobili škody veľkého rozsa-
hu.

Bývalá sýpka na Komenského ulici je už dokon-
čená, robia sa už len nevyhnutné úpravy po elektro-
inštalácii. V prípade svadobky je určitý sklz meš-
kaním dodávok a archeologickým prieskumom. 
Dúfame, že práce sa zavŕšia tak, aby sa v novej sva-
dobnej miestnosti od nového roka mohlo sobášiť.-

Podľa záverečných slov Ing. M. Blaška oddele-
nie výstavby bude aj v ďalšom období pokračovať 
v práci v intenciách schváleného rozpočtu mesta na 
rok 2019 tak, aby sa Nové Mesto nad Váhom naďa-
lej zveľaďovalo a rástlo do krásy k spokojnosti jeho 
občanov.

VÝSTAVBA POD DROBNOHĽADOM

Foto: Mgr. J. Šišovský
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Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov v koncertnej 
sále ZUŠ J.Kréna 8. októbra prevzali z rúk predstavi-

teľov mesta a komisie školstva ocenenia títo zamest-
nanci škôl a školských zariadení: prom. fyzik Jozef 
Bezák, učiteľ 2. st. ZŠ Tematínska ul., Mgr. Gabriela 
Písečná, uč. 1.st. ZŠ a zást. riad. ZŠ Ul. kpt. Nálepku, 
Mgr. Miriam Tuková uč. 2. st. ZŠ, výchovná porad-
kyňa na ZŠ Ul. odborárska, Mgr. Martina Javorová, 
učiteľka anglického jazyka a náboženskej výchovy, 
Spojená škola sv. Jozefa (ZŠ), Mgr. Dagmar Matiszo-
vá, učiteľka spevu, ZUŠ Juraja Kréna, Mgr. Jozef Ši-
šovský, učiteľ výtvarného odboru ZUŠ J. Kréna, Viera 
Tulisová a Jarmila Piskláková, učiteľky MŠ, elokované 
pracovisko Dibrovova ul., Ing. Marta Murgašová, 
učiteľka strojárskych odborných predmetov, SPŠ, 
Bc. Oľga Hrabovská, majsterka odbornej výchovy, 

SOŠ obchodu a služieb, RNDr. Zuzana Krajčovico-
vá, učiteľka matematiky a fyziky, Gymnázium M. R. 

Štefánika, Mgr. Marianna 
Guzmická, učiteľka biológie 
a chémie, Gymnázium M. 
R. Štefánika, Mgr. Erika 
Turzíková, učiteľka 1. st. ZŠ 
Spojená (špeciálna) škola 
Ul. J. Kollára 3 a Mgr. Jana 
Klbíková, riad. Centra peda-
gogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, 
Športová ul.

Prítomní ocenení si pre-
vzali diplomy a kvety vďaky 
za ich záslužnú prácu vo 
výchove a vzdelávaní detí 
a mládeže a po ofi ciálnej časti 
zotrvali v družnej debate.

SVETOVÝ DEŇ UČITEĽOV OCEŇOVAL

Na 20. ročníku výstavy Stredoškolák - hrdi-
na remesla  si na vyhodnotení  systému duálneho 
vzdelávania z rúk  predsedu TSK a národného am-
basádora pre odborné vzdelávanie a prípravy pre  r. 
2018 v jednej osobe prevzali ocenenie tri župné ško-
ly, medzi nimi aj novomestská Stredná priemyselná 

škola. Z rúk J. Bašku si prebrali ocenenia aj autori 
najlepších vystavených exponátov v štyroch ka-
tegóriách. Za Najlepší technický exponát bol vyhlá-
sený priemyselný robot, ktorého ovládali študenti 
ocenenej SOŠ v Starej Turej prostredníctvom 3D 
kamery.          -TSK-

STRETNUTIE SEDEMDESIATNIKOV
V novembri sa uskutoční tradičná akcia 

ZPOZ pri MsÚ v Novom Meste nad Váhom. 
Stretnutie tohoročných sedemdesiatnikov s ve-
dením mesta sa uskutoční 7. novembra o 15,00 h 
v spoločenskom dome.

STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

TSM v Novom Meste nad Váhom v dňoch 5. 
až 16.novembra pristavia veľkoobjemové kontaj-
nery na objemný odpad.

5. novembra: Železničná, Dolná, Slnečná, 
Letná, Stredná, Fándlyho. 6. novembra: Brigád-
nická, Lipová, Budovateľská, Vysoká a Vinohrad-
nícka. 7. novembra: Jilemnického, Sasinkova, F. 
Kráľa a Bratislavská. 8. novembra: Jánošikova, 
Lesnícka, Kamenná, Javorinská a Škultétyho. 
9. novembra: Vajanského, kpt. Uhra, Kmeťova, 
Tehelná, Mnešická, Tušková a Turecká. 12. no-
vembra: Severná, O. Plachého, Kukučínova, Ru-
žová, Čulenova a Izbická. 13. novembra: Hečkova, 
Sadová, Tajovského, Severná, Záhradná a Kve-
tinová. 14. novembra: Považská, Tematínska, 
Karpatská, SNP a Kpt. Nálepku. 15. novembra: 
Dibrovova, Hollého, Dr. I. Markoviča, D. Štubňu 
a Partizánska. 16. novembra: Športová, Južná, 
Čachtická a Benkova.
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Záver septembra v našom meste tradične patrí 
výnimočnému podujatiu Dúha v srdci. Benefi čný kon-
cert, ktorý sa konal 23. septembra v Spoločenskom 
dome MsKS už po siedmykrát, prilákal množstvo 
detí a mládeže s hendikepom z TSK. Tento koncert sa 
pripravuje predovšetkým pre nich. No otvorené dvere 
mali aj zdravé deti. Tým sa naplnil cieľ organizátorov 
- priblížiť a spojiť tieto dva svety. Tohtoročné lákadlá 
boli veľké. Mená ako Richard Müller, Emma Drobná, 
S Hudbou Vesmírnou, Ľudové mladistvá a Sajfa nad-
chli mnohých a naplnili sálu nadšenými deťmi a mlá-
dežou.

Po ofi ciálnom otvorení podujatia patril mikrofón 
Jurkovi Kohútikovi, ktorý svojou básňou s humorom 
privítal všetkých účinkujúcich. Tento ročník sa na pó-
diu predstavili dve výrazné hudobné osobnosti z No-
vého Mesta nad Váhom: Emma Drobná, ktorá sa hrdo 
hlási k svojmu mestu a Martin Štefánik, zakladateľ 
Ľudových mladistiev. Netradičné spracovanie ľudo-
vých piesní v podaní tejto kapely zaujalo všetkých. 
Dokonalé zladenie skvelých dievčenských hlasov 
a hudobníkov naštartovalo silné emócie v hľadisku aj 
na pódiu. Speváčky aj hudobníci prežívali po prvýkrát 
zážitok, že ich v hľadisku privítali okrem nadšených 
účastníkov aj transparenty s menom skupiny. Pocit 
spontánnosti a uvoľnenia priniesla hudobná skupina 
S Hudbou Vesmírnou, ktorej piesne roztancovali celú 
sálu. Príjemná tanečná hudba a známe skladby spre-
vádzali aj E. Drobnú, čerstvú držiteľku ocenenia Naj-
úspešnejšia mladá autorka, udeľovaného SOZ-ou. 
Mladšie i staršie publikum si vychutnávalo pohľad na 
mladú úspešnú speváčku a spolu s ňou spievalo via-
ceré známe hity. Najznámejším hudobno-speváckym 
protagonistom podujatia bol R. Müller, ktorý naladil 
komornejšiu atmosféru. Jeho známe hity spolu s ním 
spievala celá sála. Pevnú ruku nad všet-
kým dianím na pódiu držal moderátor 
Sajfa, ktorý zhodnotil podujatie slovami: 
„Som veľmi rád, že som tu mohol byť. Tie-
to deti majú niečo, čo je veľmi inšpiratívne. 
Život im zobral zdravie a ony si to vynahrá-
dzajú v radosti z drobných okamihov. Toto 
je niečo, čo si odnášam z takýchto poduja-
tí – byť vďačnejší za to, že som zdravý, že 
môžem žiť život, aký žijem…“

Benefi čný koncert bol bohatý nielen 
na pestrú hudobnú ponuku. Tancachtiví 
nadšenci sa pred koncertom navnadili pod 
taktovkou zumby tanečníčky Denisy z No-
vého Mesta n. V. Pre tých, ktorí dali pred-

nosť inému pohybu, boli k dispozícii ďalšie možnosti: 
skákací hrad, odrážadlá, veselý aerobik, maľovanie na 
tvár. Tvorivým nadšencom boli k dispozícii zaujímavé 
workshopy. Pletenie s pedigom, maľovanie na tričká, 
drevo a sadrové odliatky, obalu na knihy, výroba vlast-
nej bižutérie. Výzdobu šiltoviek s nadšením prijala 
väčšina návštevníkov. Dobrovoľníci, ktorí sa s plným 
nasadením venovali usmerneniu a pomoci deťom, si 
zaslúžia veľké poďakovanie. Ocenená bola i žiačka 
ZUŠ v St.Turej Karolína Benjanová, ktorej návrh bol 
podkladom na tohtoročný plagát podujatia.

Celé podujatie sa už tradične konalo pod záštitou 
predsedu samosprávneho kraja. Osobnou účasťou 
a taktiež fi nančnou pomocou podujatie podporili 
podpredseda TSK J. Trstenský, aj v zastúpení predse-
du TSK J. Bašku, spolu s poslancom NR SR D. Bubla-
vým, poslankyňou TSK A. Halinárovou, pracovníkmi 
TSK: hlavným kontrolórom R. Horváthom, vedúcou 
odd. sociálnej pomoci E. Nekorancovou, viceprimá-
torkou mesta K. Hejbalovou, spoluorganizátorkami 
podujatia: M. Mrázovou, riad. CSS na Bernolákovej 
ul, Z. Kubrickou, riad. ZpS na Ul. F. Kráľa, J. Bubla-
vou, poslankyňou MsZ v Starej Turej a D. Sekerovou, 
preds. OZ Život s dúhou v srdci.

Aj vďaka tejto fi nančnej pomoci sa darí pripra-
vovať jedno úžasné podujatie, ktoré umožní osobne 
zažiť koncertnú atmosféru deťom, ktoré sa z dôvodu 
svojich zdravotných alebo mentálnych problémov 
len ťažko dostanú na bežný koncert. O to viac sa tešia 
z tejto ponuky a ich radosť a nadšenie sú neopísateľné. 
Počas dňa prežívajú množstvo krásnych emócií, ktoré 
ich hrejú i dlho po podujatí. Ak ste nestihli tento skvelý 
VII. ročník podujatia, nenechajte si ujsť ten ďalší 29. 
septembra 2019!              

    Júlia Bublavá

DÚHA SPOJILA DVA SVETY
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Stredná priemyselná 
škola v Novom Meste nad 
Váhom sa stala spolu so ZŠ 
s MŠ v Pliešovciach a Cirkev-
nou základnou školou v Sabinove súčasťou celosve-
tového programu Microsoft School. Boli sme jednou 
z 2000 škôl z celého sveta a jednou z troch škôl v SR. 
V tomto školskom roku sa k týmto trom školám pri-
dala ďalšia škola zo Slovenska, a to ZŠ Korňa. Sme 
jedinou strednou školou v SR v tomto programe.

Microsoft School je celosvetový program, do 
ktorého sa môže zapojiť akákoľvek škola, ktorá je 
proaktívna, ktorá využíva Microsoft technológie vo 
vzdelávaní a snaží sa cez tieto technológie moderni-
zovať vyučovanie. Napriek tomu, že škola sa sama 
hlási do veľkej technologickej rodiny, účasť v tomto 
programe ofi ciálne schvaľuje korporácia Microsoft 
v USA na odporúčanie Teacher Engagement Ma-
nager v Microsoft Slovakia s.r.o. A tak v septembri 
2017 naša škola bola prijatá do tohto prestížneho 
programu.

Škola v programe Microsoft School je školou 
lídrov, ktorá sa vydala na cestu digitálnej transfor-
mácie a objavovania. Je to otvorená škola, ktorá 

začala transformáciu výuč-
by.

Prečo práve naša ško-
la? Niekoľko rokov aktívne 

spolupracujeme s Microsoft Slovakia. Od r. 2015 
je PaedDr. Jarmila Janisková Microsoft Innovative 
Educator Expert (MIEE) a od r. 2016 je MIEE aj 
RNDr. Anna Homolová. V r. 2016 sa Jarmila Janisko-
vá zúčastnila celosvetovej konferencie E2 - Educator 
Exchange, kde získala so svojím tímom druhé miesto 
v kategórii Strategize. Pravidelne sa zúčastňujeme 
konferencii Microsoftu, dokonca sa aktívne podie-
ľame na jej vzdelávacom programe. Od školského 
roka 2013/2014 sme mali našich žiakov v Štu-
dentskom trénerskom centre (ŠTC) Microsoftu – do 
dnešného dňa v ŠTC študovalo sedem žiakov. Je 
to najviac absolventov z jednej školy na Slovensku. 
Microsoft ponúka nielen vzdelávanie pre žiakov, 
ale aj pre učiteľov. Sú to pravidelné webináre, kde 
učitelia spoznávajú nové technológie a učia sa aj 
ako ich implementovať do vzdelávacieho procesu 
a vzdelávanie cez online kurzy, ktoré sú prístupné 
na https://education.microsoft.com.

PaedDr. Jarmila Janisková

Po rekonštrukcii 48 úse-
kov župných ciest II. a III. tr. 
pokračuje TSK opravou dvoch 
mostných objektov a jedného 
oporného múru. Rekonštrukčné 
práce o.i. prebiehajú na moste 
v Čachticiach v našom okrese. 

Most dlhý vyše 32 metrov sa na-
chádza na krajskej ceste II. triedy 
č. 504 pred vstupom do centra 
obce. „Rekonštrukcia mosta po-
zostáva z úplnej výmeny vozovky, 
vyrovnávacieho betónu, mostných 
záverov a odvodňovačov. Pri opra-

ve sa vymenia chodníky a rímsy, 
zároveň sa vytvorí celoplošná izo-
lácia mosta. Výmenou prejde aj 
kovové zábradlie na moste, ktoré 
nahradí nové. Opravy a spevnenia 
sa dočkajú aj nosné konštrukcie 
mosta,“ upresňuje R. Hladký, po-
verený riadením Odboru dopra-
vy Úradu TSK. Predpokladané 
náklady na rekonštrukciu mosta 
v Čachticiach presiahnu 120 000 
€ s DPH.

Okrem opravy mostov Sprá-
va ciest TSK pracuje aj na rekon-
štrukcii oporného múru na ceste 
III. triedy č. 1204 na Starej Myja-
ve v okrese Myjava v novomest-
skom obvode takmer za 185 000 
€ s DPH.

Ukončenie rekonštrukčných 
prác sa odhaduje do konca no-
vembra.

Mgr. Matej Plánek, TSK

PRIEMYSLOVKA V  PROGRAME MICROSOFT SCHOOL

OPRAVA  MOSTNÉHO  OBJEKTU  V  ČACHTICIACH
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Udalosti spojené so vznikom ČSR a s prijatím 
Martinskej deklarácie 30. októbra 1918 sa na území 
Slovenska neudiali celkom bez problémov a urči-
tých foriem násilia. V Novom Meste n.V. to bolo pre-
dovšetkým nezmyselné krviprelievanie v súvislosti 
so zákazom jarmoku, ktorý sa mal konať v pondelok 
4. novembra 1918. Muselo k tejto tragickej udalosti, 
v ktorej vyhaslo až sedem ľudských životov, dôjsť?

Najskôr sa zdalo, že práve Nové Mesto n.V. by 
mohlo byť príkladom bezproblémového prevzatia 
štátnej moci novomestskými národovcami. Už od 
1. 11. 1918 pod vedením signatára Martinskej dek-
larácie R. Markoviča sa v meste formovala národná 
rada, ktorá bola o krátky čas pripravená nahradiť 
dovtedajšiu štruktúru štátnej a verejnej správy mes-
ta a tiež i celého okresu. Blížiaci sa termín jarmoku, 
ktorý bol stanovený na 4. 11. 1918, však situáciu 
v meste značne skomplikoval. Bolo totiž potrebné 
počítať s tým, že sústredenie väčšieho množstva 
ľudí z okolitých obcí počas jarmoku môže pri ne-
správnom postupe predstaviteľov mesta, ktorí ešte 
patrili k starému režimu, vyvolať vlnu násilia. Dô-
ležitým faktorom, ktorý závažným spôsobom mo-
hol ovplyvniť priebeh udalostí, boli prichádzajúci 
vojenskí navrátilci, ktorí sa netajili protižidovskými 
náladami.

Novomestskí národovci však robili všetko, aby 
títo vojaci hneď po príchode na stanicu pocítili, že 
prišli do inej krajiny ako do tej, z ktorej odchádzali 
na vojnové bojiská. V noci zo soboty na nedeľu ich 
vítal občiansky výbor a novomestské dievčatá im 
pripínali na odev trikolóry. Ponúkli im chlieb, tep-
lý čaj a niektorým vojakom aj fajčivo. V túto noc sa 
neozývala v meste streľba vracajúcich sa vojakov 
a nekonali sa ani iné výtržnosti, ako bolo za po-
sledné dni a noci zvykom, hoci mestom prešlo až 
150 vojakov. V nedeľu ráno zdobili mesto trikolóry 
v slovenských národných farbách a novomestskí 
národovci presviedčali celý deň obyvateľov v okoli-
tých obciach, že sa dá k národnej slobode prejsť aj 
pokojnou cestou bez rabovačiek a nepokojov.

Funkcionári mesta starého režimu mali však 
veľmi ďaleko od toho, aby podobným spôsobom 
upokojovali obyvateľov mesta a obcí. Jarmok jed-
noducho zakázali a celú nedeľu sa radili v Löwy-
sohnovej kaviarni na námestí, akým spôsobom za-
bezpečia poriadok v meste. Podarilo sa im vyzbrojiť 
vojakov maďarskej ozbrojenej stráže, vracajúcich 
sa z Prahy do Maďarska, ktorých požiadali, aby za 

poplatok z obecných peňazí prišli v pondelok so 
zbraňami na námestie. Arogantné správanie ma-
ďarských vojakov hneď po vystúpení z vlaku naru-
šilo dovtedy pokojnú atmosféru v meste. Zaujali 
celú stanicu a dievčatá, ktoré varili pre vracajúcich 
sa vojakov čaj, vyhnali. A tak sa začal napĺňať naj-

horší scenár, aký sa mohol v súvislosti so zákazom 
jarmoku uskutočniť. 4. 11. 1918 už od 7,00 h ráno 
prúdili zo všetkých strán do mesta zástupy ľudí, 
ktorí si chceli kúpiť predovšetkým potraviny. Na 
námestie však vstúpiť nesmeli, pretože ho pri novej 
lekárni (na rohu Ul. Čsl. armády, dnes predajňa te-
lefónneho operátora O2) uzatváral početný kordón 
vojakov.

Preplnené bolo Klčové a tiež i väčšina ulíc 
v meste od novomestského mostu až po námestie. 
Ľudia, medzi ktorými boli aj bývalí vojaci, si nepri-
niesli so sebou zbrane, pretože na jarmoku či v ob-
chodoch si chceli kúpiť predovšetkým potraviny 
nevyhnutné na živobytie. Iskra preskočila vtedy, 
keď ľudia stojaci vpredu, tlačení zadnými radmi, 
sa priblížili ku kordónu vojakov a ozval sa náhod-
ný výstrel. Pokyn k streľbe maďarským vojakom 
dal hlavný slúžny Rákoci. Najskôr to mala byť vraj 
streľba iba na výstrahu, ale vzápätí sa ozvali aj vý-
strely z domov, mierené na ľudí, ktorí sa ocitli na 
námestí. Strieľalo sa najmä z okien Löwysohno-
vej kaviarne. Za pár minút vyhaslo päť ľudských 
životov: slúžny Jozef Kubíny, roľník Jozef Paulech 
z Hrachovišťa, ktorého zastrelili pri Vážnici, keď so 
svojím 12 - ročným vnukom prechádzal námestie 
a chcel si v solárni kúpiť soľ, vojak Martin Kuček 
z Moravského Lieskového, ktorý mienil ísť s boľa-
vými zubami lekárovi, vdova Eva Račková z Nového 
Mesta, ktorá niesla pol litra mlieka pre svoje vnúča-

SMUTNÉ STÉ VÝROČIE NOVOMESTSKÉHO JARMOKU

Námestie v medzivojnovom období. Dom uprostred:  Námestie v medzivojnovom období. Dom uprostred:  
budova Lőwysohnovej kaviarne, z ktorej sa strieľalo budova Lőwysohnovej kaviarne, z ktorej sa strieľalo 
do bezbranných ľudído bezbranných ľudí
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tá. Medzi zabitými bol aj Adam Kopec, roľník z Lubi-
ny. V jednej bočnej ulici boli ešte zastrelení jedným 
maďarským strážnikom dvaja vojaci, Michal Krupa 
a Slávik, obaja z Lubiny. Celková bilancia tohto ma-
sakru bola sedem zabitých ľudí a veľký, nezistený 
počet ranených. Maďarská ozbrojená stráž z obavy 
pred pomstou pobúreného ľudu odišla najbližším 
nákladným vlakom. V meste sa ďalej obával zostať 
aj hlavný slúžny Rákoci, ktorý bol zodpovedný za 
krvavý priebeh udalostí. Avizovaná búrka nepoko-
jov, ktorej sa snažili novomestskí národovci vyhnúť, 
nenechala na seba dlho čakať. Rabovačka začala 
už v podvečerných hodinách. Húfy ľudí z okolitých 
dedín plienili židovské obchody v meste celú noc 
a celý nadchádzajúci deň. Prvé kroky novomestskej 

SNR pri konsolidácii pomerov v prvom týždni exis-
tencie ČSR boli paradoxne namierené proti tým, za 
ktorých novomestskí vlastenci stáli počas rodiacej 
sa národnej slobody. Zastaviť rabovanie v meste sa 
podarilo až na tretí deň po jarmoku. Príchodom 28 
- členného dobrovoľníckeho vojska Sokolov z Uh. 
Brodu sa situácia v meste skonsolidovala natoľko, 
že novomestská SNR mohla 9. 11. 1918 uskutočniť 
svoje prvé zasadnutie. Defi nitívnou bodkou za dra-
matickými udalosťami vyvolanými krvavým jarmo-
kom bol však až príchod čsl. vojska, ktoré z Trenčí-
na priviedla chrabrá dcéra R. Markoviča Mária 10. 
11. 1918. Príchodom vojska sa rozplynula aj hrozba 
zásahu maďarského vojska, ktorý bol aktuálny až 
do toho dňa.        PhDr. Jozef Karlík, historik 

Večer 28. septembra vo výstavnej sieni mest-
ského kultúrneho strediska sa konalo spomienkové 
stretnutie pri príležitosti nedožitých osemdesiatin 
maliara, reštaurátora Viktora Bilčíka, ktorý v No-
vom Meste vkročil na umeleckú dráhu a ktorý bol 
natoľko zrastený s týmto krajom, že ho nosil hlboko 
nielen vo svojom umeleckom vedomí, ale aj v srdci. 
Obecenstvo so satisfakciou prijalo toto oneskorené 
jubilejné stretnutie s maliarom, ktoré ho predsta-
vilo ako komplexnú a zaujímavú osobnosť. Zatiaľ 
čo príbuzní (manželka, sestra, syn Boris - na foto) 
a niektorí priatelia vytvorili v debate až strhujúci 
obraz skromného a dobrého človeka, jeho novo-
mestskí výtvarní kamaráti a kolegovia (sochári M. 
Struhárik, J.Šicko, maliari J. Mikuška, J. Malotová, 
E. Harmadyová či V. Polák) uviedli prítomných do 
tajov ich spoločného umeleckého sveta, ich spo-
lunažívania i častých stretnutí…

Snáď najzaujímavejším vystúpením večera sa 
predviedol jeden z najerudovanejších slovenských 
kunsthistorikov a výtvarných kritikov PhDr. Bo-
humír Bachratý, PhD. Jeho chápajúci a sugestívny 
príhovor o Bilčíkovej tvorbe, ale aj jeho pohľad na 
mimoriadne výtvarné aktivity v meste (Návraty 
do Nového Mesta nad Váhom), na umelecko-his-
torické súvislosti prítomných zaujal natoľko, že ho 
odmenili dlhotrvajúcim aplauzom.

Život V. Bilčíka si ťažko možno predstaviť bez 
poľovníctva. Rovnako si ťažko možno predstaviť 
život poľovníctva bez neho. Od útleho detstva ho 
tiahlo k prírode, k lesu, od útlej mladosti ho formo-
valo poľovníctvo, a to najmä v Novom Meste, kde 
vyrastal a dospieval. Svoj revír poznal ako vlast-

nú dlaň, on nechodil ani tak loviť, ako sa stretávať 
s pohľadom nemých tvárí, pozorovať a vziať si čo 
najviac pre tvorbu. Jeho maliarska tvorba vyrastala 
predovšetkým z tohto prostredia. Poľovníctvo mu 

bolo teda témou, aj spásnym útulkom v nedobrých 
chvíľach. Nielenže koncom augusta našli pre neho 
miesto vo Svätom Antone a uviedli ho do Siene úcty 
a slávy slovenského poľovníctva, ale uctili si ho aj 
jeho „rodní“ novomestskí poľovníci. Je až symbo-
lické, že mladučký Marek Krchňavý odtrúbil halali 
na pamäť skvelého človeka, umelca i poľovníka.

Spomienka na V. Bilčíka bola prvým podujatím 
v rámci Návratov do Nového Mesta nad Váhom. Po-
chopiteľne, nikto si nemohol všimnúť žiadnu zme-
nu, najmä to, že bolo prvým… Všetko prebiehalo 
totiž tak, ako pred rokom, pred dvoma, pred desia-
timi: to isté miesto, to isté podujatie, ten istý účel, 
identické obecenstvo sa možno až rovnako dôverne 
pozná s rovnako identickými účinkujúcimi. Návra-
ty sa teda stretli s Návratmi…Vysvetlím:

Od Návratov k Návratom
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Keď pred možno viac než štyr-
mi desaťročiami sochár M. Struhá-
rik priam donkichotsky prechádzal 
od dverí k dverám a presviedčal, že 
by bolo dobre zorganizovať čosi ako 
návrat márnotratných synov a dcér 
do Nového Mesta nad Váhom, má-
lokto veril, že sa nájde živná 
pôda pre tento korienok. 
A hľa, našlo sa pochopenie 
aj podpora. Až z toho ko-
rienka vyrástol dnešný ko-
šatý strom Návratov, ktorý 
pri dobrej opatere dokáže 
ďalej košatieť. K tejto snahe 
sa pridali desiatky osobnos-
tí súčasného výtvarného 
umenia (A. Drobná – Golia-
šová, A. Goliaš, V. Bilčík, I. 
Vychlopen, K. Ondreička, 
P. Ondreička a i) a stali sa 
jedným z najvýznamnejších, a vari 
najvýznamnejším fenoménom kul-
túry v regióne. Za pôsobenia akad. 
mal. J. Mikušku na poste riaditeľa 
MsKS sa umelecké zoskupenie 
Návraty rozrastalo, usporadúvali 
sa pravidelné výstavy, vytvoril sa 
zbierkový fond a na pôde MsKS sa 
založila Galéria P. Matejku, v ktorej 
sa prezentujú diela profesionálnych 
výtvarníkov - návratistov. Aj pod 
novým vedením tradícia a aktivity 
Návratov úspešne pokračujú.

Návraty sa nemenia, mení sa 
len štatút, pretože rozvoj a nárast 
ich členov si to vyžaduje. Namiesto 
združenia, ktoré pôsobilo pod egi-
dou domu kultúry, sa stáva občian-
ske združenie (OZ) registrované na 
MV SR. Má svoje riadiace orgány, 

adresu, bankové konto. Skrátka, 
všetky náležitosti, ako má OZ mať, 
svojich spolupracujúcich partnerov 
(predovšetkým MsKS v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta), ktorých 
budeme prosiť o pomoc, aj plán 
našich aktivít. A tie opäť budú pre-

dovšetkým výtvarné, v rámci tra-
dícií tejto našej lokality, ktorá ich 
podnecuje a duchovne spája. My 
starší, ktorí sme tu už neuveriteľ-
ne dlho, trochu sa uhneme z cesty 
a odovzdáme priestor tým, ktorí 
majú viac energie, rozhľadu a majú 
za povinnosť prinášať aj viac oča-
kávaní. My sme si s akad. soch. M. 
Struhárikom povedali, že je dobre 
odísť včas a nečakať, kedy nás začnú 
vyháňať. Budeme však čakať, kedy 
nás tí mladší ešte pozvú k (pracov-
nému) stolu, aby sme mohli byť stá-
le niečím nápomocní…

V. Bilčík otvoril éru nových Ná-
vratov. V mene tých, ktorí budú ko-
ordinátormi, chcel by som vysloviť 
nádej, že dôvera verejnosti pretrvá. 

Milan Resutík

OTCOVI
( k 1.výročiu úmrtia)

Keď spod hrude zeme
presvitne srdce,
slnko prikloní
vrelú tvár ku mne.
Hľa, môj otec!

Pred rokom 
peľ prvých podbeľov
mäkčil tŕňovú korunu.
Tiché dobro
ponáhľalo sa do neba.
Aspoň otcov anjel,
kiež by mi ostal!
Len obrys biely
pietne onemel
pri bráničke z krušpánu.
Hľadeli sme vedno
za poéziou milej duše.

Skoro celý rok
kvitli skorocely.

Vložila som teraz do básne
kvet lisovaný nádejou,
do prítomného času.

V otcovom náručí
vlasom strieborným
pretkané moje sny,
rokmi sa budú rozpletať 
stopy lásky.

Darina Miškovičová, 
členka LK APROPO

VIETE O TOM, ŽE ...
... v novembri pred  

piatimi rokmi sa  uskutoč-
nilo slávnostné otvorenie 
zrekonštruovanej sály 
MsKS? Táto investícia 
mesta priniesla divákom 
príjemnejšie a kultúrnejšie 
prostredie, komfortnej-
šie sedenie a sledovanie 
programov v sále MsKS 
s kapacitou 290 sedadiel.Fotografi e: Mgr. V. Polák
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Hoci mnohí bývalí vynikajúci slovenskí karika-
turisti sa rekvalifi kovali, zachovalo sa u nás zdravé 
jadro, ktoré tvorí a rozvíja tento druh umenia. Para-
doxne, viac v zahraničí.

Jedným z posledných mohykánov z generačne 
odchádzajúcich karikaturistov je Novomešťan Vla-
dimír Pavlík, ktorý zabodoval so svojím kresleným 
humorom vo svete.

Súťaž v Číne sa tematicky zameriavala na ochra-

nu životného prostredia (zelený svet). Zúčastnilo 
sa jej 375 karikaturistov z 36 krajín s vyše tisíckou 
kresieb. Z nich udelili päť hlavných a 10 čestných 
ocenení. Okrem iných aj riaditeľovi Novomestské-
ho ostňa.

Vladimír Pavlík z nášho mesta získal v dvoch 
súťažiach po jednej z cien!

- Ocenenie chápem ako veľký úspech, veď ide 
o prestížnu vec, pretože svetová konkurencia je ob-
rovská. Na zamyslenie stojí iba to, že porota si musí 
všimnúť a vybrať nejakú kresbu z toho množstva 
hodnotených prác. Ocenený obrázok tak musí spĺňať 
niekoľko základných kritérií, ako sú výtvarné spraco-
vanie, myšlienkové obsiahnutie k danej téme a podob-
ne, - povedal autor.

Druhé vysoké ocenenie tento úspešný sloven-
ský humorista získal aj v Holandsku na súťažnom 
festivale začiatkom tohto roka v holandskom meste 
Flushing s témou THE ART OF RESISTANCE - boj 
karikaturistov ceruzkou.

Do súťaže prišlo 1781 kresieb zo 76 štátov. Z vy-
braných 200 kresieb udelili tri hlavné ceny, deväť 
čestných cien, z ktorých jednu dostal V. Pavlík. 

Milan Kupecký

USPEL V SILNEJ MEDZINÁRODNEJ KONKURENCII

MARTIN KOLESÁR

8
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10. novembra si zvolíme primátora mesta a poslancov MsZ

KOMUNÁLNE VO BY 2018
Vo volebnej prílohe okrem informácii 

o volebných obvodoch, okrskoch a miestnos-
tiach, kde oprávnení voli i budú voli  „hla-
vu“ mesta a mestský poslanecký zbor, vám 
predstavíme kandidátov na primátora mesta 
v nadchádzajúcich vo bách do orgánov samo-
správy obcí 10. novembra.

Mestská volebná komisia zaregistrovala 
troch kandidátov pre vo by primátora mesta 

Sú to: (v abecednom poradí): 1. JUDr. Vla-
dimír Fra o, LL.M., 41 r., advokát, zástup-
ca primátora, Slovenská národná strana, 
2. Ing. Jozef Trstenský, 58 r., primátor mes-
ta, Smer – so ciálna demokracia 3. JUDr. 
Filip Vavrin ík, 33 r., advokát, podnikate , 
nezávislý kandidát. Ob ania s právom voli  si 
budú vybera  25- lenný mestský poslanecký 
zbor spomedzi 64 kandidátov na poslancov.

KDE BUDEME VOLI
VOLEBNÝ OBVOD . 1: volebný okrsok .1, 

volebná miestnos  (VM): ZŠ kpt. Nálepku 12. 
Ul.: Ctiborova, Fándlyho, Južná, Ko ovská, 
Krátka, Kr méryho, Pieš anská, Tichá, Vyso-
ká, Zelená; volebný okrsok .2, VM: ZŠ kpt. 
Nálepku 12. Ul.: Banská, Bo ná, Brigádnická, 
Budovate ská, Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, 
Krajná, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, 
Priemyselná, Samuela Jurkovi a, Slne ná, 
Stredná, Vinohradnícka, Železni ná. Zvolení 
budú 4 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD ÍSLO 2: volebný okrsok 
.3, VM: ZŠ Tematínska 1. Ul.: Tematínska, 

Ulica Viktora Bil íka; volebný okrsok .4, 
VM: Bilingválne gymnázium, Štúrova 31. Ul.: 
Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Fra a Krá-
a, Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Sväto-
plukova, Šoltésovej. Zvolení budú 3 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD . 3: volebný okrsok .5, 
VM: SOŠ Jánošíkova 4. Ul.: Cádrova, Dub-
ekova, Hrušovského, Jánošíkova, Kamen-

ná, Kuzmányho, Lesnícka, Med anského, 
Moyzesova, Po ovnícka, Pyšného, Riznerova, 
Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova; 
volebný okrsok .6, VM: SOŠ Weisseho 1. 
Ul.: J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, 
Ul. gen. Ivana Institorisa; volebný okrsok .7, 
VM: SOŠ Weisseho 1. Ul.: Javorinská, SNP. 
Zvolení budú 5 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD . 4: volebný okrsok .8, 
VM: ZUŠ Štúrova 31. Ul.: achtická, Jesen-
ského, Jilemnického, M. R. Štefánika, Michala 
Chrásteka, Nová, Škultétyho, Štúrova; voleb-
ný okrsok . 9, VM: klub dôchodcov 1. mája 

12. Ul.: 1. mája, sl. armády, D. Štub u, Hur-
banova, J. Hašku, J. Weisseho, Júliusa Gábri-
ša, Komenského, Námestie slobody, Obran-
cov mieru, Palkovi ova, Partizánska, Petra 
Matejku. Zvolení budú 3 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD . 5: volebný okrsok 
.10, VM: MsKS, Hviezdoslavova 4. Ul.: Ben-

kova, Dibrovova, Dukelská; volebný okrsok 
.11, VM: MŠ Hviezdoslavova 12. Ul.: Hollé-

ho, Hviezdoslavova, Inovecká, Kme ova, Kpt. 
Uhra, Železni ný uzol. Zvolení budú 3 poslan-
ci.

VOLEBNÝ OBVOD ÍSLO 6: volebný okrsok 
.12, VM: SPŠ Bzinská 11. Ul.: Bzinská, He -

kova, Kl ové, Kuku ínova, Ondreja Plachého, 
Royova, Severná, Tajovského, Ul. Mirosla-
va uržu, Ul. Janka Bernovského; volebný 
okrsok .13, VM: bývalé TSM, Kl ové 34. 
Ul.: A. Sládkovi a, Dr. I. Markovi a, Holuby-
ho, Vajanského, Záhradnícka. Zvolení budú 3 
poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD . 7: volebný okrsok .14, 
VM: ZŠ Odborárska 10. Ul.: Košikárska, Mali-
novského, MESTO Nové Mesto nad Váhom, 
Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Tren ian-
ska, Zelená voda I, Zelená voda II; volebný 
okrsok .15, VM: ZŠ Odborárska 10. Ul.: 
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, ulenova, 
Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, . 
Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, 
Pod zvonicou, Po ná, Pri Klane nici, Pri vode, 
Pri záhradách, Rie na, Ružová, Sadová, Slo-
vanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, 
Záhradná. Zvolení budú 4 poslanci. 



JUDr. VLADIMÍR FRA O, LL.M.

Vladimír Fra o sa narodil v Tren íne 3. 
augusta 1977. Vyrastal v Bošáci ako najstarší 
z troch bratov. Po ukon ení základnej školy 
nastúpil na Gymnázium M. R. Štefánika v No-
vom Meste nad Váhom. Vždy ho lákalo prá-
vo. Výchova rodi ov, kedy mu otec vštepoval 
estnos  a mama poriadok, mohla by  jedným 

z dôvodov, pre o ho úcta k zákonom priam 
fascinovala.

V roku 1995 za al štúdium práva na Uni-
verzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 
2000 zložil štátnu skúšku a ako jeden z pos-
ledných absolvoval základnú vojenskú službu 
v Novom Meste nad Váhom.

Po deviatich mesiacoch nastúpil do za-
mestnania ako vyšetrovate  Krajského riadi-
te stva Policajného zboru v Tren íne.

Popri práci absolvoval doktorandské štú-
dium ukon ené titulom JUDr. a taktiež pred-
nášal na Univerzite A. Dub eka pracovné 
právo. 90 % jeho externých študentov bolo 
starších než on. Na jar 2004 zložil advokátske 
skúšky a za al pracova  ako advokát.

Popri práci sa rozvíjal i súkromný život. Po 
tom, o sa oženil s manželkou Lenkou, usadili 
sa v Novom Meste nad Váhom. Sú kres ania 
a svoje dve krásne dcéry a syna vychovávajú 
v láske a úcte. Popri rodine a práci sa s man-
želkou venujú množstvu dobrovo níckych ak-

tivít. Jeho koní kom je cyklistika, ktorá je pre 
neho priam váš ou.

Vladimír bol do roku 2013 apolitický, ale 
vždy pronárodne zmýš ajúci. Úctu k vlastnej 
krajine, k mestu, k u om vníma ako jedinú 
cestu k tomu, aby nás mali v úcte iné krajiny, 
iné mestá a iní udia. Štúdiom životopisov 
Milana Rastislava Štefánika a histórie našej 
republiky vždy uznával SNS ako nadpolitickú 
inštitúciu. V roku 2013 do nej vstúpil, a tým 
aj do sveta politiky. V roku 2014 bol zvolený 
do mestského zastupite stva ako poslanec. 
V roku 2017 sa stal zástupcom primátora 
v Novom Meste nad Váhom.

V tom istom roku bol zvolený za poslan-
ca Tren ianskeho samosprávneho kraja. Tu sa 
mu podarilo získa  podporu pre neziskové or-
ganizácie Nového Mesta nad Váhom.

Pôsobením na úrade nadobudol pre-
sved enie, že rozvoj mesta sa môže robi  
aktívnejšie. Moderné technológie, opera né 
programy a výzvy sú to, o naše mesto môže 
využíva , a sta  sa tak moderným mestom 21. 
storo ia. Zastáva názor, že mesto musí rás  
a nie by  len udržiavané, preto sa stretáva 
s odborníkmi v daných oblastiach, aby vízie 
neboli len prázdnymi s ubmi, ale realizova-
te nými projektmi. Nové Mesto nad Váhom 
vníma ako mesto s ve kou perspektívou, kto-
rú treba uchopi  a vytvori  miesto, kde bude 
dobre všetkým generáciám. Kde bude ak-
tívny program pre udí v núdzi „Od pomoci 
k svojpomoci“ a kde produktívni udia budú 
ma  kvalitné zázemie i priestor na oddych 
a relax. Na tieto projekty má energiu, rozh ad 
i skúsenosti.

Slušnos  a diplomacia sú mu vlastné. 
Váži si udí, ktorí pracujú, alebo pracovali pre 
mesto, ale tiež vie, že už teraz je as na zmenu.

Nemôžeme aka  alšie štyri roky!

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA MESTA

KANDIDÁT NA 
PRIMÁTORA MESTA .1
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M. CAMOLETTI: TRI LETUŠKY V PARÍŽI 

VEČERNÝ KONCERT

Do 14. decembra vo výstavnej sieni MsKS 
si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť 
jubilejnú výstavu novomestského rodáka - ná-
vratistu akad. sochára Jána Šicku.

VÝSTAVA

12. novembra o 18,00 h MsKS v sále uvedie 
francúzsku komédiu.

Úspešný parížsky architekt, ktorý je odpor-
com monogamie a zároveň fanúšikom letušiek, 
si udržiava spoločnú domácnosť s tromi snúbe-
nicami súčasne. Všetky sú letušky, každá z inej 
leteckej spoločnosti, preto si svoj milostný život 
usporiada presne podľa letového poriadku. Ži-
vot si užíva plnými dúškami – dva dni v týždni 
vždy s inou zo svojich snúbeníc. A v nedeľu má 
voľno. Všetko funguje priam ideálne. Avšak iba 
do chvíle, kým v letovom poriadku nenastanú 
zmeny. Jedno lietadlo prilieta skôr, druhé musí 
odletieť neskôr a starostlivo plánovaný rozvrh 
sa rúca ako domček z karát. Do toho všetkého 
sa k architektovi nasťahuje starý kamarát zo 
štúdií a kolotoč bláznivých situácií sa môže za-
čať.

V réžii E. Kudláča hrajú: V. Ráková, H. Mič-
kovicová. I. Kubačková, M. Breinerová, R. Stan-
ke a J. Dobrík.

Vstupenky po 17 € si môžete zakúpiť online 
na www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel.: 
032 2856921.

27. novembra o 18,00 h vo výstavnej sieni 
MsKS sa uskutoční druhý koncert jesenného 
abonentného cyklu, na ktorom budú účinko-
vať: fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny 
virtuóz Ladislav Fančovič. Umelecké slovo: U. 
Ulmann.

Na koncerte odznejú skladby: Edward Ha-
gerup Grieg: Sonáta č.3 c mol pre husle a klavír, 
op.45: Allegro molto ed appassionato, Allegretto 
espressivo alla Romanza a Allegro animato.

Eugen Suchoň: Sonáta pre husle a klavír As 
dur op.1 (1929 - 1930): Allegro ma non troppo, 
Lento a Allegro vivo pri príležitosti 110. výročia 
maestrovho narodenia.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolupráci 

s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 pokra-
čuje v projekte Bezplatnej právnej poradne.

Najbližšie termíny stretnutia s advokátom sú 
8. a 28. novebra o 17,00 h v MsKS.

JÁN ŠICKO – SOCHY

Z verejných zdrojov tento koncert podporil 
Fond na podporu umenia

Na 3. decembra o 19,00 h v sále MsKS pri-
pravujeme vianočný koncert skupiny SOKO-
LY, ktorá zožala veľký úspech na 39. Novomest-
skom jarmoku. Ide o kapelu, ktorá sprevádza 
O. Kandráča. Vstupné: 10 €.

MsKS od októbra organizuje VÝTVARNÝ 
KURZ PRE DOSPELÝCH. Jeho prvá časť po-
trvá do januára 2019. Ďalšia časť kurzu bude od 
februára do mája 2019.

Lektorkou kurzu, ktorý prebieha 2-x me-
sačne po tri vyučovacie hodiny od 18,15 do 
20,30 h v klubovni MsKS, je Mgr. Eva Harma-
dyová. Pod jej odborným vedením záujemcovia 
prenikajú do tajov výtvarného umenia a jeho 
jednotlivých odvetví, štýlov a techník.

PRIPRAVUJEME: KONCERT HS SOKOLY

VÝTVARNÝ KURZ PRE DOSPELÝCH
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Pondelok
Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
OZ G35 – Klub chorých na SM
12. 11. o 14,00 h
Druhý utorok v mesiaci
13. 11. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Štvrtok od 18,00 h – Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

Pondelok
16,15 a 18,00 h joga
18,30 h brušné tance
18,30 h cvičenie pre ženy

Spoločenský dom
Streda
17,00 h a 18,15 h joga
18,15 h  (14. a 28.11.)           výtvar. kurz 
  pre dospelých
18,30 h latino tance
18,30 h cvičenie pre ženy 

Spoločenský dom

Štvrtok 16,15 a 18,00 h jogaKU
RZ
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Po výbornej odozve na divadelné predstavenie 
A čo ja, láska? s rovnakými pocitmi z MsKS odchá-
dzali aj návštevníci dvoch neprofesionálnych podu-
jatí z polovice októbra.

Spomienky na staré Nové Mesto, jeho vtedaj-
šiu atmosféru, ľudí a udalosti do knižnej podoby 
pretavil Novomešťan Milan Hurtík. Prezentáciu 
jeho knižky Keď hodiny išli tak krásne pomaly spre-
vádzalo čítanie príbehov z nášho mesta v prednese 
J. Kincela a E. Berkovej, moderátorky podujatia, tiež 
hudba a spev v interpretácii M. Hurtíka, D. Malotu, 
P. Roháčkovej - Plavinovej a ďalších hudobníkov. Po 
tom, čo knižku vodou z Váhu vyprevadili na cestu 
jej autor M. Hurtík, J. Janiska, ktorý ju ilustroval 
a P. Macko, ktorého fi rma knižku, i vďaka príspevku 
mesta, vydala, sa hlavný protagonista večera doč-

kal prekvapenia v podobe nečakanej prítomnosti K. 
Cabalovej, ktorá si spolu s ním zaspievala.

Ďalší deň sme sa pásom básní, veselého rozprá-
vania, vtipov, pesničiek a tancov z Nového Mesta 
preniesli na myjavské kopanice. Poetická scéna DG 
pod režijnou taktovkou D. Arbetovej, tiež autorky 
scenára (spolu s M. Pašmíkom), pripravila veselý 
i poučný, zábavný a milý večer o slivkách, a najmä 
o slivovici so spontánnou reakciou publika. Posta-
rali sa o to účinkujúci: D. Arbetová, P. Bako, K. Erik-
sson, K. Godálová, I. Chlebík, J. Kazda, B. Kincelová, 
M. Pašmík, E. Seléšiová a DFS Čakanka.

Vo švíkoch praskajúca „21- ka“ a dlhotrvajúci 
potlesk sú prísľubom toho, že pásmo: Zbjérali zme 
slifky aj beličky… sa v novembri dočká svojej reprízy.

Foto: Mgr. V. Polák

O STAROM NOVOM MESTE I SLIVOVICI



ING. JOZEF TRSTENSKÝ

Vážení spoluob ania,
predseda NR SR stanovil termín nových 

komunálnych volieb na 10. novembra, ke  
budete ma  možnos  svojím hlasovaním roz-
hodnú  o alšom smerovaní nášho mesta. 
Rozhodol som sa opä  kandidova  na post 
primátora mesta a pokra ova  v zmysluplnej 
práci.

Najmä pre tých mladých nie o málo 
o sebe. Mám 58 rokov a celý svoj život som 
žil v našom meste. Vyštudoval som Vysokú 
školu ekonomickú v Bratislave. Postupne som 
pracoval v bývalej Vzduchotechnike, a.s., na 
ekonomickom úseku, neskôr na Da ovom 
úrade v Novom Meste nad Váhom ako kon-
trolór dane z príjmov právnických osôb. Od 
roku 1996 zastávam funkciu primátora mesta.

Som ženatý od roku 1997 a s manželkou 
ubomírou máme dcéru Timeu.

Celú mlados  som aktívne hrával futbal za 
tunajší Považan a okrem toho som robil aj iné 
športy. Mám rád dobrú hudbu, hlavne dycho-
vú a aj dobrých, slušných udí.

Viem, že s úbi  sa dá všetko, a preto 
som vo svojich predchádzajúcich volebných 
programoch s úbil vždy len reálne, konkrétne 
veci, o ktorých som bol presved ený, že ich 
dokážem splni .

Naše mesto, pod mojím vedením, sa vždy 
snažilo hospodárne naklada  so zverenými 
 nan nými prostriedkami tak, aby sme sa ne-

museli zbyto ne zadlžova . Dôkazom toho je 
aj skuto nos , že nás nezávislý ekonomický 
inštitút INEKO vyhlásil v rokoch 2014, 2016 
a 2017 za najlepšie hospodáriace mesto na 
Slovensku.

Osobne ma teší i skuto nos , že mi celo-
slovenský informa ný portál SLOVAKREGION 
na základe verejného hlasovania udelil cenu 
Primátor Slovenska 2017.

V minulosti sme si vždy stanovili pre každé 
volebné obdobie priority, pretože nie všetko 
sa dá urobi  naraz. Na ich splnenie sme si vždy 
dokázali našetri   nan né prostriedky tak, aby 
sme nezadlžovali naše mesto do budúcnosti, 
a tak je to i teraz.

Vo svojom volebnom programe na r. 2018 
- 2022 som si stanovil priority, na splnení kto-
rých budem pracova  a z plnenia ktorých sa 
budem zodpoveda  ob anom nášho mesta.

Dôraz budem klás  na splnenie nasledu-
júcich priorít:
- vybudovanie verejného kúpaliska a rozvoj 

infraštruktúry na Zelenej vode,
- budovanie cyklistických chodníkov 
 a cyklotrás,
- výstavba nájomných bytov a alší rozvoj 

sociálnych služieb pre ob anov mesta,
- rekonštrukcia budov v majetku mesta 

v centrálnej mestskej zóne,
- moderné, bezpe né a zelené mesto pre 

všetkých,
- vytvorenie podmienok pre zmysluplné trá-

venie vo no asových aktivít mladých udí.
Prominentní ekonómovia z celého sveta 

sa zhodli v tom, že v blízkej budúcnosti dôjde 
k zastaveniu sú asného pozitívneho hospo-
dárskeho rozvoja, zníži sa tempo rastu hrubé-
ho domáceho produktu a môže sa v nejakej 
podobe zopakova  hospodárska kríza z roku 
2008. Mestá aj obce musia by  pripravené aj 
na takýto vývoj.

Napriek tomu si myslím, že volebný 
program na roky 2018 - 2022, ktorý som Vám 
predložil, je reálny a splnite ný.

Vážení spoluob ania,
dúfam, že v nasledujúcich komunálnych 

vo bách si vyberiete zodpovedného, skú-
seného a odborne zdatného primátora, ale 
i poslancov mestského zastupite stva, ktorí 
dokážu splni  svoje s uby.

Nerozde ujem, spájam, nes ubujem, ale 
robím. Som Novomeš an telom i dušou.

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA MESTA



PRE O KANDIDUJEM?  

Pretože musíme bojova  za to, na om nám 
záleží. 

Rozhodnutie vstúpi  do komunálnej politiky 
bolo u m a vecou potreby zmeni  prístup 
mesta k nám ob anom, po úva  a rieši  
bežné aj dlhoro né neriešené problémy. 
Len otvorená komunikácia a pozitívny 
prístup dokážu urobi  naše mesto lepším. 
Narodil som sa a žijem v Novom Meste nad 
Váhom (s malými prestávkami) už 33 rokov 
a preto ho oprávnene môžem volaj aj 
mojím mestom. Životom mimo nášho 
mesta som oraz viac vnímal rozdielnu 
kalitu životnej úrovne v našom meste oproti 
iným. Nemožno poprie  doterajší rozvoj 
mesta, no okresné mesto s tak výbornou 
strategickou polohou má na viac, ove a 
viac. Roky sa neinvestuje do h adaní lepších 
alternatív než len výrobných fabrík, do 
kvality vzdelania, do kultúrneho života 
mesta a tiež do dnes už základnej 
ob ianskej vybavenosti. Dlhé roky som sa 
iba s ažoval na prístup mesta, používanie 
dvojitého mestra a predražené mestské 
projekty (asi najvýraznejšie to bolo cite né 
pri výstavbe Zimného štadióna). Úpadok 
Zelenej vody a desa ro né ahanie za nos o 
výstaveb aquaparku bol pre m a tým 
posledným impulzom. Žial sú asné vedenie 
už dávno stratilo dych a energiu h ada  
nové cesty, nena úva nám ob anom a 
slepo si rozhoduje o tom, o vraj 
potrebujeme. 

Verím si a veria mi udia okolo m a, 
preto kandidujem za primátora Nového 
Mesta nad Váhom.

Kandidát na primátora JUDr. Filip Vavrin ík  
KDE JE VÔ A, JE AJ CESTA

Môj volebný program je výnimo ný v tom, 
že som sa zaviazal ku konkrétnym verejným 
záväzkom, teda dal som verejný prís ub, že 
vybudujem kúpalisko do leta 2020, po as 
4 rokov vybudujem 200 nájomných bytov 
pre rodiny a ob anov v núdzi, v roku 2019 
v y b u d u j e m k l i e n t s k é c e n t r u m s 
bezbariérovým prístupom a posilním 
sociálny odbor mesta. 

Mojou víziou je  pomocou širšej palety 
kultúrnych podujatí vytvori  lepš ie 
komunitné vz ahy, aby sa Novomeš ania 
stretávali, zaujímali sa o seba a podporovali 
navzájom. Verím, že základom dobre 
fungujúcej spolo nosti sú deti, preto 
vytvorím dobré podmienky pre ich 
vzdelanie, šport a kultúru, aby mali 
možnos  v dospelosti uspie .  

GENERA NÁ VÝMENA MÔŽE  NÁŠMU
 MESTU POMÔC  OPÄ  VNÍMA  NAŠE 
POTREBY A PRINIES  NÁM I MESTU

 LEPŠIE MOŽNOSTI
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Súčasť vášho domova

www.zse.sk 

Teplo
so zárukou

Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti s účinnosťou od 1. 1. 2017 v cene 
za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba za odobratý plyn od tarify D2 a platí počas prvých 12 kalendárnych 
mesiacov po podpísaní Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou. 

Nové Teplo so zárukou
o stupeň úspornejší domov
 Tepelné čerpadlá aj na splátky
 Inteligentné hlavice nemeckej kvality
 Výhodnejší plyn oproti SPP až o 10 %

Vseob_Novomestsky spravodajca_125x170mm_12.10.indd   1 10.10.2018   15:34
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OTVÁRAME  2. NOVEMBRA O 8,00 h!

NAJVÄ ŠIE O NÉ CENTRUM 
V  M E S T E !

450 M² STAROSTLIVOSTI O ZRAK
ODBORNÝ PERSONÁL

NEKONEČNÝ VÝBER  DIOPTRICKÝCH RÁMOV
A OKULIAROVÝCH  ŠOŠOVIEK

PREDAJ KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK
DOPLNKOVÝ TOVAR

VYŠETRENIE ZRAKU NA PREDPIS
 OKULIAROV A ŠOŠOVIEK

MERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU
KONTROLA PREDNÉHO SEGMENTU OKA

A INÉ

OTVÁRACIE HODINY:  
PONDELOK AŽ PIATOK   8,00 – 17,00 h | SOBOTA  9,00 – 12,00 h
KDE NÁS NÁJDETE? MALINOVSKÉHO  21 | OPROTI PALME 
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | KONTAKT: 0948 326 327
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DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 

(bývalé tlačiarne Tising) s ponukou servítkov, sviečok, 
dekorácii, aranžmánov, jednorazového riadu. Svadobná 
výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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Po - Pia 
 5:30 - 18:00 h        

Sobota 
5:30 - 13:00 h
t. .: 771 60 34

www.tiknovemesto.skwww.tiknovemesto.sk
20. júna vstúpila do platnosti novela zákona 

o katastri nehnuteľností a o zápise práv k nehnuteľ-
nostiam (ďalej len „zákon“). Novelizovaná právna 
úprava bude vstupovať do účinnosti v dvoch eta-
pách, a to k 1. 10. 2018 a 1. 10. 2019.

KATASTRÁLNE KONANIE. Novou právnou 
úpravou s účinnosťou od 1. 10. 2018 dochádza 
k sprehľadneniu ustanovení zákona o katastrálnom 
konaní, ktoré sú po novom vo všeobecnosti kon-
centrované do dvoch paragrafov. Pokiaľ sa týka ná-
ležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania, 
tieto sa v zásade nezmenili. Zmenou prešli náleži-
tosti návrhu na vklad, ktorého predmetom musia 
byť všetky právne úkony podliehajúce vkladu, ktoré 
obsahuje zmluva, na základe ktorej má byť vklad 
do katastra vykonaný. Ak je teda uzatváraná kúpna 
zmluva na nehnuteľnosť, napr. byt a súčasťou zmlu-
vy je aj zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, 
predmetom návrhu na vklad musí byť tak vklad 
vlastníckeho práva, ako aj vklad záložného práva. 
Po novom nebude potrebné k návrhu zápisu práv 
k nehnuteľnostiam prikladať geometrický plán. 
Ak bude návrh na začatie katastrálneho konania 
podávaný elektronicky, musia byť všetky prílohy 
k návrhu podané elektronicky a taktiež musia byť 
autorizované. V prípade, ak je návrh na začatie ka-
tastrálneho konania podávaný v listinnej podobe, 
musia byť prílohy k návrhu v listinnej podobe, a to 
či už v origináli alebo úradne osvedčenej kópii. Nie 
je možné priložiť len obyčajné kópie z príloh.

Podľa novely s účinnosťou od 1. 10. 2018, ak 
osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov 
SR a v návrhu na začatie katastrálneho konania 

neuvedie adresu v SR, okresný úrad doručuje tejto 
osobe písomnosti oznámením na úradnej tabuli 
okresného úradu (OÚ) a na webovej stránke OÚ. 

NOVELA ZÁKONA O KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ  
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Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia 
oznámenia na úradnej tabuli za doručenú, a to aj 
v prípade, ak sa o tom jej adresát nedozvie.

Podľa novely dochádza k zmene taktiež v prí-
pade zamýšľaného návrhu na vklad. Od 1. 10. 2018 
dochádza k zmene názvoslovia, pričom už nejde 
o zamýšľaný návrh na vklad, ale o oznámenie o ná-
vrhu na vklad. Čo do podstaty sa zamýšľaný návrh 
na vklad nezmení.

ZMENA ORGÁNU ROZHODUJÚCEHO 
O ODVOLANÍ. Podľa novely rozhoduje o odvolaní 
proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu Úrad geodé-
zie, kartografi e a katastra SR, ktorý vo všeobec-
nosti preberá aj ostatnú agendu, ktorú doposiaľ 
vykonával OÚ v sídle kraja. Prvostupňovým orgá-
nom zostáva naďalej príslušný OÚ, ktorý si zväčša 
zachoval aj v súčasnosti mu patriace kompetencie.
Ak je dôvodná obava, že v konaní o návrhu na vklad 
alebo v konaní o zázname OÚ nedodrží lehotu na 
rozhodnutie, môže predseda Úradu geodézie, kar-
tografi e a katastra SR rozhodnúť, že na určitý čas 
v určených konaniach bude rozhodovať iný OÚ.

INÁ OPRÁVNENÁ OSOBA. Novelou sa od 
1. 10. 2018 zavádza nová kategória osoby na účely 
katastra nehnuteľností a s ním súvisiacich konaní, 
tzv. iná oprávnená osoba. Inou oprávnenou osobou 
je: a) záložný veriteľ, b) osoba oprávnená z pred-
kupného práva, c) osoba oprávnená z vecného 
bremena, d) nájomca, e) správca majetku štátu, 
vyššieho územného celku alebo obce, f) Slovenský 
pozemkový fond a taktiež správca lesného pozem-
ku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastní-
kov.

Iná oprávnená osoba bude mať vo vzťahu ku 
katastru nehnuteľností do istej miery rovnaké prá-
va ako vlastník nehnuteľnosti. Iná oprávnená osoba 
bude mať napr. právo prístupu do zbierky listín ka-

tastra, ale napr. nebude mať právo prístupu k údaju 
o cene nehnuteľnosti, ktorú bude obsahovať katas-
ter po novom vo vzťahu k všetkým nehnuteľnostiam 
a nielen k poľnohospodárskym a lesným pozem-
kom, ako to je v súčasnosti.

STAVBY EVIDOVANÉ V KATASTRI NE  H-
NUTEĽNOSTÍ. Novelou dochádza od 1. 10. 2018 
k spresneniu defi nície, ktoré stavby sú evidované 
v katastri nehnuteľností. Po novom budú evidované 
v katastri nehnuteľností stavby spojené so zemou 
pevným základom, a to prienikom so zemským 
povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvo-
du na zemský povrch, a to v prípade, ak sú, alebo 
nie sú označené súpisným číslom, alebo sú rozo-
stavanými stavbami, alebo ktoré sú podzemnými 
stavbami. Novelou tak dochádza k zúženiu okruhu 
stavieb evidovaných v katastri nehnuteľností, keď 
podľa súčasnej právnej úpravy je fakt, že stavba, 
ktorá je nadzemnou stavbou a je spojená so zemou 
pevným základom, a to prienikom jej vonkajšieho 
obvodu so zemským povrchom alebo priemetom 
jej vonkajšieho obvodu na zemský povrch, len jed-
nou zo špecifi ckých podmienok, ktoré musí stavba 
spĺňať na to, aby bola evidovaná v katastri nehnu-
teľností, tak ako napr. stavby, ktoré sú spojené so 
zemou pevným základom a majú súpisné číslo, keď 
fakt, že má súpisné číslo, je špecifi ckou podmien-
kou. Po novom bude fakt, že stavba je spojená so 
zemou pevným základom, a to prienikom so zem-
ským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho 
obvodu na zemský povrch všeobecnou podmien-
kou, na ktorú nadväzuje špecifi cká podmienka, 
napr., že má už spomínané súpisné číslo. 

(Dokončenie v budúcom vydaní). 
Vypracované k 24. 8. 2018.

AK JUDr. Adriana Ručkayová, 
www.akr.sk

SOŠ obchodu a služieb so sídlom na Piešťanskej a Weisseho ul. organizuje 

DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ
Akcia sa uskutoční v budove školy na Weisseho č.1

 streda 14. novembra 12:00 – 17:00  |  štvrtok 15. novembra 8:00 – 17:00

› prezentácia študijných a učebných odborov
› ukážky výrobkov a prác študentov
›  ochutnávka miešaných nápojov 
  a studenej kuchyne
› úprava účesov
› prehliadka poľnohospodárskej techniky
› ukážka diagnostiky automobilu
› zakúpenie si výrobkov študentských fi riem

› zapojenie sa do animačných a športových hier
› prehliadka odborných učební 
  a ďalších priestorov školy
› konzultácie so špeciálnou pedagogičkou 
   a vedením školy

www.prvasosnmnv.sk
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V tieto dni si pripomíname prelomové histo-
rické udalosti. Pred 100 rokmi sa skončila prvá 
svetová vojna, ktorá priniesla smrť viac ako 10 mi-
liónom vojakov, nehovoriac o ranených a materiál-
nych škodách hlavne na európskom kontinente. Po 
skončení tejto nezmyselnej vojny  sa zmenila mapa 
Európy, v rámci nášho územia došlo k rozpadu Ra-
kúsko-Uhorska. Prvýkrát v dejinách sa naši pred-
kovia ocitli v slobodnom štáte, i keď mnohí historici 
tvrdia, že Slováci v spoločnom štáte s Čechmi ne-
mali politicky rovnoprávne postavenie.

Mojou úlohou nie je hodnotiť dejiny, na to sú 
iní, povolanejší. Iba chcem naznačiť, že pred 100 
rokmi sme dosiahli veľmi dôležitý míľnik v boji za 
našu slobodu. Nasledovali ťažké desaťročia 20. sto-
ročia, v ktorých sme o túto slobodu zápasili ďalej, 
prehrávali i vyhrávali. Otázka znie: Kde sa nachá-
dzame dnes? Sme skutočne slobodní?

Po celej našej krajine i v našom meste sú pa-
mätníky tým, ktorí položili svoje životy za našu 
slobodu. Mali tieto obete zmysel? Vedú nás k zod-
povednosti, aby sme si slobodu vážili a zanechali ju 
pre generácie, ktoré prichádzajú po nás? Nevracia-
me sa dnes svojimi rozhodnutiami „späť do minu-
losti“, resp. vieme, čo je to žiť v slobode?

Vždy, keď uvažujem o slobode, prídu mi na my-
seľ slová z Písma: „Každý je zaiste otrokom toho, kto 
ho premohol“ (2Pt 2,19). V týchto slovách je veľká 
pravda. Vo svojom okolí stretávam ľudí, ktorí sa 
„oháňajú“ slovom sloboda, no nevidia, že sa stali 
otrokmi napr. alkoholu, hazardných či počítačo-
vých hier, otrokmi pornografi e, otrokmi nakupo-
vania, otrokmi svojich naleštených áut a dokonale 
zariadených domov... Nie je tu vojna, nikto ich nija-
ko neobmedzuje, môžu slobodne robiť, čo chcú, no 
predsa sa stali otrokmi. Ako je to možné? Prečo sa 
dobrovoľne zriekli slobody?

Písmo nám od začiatku zjavuje, že Boh nás 
nestvoril ako naprogramované stroje. Dal nám slo-
bodnú vôľu. My sme sa rozhodli kráčať životom bez 
Boha. A On to rešpektuje. Nikoho nasilu nenúti, 
aby Ho poslúchal, aby sa Mu podriaďoval. V jed-
nom podobenstve nám to Ježiš nádherne ukázal, 
že ani otec nenútil svojho syna, aby zostal doma. 
Dovolil mu odísť. Nepriviazal ho a nepovedal: Tu 
budeš a ani sa len nepokús myslieť na život mimo 
rodičovského domu! 

Syn jedného dňa odišiel, no jeho „slobodný“ 
život sa po čase skončil na ulici. Nemal kde hlavu 
skloniť a nemal čo do úst vložiť. Mohli by sme ho 

prirovnať k dnešným bezdomovcom. Aj oni sa cítia 
slobodnými: vyspia sa, kde chcú, vyberú si kon-
tajner, ktorý chcú prehrabať, celý deň si robia, čo 
chcú... Nemusia sa nikomu zodpovedať, nemajú 
žiadne povinnosti. Je to však skutočná sloboda?

Ten syn z Ježišovho podobenstva sa napokon 
vrátil späť domov. Otec ho neodmietol, neurobil 
z neho jedného zo svojich sluhov. Naopak, prijal ho 
späť so všetkými právami synovstva. Tešil sa, že sa 
opäť vrátil. Ešte stále je čas „vrátiť sa domov“. Ten 
čas milosti tu nebude donekonečna. Ešte stále je 
čas prijať tú skutočnú slobodu. Dáva ju Ježiš Kris-
tus. Lebo On povedal: „Každý, kto pácha hriech, je 
otrokom hriechu.... Keď vás teda Syn vyslobodí, bu-
dete skutočne slobodní.“ (J 8,34.36).

Spomenul som, že mnohí jednotlivci okolo nás 
žijú ako otroci. Tento spôsob života sa však týka i 
väčších skupín, aj celého národa. Vládneme si sami 
a užívame si slobodu, za ktorú bojovali naši predko-
via. A predsa nie sme celkom slobodní. Sme napr. 
závislí od toho, čo nám nadiktujú z Bruselu. Sme 
závislí od rozhodnutí „bohatých a mocných“, kto-
rí určujú ceny na svetových trhoch. Sme závislí od 
politiky veľkých krajín. Tomu sa nevyhneme. Ako 
malý národ síce môžeme byť hrdí na svoju zvrcho-
vanosť, no klameme sami seba, ak tvrdíme, že sme 
vo všetkom slobodní. V poslednom čase sa viac ako 
kedykoľvek predtým napĺňajú slová z úvodu druhé-
ho Žalmu: „Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú 
daromnosti?“ Bez Boha nedosiahneme ani pokoj 
ani pravú slobodu.      Ľubomír Ďuračka, ev. farár

STO ROKOV OD PRVÝCH ZÁBLESKOV SLOBODY 

OSOBNOSTI NOVEMBRA
Karol ROVAN (11.11.1908 - 15.12.1982) 
– matematik, pedagóg. Spoluzakladateľ Klu-
bu stredoškolských profesorov matematiky 
v Bratislave. Narodil sa v Nemčinanoch, zomrel 
v Bratislave. Nové Mesto n. V.: pôsobenie - 110. 
výročie narodenia;
Ján KOVÁČ (1.12.1924 - 12.11.1998) -  tech-
nik, stavebný odborník, organizátor vedeckého 
života. Venoval sa problematike pôdnej mecha-
niky, zemných násypov a zakladania stavieb. 
Narodil sa v Roštári. Nové Mesto n. V.:  úmrtie 
– 20. výročie úmrtia;
Štefan ADAMOVIČ (13.11.1903 - 12.5.1961) 
-  evanjelický kňaz, cirkevný historik, spisova-
teľ. Nové Mesto n. V.: štúdium – 115. výročie 
narodenia.
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17. novembra si pripomíname 
115. výročie narodenia univerzit-
ného profesora PhDr. Rudolfa 
Bednárika, DrSc., rodáka z No-
vého Mesta nad Váhom. Po absol-
vovaní novomestského reálneho 
gymnázia v r. 1923 promoval v r. 

1929 na Filozofi ckej fakulte UK v Bratislave, odbor 
zemepis – dejepis. Po štúdiách krátko pracoval ako 
kustód v SNM v Martine a stredoškolský profesor 
v rôznych mestách. Súčasne začal spolupracovať 
s Maticou slovenskou. Od r. 1947 začal prednášať 
národopis na UK v Bratislave. V rokoch 1965 – 
1968 pôsobil na univerzite ako vedúci katedry ar-
cheológie, dejín umenia, etnografi e a folkloristiky. 

Ako prvý získal na Slovensku titul univerzitného 
profesora etnológie.

Bednárik je jednou z najvýznamnejších postáv 
slovenskej etnológie, ktorý stál pri jej formovaní 
ako vedy. Podieľal sa na výchove najstaršej generá-
cie slovenských národopiscov.

Bednárikovo neobyčajne rozsiahle životné die-
lo zanechalo stopy v rozvoji štúdia ľudovej kultúry 
na Slovensku. Jeho publikačná činnosť je veľmi bo-
hatá a rôznorodá. Vydal viac než 70 štúdií a podie-
ľal sa na tvorbe množstva publikácií a monografi í. 
Venoval sa témam z rôznych oblastí ľudovej kultú-
ry: materiálnej a duchovnej kultúre, ľudovému lie-
čeniu, ľudovému bývaniu a staviteľstvu, včelárstvu 
či ľudovému umeniu. Jeho dôsledná výskumná čin-
nosť a zozbieraný materiál je dodnes východiskom 
práce pre slovenských etnológov a kultúrnych an-
tropológov. Systematický terénny výskum realizo-
val na území celého Slovenska, pričom dôraz kládol 
na dôkladnom zázname výskumnej lokality a javu. 
Jav sa snažil zachytiť nielen opisne, ale aj fotogra-
fi cky či kresbou. Usiloval sa o hlbšie pochopenie 
významu skúmaných javov a prepojenia estetické-
ho stvárnenia predmetu s úžitkovosťou. Pozornosť 
si zaslúži zozbieraný materiál o živote a kultúre 
Slovákov v zahraničí, predovšetkým slovenských 
vysťahovalcov na Dolnej zemi. Prvýkrát navštívil 
Báčku v r. 1930. Zberu národopisného materiálu 
vo Vojvodine sa s prestávkami venoval ďalších 30 
rokov. K jeho najznámejším publikáciám patria: 
Ľudové poľovníctvo na Slovensku (1943), Ľudová 
liečba na Slovensku (1954), Slovenské úle (1957), 
Slováci v Juhoslávii (1964, 1966), Ľudové staviteľ-
stvo na Kysuciach (1967), Cintoríny na Slovensku 
(1972), atď.

Bednárik bol vo svojej práci veľmi húževnatý. 
Bez strachu viedol polemiky s odborníkmi z iných 
krajín a dokázal, že aj na našom území sa ľudia zao-
berali brtníctvom (lesným včelárstvom).

Vo svojej práci nezanevrel ani na rodné mesto. 
Spísal prvý diel kroniky Nového Mesta nad Váhom. 
V kronike opísal najstaršie dejiny, medzi prvými 
opísal príchod a život Židov v meste. Kronike – 
Dejinám Nového Mesta nad Váhom sa venoval do 
r. 1933. Kronika je dodnes významným zdrojom 
informácií pre odborníkov skúmajúcich históriu 
Nového Mesta nad Váhom. 

Mgr. Andrea Lazarčíková, etnologička,
vedúca odd. Podjavorinského múzea, 

TM v Trenčíne

SPÍSAL PRVÝ DIEL  KRONIKY MESTA

KONOPNÉ REMINISCENCIE
Chcete sa dozvedieť niečo viac o tom, ako 

prežívali naše staré a prastaré mamy dlhé zim-
né večery, čo robili, akým prácam sa venovali? 
A zároveň presvedčiť sa o tom, že ani tradičná 
domácka výroba nie je nudná? Prijmite teda 
pozvanie Podjavorinského múzea na výstavu 
KONOPNÉ REMINISCENCIE. Vo svojich 
výstavných priestoroch predstaví tvorbu maj-
sterky ľudovej umeleckej výroby Boženy Adami-
covej z Mor. Lieskového, obohatenú o predmety 
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Vernisáž sa uskutoční 16. novembra 
o 16,00 h, výstava potrvá do 29. marca 2019.

Zároveň bude tradične sprístupnený po-
hyblivý betlehem od M. Mikulca, rodáka zo Ze-
mianskeho Podhradia.

Od 1. novembra majú deti do 15 rokov 
vstup do múzea zdarma.    -al-
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Milí čitatelia,
vzhľadom na nový zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) nemôžeme, žiaľ, uverejňovať jubi-
lujúcich občanov, pretože nie je v silách ani možnostiach redakcie získať od nich písomný súhlas 
s uverejňovaním ich mien. Z tohto titulu na našich stránkach nenájdete ani uvítania a úmrtia. Pub-
likujeme len krsty a sobáše v kostoloch, kde majú podchytené súhlasy s uverejnením mien v našom 
mesačníku.        Ďakujeme za pochopenie. Redakcia

Čas plynie, ale spomienky zostávajú ...
Pripomíname si nedožité 70. narodeniny Vladimíra ONDREJČÍKA.      

                                                     S úctou a láskou spomína manželka s deťmi

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
10. októbra uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, brat a švagor
Anton RIHA.    

S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, 
syn Igor s rodinou, sestra, brat a švagor Jozef s rodinami

Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
1. novembra si pripomenieme 8. výročie od úmrtia  môjho milovaného 
manžela, otca, brata a dedka 
Milana BAČU.   
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

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

Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, 
my sme do nich uložili všetky naše spomienky.
Odišli, už nie sú medzi nami, no v našich srdciach stále žijú spomienkami.
2. novembra  uplynie rok, čo nás opustil náš otec, brat a dedko
Jozef DVORAN    
a 10. novembra uplynú dva roky, čo nás opustila 
mama, babička a prababička Mária DVORANOVÁ.     

                                         S láskou a úctou spomíname

S P O M Í N A M E

Lilien Kahanová  
(krst 29.7.)

Nina Katarína Lacková
Dávid Dalibor Škarka

Zara Barbora Mihálová
Emma Baková

Simona Mlčúchová
Zora Masárová   

Eliška Pavlovičová
Juraj Topor

S O B Á Š E  V  N O V E M B R I   
Milan Praslička a Patrícia Dedíková

Mário Belák a Lucia Plaskurová
Lukáš Kusovský a Dominika Keráková

Ján Minárik a Katarína Jarošová
Mário Kostka a Lucia Mištinová

Šimon Stredák a Michaela Hanáková
Tomáš Hulínek a Zuzana Havierniková

Rudolf Klučár a Martina Hepnerová   
Michal Masár a Dagmara Packová

KRSTY V NOVEMBRI   
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Nečakane rýchlo tíško si zaspala, zanechala si všetkých, čo si mala rada. Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme s Tebou každý deň.
Smútok, žiaľ a bolesť v srdci máme, na Teba s nekonečnou láskou spomíname.
5. novembra uplynie jeden rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička, prababička, sestra, teta, svatka a priateľka
Jelena KUSENDOVÁ.    

S láskou a úctou spomínajú dcéra Zuzana, syn Radovan a celá smútiaca rodina

7. novembra  uplynie sedem rokov od úmrtia  našej drahej
Libuše ŠVACHOVEJ.   
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.

Manžel a deti s rodinami

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
10. novembra so smútkom v srdci si pripomenieme 2. výročie, čo od  nás navždy odišiel 
môj milovaný manžel, otec a dedko
JÚLIUS JURIGA.    
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
 S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá

Nech anjeli za obzorom moju vďaku ti prenesú.  
Že vraj si môj anjel strážny, tak nech si kdekoľvek, buď tam navždy šťastný. 
13.novembra uplynie šesť rokov, kedy nás navždy opustil náš drahý otec a dedko
JÁN CHABEN.   

Ďakujeme všetkým za spoločnú spomienku. Synovia Ján a Martin s rodinami 

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále  s nami...
15. novembra uplynie 25 rokov od  úmrtia nášho drahého
Emila JAMRICHA      
a 19. novembra si so smútkom v srdci pripomenieme päť rokov 
od odchodu našej drahej
Emílie JAMRICHOVEJ.    
Kto ste ich poznali, spomínajte spolu s nami.

                           S láskou a úctou spomína celá rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí budú 15. novembra spolu s nami radi a s úctou viac ako 
inokedy spomínať na môjho manžela, starostlivého otca a deduška
Ing. Pavla ČIRKU.      

                                                             Manželka Viera a dcéry Evka a Janka s rodinami

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

                                    S láskou a úctou manželka Eva a synovia s rodinami
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KEDY NA FUTBAL
Sobota 10. novembra  o 13,30 h

 AFC - Považská Bystrica 
 Sobota 17.  novembra o 13,00 h

AFC - Malženice 

Cez víkend 21.- 23. septembra hostili kadet-
ky BK Nové Mesto n.V. v kategórii roč. nar. 2002 
a mladšie na domácom turnaji v Starej Turej druž-
stvá z Popradu, Zvolena a Spišskej Novej Vsi. V pia-
tok im žreb určil za súpera družstvo Popradu. Úvod 
stretnutia bol obojstranne nervózny, ale v priebehu 
hry získalo naše družstvo hernú prevahu a zaslúže-
ne zvíťazilo 87:55. V sobotu sa na druhú stranu ih-
riska postavila Spišská Nová Ves. Úvodným tlakom 
si získali rešpekt súpera a dostali sa do vedenia. Po 
polčase však súperky striasli trému a začali taktov-
ku preberať do svojich rúk. V dramatickom závere 
strhli so šťastím tesné víťazstvo 51:47 na svoju stra-
nu. V nedeľu sa predstavil posledný súper - druž-
stvo Zvolena. Ten vybehol na palubovku nabudený 
a veľmi rýchlo získal dostatočný náskok, ktorý si 
húževnatosťou udržiaval do konca stretnutia. Na-
pokon získal nielen víťazstvo v pomere 77:65, ale 
i celkový triumf na tomto turnaji. Naše družstvo sa 
umiestnilo na 3. mieste. Bola to vhodná previerka 
pred nastávajúcimi majstrovskými stretnutiami 
v kadetskej lige. Tak ako na tomto turnaji aj v lige 
budú čeliť súperkám ročníka nar. 2002 a mladším. 
V našom družstve je len jedna s týmto ročníkom na-
rodenia. Preto súťaž bude vítaná previerka schop-
ností tohto družstva, ktorého úroda by sa mala 
zbierať v nasledujúcej sezóne.

V poslednú septembrovú sobotu čakal novo-
mestské kadetky na palubovke ŠH v Starej Turej 

súper z Ivanky pri Dunaji. Postavilo sa proti nemu 8 
hráčok (dve zranené, jedna chorá), ktoré sa pustili 
do súpera s chuťou a plne koncentrované. Prejavilo 
sa to i na zvyšovaní rozdielu v skóre v náš prospech. 
I keď v závere poľavili, predovšetkým v obrane, ale 
i tak dosiahli priaznivý výsledok 87:56. V nedeľu 
30. septembra novomestské basketbalistky privíta-
li doma Slovan Bratislava. Družstvo Slovana malo 
úvod stretnutia vo svojich rukách, ale postupne sa 
zlepšoval herný prejav nášho družstva. Postupne 
hru vyrovnalo, prevzalo iniciatívu a napokon zaslú-
žene vyhralo 68 : 55. Pripísalo si tak prvé štyri body 
do tabuľky. V súťaži bude pre naše družstvo kratšia 
prestávka, ktorú vyplnili prvým turnajom Európ-
skej ligy EGBL v Rige (Lotyšsko) v dňoch 18.- 21. 
októbra.                 Milan Šustík

PRVÉ SÚŤAŽNÉ ZÁPASY KADETIEK V BASKETBALE

KAM NA TURISTIKU
3.11.   Malé Karpaty: Svätý Jur - hrad Biely Ka-
meň - Biely kríž (peši 15 km)
24.11.  Jesenné stretnutie turistov trenčianske-
ho regiónu - Inovecká chata (peši 15 km)    -jk-

* AFC dospelých po odchode kouča H. Macka trénuje Jozef Kamenčík z Dubnice, 
držiteľ UEFA PRO licencie. Pôsobil pri reprezentáciách Slovenska U15 a U17 ako 
asistent trénera, ďalej viedol TJ KOVO Beluša ako hlavný tréner a pôsobil v Dubnici 
pri mládeži. S futbalom začínal v 13 rokoch v rodnom Prešove za Tatran Prešov do 
svojich 21 rokov. V roku 1988 prestúpil do Vodára Bardejovská Nová Ves,  II. SNL 
východ, pôsobil tu päť rokov. Po operácii achilovky hral nižšie súťaže a zároveň sa dal 
na trénerskú dráhu. 
V ročníku 1995/96 trénoval osem mesiacov FK Demjata - 4. liga severovýchod - muži, 

ďalších šesť rokov (1996 – 2002) v BSC Bardejov pod  jeho trénerskou taktovkou  pôsobili mládežnícke 
kategórie. Od roku 2002 do r. 2014 profesionálne trénoval v Dubnici nad Váhom mládežnícke družstvá 
od prípraviek po dorast a dva roky zastával funkciu športového riaditeľa mládeže. Potom prijal ponuku 
trénovať Belušu a po Dubnici, kde sa venoval  mládeži, odišiel do  nášho AFC.



 DÁTUM KONANIA 

PETER BAČA
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

MARTIN KOLESÁR
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

DANIEL KOPUNEC
VOLEBNÝ OBVOD Č. 6

TOMÁŠ MALEC
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5

JÁN MRÁZ
VOLEBNÝ OBVOD Č. 6

FRANTIŠEK MAŠLONKA 
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1

MILAN ŠPÁNIK
VOLEBNÝ OBVOD Č. 7

MIROSLAV VIDLIČKA
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3

MÁRIO VYZVÁRY
VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
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Objednávateľ: Mgr. Peter Bača, J. Weisseho 334/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ: Milan Špánik, A. Sládkoviča 2087/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom



Viete, o zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA

2018
SPRÁVNA ODPOVE

Archívna snímka zachytáva oslavy 10. výroia vzniku SR 
na námestí pred budovou okresného súdu 
(dnes už nejestvujúceho tzv. Bergerovca).    
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