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VOLIČI POVEDALI ÁNO KONTINUITE
Zo 16 693 voličov zapísaných v zozname voličov sa 7 651 voličov zúčastnilo na hlasovaní; rovnaký počet voličov aj odovzdal obálku.
Z tohto počtu bolo 7 186 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského
zastupiteľstva. O 355 viac – 7 541 platných hlasovacích lístkov - bolo odovzdaných pre voľby primátora mesta.
Voliči s presvedčivým náskokom, celkovo
3 738 hlasmi (49,56 %), povedali áno kontinuite
v rozvoji mesta, keď opätovne vložili svoju dôveru
do rúk doterajšieho primátora mesta Ing. Jozefa
Trstenského (SMER - sociálna demokracia).
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M. (SNS) získal
2 003 platných hlasov, čo je 26,56 % a JUDr. Filip Vavrinčík (nezávislý kandidát - NEKA) dostal
podporu 1 800 voličov s platnými hlasmi, čo je
23,86 %.
Výrazná zmena nastala v zložení mestského
zastupiteľstva, na jednej strane sa podstatne omladil, na strane druhej oproti mestskému poslaneckému zboru, ktorý skončil svoje funkčné obdobie
20. novembra, sa podstatne zmenilo politické zloženie jeho členov. Najviac hlasov – 8 získali nezávislí
kandidáti (NEKA) na poslancov, sedem kandidátov
bolo zvolených za koalíciu Kresťanskodemokratické
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a solidarita, štyria za stranu
SMER – SD. Po dvoch kandidátov voliči zvolili z politických subjektov: SPOLU – občianska demokracia
a STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI.
Po jednom kandidátovi bolo zvolených za SNS a za
NÁRODNÚ KOALÍCIU.
Novozvolené 25 – členné mestské zastupiteľstvo bude najbližšie štyri roky pracovať v tomto
zložení:
Volebný obvod č. 1: MUDr. Marián Mora
(NEKA), Ing. Viera Vienerová (STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI), Ing. František Mašlonka (Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO/,
Sloboda a Solidarita) a Ing. Tomáš Urminský
(Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO/, Sloboda
a Solidarita).
Volebný obvod č. 2: Ing. Mário Vyzváry (Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti /OĽANO/, Sloboda a Solidarita), MUDr. Matej Bielik (Kresťanskodemo-

kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti /OĽANO/, Sloboda a Solidarita) a Viera
Nemšáková (NEKA).
Volebný obvod č.3: Ing. Iveta Antalová
(NEKA), Martin Kolesár (NEKA), PhDr. Kvetoslava Hejbalová (SMER – sociálna demokracia), Mgr.
Peter Bača (SPOLU – občianska demokracia)
a Bc. Miroslav Vidlička (Kresťanskodemokratické
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
/OĽANO/, Sloboda a Solidarita).
Volebný obvod č.4: Mgr. Jaroslav Košťál
(Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO/, Sloboda
a Solidarita), Miroslav Ostrenka (SMER – sociálna
demokracia) a Tatiana Tinková (SMER – sociálna
demokracia).
Volebný obvod č. 5: Bc. Ján Kudlík (Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti /OĽANO/, Sloboda a Solidarita), Mgr. Tomáš Malec (SPOLU – občianska
demokracia) a Ing. Alena Čechvalová (SMER – sociálna demokracia).
Volebný obvod č. 6: JUDr. Filip Vavrinčík
(NEKA), Ing. Daniel Kopunec (NEKA) a Mgr. Ján
Vojtek (NEKA).
Volebný obvod č. 7: Mgr. Ján Pavlíček
(NEKA), JUDr. Vladimír Fraňo, L.L.M. (Slovenská národná strana), Ing. Milan Špánik (NÁRODNÁ KOALÍCIA) a Helena Mináriková (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍKANDIDÁTI).

STARONOVÝ PRIMÁTOR MESTA
ING. JOZEF TRSTENSKÝ
Ďakujem voličom,
ktorí mi dali svoju dôveru. Zároveň chcem
ubezpečiť i tých, ktorí
ma nevolili, že budem
primátorom pre všetkých občanov Nového
Mesta nad Váhom.
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NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Prerokovávanie návrhu zásadného dokumentu
mesta bol nosným bodom programu „starej“ Mestskej rady (MsR) v Novom Meste nad Váhom, ktorá
vzišla z predchádzajúcich volieb do samosprávy
obcí v r. 2014. Členovia poradného orgánu primátora mesta sa v tomto zložení zišli na 23. schôdzke
MsR 8. novembra poslednýkrát.
Po procedurálnych otázkach, kontrole uznesení z 22. schôdzky MsR a Nakladaní s majetkom
mesta sa na program dostal návrh VZN mesta č.
8/2018 O určení výšky ﬁnančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (ŠZ).
Prijatím tohto návrhu mestským zastupiteľstvom
sa s účinnosťou od 1. januára 2019 nahradí VZN
mesta č. 8/2016 so štyrmi dodatkami, čo komplikovalo jeho využitie v praxi.
V prílohe č. 1 VZN mesta sa určuje výška ﬁnančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.
MsR odporučila poslancom návrh schváliť.
Do centra pozornosti sa ďalej dostal návrh
VZN mesta č. 9/2018 O oslobodení od poplatkov za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia (MZZO) na území mesta.
Mesto má v oblasti poplatkov za znečisťovanie
ovzdušia platné VZN. Právne predpisy umožňujú
obciam poplatkovú povinnosť za prevádzkovanie
MZZO upraviť „VZN-kom.“ Obec môže vo VZN
vyčleniť MZZO, ktorým poplatok nebude vyrubovať a vyčleniť MZZO, na ktorých prevádzkovateľov
sa nevzťahuje povinnosť podávať oznámenie.
Na základe doterajších skúseností, ako aj stanoviska poslancov MsZ bol vypracovaný návrh nového VZN mesta č.9/2018, ktorým sa oslobodzujú
všetci prevádzkovatelia MZZO na území mesta od
poplatkovej, ako aj oznamovacej povinnosti.
Pri porovnaní výšky poplatkov vyplývajúcich
priamo so zákona č. 401/1998 Z. z. (poplatky za
stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia) platí,
že poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného
poplatku prevádzkovateľa veľkého alebo stredného
zdroja je 34 € a menej.
Z dôvodu, aby prevádzkovatelia MZZO neboli
poplatkami znevýhodnení oproti prevádzkovateľom
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veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
mesto sa rozhodlo od 1. 1. 2019 nevyrubovať poplatky
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ktoré sú prevádzkované na území mesta.
MsR odporučila MsZ návrh schváliť. Rovnaké
stanovisko MsR zaujala k návrhu Programu odpadového hospodárstva mesta (POH) na roky 2016
- 2020. Ide o dokument, ktorý určuje smerovanie
odpadového hospodárstva mesta. POH je vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020.
Vychádza z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva.
Do centra pozornosti sa potom dostal návrh
úpravy Programového rozpočtu mesta na rok 2018 –
3. zmena.
V jeho intenciách sú bežné príjmy rozpočtované vo výške 16 123 121 €, kapitálové príjmy vo výške
1 317 922 € a príjmové ﬁnančné operácie vo výške
2 513 002 €; spolu: 19 954 045 €. Bežné výdavky sú
rozpočtované vo výške: 13 805 762 €, kapitálové výdavky vo výške 5 394 255 € a výdavkové ﬁnančné operácie: 754 028 €, spolu: 19 954 045 €.
MsR odporučila poslancom 3. zmenu Programového rozpočtu mesta na rok 2018 schváliť.
Ďalej poradný orgán primátora mesta odporučil poslancom schváliť návrh rozpočtu mesta na
roky 2019 - 2021 so zapracovanými pripomienkami
z ﬁnančnej komisie. Rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný, príjmy a výdavky sú v ňom rozpočtované vo výške
21 992 623 €. Príjmy a výdavky pre rok 2020, 2021
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy nie sú záväzné.
MsR ďalej zobrala na vedomie návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019. Po odpovediach na pripomienky poslancov a bode rôzne 23.
schôdzka MsR skončila prijatím uznesení.
- red. USTANOVUJÚCE MsZ. Najneskôr do 10.
decembra sa uskutoční ustanovujúce mestské zastupiteľstvo zložené z poslancov, ktorí vzišli z novembrových komunálnych volieb.
Po ustanovujúcom snemovaní novozvolených
poslancov bude o.i. známe zloženie novej MsR,
komisií pri MsZ so schválenými predsedami, podpredsedami, tajomníkmi a členmi komisií, meno/á
viceprimátora/ov mesta. Spoznáme tiež zloženie
výborov mestských častí i mená poslancov poverených vykonávaním sobášnych aktov.

VYCHUTNAJTE SI ATMOSFÉRU VIANOČNÝCH TRHOV
Vianočné trhy sa stali súčasťou predvianočného
koloritu mesta. Tento rok sa uskutočnia v čase od
14. do 21. decembra vrátane víkendu v čase od 9,00
do 20,00 h.
V drevených, girlandami ozdobených a po zotmení osvetlených stánkoch, rozmiestnených po
námestí, bude v ponuke najmä vianočný sortiment,
napr. oblátky, medovníky, trubičky, med, medovina, vianočné ozdoby, výrobky ľudových remeselníkov a pod. Vhodné darčeky pre blízkych si azda
v nich i na poslednú chvíľu nájdu oneskorenci, zábudlivci či večne zaneprázdnení ľudia.
Okrem nákupov budú mať Vianočné trhy i významnú spoločenskú funkciu. Stanú sa miestom
stretnutí so známymi, priateľmi…. Budú si môcť
podebatovať, sledovať program na tribúne, kde
napr. 14. decembra vystúpi ĽH BOROVIENKA, 17.
decembra ĽH POĽUN, 19. decembra HS ARZÉN
a KABO BAND, 21. decembra budú ROCKOVÉ

VIANOCE a chýbať nebude ani tradičný EKUMENICKÝ KONCERT deň predtým 20. decembra. Predstavia sa i CVČ, ZUŠ, školy…. Vianočnú
atmosféru návštevníkom navodia i koledy znejúce
z mestského rozhlasu.
Zahriať sa bude možno pri stánkoch s vareným
vínom, medovinou či grogom, v ponuke bude čo –
to i pod zub.
Po roku budú môcť občania a návštevníci mesta opäť obdivovať svojho druhu najväčší betlehem
z dreva s 38 ﬁgúrami a získaným certiﬁkátom o slovenskom rekorde zo 6. decembra 2011. Sprístupnený bude od sv. Mikuláša do Troch kráľov.
Vianoce by pre mnohých neboli Vianocami
bez tradičných kaprov. Budú sa predávať o.i. pred
Kauﬂandom v dňoch 18. – 23. decembra v čase od
8,00 do 20,00 h a na Štedrý deň od 6,00 do 10,30 h.
Budeme radi, ak si vychutnáte atmosféru Vianočných trhov a všetko, čo k nim patrí.
-r-

VÝNIMOČNÝ DEŇ S MIKULÁŠOM
Mikuláš počas svojej obchôdzky po všetkých
dobrých deťoch sveta navštívi aj naše mesto. 6. decembra o 16,00 h príde so svojím sprievodom na kočiari ťahanom konským záprahom na Námestie slobody. Čakanie na dobrodinca deťúrencom od 15,00 h
spríjemní mikulášsky program.
Skôr ako sa pustí do obdarúvania detí, chopí sa
zodpovednej úlohy a svojou zázračnou berlou rozsvieti na námestí vianočný stromček i okolité stromy a fontánu.
Na obdiv bude aj betlehem, ktorý vytvorili
účastníci rezbárskych sympózií a ktorý sa pýši zápisom do Knihy slovenských rekordov ako najväčší
ľudový betlehem na Slovensku.
Na vyzdobenú tribúnu postupne pozve šikovné
deťúrence, aby mu zaspievali pesničky, zarecitovali
básničky či riekanky, za čo ich neminie sladká odmena.
Po tom, čo sa Mikuláš so sprievodom rozlúči
s Novým Mestom nad Váhom a vydá sa na ďalšiu
cestu, deti budú môcť pokračovať v zábave na „mikulášskej vlne“.
Stačí, aby sa presunuli do Spoločenského domu
(bývalé kino), kde sme pre nich o 17,00 h pripravili
bábkovú rozprávku ADAMKO MEDZI CHROBÁČIKMI v naštudovaní Divadielka galéria a po
nej zhruba o 18,00 h mikulášsku diskotéku. Ktovie,

možno deťom vytancovanú energiu doplní nejaká tá sladkosť.
Každopádne je sa na čo tešiť, deti zažijú výnimočný deň!

TORTA PRE PRIMÁTORA

Tortu v tvare budovy mestského úradu venovali poslanci Ing. Jozefovi Trstenskému na
ostatnom zasadaní dosluhujúceho MsZ za štvorročnú prácu na poste „hlavy“ nášho mesta vo
volebnom období 2014 – 2018 a opätovné znovuzvolenie za primátora Nového Mesta nad Váhom
v komunálnych voľbách 10. novembra.
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TRADÍCIA ODPAĽOVANIA VEČNÉHO SVETLA MÁ 30 ROKOV
Tento rok to bude už po 29. raz, čo sa na Slovensku rozhorí večné svetlo zo samotného Betlehema. Po
prvýkrát sa k nám dostalo v roku 1990.
Betlehemské svetlo k nám zavíta v podvečerných hodinách 15. decembra, kedy ho po 14,00 h na
slávnostnej ekumenickej ceremónii v Linzi odpália
zástupcovia Slovenského skautingu. Svetlo lásky
a pokoja k nám aj tentokrát prinesie Družina roka.
Aktuálne sú ňou Zebry z Bratislavy.
Tradícia odpaľovania Betlehemského svetla hovorí o jeho prevzatí v jednom z viedenských kostolov.
Vzhľadom na to, že tento rok je jubilejných 30 rokov
od jeho prvého odpálenia, celá slávnostná ceremónia
sa presunie do Linzu. Do mesta, kde sa táto novodobá
tradícia pred tromi desaťročiami začala.
Ekumenická bohoslužba sa uskutoční v sobotu
15. decembra v Katedrále Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (Mariendom) v Linzi.
V nedeľu 16. decembra v Kostole sv. Jozefa vo
Svite slovenskí skauti odovzdajú večné svetlo svojim
poľským kolegom.
Ako už býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom bude časom rozvozu svetla pokoja a lásky
vlakmi do každého kúta Slovenska. V tomto roku to

bude v sobotu 22. decembra, kedy si ho prevezmú aj
činovníci Slovenského skautingu .
Tradícia preberania večného svetla sa zrodila
v XI. storočí za pontiﬁkátu pápeža Urbana II. V novodobej histórii sa ňou inšpirovala rakúska televízia.
Táto myšlienka zaujala a následne si ju osvojili aj ďalšie krajiny, medzi inými i Slovensko s vedomím, že
každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie,
aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach tak, ako
sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského
svetla.

VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

NEPREMEŠKAJ PRÍLEŽITOSŤ!
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok
a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci (Lk 2,6-7).
Takto je opísaný moment narodenia Spasiteľa sveta v Lukášovom evanjeliu. Dozvedáme sa tu
zaujímavú skutočnosť. Hostinský v betlehemskom
hostinci nemal pre nich miesta. Nečítame tu, žeby
nebol voľný kráľovský apartmán, alebo že všetky
izby boli obsadené. Je tu napísané, že tam pre nich
nebolo miesta. Zaklopú vám núdzni pocestní.
Dokonca vidieť, že tá mladá žena je v pokročilom
štádiu tehotenstva, a tak by sme sa snažili nájsť
pre nich miesto. Vytvoriť podmienky, priestor
bezpečia, ochrániť matku a dieťa. Ale nie v tomto
prípade. Táto situácia je iná. Pre toto dieťa nebolo
miesta. Niekde sa stala chyba. Niekto to nepochopil. Veď prichádza najvýznamnejšia osobnosť histórie a dvere zostávajú zavreté. Tento betlehemský
hostinec dostal v najčítanejšej knihe všetkých čias
veľmi zlé hodnotenie. Hostinský premeškal príleži-
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tosť. A takto mnohí dodnes nevyužívajú príležitosť
stretnúť Ježiša Krista.
Ježiš aj dnes hovorí: Stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou (Zj 3,20).
Ježiš stojí, čaká a klope. Ale veď každý z nás má dosť
starostí sám so svojím životom. Sme zavalení v práci, nestíhame a šéf má pre nás ďalšie úlohy. Riešime problémy v rodine. Staráme sa o domácnosť
a každú chvíľu nám niekto volá a niečo chce. Do
toho všetkého sa ešte pokazilo auto. Ježiš stále stojí
a čaká. Čaká, kým pochopíme, že on neprichádza,
aby nám do života priniesol ďalšiu záťaž príkazov
a nariadení, nefunkčného náboženstva. Ježiš prichádza, aby nám pomohol, aby nám odľahčil. On
prináša úľavu, odpočinutie, občerstvenie, záchranu a uzdravenie. Nájdi pre Ježiša miesto vo svojom
živote a nepremeškaj príležitosť ako hostinský vo
vianočnom príbehu.
Matúš Moyzes,
pastor Apoštolskej cirkvi

PREŽIME ADVENT INAK
Každý rok sa takmer všetci sťažujú na zhon
v tomto čase. Obchody a nákupné centrá sú preplnené. Križovatky našich miest sú prepchaté, všade
sa vytvárajú kolóny, ktoré sa len pomaly posúvajú.
Hoci všade počuť koledy a vianočné piesne o pokoji, vôkol nás vládne nervozita, uponáhľanosť. Dá sa
prežiť tento čas inak?
Hoci je to ťažké a vyžaduje to určité sebazapieranie, dá sa ísť proti prúdu. Nemusím nakupovať
a zháňať to, čo „musia“ mať druhí. Nemusím mať
všetko vyzdobené tak, ako majú iní. Nemusím mať
plnú chladničku a špajzu dobrôt od výmyslu sveta.
Nemusím mať pre každého drahý darček či prekvapenie, na ktoré bude dlho spomínať. Aké jednoduché. Stačí sa rozhodnúť: nemusím… Kto ma ženie
týmto smerom?
Možno sa bojím, že budem druhými ohovorený a označený za čudáka. Možno sa bojím pokaziť
dlho zaužívané tradície, ktorým je podriadená celá
spoločnosť. Ježiš, ktorý zostúpil do tohto sveta, bez

ktorého by nebolo žiadnych Vianoc, bol iný ako jeho
okolie. Kráčal proti prúdu. Neriadil sa mienkou ostatných. Nevyberal si za priateľov vážených a uznávaných ľudí tej doby. Za svojich prvých učeníkov si
povolal jednoduchých rybárov. Svoje vyučovanie
prinášal nie vo vyzdobených sálach, ale uprostred
prírody, na brehu jazera. Sám o sebe vyznal, že
„Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn
človeka nemá, kde by sklonil hlavu“(L 9,58). Od Jeho
narodenia až po smrť všetko bolo až príliš jednoduché. Nikam sa neponáhľal. Nežil pre seba, rozdával
seba iným.
Nikto z nás nemusí prežiť čas adventu podľa
vzoru svojho okolia. Sám však nemáš silu, aby si dokázal plávať proti prúdu. Ten, ktorý zostúpil z neba,
ponúka túto silu. Nemusíš mať všetko to, po čom sa
naháňajú iní. Môžeš mať pravý pokoj a radosť, ktorá
nepominie. Stojí to za to. Pridáš sa?
Ľubomír Ďuračka,
ev. farár

TY A VIANOCE
Nedávno som kdesi čítal tieto inšpirujúce slová:
Vianoce si ty, keď sa rozhodneš nechať Ježiša
denne vojsť do tvojej duše, aby sa mohol v tebe znovu narodiť.
Vianočný stromček si ty, ak vydržíš pevný vo
vetre a v ťažkostiach života.
Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnosti
stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život.
Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš rozdelených ľudí okolo seba.
Si tiež svetlom Vianoc, keď svojím životom,
svojou dobrotou, trpezlivosťou, úsmevom a štedrosťou osvecuješ cesty ostatných.
Vianočným anjelom si ty, keď ohlasuješ
celému svetu posolstvo mieru, spravodlivosti
a lásky.
Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnutiu s Pánom.
Si tiež mudrcom z východu, keď bez odplaty
dávaš to najlepšie, čo máš.
Koledou si ty, keď nadobudneš vnútornú harmóniu a pokoj v duši.
Vianočným darčekom si ty, keď si opravdivým
priateľom a bratom všetkých ľudských bytostí.
Vianočným prianím si ty, keď odpúšťaš a prinášaš uzmierenie, i keď pritom sám trpíš.
Štedrovečernou večerou si ty, keď objavíš

a nasýtiš chlebom i nádejou chudáka, ktorý žije
v tvojom okolí.
Ty si vianočná noc, keď pokorne a pozorne
prijímaš v tichu Spasiteľa sveta, bez hluku a veľkolepých osláv. Tak sa otváraš pre vnútorný pokoj
nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré aj prostredníctvom teba prinášajú Božie kráľovstvo do chladu
dnešného sveta.
Milí obyvatelia nášho mesta i okolia, žehnám
vám a prajem, aby ste prežívali vianočné sviatky
s Ježišom v srdci a s jeho láskou vo svojich vzájomných vzťahoch v rodinách. Blažej Čaputa, dekan

Drahí Novomešťania,
v súvislosti s nadchádzajúcimi najkrajšími sviatkami roka dovoľte mi v mene vedenia mesta vysloviť
želanie, nech každý z Vás v sebe, vo svojom srdci, nosí
svoje malé „Vianoce“ plné lásky, vzájomného porozumenia, tolerancie a Božieho požehnania.
Z úprimného srdca Vám prajem veľa šťastia,
lásky, spokojnosti, vzájomného porozumenia nielen
medzi najbližšími v rodinách, ale i spoluobčanmi
mesta.
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta
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KRÁTKY ADVENT, PREŽIME HO ZMYSLUPNE!
Advent je obdobie kľudu, rozjímania a očakávania príchodu Ježiša Krista.
Výraz advent pochádza z latinského adventus,
čo znamená príchod (Ježiša Krista) a v Katolíckej
cirkvi predstavuje dobu prípravy na Vianoce.
Dátum prvej adventnej nedele je každý rok
iný, pretože štvrtá adventná nedeľa pripadá vždy
na nedeľu pred 25. decembrom. Prvú sviečku tak
môžeme zapaľovať v období od 27. novembra do 3.
decembra, tú poslednú medzi 18. a 24. decembrom.
Prvej adventnej nedeli sa hovorí železná, nasledujú bronzová, strieborná a zlatá. Štedrým dňom sa
obdobie adventu končí, od 25. decembra sa začína
vianočná doba, ktorá končí v nedeľu nasledujúcu po
6. januári.
Tento rok prvú adventnú sviečku zapálime podobne ako vlani neskoro, len o deň skôr ako v roku

2017 – 2. decembra, druhú 9. decembra, tretiu 16.
decembra a štvrtú 23. decembra.
Advent bude teda krátky, prežime ho zmysluplne, kresťania predovšetkým duchovnou prípravou
na najkrajšie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky.
-r-

STARÝ ROK ODCHÁDZA, PRICHÁDZA NOVÝ
Čas neúprosne plynie, ani sa nenazdáme a do
nenávratna odíde starý rok, aby odovzdal vládu
svojmu nástupcovi.
Rozlúčka so starým rokom sa začne na Námestí slobody hudobnou produkciou na Silvestra
31. decembra a bude pokračovať v Novom roku
slávnostným novoročným prípitkom predstaviteľa
mesta.

ŠIESTY CHARITATÍVNY

26. januára sa uskutoční v Spoločenskom
dome v Novom Meste nad Váhom Šiesty charitatívny ples Mesta Nové Mesto nad Váhom. Vstupenky po 35 € (z toho 10 € pôjde na charitu) budú
v predaji v priebehu decembra v pokladni MsKS, č.
tel. 032 285 69 21.

EXKLUZÍVNY HOSŤ
ŠIESTEHO
CHARITATÍVNEHO
PLESU Z PRAHY
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Čašou sektu si pripijeme na úspech, šťastie
a zdravie v roku 2019. Budeme pritom myslieť nielen na svojich blízkych, ale i tých, ktorí i v tomto
sviatočnom období musia pracovať v nepretržitých
prevádzkach, aby sme my ostatní mohli vítať príchod „novonarodeniatka“ na svet zvaného ROK
2019.

Okrem tradičných skupín: HS TOPIC a ĽH
POĽUN, ktoré budú hrať do tanca a na počúvanie,
sa návštevníci novomestského plesu môžu tešiť na
jedno milé hudobné prekvapenie zo zahraničia: HS
ABBA WORLD REVIVAL z Prahy.
Neváhajte, kapacita sály je obmedzená!

ZIMNÁ ÚDRŽBA NA BEDRÁCH SPRÁVCOV KOMUNIKÁCIÍ
Martin na bielom koni neprišiel, ale zima so
svojou odvrátenou tvárou môže prekvapiť hocikedy. Dobre o tom vedia najmä zodpovední pracovníci, ktorým „návšteva pani Zimy“ dokáže spôsobiť vrásky na tvárach. Podľa slov Aleny Rudyovej,
pracovníčky referátu dopravy a MK MsÚ v Novom
Meste nad Váhom, robia všetko pre to, aby ich negatívne prejavy zimného obdobia nezaskočili.
-V našom meste majú na starosti zimnú
údržbu ciest TSM Nové Mesto nad Váhom a Správa ciest TSK, správa a údržba Trenčín, stredisko
Nové Mesto nad Váhom. Ešte pred zimou vykonali kontrolu a údržbu mechanizmov na odstraňovanie možných kalamít.
Novomestské stredisko Správy ciest spravuje
ulice: Trenčiansku, Beckovskú, Ľ. Podjavorinskej,
Mnešickú, Srniansku, Odborársku, Holubyho,
Klčové, J. Kollára, Štúrovu, Čachtickú a Bzinskú.
Za údržbu ostatných komunikácií na území mesta
zodpovedajú TSM. Rozdelené sú podľa poradia
dôležitosti. Údržba ulíc v I. poradí dôležitosti musí
začať do 30 minút.
Patria sem: Námestie slobody, Ul. Hurbanova,
J. Weisseho, J. Hašku, Čsl. armády, Komenského, Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Krčméryho,
kpt. Nálepku, Piešťanská ul., autobusová stanica,
Malinovského, Dibrovova, ulice okolo nemocnice,

VIANOCE V ÚTULKU

Teplo domova a atmosféru Vianoc zažije aj
osadenstvo útulku ľudí bez prístrešia. Postarajú sa o to samospráva a sponzori, ktorí takýmto
spôsobom prejavia vzťah k núdznym.
Vďaka tomu sa na Trenčianskej ul. 46 rozžiari nielen svetlo vianočného stromčeka, ale
i hrejivý pocit pri srdci, že stále sú medzi nami
ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud tých, s kto-

VIANOCE V KNIŽNICI

A je tu zase čas vianočný… Najmenší návštevníci Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera majú opäť možnosť prežiť príjemné dopoludnia doslova už v sviatočnej atmosfére.
Pri rozžiarenom vianočnom stromčeku sa
s nimi porozprávame o Vianociach, ich čare aj

Vysoká, Bernolákova, M. Rázusa, J. Kréna, SNP,
Jasná, Javorinská, Karpatská, Jánošikova, Sasinkova, Športová, Tematínska, Priemyselná, Banská, Tehelná (až po Trenčiansku ul.), Dukelská,
Železničná, Železničný uzol, Krátka a Inovecká.
Ďalšie ulice patria do II. poradia dôležitosti (s výkonom do jednej hodiny) a III. poradia dôležitosti
so zásahom do dvoch hodín.Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I.
poradia dôležitosti treba vykonať do šiestich hodín,
II. poradia do 12 hodín a III. poradia dôležitosti nad
12 hodín. TSM zabezpečujú aj čistenie chodníkov
na území mesta.
Závady v schodnosti miestnych komunikácií
určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, sú povinní bez prieťahov odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Správcom
miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta
Nové Mesto nad Váhom sú TSM Nové Mesto nad
Váhom.Dúfajme, že zimnú údržbu ciest kompetentní ľudia spolu s pracovníkmi, ktorí ju za pomoci
mechanizmov vykonávajú, zvládnu. Hodnotiť ju,
do akej miery, budeme môcť po jej skončení s príchodom jari.
rými sa život, či už vlastným pričinením, alebo
súhrou nepríjemných náhod, nepekne zahral.
Obyvatelia novomestkého útulku s kapacitou 30 ľudí sa na Štedrý deň môžu tešiť na tradičné menu: vianočnú kapustnicu, zemiakový
šalát s vyprážaným ﬁlé. Na štedrovečernej tabuli nebude chýbať ani ovocie.
-epo tom, prečo Mikuláš rozdáva sladkosti a Ježiško
dáva darčeky pod stromček.
Nechá dobrodinec Mikuláš v knižnici malú
sladkosť aj pre našich najmladších?
Škôlkári, príďte sa presvedčiť!
-ms-

w w w.tiknove mesto.sk
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ZA DESIATYM FESTIVALOM ZBOROVÉHO SPEVU

Spev patrí k najstarším a najprirodzenejším
hudobným prejavom človeka. V pestrosti žánrov
má svoje pevné miesto aj zborový spev. Na Slovensku sa mu venuje veľa kolektívov všetkých vekových
kategórií, ktoré prispievajú k šíreniu hodnôt hudobnej kultúry a sú nositeľmi dobrých vzťahov nielen vo svojich obciach a mestách, ale i za hranicami
našej vlasti. Aby dokázali obstáť v domácej, príp.
medzinárodnej konkurencii, si o. i. vyžaduje aj dostatok príležitostí na výmenu skúseností a čerpanie
nových inšpirácií. Početné festivalové prehliadky
k tomu poskytujú ten najvhodnejší priestor. V r.
2000 k nim pribudol aj náš festival zborového spevu
(FSZ) a neskromne môžeme konštatovať, že sa mu
úspešne darí napĺňať ambície, ktoré si dali jeho organizátori na čele s riaditeľkou festivalu pani Vilmou
Struhárikovou - Lehutovou pri jeho zrode. Dokazuje
to aj veľký záujem kvalitných speváckych zborov
(SZ) o účinkovanie na festivale.
Úvodné tóny kantáty Carla Orffa Carmina
Burana otvorili 27. októbra o 13,00 h v divadelnej
sále mestského kultúrneho strediska (MsKS) už 10.
festivalovú prehliadku SZ. Uskutočnila sa v predvečer
100. výročia vzniku ČSR a bola dôstojným príspevkom k tejto storočnici.
Účastníkov festivalu privítal primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, ktorý mal nad festivalom
záštitu. „Náš festival je 18 rokov neodmysliteľnou
súčasťou kultúrnych podujatí v meste a za ten čas si
získal - vďaka dobrej organizačnej príprave a kvalitným účinkujúcim - dobré meno a postupne sa dostal
do povedomia speváckych zborov na Slovensku. Sme
radi, že od 6. ročníka si naň našli cestu aj naši priatelia z družobného mesta Uherský Brod a dnes aj
priatelia z Uherského Hradišťa“, uviedol vo svojom
SZ Cantabile
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príhovore a dodal, že založenie festivalu v r. 2000
nebolo náhodné, vychádzalo z dlhoročnej zborovej
tradície v meste, ktorej nositeľmi sú v súčasnosti
tri spevácke zbory: SZ Cantabile, ktorý na festivale
pravidelne vystupuje, SZ sv. Cecílie pri Prepozitúre Narodenia Panny Márie a SZ Zvonky pri Klube
a Jednote dôchodcov.
A potom sa už na pódiu začal koncert piatich
SZ: SZ CANTABILE Nové Mesto nad Váhom, Ženský SZ SRŇAN Horné Srnie, Smíšený pěvecký sbor
SVATOPLUK Uherské Hradište, Komorní sbor
PS Svatopluk

DVOŘÁK Uherský Brod a SZ APOLLO Bratislava.
Na poslednú chvíľu svoju účasť z vážnych dôvodov
odriekol SZ Cantilena mesta Senica.
Moderátorka podujatia PhDr. Eva Berková pri
ich predstavovaní vyzdvihla ich úspešné vystúpenia na rôznych slávnostných podujatiach a významné ocenenia na domácich i zahraničných súťažiach.
Svoju dramaturgiu postavili na rôznorodosti hudobných žánrov: poslucháčom ponúkli klasické
svetské a sakrálne skladby slovenských i svetových
majstrov, diela z obdobia baroka, renesancie, romantizmu, hudbu 20. storočia, slovenskú národnú
tvorbu, ako aj hymnické a ľudové piesne v zborovej
úprave.
V slávnostnej atmosfére, ktorá vládla v sále od
prvého po posledný tón, bolo na jednej strane cítiť
radosť z hudby a spevu a na strane druhej vďačnosť
divákov, ktorí účinkujúcich odmenili spontánnymi
reakciami a dlhotrvajúcim potleskom.
Odbornými poradcami na festivale boli prof.
Vlasta Hudecová-Rojková, významná osobnosť slovenskej vokálnej pedagogiky a doc. Milan Kolena,
dirigent úspešného vysokoškolského SZ Apollo,
spoluorganizátor a umelecký riaditeľ mnohých hu-

dobných festivalov, ktorí sa po skončení festivalu
individuálne venovali dirigentom. Pán Kolena vo
svojom príhovore okrem pochvalných a povzbudzujúcich slov na adresu organizátorov a úrovne
festivalu vyjadril nádej, že pri takom silnom potenciáli SZ v Novom Meste n. V. by mohol mať svoje
miesto aj detský, príp. mládežnícky SZ, ktoré by sa
venovali výchove nádejných mladých talentov s perspektívou ich pokračovania v už existujúcich SZ.
Festival svojou účasťou podporili aj predstavitelia mesta – primátor Ing. J. Trstenský, jeho zástupkyňa PhDr. K. Hejbalová, riaditeľka MsKS PhDr. E.
Grznárová a Ing. J. Hargaš, riaditeľ SOŠ obchodu
a služieb.

Záverečné slovo patrilo riaditeľke festivalu
a predsedníčke organizačného výboru p. V. Struhárikovej. Na čele festivalu stojí od jeho vzniku a v spolupráci s prípravným výborom sa jej podarilo aj
tohtoročný festival pripraviť na vysokej umeleckej
a organizačnej úrovni.
Jej poďakovanie patrilo všetkým účinkujúcim,
ktorí dokázali, že zborový spev vďaka výkonom, entuziazmu a žánrovo rôznorodému repertoáru dokáže byť pre diváka príťažlivým hudobným umením.
Nádhernú atmosféru v sále nakoniec umocnilo
spoločné zaspievanie si hymnickej piesne E. Suchoňa Aká si mi krásna pod taktovkou dirigenta M. Kolenu.
Eva Berková, Foto: Vladislav Mádr
Príďte si pochutnať vo štvrtok 20. decembra
od 14,00 h na
Námestí slobody
na kapustnici
a
vianočnom
punči. Zároveň
budete mať príležitosť stretnúť
sa a porozprávať
sa s poslancami
Vášho mesta.

OSOBNOSTI DECEMBRA

Srdečne Vás pozývame na

VIANOČNÝ
EKUMENICKÝ
KONCERT
20. 12.2018 o 16.00 hod.
Námestie slobod y
Nové Mesto nad Vá hom

Štefan VALÁŠEK (30. 1. 1908 – 7. 12. 1978) - kronikár, pedagóg. Narodil sa a zomrel v Krajnom. Nové
Mesto nad Váhom: pôsobenie – 40. výročie úmrtia;
Milan MAREČEK (18. 12. 1923 – 28. 2. 1945)
- partizán, básnik. Narodil sa v Myjave, kde je i pochovaný. Nové Mesto nad Váhom: popravený – 95. výročie
narodenia;
Zoltán KOTZIG (24. 12. 1914 – 19. 12. 1978) – geodet. Narodil sa v Kočovciach, zomrel v Bratislave. Po
r. 1945 organizoval úpravy vojnou zničených obcí na
východnom Slovensku. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 40. výročie úmrtia;
Július MARKOVIČ (21. 12. 1860 – 19. 12. 1913)
- lekár, politik, národný buditeľ. V Novom Meste nad
Váhom založil Ľudovú banku. V r. 1902 - 1904 vydával
Považské noviny. Narodil sa v Hrachovom, zomrel vo
Viedni. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 105. výročie úmrtia.
-es-
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SILVESTER 1918 V EUFÓRII ZO VZNIKU ČSR

100.
ČSR

Na Silvestra
1918 mala Československá republika len dva
mesiace, eufória
z jej narodenia ešte
pretrvávala a je len prirodzené, že
v tento posledný deň prevratného
roka si všade na Slovensku našla
spôsoby, ako sa naplno prejaviť. Ako
vidno z pozvánky na silvestrovský
večierok, Nové Mesto nad Váhom
nebolo výnimkou. Novomestskí národovci prevratový rok 1918 dôstojne, ale radostne zavŕšili v spoločenskej sále hotela Neubauer.

V programe nevystupovali len
miestni ochotníci, nadšenci a speváci, ale j vážené osobnosti, napr.
Ľudmila Podjavorinská a významný
politik Ivan Markovič. Svoje dôležité
miesto v programe mala divadelná
hra - tragická komédia Posledný Mohykán. Za pseudonymom jej autora
Nechtík sa neskrýval nikto iný ako
Ľudmila Podjavorinská. Na inscenovanie pôsobivých živých obrazov
sa podujal katolícky kaplán Augustín
Raška. Samozrejme, nechýbala ani
tanečná zábava a kvalitné nápoje
miestnych vinárov a liehovarníkov.
-jk-

NOVELA ZÁKONA O KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ (II)
Novelou je vypustené súčasné ustanovenie zákona ustanovujúce, že v katastri nehnuteľností sa
spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné
stavby. Toto ustanovenie bolo nahradené novým,
v zmysle ktorého, ak príslušný okresný úrad (OÚ)
pochybuje, či ide o predmet evidovania v katastri,
rozhoduje o tomto Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra SR. Úrad o tom rozhodne do 30 dní, pričom
do piatich dní od rozhodnutia je úrad toto rozhodnutie povinný oznámiť a zverejniť na úradnej tabuli
a svojej webovej stránke.
VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA V PROSPECH OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI. S účinnosťou od 1. októbra v prípade, ak obchodná spoločnosť nadobúda majetok od
svojho spoločníka, zakladateľa alebo im blízkym
osobám, musí k návrhu na vklad priložiť čestné prehlásenie, že splnila podmienky pre nadobudnutie
majetku od svojho spoločníka, zakladateľa alebo im
blízkych osôb, v zmysle ustanovení obchodného zákonníka, alebo že sa tieto podmienky na obchodnú
spoločnosť nevzťahujú. V zmysle obchodného zákonníka akciová spoločnosť v prípade, ak nadobúda
majetok s hodnotou presahujúcou 10 % z jej základného imania od svojho zakladateľa, spoločníka
alebo im blízkych osôb, musí nechať hodnotu majetku určiť znaleckým posudkom, ktorý následne aj
so zmluvou, na základe ktorej spoločnosť majetok
nadobúda, musí byť uložený v zbierke listín obchodného registra. V prípade, ak akciová spoločnosť nadobúda majetok od svojho zakladateľa, spoločníka
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alebo im blízkych osôb, ktorý presahuje hodnotu 10
% jej základného imania v období dvoch rokov od jej
vzniku, musí návrh zmluvy, na základe ktorého má
byť majetok prevedený, vopred schváliť valné zhromaždenie.
SÚDNE ROZHODNUTIE A ZÁZNAM DO
KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. V prípade vyznačovania záznamu do katastra nehnuteľností na
základe súdneho rozhodnutia má od 1. 10. 2018 príslušný okresný úrad podľa novej právnej úpravy tri
možnosti, v závislosti od výroku súdneho rozhodnutia. OÚ môže záznam vyznačiť podľa výroku súdneho rozhodnutia, avšak v prípade, ak rozhodnutím
súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu, dobrovoľnej dražby alebo inej právnej skutočnosti, tak
okresný úrad vyznačí stav pred právnym úkonom,
dobrovoľnou dražbou alebo inou právnou skutočnosťou, ktorej neplatnosť vyslovil súd. Podobne
okresný úrad postupuje aj v prípade, ak bolo súdom
zrušené rozhodnutie o povolení vkladu, vykonanie
záznamu alebo rozhodnutie o oprave chyby, a teda
vyznačí stav pred vydaním zrušeného rozhodnutia.
V prípade, ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je v dôsledku právnej
zmeny pre osobu zapísanú v katastri (napr. vlastník,
záložný veriteľ, atď.) nezáväzné, OÚ záznam nevykoná, miesto toho na dobu dvoch mesiacov v katastri zapíše poznámku a vyzve toho, komu svedčí
právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia,
aby podal na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti. Počas vyznačenia poznámky OÚ k dot-

knutým nehnuteľnostiam nerozhodne o povolení
vkladu ani nevykoná záznam.
OPRAVA CHÝB V KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ. Novelou zákona dochádza od 1. 10. 2018
k zmene postupu opravy chýb v zmluvách, na základe ktorých má byť vykonaný vklad do katastra
nehnuteľností. V prípade, ak taká zmluva obsahuje
chybu v písaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, jej
oprava môže byť vykonaná výhradne písomným
dodatkom k zmluve. V prípade chyby v písaní alebo
inej zjavnej nesprávnosti v notárskej zápisnici môže
jej oprava byť vykonaná výhradne doložkou k tejto
notárskej zápisnici.
Zápisu údajov do katastra nehnuteľností nebráni rozpor údajov v zmluve alebo v inej listine či
verejnej listine s údajmi v referenčnom registri, a to
v prípade, ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby,
ktorej údaje sa majú zapísať do katastra nehnuteľností. OÚ v prípade rozporu zapíše do katastra ne-

hnuteľností údaje podľa referenčného registra.
ZMENY OD 1. 10. 2019. Podľa právnej úpravy, ktorá vstúpi do účinnosti 1. 10. 2019, bude
možné podať návrh na vykonanie záznamu taktiež
v elektronickej podobe prostredníctvom formulára,
ktorý Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra SR zverejní na svojej webovej stránke. V prípade, ak bude
návrh na vykonanie záznamu podaný v elektronickej podobe prostredníctvom formulára, OÚ vykoná
záznam v lehote 30 dní.
Novelou zákona teda vo všeobecnosti dochádza k určitým zmenám v porovnaní s aktuálnou
právnou úpravou, čo je však ale podstatnejšie, dochádza k sprehľadneniu textu zákona ako takého,
k upresneniu vágnej terminológie, ktorá mala za
následok nedostatok právnej istoty na strane adresátov zákona.
(Vypracované k 24.8. 2018)
AK JUDr. Adriana Ručkayová,
www.akr.sk

NOVOMESTSKÉ SESTRY BRONTËOVÉ
Keď chceli v 19. storočí talentované sestry
Brontëové ponúknuť čitateľom svoje básne či poviedky, publikovali ich pod mužským pseudonymom. V dnešnej dobe už nikoho neprekvapuje, že
knihy ženských autoriek sa nachádzajú na popredných miestach predajných hitparád kníhkupectiev,
autorky sú známe širokej verejnosti zo stránok nielen literárnych časopisov a ich tváre spolu s ich názormi poznáme z médií.
Dvojčatá Judita a Edita Ďurčové, rodáčky
a obyvateľky nášho mesta, sú umelecky všestranne
nadané mladé ženy, ktoré svoj spevácky a hudobný talent uplatňujú v spevokole evanjelickej cirkvi
v našom meste, venujú sa kresbe, hre na gitaru a organ, keramike, lúšteniu krížoviek a predovšetkým
literárnej tvorbe. Sú tkp. novomestskými sestrami
Brontëovými.
Pre Juditu Ďurčovú bol tento kalendárny rok
mimoriadne plodným na úspechy práve v poslednej
oblasti. V marci jej spolu so sestrou Editou udelilo
mesto Púchov cenu Literárneho klubu pri CVČ
Včielka v celoslovenskej literárnej súťaži Poetický
Púchov za ich poetickú tvorbu. Začiatkom októbra
bola v 14. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže
poetickej i prozaickej duchovnej tvorby Jurinova
jeseň v Čadci jednou z ocenených – získala čestné uznanie v kategórii próza. Do tretice, najväčší
úspech čakal našu rodáčku 17. októbra v meste Žilina, kde sa konalo vyhodnotenie 26. ročníka celoslo-

venskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny
Zázračno (foto). Porota jej totiž udelila hlavnú cenu
za poviedku V osídlach nepokoja a odovzdala ﬁnančnú výhru. Stala sa tak absolútnou víťazkou tohto ročníka. Autorke gratulujeme a želáme jej veľa iskrivej
inšpirácie, trpezlivosti a nápadov v ďalšej tvorbe.
Mgr. Michaela Kobidová
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PROGRAMY MsKS

december 2018
VÝSTAVA

ZBJÉRALI ZME SLIFKI AJ BELIČKI...

JÁN ŠICKO – SOCHY

5. decembra o 17,00 h v MsKS, v miestnosti
číslo 21, Poetická scéna Divadielka galéria uvedie reprízu pásma rozprávania, poézie, veselých príbehov, vtipov a pesničiek z myjavských
kopaníc v réžii Mgr. D. Arbetovej. Vstupné: 2 €.

V priebehu decembra vo výstavnej sieni
MsKS si milovníci výtvarného umenia môžu
pozrieť jubilejnú výstavu novomestského rodáka - návratistu akad. sochára Jána Šicku.
Výstava je predĺžená, potrvá do polovice
januára.

HRAČKY NA CESTÁCH
2. decembra o 14,30 a 16,00 h, v čase práve začínajúceho sa adventu, Divadielko galéria
vo svojich priestoroch uvedie reprízu bábkovej
rozprávky HRAČKY NA CESTÁCH.
Vstupné: 1,50 €.

HS SOKOLY

NESIEM VÁM NOVINU
Na 10. deembra v sále MsKS pripravujeme
pre deti MŠ vianočnú hru na motívy ľudových
hier s názvom: NESIEM VÁM NOVINU v naštudovaní Teátra Neline.

S. ŠTEPKA: ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
10. decembra o 18,00 h v sále MsKS RND
uvedie trpkú komédiu Stanislava Štepku: ČO
SA SNÍVA TRPASLÍKOM (vypredané).

VIANOČNÝ KONCERT KPH

3. decembra o 19,00 h v sále MsKS sa
uskutoční vianočný koncert hudobnej skupiny SOKOLY, ktorá zožala veľký úspech na
Novomestskom jarmoku a ktorú poznáme
z televíznej obrazovky ako sprevádzajúcu kapelu Ondreja Kandráča.
Vstupenky po 10 € si môžete zakúpiť online na: www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č.
tel. 032 285 69 21.

13. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS vianočnú atmosféru navodenú rozžiareným vianočným stromčekom umocní vianočný
koncert KPH. Účinkujú: Marek Pobuda - barytón, Kristína Hanzenová - soprán, Tomáš Ondriaš - tenor a Lucia Pobudová - klavír.
Na koncerte odznejú vianočné piesne a koledy. Vstupné: 6 € alebo abonentky.

POĎME SA ROZPRÁVAŤ O ROZPRÁVANÍ...

VIANOČNÝ KONCERT MKO

4. decembra o 18,00 h v MsKS, miestnosti č. 21, sa uskutoční prednáška: POĎME
SA ROZPRÁVAŤ O ROZPRÁVANÍ, ALEBO
AKO ROZUMIEŤ LEPŠIE SEBE A ĽUĎOM
OKOLO NÁS – II. časť. Prednášajúca: Mgr. K.
Mažárová. Vstupné: 2 €.
V prípade záujmu o túto tému sa uskutoční
10 - týždňový workshop.

15. decembra o 18,00 h vo výstavnej sieni
MsKS odohrá Malý komorný orchester – MKO
Vianočný koncert.
Na koncerte odznejú skladby autorov: A.
Vivaldi, G.F Händel, A. Corelli, J. M. Haydn, L.
van Beethoven, H. Zimmer, P. Hapka, J.J. Ryba.
Ako inak, vo vianočnom čase zaznejú aj neodmysliteľné koledy. Vstupné: 2 €.

VIANOČNÝ KONCERT ĽH ROVENEC

SMEJKO A TANCULIENKA

16. decembra o 15,00 h vo výstavnej sieni
MsKS sa uskutoční vianočný koncert ĽH ROVENEC pri MsKS. Odznejú na ňom koledy
a vinše z Nového Mesta nad Váhom a blízkeho
okolia. Návštevníci sa tiež môžu tešiť na betlehemskú hru, s ktorou chodili valasi vo vianočnom čase po obchôdzke do novomestských
domácností zhruba až do polovice 20. storočia.
Vstupné: 2 €.

17. decembra o 17,00 h v sále MsKS uvedie
Smejko a Tanculienka svoje ďalšie dobrodružstvo s názvom: Hip, hip, hurá!

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
V decembri bezplatná právna poradňa AK
JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 8 nebude.
Najbližší termín bezplatnej právnej poradne sa včas dozviete.

KURZY V DECEMBRI

KLUBY V DECEMBRI
Pondelok
Každý pondelok od 9,00 do 12,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
OZ G35 – Klub chorých na SM
10. 12. o 14,00 h
Druhý utorok v mesiaci
11. 12. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 19. 12. o 16,00 h
Literárny klub A-PROPO
Štvrtok od 18,00 h – Klub ﬁlatelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

Dozviete sa v ňom, ako sa táto podarená dvojica spoznala, skamarátila... Ešte viac prezradí vo
svojich nových pesničkách a rozprávkach!
Pobozká Tanculienka žabu v rozprávke Žabí
princ? Premôže Smejko veľkú špinu Fúľu Bakanú? Kto je to Obor Tatroš? Pôjdu s Klbkom do
sveta, uhasia oheň s pesničkou Bim bam bom,
zahrajú sa na Slepú babu a vrátia sa tam, kde je
im najlepšie: Doma. Bude nakoniec aj svadba?
Príďte a zistíte.
Vstupenky po 9 € si môžete zakúpiť online na
www.msks.sk alebo v pokladni MsKS, č. tel. 032
285 69 21.
*Výstava JÁN ŠICKO – SOCHY
(foto M. Šupatikovej) je predĺžená do polovice januára 2019

Pondelok 16,15 a 18,00 h
joga
18,30 h
cvičenie pre ženy
Utorok 18,15 h (11. 12.)
výtvar. kurz
pre dospelých
Streda 17,00 h a 18,15 h
joga
18,15 h (12. 12.)
výtvar.
kurz pre dospelých
18,30 h
cvičenie pre ženy
18,30 h
latino
Štvrtok 16,15 a 18,00 h
joga

Vážení zákazníci a obchodní partneri!
S blížiacim sa záverom roka 2018 chceme sa Vám úprimne poďakovať za Vašu doterajšiu dôveru
a spoluprácu, ktorú ste prejavili v tomto roku. Tešíme sa na ďalšiu dobrú spoluprácu v novom roku, v ktorom
Vám želáme veľa pracovných a osobných úspechov.
Trafika Pavlech 1. mája a Trafika Námestie slobody, Kolektív ME – TRADEX

TRAFIKA PAVLECH

j

(sídlisko pri Bistre a knižnici)
- Zmenáreň – najlepšie kurzy v meste
bez poplatku – 0 %
- Traﬁka – denná tlač a časopisy, slovenská aj zahraničná tlač, ponúkame viac ako 1000 titulov
- Cigarety – VŽDY všetky druhy na slovenskom trhu
- Veľký výber fajčiarskych potrieb
- Najväčší výber cigáriek a cigár
- Darčekové kazety, cukrovinky a drobné darčeky
- Pohľadnice – na všetky príležitosti a udalosti
- Týždenne nové AKCIE pre našich zákazníkov
- Parkovanie priamo pri predajni – bezplatne
- Denne otvorené posedenie pri kávičke v Bistre
Radi Vás obslúžime denne
Po – Pia 5,30 – 18,00 h, So 5,30 – 13,00 h
** Novinky** v našej predajni:
- Kopírovanie – aj farebné, všetky formáty
do A3 aj z USB (v PDF formáte)
- FOTKY na počkanie – fotokiosk KODAK
- Platba kartou – VISA, VISA ELECTRON
MASTER CARD, MAESTRO...

032/771 6034

TRAFIKA FONTÁNA

SME TU PRE VÁS DENNE
6,00 – 18,00 h Námestie slobody
5,30 – 18,00 h 1. MÁJA

ZMENÁREŇ € $ £ ¥
SEDEM DNÍ V TÝŽDNI

Námestie slobody („skleník“)
- Zmenáreň – 7 dní v týždni – bez poplatku 0 %
- Traﬁka 7 dní v týždni
- Kopírovanie
- Tipos
- Fajčiarske potreby
- Drobné darčeky
- TIK – upomienkové predmety SK a NMnV
- Bankomaty NON-STOP
- Bistro ME-Kong – špeciality ázijskej kuchyne
- Denné menu od 3,30 €
Radi Vás denne obslúžime
Po – Pia 6,00 – 18,00 h, So 6,00 – 13,00 h
Všetky služby poskytujeme aj Ne od 8,00 – 12,30 h
Kontakt na predajňu: 032 771 0117

13

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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90. VÝROČIE ODHALENIA PAMÄTNÍKA J.M. HURBANOVI
Nie je náhoda, že v rámci osláv 100. výročia
vzniku ČSR a prijatia Deklarácie slovenského národa sa predstavitelia nášho mesta prišli pokloniť
aj k Pomníku Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Čo
viaže tohto velikána slovenských národných dejín
k tomuto výročiu? Predovšetkým to, že o sebaurčenie slovenského národa, ktoré sa 30. 10. 1918 stalo
na základe Martinskej deklarácie skutočnosťou,
sa výraznou mierou zaslúžil aj J. M. Hurban. Bol
pri formovaní Slovákov na moderný európsky národ, v revolúcii 1848 - 1849 sa preukázal ako vodca Slovákov, ktorý vie za národnú slobodu bojovať
nielen perom, ale aj mečom a ani za najväčšieho
národnostného útlaku sa nevzdal svojho životného
kréda – Pravde a národu, čo mu vynieslo zo strany
nepriateľov národa veľké nepríjemnosti, ale aj pobyt
vo väzení.
Ďalším dôvodom, prečo v Novom Meste je postavený Hurbanov pamätník, je Hurbanova spätosť
s naším regiónom aj so samotným Novým Mestom
nad Váhom. Veď v r. 1817 sa Hurban narodil v neďalekom Beckove. Jeho manželka Anička Jurkovičová sa narodila priamo v Novom Meste nad Váhom
a jeho vnučka Viera Markovičová, dcéra syna Svetozára Hurbana Vajanského, si v Novom Meste s významným národovcom Rudolfom Markovičom,
signatárom Martinskej deklarácie, založila rodinu,
ktorá tu žila takmer do súčasnosti. Najmladšia dcéra Markovičovcov, pravnučka J. M. Hurbana Jarmila Hrúzová zomrela v r. 2010 a je pochovaná v rodinnej hrobke Markovičovcov v Novom Meste n.V.
Vzhľadom na pretrvávajúce hurbanovské tradície v medzivojnovom období je len pochopiteľné, že
sa Nové Mesto stalo v r. 1928 jedno z centier prvých
okrúhlych osláv vzniku ČSR a prijatia Martinskej
deklarácie. Oslavy v Novom Meste trvali niekoľko
dní, ale najväčšou udalosťou bolo odhalenie pamätníka J. M.Hurbanovi a pomenovanie obecného parku na Hurbanove sady. Bol to vôbec prvý Hurbanov
pamätník na Slovensku. Finančne ho zabezpečila
MS v Martine. Jeho autorom je akad. sochár Jozef
Pospíšil. Bustu J. M. Hurbana autor umiestnil na
travertínový okrúhly stĺp. Dnes už málokto vie, že
do štvorcového podstavca je vložená zem z bojísk,
na ktorých Hurban bojoval so slovenskými dobrovoľníkmi počas národného povstania v r. 1848. Sú
to vzorky zeminy z okolia Starej Turej a obce Poriadie.
Pamätník odhalili v prvý deň osláv 21. 10. 1928.

*Zo slávnosti odhalenia Pamätníka J. M. Hurbanovi
v Novom Meste n.V. 21. októbra 1928

Hlavným rečníkom bol tajomník MS Štefan Krčméry. Oslavnú báseň – ódu predniesol Hurbanov
vnuk, básnik Vladimír Roy, ktorý bol samozrejme
aj jej autorom. Hoci slávnosť pri pamätníku organizoval Miestny odbor MS, úlohu hostiteľa zobrali
na seba novomestskí Markovičovci a v zmysle tradičnej hurbanovskej pohostinnosti pozvali všetkých prítomných po odhalení pamätníka do svojho
domu. Na tomto stretnutí, ktoré nieslo oﬁciálny
názov Čaj u Dr. Rudolfa Markoviča, sa do rodinnej
kroniky podpísali také osobnosti, ako napr. básnik Martin Rázus, spisovateľ Jozef Branecký, už
spomínaný Štefan Krčméry, národohospodár Ján
Cablk a nechýbajú v nej samozrejme ani podpisy významných osobností z radov hurbanovskej rodiny
- Hurbanovi vnuci - básnik Vladimír Roy, dramatik
Vladimír Hurban Vladimírov, ktorý sem prišiel s rodinou zo Starej Pazove (Srbsko), významný čsl. diplomat - Vladimír Ladislav Hurban – syn Svetozára
Hurbana Vajanského. Celkom sa u Markovičovcov
stretlo pri čaji až 75 hostí.
Hurbanov pamätník v Novom Meste nad Váhom je od r. 1964 národnou kultúrnou pamiatkou.
PhDr. Jozef Karlík, historik
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JOZEF KRONER NIELEN V SPOMIENKACH
Vždy, keď vojde do obývačky, očami zablúdi
k obrazu na stene - dievčatku hrajúcemu sa s mačiatkom. Pri rodinných stretnutiach, napr. vo vianočnom čase, ale i pri iných príležitostiach, v spoločnosti svojich súrodencov, najmä prvorodenej,
o deväť rokov staršej sestry Slávky, sa v rodinnom
dome Jurigovcov začne pri dielku s čitateľným podpisom Jozefa Kronera spomínať.
Anna Jurigová, v tom
čase Šurinová, bola ešte
malá slečna, žiačka vo veku
svojich vnúčat a na neskôr
slávneho herca má len kusé
spomienky. Bližšie o Kronerových návštevách v dome
Pavla Šurinu, majiteľa ﬁrmy
na výrobu detských kočíkov
v blízkosti hotela Javorina,
vie viac – menej sprostredkovane od svojich blízkych,
predovšetkým mamy, otca,
sestry, tety, i keď čosi málo si
pamätá.
Rodák zo Staškova sa do
našich končín spolu so svojimi súrodencami a mamou
„zatúlali“ vďaka otcovi –
železničiarovi
Ľudovítovi
Kronerovi. Vždy sa usadili
tam, kde hlava početnej rodiny dostala miesto. Tak sa
stalo, že pôvodom Kysučania istý čas pobudli v obciach v okolí nášho mesta:
Melčiciach, Mošovciach (neskôr súčasť Považian)
i Brunovciach. Jozefa Kronera zavialo i do nášho
mesta – za robotou.
Z Brunoviec mladý, 18 - ročný mládenec dochádzal do Nového Mesta nad Váhom, kde pracoval v rodinnej ﬁrme Pavla Šurinu, ktorá vyrábala
detské kočíky.
Mimochodom, Pavel Šurina sa vyučil u miestneho kolára, potom si otvoril ﬁrmu na výrobu
detských kočíkov. V roku 1940 sa oženil, vďaka
manželke ﬁrma získala o dve ruky viac. A pribudli ďalšie: mladý Jožko, ktorý sa pôvodne vyučil za
kresliča, v dielni u Šurinovcov striekal pletené kočíky farbou.
- Otec spomínal, že Jozef Kroner každú voľnú
chvíľu využíval na maľovanie. Rád a pekne kreslil,
i počas návštev u nás si robil skice tvárí a pochutná-
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val si pritom na mrkvových šatočkoch s džemom od
mojej mamy,- spomína Anna Jurigová.
Dokonca sa osvedčil aj ako záchranár.
- Brat si strčil čosi do nosa a mladý Kroner
ochotne asistoval pri vyťahovaní nežiaduceho
predmetu z Pavlovho nosa.
Cez vojnu, v štyridsiatom druhom, namaľoval
a rodičom venoval obraz dievčatka s mačiatkom,
ktorý s láskou opatrujem. Má
vyše trištvrte storočia. Patrí
mu čestné miesto v obývačke
ako vzácna spomienka na J.
Kronera, ale i rodičov. O maestrovi Kronerovi
je známe, že aj rád hubárčil
i rybárčil, často ho bolo vídať
s udicou pri vode v novomestskom rybárskom revíre.
-Ďalším jeho talentom
bola tvorba básní. Sestre mojej mamy z Považian údajne
napísal krásnu básničku.
Žiaľ, nikdy som ju nevidela
ani nečítala. Zrejme sa nezachovala.Ani po tom, čo sa Jozef
Kroner stal známym a slávnym hercom, nezabudol na
svojich priateľov v Novom
Meste nad Váhom.
-Sestra spomínala, že
keď mal angažmán v divadle
v Martine, tak sa stavil u nás i s manželkou, herečkou Teréziou Hurbanovu – Kronerovou. Neviem,
či vtedy v Novom Meste nad Váhom hral, alebo len
mestom so svojou „polovičkou“ prechádzali.
Aj v čase svojej najväčšej slávy udržiaval s našimi kontakt. Neraz sa otec stavil za ním v SND
v Bratislave na kus reči, alebo pozrieť si predstavenie, v ktorom Kroner hral. Viem, že raz k nám
prišiel herec na návštevu aj s kolegom - priateľom
Vladom Durdíkom st.
Jozef Kroner bol milý, dobrosrdečný a veselý
človek bez hviezdnych manierov, o to viac ma teší,
že máme v rodine na neho spomienky nielen v srdci,
ale i v podobe venovaného obrazu s autogramom.V tomto roku uplynulo 20 rokov od úmrtia herca, ktorý sa v Ankete 2000 na základe hlasovania
slovenských ﬁlmových novinárov stal slovenským
hercom 20. storočia.
-r-

BÁTHORYČKA VO SVETLE NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ
Na pulty knižných predajní sa nedávno dostala kniha Jaroslava Straku: ČACHTICKÝ HRAD
A ALŽBETA BÁTHORYOVÁ.
Rodák
z
Hrachovišťa
(1944), absolvent novomestského gymnázia a Významná
osobnosť Podjavoriny Dr.h.c.
prof. J. Straka, Dr.Sc. prichádza pred záujemcov o históriu
s literatúrou faktu o neslávne
preslávenej Alžbete Báthoryovej vo svetle nových, po prvý raz
prezentovaných skutočností.
Dopracoval sa k nim prekladom
a štúdiom doteraz nepublikovaných materiálov. O čachtické
panstvo, pomery v ňom a jeho
najznámejšiu majiteľku grófku
Báthoryovú - Nádasdyovú sa J.
Straka zaujíma predovšetkým
z pohľadu historicko - právnej
analýzy.
Na budúci rok uplynie 405 rokov od úmrtia
uhorskej grófky A. Báthoryovej – Nádasdyovej
(21. 8. 1614), ktorá je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaná ako najväčšia vrahyňa v dejinách
ľudstva.
V súvislosti s ňou autor pri svojom bádaní
narazil na množstvo záhad, legiend a mýtov, vytvorených buď neznalosťou problematiky alebo
nerešpektovaním historických faktov, ich manipulovaním alebo prekrúcaním.
Kniha J. Straku sa drží prísne historických faktov. Čitateľovi predkladá výpovede 307 svedkov,
súdny proces s Báthoryčkou, stanovisko palatína
Juraja Thurza, ako aj cisára a kráľa Mateja II.
Ako zistíte pri jej čítaní, nejasnosti boli už priamo pri vyšetrovaní grófkinej kauzy. Bol to zámer
alebo neschopnosť protonotárov, ktorí vyšetrovanie viedli? Kto urobil chybu? Odpoveď nie je jednoduchá. Sám autor si ju kladie už polstoročie, veď
pod Čachtickým hradom vyrastal, poznal legendy…
Ako vysokoškolský študent histórie a archívnictva
sa zúčastnil prvých záchranných prác i amatérskych archeologických sond na hrade, sprevádzal
turistov, rozlúštil nápisy v podzemných chodbách,
zhotovil ich nákres a v archíve objavil perokresbu
Čachtického hradu z obdobia A. Báthoryovej od
nemeckého vojaka slúžiaceho na hrade. Podľa originálu, zachytávajúceho pôvodný vzhľad hradu, ju

prekreslil miestny maliar a po prvýkrát vo svete je
publikovaná v diele J. Straku.
Ako pomocná vedecká
sila v Historickom ústave SAV
v Bratislave spracovával archívne dokumenty z Budapešti i zo
slovenských archívov, kde sa
dostal k novým informáciám.
Historik – archivár si vzdelanie
rozšíril absolvovaním medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov v nemeckom
Lipsku. Počas pôsobenia na
viedenskej univerzite v r. 1979 –
1980, už ako docent, vo viedenských archívoch skúmal
dovtedy neznáme historické dokumenty, aby poznal podstatu
Báthoryčkinej kauzy.
Kniha sleduje aj dejinný
vývoj čachtického hradného
panstva, ktoré bolo osídlené
už pred 250 000 rokmi, pričom najväčší rozmach
dosiahol hrad za Stibora zo Stiboríc, takisto sa
zaujíma i o miesto čachtickej panej v tejto histórii.
Všíma si tiež osud obyčajných ľudí. Ťažko skúšaní
prežili všakovaké pohromy, tatársky vpád i husitské vojny, turecké rabovanie i lúpežných rytierov,
kurucov a labancov, prírodné katastrofy aj morové
epidémie.
Pri hodnotení vývoja čachtického panstva,
Čachtického hradu i jednotlivých zemepánov vrátane Alžbety Báthoryovej autor vychádzal zo štúdia
literatúry i archívnych prameňov. Snažil sa ukázať
základnú niť celého historického vývoja v jeho vzťahoch a rozmanitosti. Porovnal tiež názory iných autorov s ich vzájomnou konfrontáciou. Otázka viny
A. Báthoryovej je tiež súčasťou tohto procesu.
Vraždila nevinné dievčatá? Koľko ich zavraždila? Alebo sa ich snažila liečiť? Bola to ľudská dráma
chorej ženy? Autor predkladá rôzne názory a stanoviská. Je na čitateľovi, aby si z nich vybral. Ale
fakty hovoria jasnou rečou: grófka Alžbeta Báthoryová nebola žiadna liečiteľka, ale žena so zvrhlými,
sadistickými chúťkami. Presne sa nevie, ani kde
ju pochovali. Hovorí sa o čachtickom, ale i vaďovskom kostole.
Ako je teda opradený tajomstvom jej život, rovnako tak aj miesto jej posledného odpočinku.
-r-
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PREDVIANOČNÝ ČAS V TRADIČNOM VIDIECKOM PROSTREDÍ
Po ukončení jesenných prác na poli nastala aj
v dedinách v okolí Nového Mesta nad Váhom domácka výroba, predovšetkým práce spojené s pradením priadze, tkaním a šitím odevov, čo ženy robili počas celého zimného obdobia.
Priadky začínali väčšinou
v novembri, po sviatku sv. Martina (11. 11.) a boli spoločenskou
záležitosťou. Trvali až do Veľkého
pôstu. V regióne Nového Mesta sa
stretávali dievčatá a vydaté ženy
spoločne a prispievali domácej
gazdinej na svetlo a teplo. Účasťou
na pradení sa dievča považovalo
za dospelé. Prítomnosť mládencov
na priadkach bola vítaná, v zimnom období boli priadky jedinou
spoločnou formou stretávania sa a zábav. V našom
regióne sa pradenie spájalo s páračkami peria či
vyšívaním, kedy staršie ženy počas prác spomínali
na svoju mladosť. Rozprávky, povesti a príbehy zo
života boli neodmysliteľnou súčasťou priadok, rovnako ako spev. Predvianočné obdobie, typické skracovaním sa dní, sa považovalo za strašidelné, spojené s mágiou a čarovaním. Dievčatá si ručné práce
spríjemňovali ľúbostnou mágiou a veštením. Na
priadkach nesmeli chýbať hrôzostrašné príbehy.
Určité dni predvianočného obdobia, tzv. stridžie dni, sa považovali za magické. Začiatok zimy
s predlžovaním nocí sa pokladal za obdobie, kedy
nadobúda prevahu zlo nad dobrom. V stridžie dni
sa predpokladali zvýšené aktivity bosoriek a nepriaznivých síl. Začínali Katarínou 25. novembra.
V tento deň bola posledná zábava, po ktorej nasledovalo pôstne obdobie, kedy bolo zakázané usporadúvať veselice či svadby. Začali sa piecť oblátky.
V Modrovej piekol oblátky učiteľ so žiakmi. Známa
pranostika Katarína na ľade a Vianoce na blate naznačuje sústredenie sa na vianočné sviatky. Nedeľa
po Kataríne je 1. adventná nedeľa. Nasledujúcim
stridžím dňom bol Ondrej, 30. november, ktorý
sa spájal s ľúbostnou mágiou a veštbami o vydaji.
Dievčatá liali do vody horúce olovo alebo vosk zo
sviečok, z čoho potom veštili, koho si zoberú za
muža. K stridžím dňom patrí Barbora 4. decembra.
Ešte na začiatku 20. storočia sa tento deň spájal
s obchôdzkou dievčat, Barboriek a ich návštevou
na priadkach, podobne ako na Luciu. Pri obchôdzkach Barboriek však prevažovala zábavná funkcia.
Postupne sa tento zvyk z priadok vytratil. Na sv.
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Barboru dievčatá v Častkovciach a Podolí vkladali
do vázy čerešňovú vetvičku, ktorá do Štedrého dňa
vykvitla. Rozkvitnutie halúzky spájali s veštením
budúcnosti. V deň sv. Barbory sa v našom regióne
nepraktizovali zvlášť výnimočné
zvyky a prebiehal podobne ako iné
dni. Po Barbore nasleduje Mikuláš
6. decembra. V našej lokalite sa
sviatok spájal s kresťanskými tradíciami a obdarovaním najmenších.
Obchôdzky Mikulášov organizovala hlavne cirkev, kedy obcami
prechádzal sv. Mikuláš so svojimi
pomocníkmi, miništrantami. Pravdepodobne ešte v polovici 20. storočia na obchôdzkach absentovala
archív TM Trenčín
postava čerta. Deti predniesli krátku modlitbu či zaspievali pieseň, za čo boli odmenené.
Pieseň detí z obcí na ľavom brehu Váhu:
Mikulášku, dobrý strýčku,/ modlím sa ti modlitbičku, / zlož tú svoju plnú nošku,/ daj nám z darkov
tvojich trošku,/ či koláčka makového,/ či koníčka
medového,/ veď ty strýčku Mikuláš, /mnoho dobrých
vecí máš.
13. decembra bol deň Lucie, považovaný za
najvýznamnejší stridží deň. V tento deň bosorky
a zlé sily získavali najväčšiu moc, preto zvyky mali
ochrannú funkciu. S Luciou sa v našom regióne
spájajú obchôdzky domov. V 19. storočí boli v tento
deň zakázané domáce práce, pradenie, šitie či páranie. J. Ľ. Holuby v zápiskoch spomína povesť o pilnom švecovi z Bošáce, ktorý šil aj v tento sviatok,
a preto musel za trest Lucii ušiť topánočky na husaciu nôžku. Do polovice 20. storočia sa na sviatok
Lucie v obciach v okolí Nového Mesta nad Váhom
stretávame s obchôdzkami chlapcov. Mládenci
prezlečení za Lucie navštevovali ženy na páračkách
a priadkach. Oblečení v bielych plachtách alebo
šatách, s bielymi ručníkmi na hlave a zabielenou
tvárou od múky, s husacími krídlami mlčky vymetali zlo a choroby z rohov domu. Pritom robili veľký
hluk, aby odplašili zlé sily. Od Lucie každá noc má
svoju moc. Prastaré mamy si začali do Štedrého
dňa denne zapisovať počasie a verili, že tak zistia
počasie v mesiacoch nasledujúceho roka.
Tomášom 21. decembra sa končilo obdobie
stridžích dní a začali prípravy na Štedrý deň.
Mgr. Andrea Lazarčíková,
vedúca odd. Podjavorinské múzeum TM v Trenčíne

O JEDNEJ ŠTÁTNEJ CESTE...
Dovoľte mi napísať čo-to o jednej štátnej ceste,
ktorá bola a je viackilometrovou priamkou! Spája
časť Mnešice, zvanú Izbice (nazvanú vraj preto,
lebo tu ubytovávali pltníkov plaviacich sa na Váhu),
s obcou Rakoľuby. Vedie naprieč Považím, spája
dve protiľahlé štátne cesty na oboch stranách tohto
už rozložitého údolia. Bola vybudovaná azda začiatkom minulého storočia, usudzujúc i podľa toho,
že jej súčasť, vtedajší oceľový trojoblúkový most
ponad Váh, dali do prevádzky ešte pred I. svetovou
vojnou. Cesta poslala do dôchodku i dovtedy prosperujúce vážske kompy pod Tureckom i tú južnejšiu, na úrovni tejto časti mesta.
Azda začalo to i tým, že sme mali blízke príbuzenstvo v Beckove. Väčšinou sme tadiaľ chodili
ponad Váh pešo, za sucha kratšie sihoťou, inokedy
našou štátnou cestou s povinnou „kracheľkou“
v hostinci U Bezáka v Rakoľuboch! A propos, do
úvodu azda patrí i opis vtedajšieho husárskeho
kúsku nášho občana Solárne. Bol ním Emil Trchala – Carpi (1918 – 2004, telesné pozostatky sú uložené na našom cintoríne).
Ako mladík sa chodil kúpavať k blízkym vážskym mostom, mnohým odvážlivcom vtedy slúžili
ako skokanský môstik. Možno i vtedy mu skrsol
neskorší odvážny počin! V tom sparnom lete r.
1940 ako pilot leteckého stíhacieho pluku v Trenčianskych Biskupiciach na stíhačke typu Avia Ba
122 podletel ktorýsi oblúk tohto oceľového mosta!
Obdiv u svojich nadriadených veru nezožal, nebolo
žiadne vystatovanie, skôr snaha prípad utlmiť a pripísať ho niekomu inému! I taký bol Emil a možno
i preto chcel odpočívať tu na cintoríne vedno so svojimi rodičmi. Pridám sa k chvále letného kúpania
pri tomto moste, kam sme i my často chodili, napr.
i s rodinou Hedrlinkovcov. Ich syn Karol bol viac rokov redaktorom denníka Pravda.
Často ešte i dnes si spomínam na otcove letné
intelektuálske aktivity v tom období, keďže ako remeselník v zime nemal na nič iné čas! Z učňovských
liet v Budapešti si udržiaval aktívnu znalosť maďarčiny. Čítal Jókaiho, Miksáta v origináli a po vojne
chodil na bicykli i do Kočoviec. Tamojší posledný žijúci gróf Anton Rakovský (- 1953) vlastnil rozsiahlu knižnicu, nuž, požičiaval si, čítal a vzdelával sa!
A boli to krásne viazané knižky! A doma pri každej
príležitosti, popri esperante, často „drkotal“ týmto
jazykom, napr. i s p. Pospiechom.
Dospel som i ja a moje zimné aktivity sa tiež

uberali v tie smery. Predostriem! Dnešný rekreačný areál Zelená voda je priľahlý našej štátnej ceste. V dobe svojho nie krátkeho vzniku tu pôvodne
boli pasienky, málo úrodná pôda na nevhodných
sezónnych náplavách rieky Váh. Socialistické budovanie Ostravska po r. 1948 bolo nenásytné po
štrkopieskoch, nuž i odtiaľto pochádzali! Vo svojom
počiatku v zimných mesiacoch nám tam vzniknuté
neveľké vodné plochy slúžili na korčuľovanie. Zimy
boli vtedy veru tuhé, koncom novembra zamrzla
i blízka, nie veru plytká Zelená voda, to bolo čo povedať! Pod ľadom sa začala objavovať zeleň z leta,
kĺzali sme sa ako na farebnom koberci!
V tie roky sme blízke neúrodné plochy užívali
tiež v lete na lietanie s bezmotorovými modelmi lietadiel. I stalo sa mi, že mi uletel vetroň a priateľ Kuzeň mi ho doniesol až kdesi od Považian, keďže mal
menovku! A napokon prišla posledná zima mojej
mládeneckej slobody! Bolo treba okrem iného zaistiť slivovicu pre svadobných hostí! A tak som sa so
staršími pánmi, Holotom a Radošinským, dohodol
páliť v pestovateľskom liehovare v Kálnici. Skončili
sme nadránom, koštovka pálenky na zálohu začala
konať svoje, bolo treba ihneď konať! Na ranný autobus bolo ďaleko, nuž poďme ho do mesta pešo,
každý so svojím demižónkom! Bola to ale cesta!
Dopadla však dobre, strata energie chôdzou a vzácnym bremienkom bola predsa k niečomu dobrá!
Rád spomínam, ako som svoju matku na staručkej Oktávii v lete o víkendoch tadiaľto vozieval
i do obľúbenej Hrádockej doliny! I toto všetko mi
dnes pripomína oná štátna cesta ponad Váh v tvare
priamky!
Gustáv Rumánek

OSOBNOSTI
DECEMBRA

Ignác BELLA (2. 12. 1898 – 3. 6. 1963) - zootechnik, ovčiarsky a mliekárenský odborník. Narodil
sa v Dolnej Lehote, zomrel v Bratislave. Nové Mesto
nad Váhom: pôsobenie – 120. výročie narodenia;
Dušan KOŠŤÁL (2. 12. 1948) – sochár. Žije
v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: rodák – 70.
výročie narodenia;
Július GÁBRIŠ (5. 12. 1913 – 13. 11. 1987)
- cirkevný hodnostár, biskup trnavskej diecézy. Narodil sa v Tesárskych Mlyňanoch, zomrel v Trnave.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie - 105. výročie
narodenia.
-es-
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À PROPOS..., PES, PRIATEĽ ČLOVEKA
V jedno ponuré ráno som sa vybral pomerne
skoro na vlak. Pretože do odchodu vlaku mi ostávalo dosť času, mohol som nerušene sledovať okolie
a okoloidúcich.
Tomu zodpovedalo aj tempo mojej chôdze. Prvých som stretal vytrénovaných a veľmi mrzutých
„majiteľov“ psov. S určitou škodoradosťou som si
v duchu hovoril, tak vám treba. Pokračoval som
v chôdzi a domýšľal ďalej. Určite ste aj vy naleteli
svojim deťom, alebo vnúčatám, aby ste podľahli ich
prosíkaniu o celkom malé šteniatko. Ba niektorí
už premýšľate o tom, kam ho dáte počas prípadnej
dovolenky. Obvykle pokrytí rannou hmlou alebo
rosou sa viac - menej bezcieľne túlajú každé ráno
parkom alebo uličkami medzi činžiakmi. Ako vždy
aj dnes nenápadne uvoľnia dotyčné psisko z vôdzky,
aby sa vzápätí tvárili, že s ním nemajú nič spoločné. Spoza rohu činžiaka alebo neďalekého stromu
čakajúc pozorujú svojho miláčika, kedy konečne
naloží patričnú kôpku. Keď sa tak stane, najprv sa
obzrú, či sa na nich nepozerá niekto z okien. Píšťalkou si potom previnilca privolajú k sebe. Zapnú si
ho opäť na vôdzku a rýchlo trielia od miesta činu.
Naspäť zo stanice som šiel parkom popod kostol.
Ako naschvál, na zemi ležala zo stĺpika odrazená tabuľka s textom „Voľný pohyb psa zakázaný“. Položil
som si veľmi ťažkú otázku. Toho vie, kto ju odrazil.
Pritom na prvý pohľad bolo zrejmé, že tabuľka leží
na zemi už zopár dní. Že by si to naši ostražití mestskí policajti, ktorí majú svoje sídlo asi 50 metrov
od tohto parku, nevšimli? Túto hriešnu myšlienku
som zahanbene hneď zavrhol. To hádam nie…Vtedy som si však spomenul, že keď idem na mestský
cintorín na hrob svojho otca, vždy mi udrie do očí
veľká tabuľa, ktorá pri vstupe o.i. upozorňuje na zákaz vstupu na cintorín so psom. Táto tabuľa je taká
veľká, že je určite neprehliadnuteľná. Dva alebo
trikrát som bol svedkom toho, že tam mestskí policajti robili obchôdzku. Raz som kráčal chvíľu po
nich. Uvidel som, že pár metrov pred nimi kráčajú
dámy so psami. Jedna mala psa na vôdzke, druhej
pes veselo poskakoval pomedzi hroby, prekacujúc
svietniky. Obe boli také zabrané vzájomným rozhovorom, že vôbec nevnímali konanie svojich miláčikov. Na moje veľké prekvapenie prešli policajti okolo nich bez povšimnutia. V duchu som sa prichytil
pri otázke, načo a pre koho je tam vlastne tá tabuľa,
keď ju nik nerešpektuje a ešte k tomu to nehovorí
nič ani mestským policajtom. Zjavne bolo totiž vidno, že ich porušenie zákazu vôbec netrápi. Za to ich
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okamžitú ostražitosť spoznáte, keď náhodou zaparkujete na žltej čiare pred bránou. „Papučku“ máte
na kolese auta raz dva, ani sa nenazdáte.
Prečo o tom píšem? Rád by som totiž slabšie
povahy inšpiroval pred kúpou psa nasledovným
vlastným zážitkom. Pár rokov nazad som sa zúčastnil jednej narodeninovej oslavy. Okrem iných sa
na nej tiež zúčastnil aj môj priateľ prokurátor. Nepamätám si už, z akého dôvodu sa na tejto oslave
spustila diskusia o domácich miláčikoch – psoch.
Keďže bol tento prokurátor rok na stáži v USA,
najprv nás oboznámil, ako to po právnej stránke
funguje tam. Potom mu položil jeden z prítomných otázku, či má deti a či má tiež psa. Odpovedal
mu nasledovne: „Keď som sa vrátil z USA, asi po
dvoch týždňoch ma oslovila manželka a svokra, že
chcú dcéram kúpiť pod stromček psa. Dôvodili to
najmä tým, že podľa psychológov to proﬁluje charakter dieťaťa. V prvom momente som prehlásil,
že pes sa kúpi len cez moju mŕtvolu. Zároveň som
obe upozornil, že si neuvedomujú, do akej pasce
sa chytia. Ako primárne je u detí malé šteňa skôr
ako hračka. Problém nastane, keď vyrastie. Keďže prosby o psa neutíchali, urobil som nasledovný
krok. Približne o týždeň zavolal som si obe dcéry za
účasti manželky a svokry. Zo služobného kufríka
som vytiahol vôdzku a povedal: Keďže chcete mať
psa, musíte si vopred zvyknúť na určitý opatrovateľský režim. Každé ráno o 6.00 h sa po celý týždeň
pôjdete na 30 minút prechádzať s vôdzkou, akože
so psom. Osobne si to budem kontrolovať.“ Ako
zareagovali?, spýtal sa dotyčný. „No, najprv všetky onemeli“, odpovedal prokurátor a pokračoval.
„Prvá sa z toho spamätala svokra. Opýtala sa ma,
či som sa náhodou v tej Amerike nezbláznil. Odpovedal som, že v prvom rade by to mala brať ako môj
ústretový krok. Zároveň som ich ešte upozornil, že
von s vôdzkou budú chodiť dcéry, a nie ony. Čo bolo
po týždni?, vyzvedal dotyčný. Prokurátor mu odpovedal: „Čo by bolo? Po týždni prišli obe dcéry za
mnou, že psa nechcú. Môj osobný názor právnika je
ten, že držanie psa v bytoch činžiaka považujem za
jeho týranie. Pes jednoznačne patrí do rodinného
domu, kde má zaručený priestor. Ako vidíte, z právneho hľadiska u mňa k porušeniu zákona nedošlo
a nebola narušená ani psychika mojich detí. V našej
domácnosti sa odvtedy pes nespomína.“
Diskusia sa skončila ohromným smiechom
a náležitým potleskom.
Jaroslav Lysák

NOVOMESTSKÝ CHÝRNIK
KRSTY V OKTÓBRI

Gabriel Jozef Škrabák
Júlia Kitová
Šimon Sobolčiak
ak
Laura Heráková
vá
Robert Bielik

Simona
S
Oravcová
Jakub
J
Mihalička
Marcus
M
Šutovský
Adam Turek
Marek
Nestor Kovacs
M

SOBÁŠE V OKTÓBRI
Juraj Mitošinka a Dana Zelková
Marek Luptovský a Erika Mráziková
Anton Horváth a Gabriela Valovičová
Miloš Belák a Zuzana Octová

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že 9. novembra sme sa naposledy
rozlúčili s našou drahou
Helenou VIDOVOU,
ktorá nás navždy opustila 6. novembra vo veku 86 rokov.
Smútiaca rodina

SPOMÍNAME
Čas plynie, spomienky zostávajú…
18. novembra sme si pripomenuli 15. výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a stará mama
Božena JURÁKOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú syn Zdenko s manželkou
a vnúčatá Alica a Peter s rodinami
Kto v srdci žije, nikdy nezomiera…
1. decembra uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko
Rudolf MIKUŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou na neho spomínajú manželka, synovia Marián a Rastislav s rodinami
Odišli tíško, nie sú medzi nami, ale v našich srdciach žijú v spomienkach…
5. decembra uplynie 21 rokov od úmrtia nášho otca a dedka
Karola KAMENICKÉHO
a 26. septembra uplynulo sedem rokov od smrti jeho manželky
Anny KAMENICKEJ.
Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.
Spomína celá rodina
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
5. decembra uplynie sedem rokov od úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Daniela HYKANIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta s deťmi a ostatná rodina
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Čas plynie, smútok zostáva, sviečky zapálime a stále spomíname.
11. decembra uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
pplk. v. v. Josef VÍTEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.
12. decembra si pripomenieme 6. výročie úmrtia
Angely ARBETOVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.

Spomína celá rodina

Nezomrel, zostáva živý, kto spravodlivý bol a dobrotivý…
19. decembra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
otec, dedko a pradedko
Michal MASÁR.
S úctou a láskou spomína celá rodina
Spustla už záhrada, spustol aj dvor, ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky v ňom.
Všade okolo chýba aj Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba a Ty nás.
27. decembra si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho drahého
Petra GODÁLA z Hôrky nad Váhom.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
„Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí, ktorí Ťa radi mali, nikdy neprestanú na Teba spomínať.“
27. decembra uplynú tri roky, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko
Jaromír VAVRINEC.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

VIANOČNÁ
V zelenej vetvičke
sa rodí nová nádej
na začiatku,
na konci,
v strede…
Každá časť života
má svoje čaro roztrúsené
do nových dní,
aj keď na ne väčšinou
nepoznáme odpovede…
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Možno sa skrýva len
v jednej z nich,
hovoria posolstvá nádeje
v Knihe kníh,
a ešte mnohé iné…
Niekto ich dostane v náručí,
iný prinesie na štíte ...
Komu šťastie nepraje
medzi nami,
sprevádza ho potom ...
v blankyte ...

Kto teda máva
šťastnou rukou,
keď karty sú ešte zakryté ...
Posol v zelenej vetvičke
nás osloví niekde hlboko
bez otázok ...
a určite,
určite ...
Ľubomír Kiko
člen lit. klubu A -PROPO

JANKA OCHRÁNKOVÁ V NOVEJ SEZÓNE S DVOJITÝM AXELOM
Novomešťanka Janka Ochránková sezónu
2018/19 začala výborne. Po roku tréningu u nového trénera Miroslava Bokora na prvom štarte
v sezóne zvládla svoj nový prvok - dvojitý axel s výborným ohodnotením rozhodcov. Na preteku 11.
ročníka Tirnavia Cup 2018, už v kategórii staršie
žiačky, zvládla tento skok v dvoch jazdách, krátkom
programe aj vo voľnej jazde. Získala 92,33 bodov
a umiestnila sa na druhom mieste, keď zvíťazila
pretekárka z Írska.
Uplynulá sezóna bola pre mladú krasokorčuliarku náročná. Prestup k novému trénerovi znamenal aj denné tréningy v Trnave, a samozrejme, zvládať školské povinnosti. Umiestnenia z uplynulej
sezóny boli uspokojivé: 2. miesto na majstrovstvách
republiky v kategórii mladšie žiačky 12 a druhá
v Slovenskom pohári v tej istej kategórii. Tieto výsledky jej priniesli aj nomináciu do reprezentačnej
talentovanej mládeže v Slovenskom krasokorčuliarskom zväze vrátane nominácie na reprezentačné sústredenia v Námestove.
Jankiným snom však bolo ovládať dvojitý axel.
Leto strávila prípravou na novú sezónu na sústredeniach v Košiciach, Trenčíne, Uherskom Hradišti,
Hodoníne a v Prahe. Kondíciu naberala pobytom vo
Vysokých Tatrách.

Do ďalšej sezóny nastúpila so všetkým novým. Nová kategória staršie žiačky, nový krátky
program, nová voľná jazda. Tieto natrénovala
v spolupráci s choreografkou z Brna. Bola to športová drina. Všetko zvládla. Vďaka za to, že sa jej darí
všetko zvládať, patrí aj Spojenej škole sv. Jozefa,
ktorú Janka navštevuje. A samozrejme, všetkým
podporovateľom, rodine a známym, všetkým, ktorí
ju povzbudzujú a držia palce.
Pred Jankou stoja teraz ďalšie sny: pracovať
na trojitých skokoch, preteky Slovenského pohára
a v prípade dobrých výsledkov aj majstrovstvá SR.
Držíme jej palce!
AR

BASKETBALISTKY V EURÓPSKEJ SÚŤAŽI
Ale najskôr si odohrali prvé majstrovské
stretnutia v Slovenskej lige kadetiek. Na domácej
pôde v Starej Turej predohrali v sobotu 29. septembra stretnutie z Ivankou pri Dunaji, nad ktorou
zvíťazili 87:56 (48:17) a v nedeľu si pripísali druhé
víťazstvo 68:55 so Slovanom Bratislava. Stretnutia
si predohrali z dôvodu účasti družstva v medzinárodnej súťaži EGBL v kategórii U 15 (roč. nar.

2003 a mladšie). Vo štvrtok 18. októbra sa presunuli mikrobusmi do Katovíc, odkiaľ sa cez Varšavu
letecky presunuli do lotyšskej Rigy, kde sa konal
prvý turnaj. O deň neskôr ich ráno čakala domáca
Jugla Riga, ktorej podľahli tesne 43:50. Popoludní
mali za súpera družstvo z Estónska Sport Club Audentes, ktoré bolo tiež nad ich sily a prehrali 52:68.
V sobotu svitlo na lepšie časy a nad poľským družstvom OSSM PZ Kosz vyhrali 60:46. Popoludní
odohrali nešťastné stretnutie s druhým družstvom
z Estónska Sport School Parnu a pripísali si tretiu
prehru 52:59. V nedeľu sa však druhým víťazstvom
v turnaji nad ďalším družstvom z Poľska USK 7 Treﬂ Sopoty 53:26 dobre naladili na spiatočnú cestu.
V sobotu 3. novembra odohrali ďalšie majstrovské stretnutie vo Zvolene. Pripísali si prvú, pritom
nešťastnú prehru 62:65. V nedeľu nastúpili proti
minuloročnému majstrovi Slovenska v Banskej
Bystrici a po obojstranne dobrom výkone napokon
podľahli súperovi 43:58.
Milan Šustík
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LYŽOVANIE V KÁLNICI
Zimné obdobie je rajom pre priaznivcov lyžovania. Možnosť vyžiť sa im ponúka aj Lyžiarske
stredisko Kálnica nachádzajúce sa neďaleko nášho
mesta v nadmorskej výške 245 – 350 m s prevýšením 105 metrov.
V stredisku je k dispozícii vlek s kapacitou
1 200 osôb/h a dĺžkou 500 m. Pri vleku sa nachádza
hlavná budova s miestnosťami pre pohodlie návštevníkov, bufet s občerstvením a WC. K dispozícii
je požičovňa lyží s možnosťou ich nabrúsenia. Ten-

Vianočné prázdniny - verejné korčuľovanie 2018/2019
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

21.12.2018
22.12.2018
23.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
30.12.2018
31.12.2018
01.01.2019
02.01.2019
03.01.2019
04.01.2019
05.01.2019
06.01.2019

15:30
15:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
13:00

Zmena rozpisu vyhradená,
info na: www.tsm.nove-mesto.sk
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17:00
17:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
15:00

to servis uspokojí aj náročného lyžiara.
Pre úspešné lyžovanie má stredisko vybudovaný systém zasnežovania. Úprava zjazdovky sa
vykonáva za pomoci snežného ratraka.
Špeciﬁkom strediska je večerné (od 17,00 do
21,00 h) a nočné lyžovanie (od 22,00 do 00,00 h).
Bezprostredne pri stredisku je asfaltové parkovisko
pre 80 až 100 áut.
Lyžiarka sezóna v Kálnici sa začne 27. decembra a skončí sa 10. marca 2019.

KAM NA TURISTIKU

8. 12. Mikulášsky výstup na Salášky
(opekačka)
30. 12. Na Dávida na Veľký Lopeník
(N. Bošáca - V. Lopeník - N. Bošáca)
31. 12. Silvester na Veľkej Javorine
(Poriadie - V. Javorina - Cetuna)
31. 12. Silvester na Čachtickom hrade
(Višňové - Čachtický hrad - N.M.n/V.)
Jozef Kováčik

Dlhoročný tréner mužstiev AFC
Dušan Bartovič sa dostal do Siene slávy
AS Trenčín. Gratulujeme!

NAŠA FOTOHÁDANKA
Viete, čo zachytáva archívna snímka?

Snímka z rodinného albumu O. Nápokyovej z 30. – 40. rokov 20. storočia
zachytáva dielňu Gustáva Fabiana na opravu bicyklov a áut
v priestore dnešnej pivárne GAGAS na Inoveckej ul.
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