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Piate riadne zasadanie mestského zastupiteľstva 
mesta Nové Mesto nad Váhom (MsZ) sa uskutoč-
nilo 29. októbra. Otvorením, schválením programu 
rokovania, určením overovateľov, podaním mandá-
tovej správy a voľbou návrhovej komisie pokračo-
valo rokovanie MsZ ďalšími bodmi rokovania:
• MsZ zobralo na vedomie:
informáciu o plnení uznesení MsZ a správu z 5.
schôdzky MsR, konanej dňa 22.augusta 2019.
• MsZ zrušilo uznesenie 
č.196/2017-MsZ
•  MsZ schválilo uznesením:
č. 129/2019-MsZ:
1. Výpoveď Nájomnej Zmluvy č. 7/2007 uzatvo-
 renej s nájomcom BOLT, s.r.o., IČO: 35709391, 
 so sídlom J. Kréna 1, Nové Mesto nad Váhom
2. Spať vzatie výpovede podanej podľa bodu 1 
 tohto uznesenia v priebehu plynutia výpovednej 
 lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
 nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
 písomná výpoveď doručená nájomcovi (ďalej len 
 „deň D“)  t.j. najneskôr do troch mesiacov odo 
 dňa D, za splnenia všetkých týchto podmienok:
a) nájomca predloží záväzný a reálny harmonogram 
 prác výstavby aquaparku najneskôr do 30 dní 
 odo dňa D, na základe ktorého mesto predloží 
 návrh dodatku k Nájomnej zmluve v zmysle 
 Uznesenia č.329/2018-MsZ,
b) nájomca uzatvorí najneskôr do 15 dní odo 
 dňa predloženia, dodatok k nájomnej zmluve 
 vyhotovený mestom podľa bodu a),
c) nájomca uhradí dlžné nájomné, zmluvnú pokutu 
 a úrok z omeškania najneskôr do 10 dní pred 
 vypršaním výpovednej lehoty.
č. 131/2019-MsZ: 
zmenu termínu plnenia uznesenia č. 37/2019-MsZ
č. 132/2019-MsZ: 
predĺženie nájmu v nebytových priestorov spoloč-
nosti FILDEM, s.r.o., Tematínska 2001/6, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 676 276 a spoloč-
nosti Petra Bóriková, Ul. kpt. Nálepku 851/4,  915 
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 41 378 253
č. 133/2019-MsZ: 
prevod vlastníctva pozemku nachádzajúceho sa na 
Odborárskej ul. v Novom Meste nad Váhom, vytvo-
reného Geometrickým plánom č.195/2019 zo dňa 
30.07.2019 spoločnosti REALSELECT, k.s., so 
sídlom J. Kollára 13, 915 01 Nové Mesto nad Vá-
hom, IČO: 47 685 018 za cenu 70,-eur/m², čo činí 
30.100,-eur. Cena bola stanovená podľa znalecké-
ho posudku

č. 134/2019-MsZ: 
a) Odpredaj nehnuteľností – pozemkov zastava-
 ných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane 
 priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením tvorí 
 neoddeliteľný celok so stavbou, a to pozemkov 
 nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Vá-
 hom, na Ul. Bzinskej v bývalých „Kasárňach 
 spojovacieho vojska“ zamerané Geometrickým 
 plánom č. 43580718-S-Gs-P-261/2018 zo dňa 
 11.09.2018 odčlenené z pôvodnej parcely regis-
 tra C KN č. 3854/1, a to: - parcela registra C KN 
 č. 3854/185 zastavaná plocha a nádvorie o 
 výmere 865 m², diel 5 - parcela registra C KN č. 
 3854/186 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
 269 m², diel 6 - parcela registra C KN č. 3854/187 
 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m², 
 diel 7 - parcela registra C KN č. 3854/188 zasta-
 vaná plocha a nádvorie o výmere 55 m², diel 8 - par-
 cela registra C KN č. 3854/189 zastavaná plocha 
 a nádvorie o výmere 57 m², diel 9 - parcela regis-
 tra C KN č. 3854/190 zastavaná plocha a nádvo-
 rie o výmere 24 m², diel 10 spoločnosti LUCAB, 
 s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 Prievidza, IČO: 
 45 702 195 za dohodnutú cenu 70,00 eur/m², 
b) zaplatenie kúpnej ceny v 4. splátkach tak, že: 
 prvú vo výške 23 975,00 eur uhradí pred pod-
 pisom kúpnej zmluvy v roku 2019, druhú splát-
 ku vo výške 23 975,00 eur uhradí spoločnosť do 
 30.06.2020, tretiu splátku vo výške 23 975,00 
 eur uhradí spoločnosť do 30.06.2021, štvrtú 
 splátku vo výške 23 975,00 eur zaplatí spoloč-
 nosť do 30.06.2022,
c) záložné právo k nehnuteľnostiam uvedeným 
 v bode a) tohto uznesenia v prospech mesta do 
 doby splatenia celej kúpnej ceny, 
d) bezplatné nadobudnutie do vlastníctva mesta 
 – darovaním, časti pozemkov vo vlastníctve spo-
 ločnosti LUCAB, s.r.o., označených v Geomet-
 rickom pláne č. 43580718-S-GsP-261/2018 zo 
 dňa 11.09.2018, ako diel 20 o výmere 1 m² a 
 diel 21 o výmere 2 m², ktoré sa odčleňujú z par-
 cely 3854/85 vo vlastníctve spoločnosti LUCAB 
 s.r.o. a pričleňujú sa k parcele 3854/1 do vlast-
 níctva mesta
č. 135/2019-MsZ: 
zriadenie vecného bremena práva uloženia inžini-
erskej siete na pozemku vo vlastníctve mesta pre 
spoločnosť UNITAS s.r.o., so sídlom Kmeťova 18, 
Nové Mesto nad Váhom v prospech Západosloven-
skej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava v súvislosti stavby: „Obytná zóna 
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UNITAS v Novom Meste nad Váhom“ v rozsahu 
vyznačenom v Geometrickom pláne č. 363/2019 zo 
dňa 26.07.2019. Plocha vecného bremena v rozsa-
hu ochranného pásma je 365 m². Vecné bremeno 
sa zriaďuje odplatne za jednorazovú úhradu v cel-
kovej výške 2.480,00 eur, ktorá bola stanovená na 
základe Znaleckého posudku č. 204/2019 zo dňa 
28.08.2019 
č. 136/2019-MsZ: 
zriadenie vecného bremena práva uloženia inžini-
erskej siete pre spoločnosť CDI – FRIMCOM- JA-
NISTAV s.r.o., so sídlom Laurinská 8, Bratislava 
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava v súvislosti 
s pripojením stavby „FRM, Hala - SO 02 Prípojka 
VN“. Plocha vecného bremena v rozsahu ochran-
ného pásma je 17 m². Vecné bremeno sa zriaďuje 
odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 
315,00 eur, ktorá bola stanovená na základe Zna-
leckého posudku č.216/2019 zo dňa 08.10.2019. 
č. 137/2019-MsZ: 
spôsob prevodu na základe obchodnej verejnej 
súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 
na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom, 
postavený na parcele registra C KN č. 170 a poze-
mok parcela registra C KN č. 170 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 435 m², evidované Okresným 
úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym od-
borom na LV č. 3160, k. ú. Nové Mesto nad Váhom. 
č. 138/2019-MsZ: 
spôsob prevodu na základe obchodnej verejnej 
súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. 
č. 2078 na Jánošíkovej ulici.
č. 139/2019-MsZ: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 - VZN o 
miestnom poplatku za rozvoj
č. 140/2019-MsZ: 
zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená 
voda v Novom Meste nad Váhom
č. 141/2019-MsZ: 
Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému naria-
deniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2000 
– VZN „O záväznej časti územného plánu zóny re-
kreačného areálu Zelená voda v Novom Meste nad 
Váhom“, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a 
doplnkov č. 2 Územného plánu zóny Zelená voda v 
Novom Meste nad Váhom
č. 142/2019-MsZ: 
bezodplatné vypožičanie dvoch pamätných tabúľ z 
Detského domova v Novom Meste nad Váhom (bý-
valej budovy židovského starobinca Ohel David) do 
zbierok Slovenského národného múzea – Múzea 
holokaustu v Seredi.
MsZ uložilo:
uznesením č.142/2019-MsZ, zabezpečiť písomnú 
dohodu mesta s investorom k realizácii výstavby 
dodržať maximálnu podlažnosť 6 nadzemných 
podlaží už pri tvorbe projektovej a stavebnej doku-
mentácie,
uznesením č.144/2019-MsZ,aktualizovať Smer-
nicu pri uzatváraní zmlúv formou obchodnej 
verejnej súťaže upravujúcej záväzné postupy pri 
uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní.
MsZ prerokovalo petíciu „Zastavme hazard“ 
a uložilo vypracovať návrh VZN o zákaze umiestne-
nia herní a kasín na celom území mesta Nové Mesto 
nad Váhom a predložiť ho na najbližšie rokovanie 
MsZ.

František Mašlonka

Železničný dopravca Regio-
Jet rozšíri od nedele 15. de-
cembra prevádzku svojich 
vlakových liniek na Sloven-
sku. Priame spojenie vlak-
mi s Bratislavou, Brnom či 

Prahou po novom dostanú ďalšie kľúčové miesta 
na Považí – svetoznáme kúpele Piešťany, Nové 
Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Púchov 
a Považská Bystrica (tu spoj zastaví s ohľadom 
na kapacitu trate len v smere z Prahy a Bratisla-
vy do Žiliny).

RJ 1046 Žilina – Bratislava – Brno – Praha
Žilina (5:57) – Púchov (6:36) – Trenčianska Teplá 
(6:52) – Trenčín (7:00) – Nové Mesto nad Váhom 
(7:14) – Piešťany (7:26) – Trnava (7:47) – Bratisla-
va hl. st. (8:30 – 8:47) – Břeclav (9:38) – Brno hl. n. 
(10:09) – Pardubice (11:45) – Praha (12:42).

RJ1045 Praha – Brno – Bratislava - Žilina
Praha (15:20) – Pardubice (16:15) – Brno hl. 
n. (17:48) – Břeclav (18:23) – Bratislava hl. st. 
(19:12 – 19:15) – Trnava (19:41) – Piešťany 
(19:59) – Nové Mesto nad Váhom (20:10) – 
Trenčín (20:23) – Trenčianska Teplá (20:31) – Pú-
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chov (20:46) – Považská Bystrica (21:04) – Žilina 
(21:25).
Spoje sú vedené v kategórii RJ a ponúknu cestujú-
cim servis v štyroch cestovných triedach – STAN-
DARD, RELAX, BUSINESS a v cenovo najvýhod-
nejšej triede LOW-COST. Vo všetkých triedach 
majú cestujúci automaticky súčasťou lístka mies-
tenku na konkrétne miesto, pripojenie k Wi-Fi 
zadarmo, vodu, dennú a ďalšiu tlač a možnosť sle-
dovať fi lmy a ďalší zábavný obsah prostredníctvom 
on-line zábavného portálu.

***
Rozpis korčuľovania na zimnom štadióne počas de-
cembra a vianočných sviatkov:
01.12.2019 nedeľa 13:00 15:00
06.12.2019 piatok 15:15 17:15
07.12.2019 sobota 14:00 16:00
08.12.2019 nedeľa 13:00 15:00
13.12.2019 piatok 15:15 17:15
14.12.2019 sobota 14:00 16:00
15.12.2019 nedeľa 13:00 15:00
20.12.2019 piatok 15:15 17:15
22.12.2019 nedeľa 13:00 15:00
23.12.2019 pondelok 13:00 14:00
25.12.2019 streda 14:00 16:00
26.12.2019 štvrtok 14:00 16:00
27.12.2019 piatok 15:15 17:00
28.12.2019 sobota 13:30 15:30
29.12.2019 nedeľa 13:00 15:00

30.12.2019 pondelok 14:00 16:00
31.12.2019 utorok 10:00 12:00
02.01.2020 štvrtok 14:00 16:00
03.01.2020 piatok 15:15 17:15
04.01.2020 sobota 14:00 16:00
05.01.2020 nedeľa 13:00 15:00
06.01.2020 pondelok 14:00 16:00
07.01.2020 utorok 14:00 16:00

Zmena vyhradená. Aktuálny rozpis ľadovej plochy 
na: www.tsm.nove-mesto.sk/zimny-stadion

***
Zberom pet vrchnákov pomôžte Michalovi. Potre-
buje stropný zdvihák. Je to zariadenie určené na 
zdvíhanie a presun imobilných osôb z invalidného 
vozíka do vane, na lôžko atď. Zberné miesto: Tília 
a Kominárstvo Švacho.

***
Vianočné trhy spojené s predajom, občerstvením 
a kultúrnym program sa uskutočnia tradične na 
Námestí slobody v termíne 13. – 20. decembra, 
v časoch od 9.00 do 20.00 h. Príďte si vychutnať 
vianočnú atmosféru.

***
Budúce číslo Novomestského spravodajcu vyjde po 7. 
januári. Následne februárové číslo v tradičnom termíne 
koncom mesiaca január.   redakcia

Stredná priemyselná škola v Novom Meste 
nad Váhom tento rok dosiahla významné jubile-
um – 70 rokov od založenia školy.

História školy sa začala písať 1. septembra 1949. 
Počas svojho pôsobenia ju zastihlo viacero zmien. 
Kým sa dopracovala k súčasnému stavu, prešla si 
viacerými názvami a menilo sa i jej sídlo. Pôvodne 
Odborná škola pre konštrukciu v Novom Meste nad 
Váhom či Stredná priemyselná škola strojníckasídli 
od roku 1974 na Bzinskej ulici. V priebehu desaťro-
čí škola nadobudla svoju multifunkčnosť.

Škola sa neustále teší záujmu mladých ľudí 
o technické vzdelávanie, ktoré je v súčasnosti pre 
našu krajinu smerodajné. Aj preto sa vedenie školy 
prispôsobilo trendom a požiadavkám pracovného 
trhu a podarilo sa úspešne zaviesť duálne vzde-
lávanie v spolupráci s viacerými fi rmami. V škol-
skom roku 2018/2019 opustili brány školy prví 
úspešníabsolventi v systéme duálneho vzdelávania 
v odboroch mechanik mechatronik a mechanik 

nastavovač. No od r. 1949 škola vychovala 9250 
úspešných absolventov z celého spektra strojár-
skych a elektrotechnických odborov, o ktoré je stále 
na trhu práce veľký záujem.

Meradlom úspešnosti školy sú súťaže, do kto-
rých sa žiaci školy zapájajú, úspešní absolventi 
a vonkajšia reprezentácia školy. Nie sú to však len 
žiaci, ktorí prinášajú trofeje a diplomy škole, ale je 
potrebné si uvedomiť, že za ich výsledkami stojí tvr-
dá drina, obetavosť a kreativita učiteľov, majstrov 
odborného výcviku a vedúcich pracovníkov školy. 
Anton Pavlovič Čechov vyslovil nápaditú myšlien-
ku: „Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju 
prácu.“ Sme presvedčení, že na tejto škole takýto 
umelci naozaj sú.

A napokon si dovolíme spomenúť ešte niekoľko 
úspechov školy: Stala sa Pridruženou školou UNE-
SCO, Školou Microsoftu, Lokálnou akadémiou 
NetAcad, IT Akadémiou, pýši sa titulom „Európ-
ska značka pre jazyky 2012” vďaka úspešnému 
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zapájaniu sa do medzinárodných projektov, akým 
je Erasmus+. Škola však nezabezpečuje len vzdelá-
vanie žiakov, ale aj dospelých.Je Centrom odborné-
ho vzdelávania a prípravy a v rámci neho ponúka aj 
rekvalifi kačné kurzy.

Riaditeľ školy Mgr. Peter Rebro privítal na 
slávnosti 28. 10. 2019 viacero významných hostí. 
Medzi nimi aj Jozefa Trstenského, podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora 
mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorý je tiež úspeš-
ným absolventom priemyslovky. Ďalším úspešným 
absolventom a milým hosťom bol Milan Cagala 
- Čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu 
Slovenskej republiky. Nechýbali ani predstavitelia 

vysokých škôl - rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne a poslanec TSK Jozef 
Habánik a dekan Strojníckej fakulty (StF) Sloven-
skej technickej univerzity (STU) Ľubomír Šoos, 
tiež vedúci predstavitelia významných fi riem v re-
gióne. O umelecký zážitok a spestrenie programu 
vďačíme pedagógom zo Základnej umeleckej školy 
Juraja Kréna a Detskému folklórnemu súboru Ča-
kanka, v ktorom vystupujú aj naši žiaci.

Okrem významných absolventov sme si zaspo-
mínali aj na tých, ktorí jej zanechali kus svojho 
života, kus samých seba. Veď 70 rokov je dlhý čas 
a ľudí, ktorí sa podieľali na vybudovaní základov 
a hodnôt školy, je mnoho. A práve v deň oslavy boli 
viacerí zamestnanci ocenení Jaroslavom Baškom, 
predsedom TSK. Základným stavebným kameňom 
nie sú však len učitelia, majstri odborného výcviku 
a vedúci pracovníci školy na čele s pánom riadite-
ľom, ale nemožno zabudnúť aj na administratív-
nych pracovníkov, upratovačky či údržbárov, ktorí 
sa na zveľaďovaní školy podieľajú veľkým dielom.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Strednú 
priemyselnú školu, ktorí ju reprezentovali a ktorí 
s nami oslávili toto jubileum.Veríme, že si škola 
bude naďalej plniť svoje ciele a vízie, aby vzdelanie 
a poctivá práca nestratili na svojej hodnote.

Zuzana Pánisová
Foto: archív školy

V Mestskom kultúrnom stredisku sa 22. no-
vembra stretli desiatky mladých ľudí, ktorí svoj 
talent už ako malé deti rozvíjali, alebo ho rozvíja-
jú v súčasnosti v novomestskom Centre voľného 
času (CVČ). Na pódiu sa predstavili mladí speváci, 
tanečníci i moderátori. Počas takmer dvojhodino-
vého programu divákom predstavili to najlepšie 
z jednotlivých projektov, ktoré v CVČ pod vedením 
riaditeľky Jany Heveryovej (na fotografi i) zorgani-
zovali počas uplynulých 20 rokov. “Stretli sa tu tí, 

ktorí svoj talent rozvíjali v CVČ od roku 1998 až do 
súčasnosti. Do jednotlivých projektov sa zapojilo 
vyše 300 detí. Počas večera sa na pódiu predstavi-
li tí najlepší speváci tanečníci a moderátori,“ po-
vedala Heveryová, ktorá je aj autorkou projektov 
Novostar, Supertanec, muzikálu Boli sme takí, 
Galavečera hviezd CVČ a ďalších. Podujatie mo-
derovali Ivana Miklánková, Michal Mišura a Ľubo 
Trautenberger. Zatancovať prišli country taneč-
níčka Veronika Pacoltová, známy tanečník írskych 

GALAVEČER V CENTRE VOĽNÉHO ČASU 
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AMAVET klub č. 956, ktorý pôsobí v Novom 
Meste nad Váhom, je vzdelávacia organizácia pre 
deti a mládež, ktorá patrí pod AMAVET – asociáciu 
pre mládež, vedu a techniku.

Táto celoslovenská organizácia podporuje pri 
školách a školských zariadeniach dôležité činnosti, 
ktoré prispievajú k formovaniu mladého človeka 
prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Ide 
o vedeckú, technickú, tvorivú, športovú, drama-
tickú a prírodovednú činnosť a aktivity. Široká 
ponuka krúžkov, ktoré poskytujú lokálne kluby 
AMAVET po celom Slovensku, je naozaj bohatá. 
Členmi klubov sú prevažne deti a mladí ľudia, ktorí 
svoj čas venujú výskumným aktivitám, rozvoju klu-

bovej činnosti a majú záujem o výmenu skúseností 
so skupinami podobného zamerania v Európe.

V našom regióne pôsobíme už niekoľko rokov. 
Za ten čas členovia veľmi úspešne reprezentovali na 
rôznych krajských, ale aj celoslovenských kolách, 
napr. FVAT – Festival vedy a techniky, Festival šty-

roch živlov, Turnaj mladých fyzikov. Aktuálne čaká 
členov nášho klubu reprezentácia na medzinárod-
nej súťaži v Moskve, kam postúpili Pavol Ďurík 
(Gymnázium M.R. Štefánika v Novom Meste 
nad Váhom) a Dávid Soliar (Piaristické gymná-
zium J. Braneckého v Trenčíne) na Vernadsky 
National Contest po úspešnej reprezentácii v ce-
loslovenskom kole v Bratislave s projektom Zrážač 
emisných častíc.

Počas šiestich rokov sme s členmi klubu, s uči-
teľmi škôl a rodičmi zažili mnohé vedátorské výlety 
za poznaním. Spoločne sme na ceste za poznaním 
cestovali do Talianska, Česka, Ruska, Francúz-
ska, Švajčiarska, Poľska, Maďarska. Pravidelne 
sa zúčastňujeme letných pobytov v kempe Baško 
Polje, kde našim školákom a účastníkom pobytu 
animátori vždy odhalia divy a záhady sveta okolo 
nás formou hry a stanú sa z nich zvedaví vedci. Deti 
skúmajú fl óru a faunu pobrežia Jadranského mora, 
fyzikálnymi a chemickými pokusmi hravo prebera-
jú učivo, ktoré sa počas roka učili v školských lavi-
ciach. Takto sa na vlastnej koži presvedčia, že veda 
je zábavná a často aj prekvapivo jednoduchá.

Spoločne sa pravidelne každoročne stávame 
účastníkmi napr. poznávacích zájazdov po Slo-
vensku. Prírodné rezervácie, múzeá a výstavy sú 
príjemným osviežením pre všetkých členov nášho 
klubu. Aktívne spolupracujeme s odborníkmi z ob-
lasti fyziky, elektrotechniky, výskumnej činnosti, 
napr. so Slovenskou akadémiou vied v Bratislave.

Ak sa chcete dozvedieť viac o všetkých aktivi-
tách, pozrite si stránku – www.amavet.sk alebo fa-
cebookovú stránku - Amavet klub č. 956 - Beckov, 
Nové Mesto nad Váhom a okolie.

Text a foto: Ľubica Babulicová

GYMNAZISTA PAVOL ĎURÍK SI POZRIE MOSKVU

tancov Pavol Kačerek, fi nalistky Supertanca Lucia 
Rus (Hlinková) a Jana Uherčíková i tanečníci Miloš 
Juriga, Jana Krivánková a Dominika Brezováková. 
Piesne z muzikálu Boli sme takí, ale i z jednotli-
vých ročníkov Novostar zaspievali Júlia Vlčková, 
Katarína Cabalová, Lukáš Trautenberger, Natália 
Skovajsová, Martina Zelenáková, David Čámer 
a Emma Zemanovičová. Zaznela i hymna Novostar 
z autorského pera Petra Šímu Nádejou spútaní. „Aj 
Keď v závere podujatia zaznela pieseň Všechno od-
nes čas, čas neodniesol nič v mojich spomienkach,“ 
dodala Jana Heveryová, ktorá túžila byť herečkou, 
či režisérkou. Svoje sny si však plní prácou s talen-
tovanými deťmi v CVČ.

Text a foto: Monika Šupatíková
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Umelecké diela zobrazujúce Pannu Máriu s Je-
žiškom nie sú jednoznačne venované Vianociam, 
ale vystihujú to najpodstatnejšie, čo obsahuje kres-
ťanské ponímanie Vianoc. Je preto na mieste, keď 
sa v tomto decembrovom čísle NS zmienime o jed-
nom z takých vzácnych diel – Madone, ktorá síce 
v súčasnosti zdobí hlavný oltár farského kostola sv. 
Vavrinca v Koryčanoch, ale je úzko spojená s histó-
riou Nového Mesta nad Váhom. V januárovom čísle 
(1/2019) Novomestského spravodajcu sme sa sna-
žili vysvetliť, že hoci sa tejto gotickej soche zvyknú 
dávať prívlastky Koryčanská a tiež i Beckovská, je 
Madonou predovšetkým Novomestskou. Všetko 
čo o Madone vieme dovtedy, pokiaľ neprekročila 
hranice Slovenska, nasvedčuje tomu, že táto socha 
z konca 14. stor. bola Stiborovcami, ako cirkevnými 
patrónmi - uctievateľmi kultu Panny Márie, určená 
do novomestského kostola, ktorý bol zasvätený 
Bohorodičke. Je to však v protiklade s pomerne 
rozšíreným názorom, že Madona bola vyhotovená 
pre Beckovskú hradnú kaplnku. V nej bola síce po 
zhotovení určitý čas umiestnená, ale po dokonče-
ní gotickej prestavby kostola ju preniesli na jeho 

hlavný oltár a stala sa majetkom novomestskej pre-
pozitúry. Madona sa potom stala neoddeliteľnou 
súčasťou cirkevného života Novomešťanov a to až 
do takej miery, že jej podobu vložili aj do svojho his-
torického symbolu na mestskej pečati a je zobraze-
ná aj v súčasnom novomestskom erbe. Svoje stále 
miesto mala teda v kostole a do hradnej kaplnky 
ju odnášali len v čase nebezpečenstva. Spomínaný 
januárový článok v NS sa pokúša objasniť aj okol-
nosti prenesenia sochy Annou Majláthovou na 
Moravu. Tiež sa pravdepodobne neodohralo všet-
ko tak, ako sa zvykne uvádzať v rôznych článkoch 
a v literatúre.

Grófka Anna Majláthová bola dcérou podporo-
vateľa reformácie na Beckovskom panstve Ladisla-
va Bánfi ho, katolíčkou zostala po matke. Podľa 
tradície preniesla sochu Madony na svoj hrad Cim-
burk hneď po vydaji za grófa Gabriela Majlátha. 
Nebolo to však tak, odviezla ju až v roku 1595, keď 
už bola dávno vdovou. Otázkou je, či to bola jedi-
ná možnosť záchrany sochy. Madona totiž nebola 
majetkom šľachtického rodu Bánfi ovcov, patrila 
novomestskej prepozitúre a tiež vieme, že majetok 
novomestskej prepozitúry sa sústreďoval od začiat-
ku reformácie v katolíckej Trnave, kde bola pre prí-
padný návrat katolíkov do Nového Mesta priprave-
ná aj voľná kópia Madony (v súčasnosti tzv. Čierna 
Madona).

Získať informácie o osudoch Madony nie je ľahké 
a ako sme už uviedli, niektoré z nich sa nezakladajú 
na pravde. Mali sme však vedomosť o tom, že v 2. 
pol. 17. stor. dal vnuk Anny Majláthovej, František 
Horecký spísať novomestskému prepoštovi Lu-
kášovi Ďorďovičovi – Jurincovi správu o osudoch 
a zázrakoch sochy Panny Márie pred jej prenesením 
na Moravu. Pôvodná historická tlač v latinskom ja-
zyku sa síce nezachovala, ale v roku 1799 v Brne 
vyšiel jej český preklad pod názvom „Krátka zpráva 
o zázracích a obrazu, neb Statui nejsvětejší Panny 
Marie, který v Koryčanech bliž Hradište v Morave 
z Uher přenesený pobožne se cti“. Predpoklada-
li sme, a to celkom oprávnene, že toto rozsahom 
malé dielko obsahuje údaje, ktoré nám pomôžu 
spoznať, ako to s novomestskou Madonou naozaj 
bolo. Vzhľadom na to, že je to mimoriadne vzácna 
tlač, sa zdalo, že nám zostane navždy nedostupná. 
Vďaka nadšencovi novomestskej histórie, Jánovi 
Kudlíkovi, ktorému je problematika mariánskeho 
kultu v Novom Meste veľmi blízka, sme sa dostali 
ku kvalitným skenom všetkých stránok tejto kniž-
ky. Autor textu Lukáš Ďorďovič bol novomestským 

KORYČANSKÁ MADONA JE MADONOU NOVOMESTSKOU 
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prepoštom v rokoch 1663 – 1666, teda už v čase 
protireformácie. Od jej začiatku v meste ho síce 
delilo takmer jedno storočie, ale jeho správa o osu-
doch Madony je určite autentickejším prameňom 
ako neskoršie vzniknuté svedectvá. Predovšetkým 
nám potvrdzuje, že Madona mala v tom čase ešte 
prívlastok „novomestská“. Na strane 13 ju Ďorďo-
vič menuje Ujhelienskou Madonou. Ako vieme pô-
vodný názov Nového Mesta bol maďarský – Ujhely. 
Z knižky sa dozvedáme aj to, kedy a kým bola socha 
darovaná novomestskému kostolu. Bolo to v roku 
1431, keď Madonu okrášlenú perlami dal Stibor 
mladší preniesť z beckovskej hradnej kaplnky do 
kostola v Novom Meste nad Váhom. Tu zdobila 
hlavný oltár takmer 140 rokov a pre svoju povesť 

zázračnej Madony sa stala naozaj novomestskou. 
Ďorďovič sa samozrejme venuje aj začiatku refor-
mácie v meste, keď je Madona odstránená z no-
vomestského kostola. Potvrdzuje našu vedomosť 
o tom, že socha sa ešte pred tým, ako ju odniesla 
grófka Anna Majláthová na Moravu, nachádzala 
25 rokov v bezpečí na Beckovskom hrade. Najskôr 
bola v hradnej kaplnke a krátko pred smrťou ju z nej 
odstránil brat Anny Majláthovej Ján Bánfy, ktorý 
padol v roku 1595 na jednom z bojísk pätnásťročnej 
vojny. Knižka nie je len faktografi ckým prameňom, 
svedectvo Ďorďoviča nám umožňuje ponoriť sa do 
atmosféry doby, v ktorej vznikla a tiež jej prostred-
níctvom môžeme nazrieť do minulosti nášho mes-
ta, keď v ňom prebývala Novomestská Madona.

Jozef Karlík

Originál Koryčanskej–Novomestskej Madony, 
foto Viliam Polák

Titulný list a ilustrácia z historickej tlače 
Krátka správa o zázracích a obraze 

nebstatuinej sv. Panny Marie...“ 
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Medzinárodný projekt Erasmus+ Kultúra a prá-
ca v Európe (Culture and Work in Europe, skrátene 
CWE), v ktorom úzko spolupracujú štyri partner-
ské školy – a to konkrétne z Talianska, Nemecka, 
Chorvátska a Slovenska – prebieha na vážskonovo-
mestskej Strednej priemyselnej škole (SPŠ) už od 
októbra 2018.

Cieľom projektových aktivít je oboznámenie sa 
s možnosťami zamestnania v Európe, no hlavne 
v partnerských krajinách, pretože mnohí mladí 
ľudia budú čoskoro musieť čeliť otázkam, ktoré 
súvisia s ich budúcim povolaním či zamestnaním. 
Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu v pracov-
nej oblasti sa žiaci partnerských škôl zameriavajú 
na získanie informácií o zamestnaniach jednotli-
vých krajín, regiónov. Taktiež sa primeranými ak-
tivitami snažia získať potrebné vedomosti a zruč-
nosti v oblasti ekonomických štruktúr európskych 
krajín či kultúrne znalosti.

V tomto prebiehajúcom projekte Erasmus+ 
CWEje prioritou, aby žiaci pochopili fl exibilite 
a požiadavkám európskeho pracovného prostredia. 
Týmto projektom je tiež podporená praktická jazy-
ková zručnosť, ovládanie anglického jazyka, ktorá 
je v súčasnosti veľakrát nevyhnutnou podmienkou 
získania práce. Je v ňom kladený dôraz aj na pozna-
nie národných kultúr a ich kultúrnych pamiatok, 
čím sa žiaci učia istej miere otvorenosti k akcep-
tovaniu ľudskej, náboženskej a kultúrnej inakosti 
v zmysle podpory globalizačných tendencií.

V duchu týchto vyššie uvedených cieľov sa začiat-
kom novembra 2019, konkrétne 4. – 8. 11. 2019, 
uskutočnila predposledná žiacka mobilita, ktorej 
hostiteľom bola SPŠ v Novom Meste nad Váhom. 
Tá posledná bude realizovaná v máji 2020 v talian-
skom mestečku Statte.

Pre žiakov a učiteľov zo zahraničia bol pripra-
vený program, vďaka ktorému sa mohli dozvedieť 
viac o škole a ponúkaných študijných odboroch, 
Trenčianskom samosprávnom kraji, Slovensku, 
duálnom vzdelávaní, (ne)zamestnanosti v regióne, 
v okrese Nové Mesto nad Váhom a mnoho iných 
zaujímavostí.

Žiaci zapojení do projektu mali ďalej možnosť 
navštíviť odbornú výstavu Mladý tvorca, ktorá je 

prioritne zameraná na propagáciu stredoškolské-
ho odborného vzdelávania na Slovensku, navštívili 
fi rmu Vertiv Slovakia, a. s. a aj Vodné dielo Tren-
čianske Biskupice, ktoré je malou vodnou elek-
trárňou v Trenčianskom kraji.Účastníci projektu 
sa oboznámili s možnosťou použitia virtuálneho 
prostredia Offi ce 365 vo vyučovacom procese, s 3D 
tlačiarňou, vytvárali fi ktívne Europass životopisy, 
absolvovali pracovný pohovor na vybranú pra-
covnú pozíciu a vypĺňali aj vedomostný test o za-
mestnaniach.Zoznámili sa so školským robotom 
NAO-m, ktorý sa s hosťami porozprával a aj im 
zatancoval.V rámci kultúrneho vyžitia bola zre-
alizovaná prehliadkaNového Mesta nad Váhom 
–návšteva rímskokatolíckej Prepozitúry Panny 
Márie, ktorej história siaha do 13. storočia; evan-
jelického chrámu Cirkevného zboru Evanjelickej 
cirkvi a. v.VTrenčíne navštívilidominantu tohto 
prekrásneho krajského mesta – Trenčiansky hrad. 
A cestou späť do Nového Mesta nad Váhom mali 
možnosť obdivovaťBeckovský hrad. So žiakmi SPŠ 
navštívili mestá Piešťany a Nitru, kde si s anglicky 
hovoriacou sprievodkyňou prezreli Nitriansky hra-
danárodnú kultúrnu pamiatku Katedrálny chrám – 
Bazilika sv. Emeráma, biskupa, mučeníka.

Zahraniční hostia, po aktivitami nabitom týždni, 
nadviazali nové priateľstvá a zo Slovenska odchá-
dzali duchovne obohatení o nové zážitky a poznat-
ky z nových navštívených miest v Trenčianskom 
a v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré môžu 
v budúcnosti využiť k osobnostnému rozvoju i pro-
fesijnému rastu.

Text a foto: Ondrej Halás

PROJEKT NOVOMESTSKEJ PRIEMYSLOVKY POMÁHA K RASTU ŽIAKOV 
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V roku 1961 prišiel občan z Mnešíc na miestne 
úrady oznámiť, že pri oraní sa v Mnešiciach pre-
padla na roli veľká jama o veľkosti približne 2 x 2 
metre. Na miesto sa vydala skupinka úradníkov, 
ktorá zistila niekoľko skutočností. Na datelinisku 
v Mnešiciach 80 m od kríža pri ceste, ktorý tam 
stojí doteraz, je skutočne prepadnutá jama v prie-
mere 180 cm. Dno jamy je od povrchu terénu asi 
80 cm a smerom oproti kopcu sa ešte viac znižuje. 
Chodba je kruhového tvaru a s pribúdaním hĺbky 
sa mierne rozširuje. Steny sú zarastené dosť silnou 
vrstvou plesne. Táto skutočnosť svedčila o tom, že 
prepadnutie sa odohralo omnoho skôr ako došlo 
k samotnému nahláseniu.

Do hlbšieho pátrania sa pustil miestny občan, 
ktorý skúšal kopať, pričom zistil, že chodba má 
i dole okrúhly tvar. Snažil sa o náleze zistiť čo naj-
viac a dozvedel sa, že o tomto vie viac obyvateľ 
Mnešíc pán Kozinka. Navštívil uvedeného pána 
a dozvedel sa, že chodba je tam už od konca prvej 

republiky a prepadla sa nie pod váhou traktora, ale 
sama. Územie, na ktorom sa jama nachádza, ne-
bolo v minulosti roľou, ale zarasteným pozemkom. 
Tento pozemok v minulosti kúpil nejaký Američan, 
ktorý si ho vyklčoval a upravil na roľu. Onedlho sa 
tam prevalila spomínaná chodba. Vtedy bola hlbo-
ká dva metre a pod kopec viedla chodba, a hoci do 
nej svietili lampášmi na koniec nedovideli. Dnu sa 
však báli ísť. Údajne tam vtedy cvičili neďaleko aj 
vojaci, ktorých zavolal, aby sa tam išli pozrieť. Ich 
veliteľ si to však nechcel zobrať na zodpovednosť. 
Odporučil, aby to oznámil na patričné miesta. 
K tomu však nedošlo. Majiteľ pozemku a neskôr 
družstevníci sa snažili chodbu zahrabať, ale tá sa 
prepadávala ďalej. Teraz by sa muselo kopať aspoň 
tri metre, aby sa sprístupnil otvor do chodby. Pod-
ľa rozprávania starých ľudí sa tam nachádzali až 
trojpodlažné chodby, v ktorých sa schovávali ľudia 
pred tureckými nájazdmi.

Milan Kubák

Po úspešnom odštartovaní divadelnej sezóny 
2019/2020 nás v mesiaci december čaká sľúbené 
veľkolepé prekvapenie. Presne 6. decembra 1919 
zahrali bábkoherci z Nového Mesta nad Váhom 
premiéru prvého bábkového predstavenia Báj o 
slobode v Hoteli Neubauer. Ten by ste v našom 
meste dnes už asi ťažko našli, za to nadšených 
bábkarov áno. Tradíciu bábkového divadla dnes 

rozvíja Divadielko Galéria pod vedením Ivana
Radošinského. Pri príležitosti tohto krásneho výro-
čia Mestské kultúrne stredisko pripravilo dvojdňo-
vý pestrý program pre malých aj veľkých, na ktorý 
vás čo najsrdečnejšie pozývame! A kto by sa chcel 
dozvedieť niečo viac o histórii bábkového divadla 
na Slovensku, či konkrétne v našom meste, nech sa 
páči, začítajte sa ......

Bábkové divadlo na Slovensku je historicky 
späté s tradíciou európskych kočovných divadel-
ných skupín, ktoré po Európe putovali od 16.sto-
ročia. Názov „komedianti“ prebrali     od svojich 
putujúcich hereckých kolegov z Anglicka.

Komedianti hrávali v tých časoch dvojakým 
spôsobom – naživo alebo striedavo, t.j. naživo 
a súčasne s bábkami. Používali tzv. marionety – 
bábky vodené zvrchu na nitiach alebo na drôtoch. 
Repertoár tvorili opery, alebo obľúbené hry zo ži-
vota svätých, či príbehy rytierov. Keďže išlo o hry 
pre dospelých, divadlo spočiatku navštevovalo len 
dospelé publikum. Bábkové divadlo pre deti - ako 

ho poznáme dnes, vzniklo oveľa neskôr. Na Slo-
vensku sa v takejto forme objavilo až v 20.storočí a 
v súčasnosti má viacero podôb.

Bábka je u nás i vo svete veľmi obľúbeným a 
často využívaným prvkom najmä v tanečnom di-
vadle, no svoje uplatnenie našla aj v iných ume-
leckých, dokonca neumeleckých druhoch pre 
dospelých a mládež – napr. činoherné divadlo, 
film, reklama... Bábku a bábkové divadlo by sme 
dnes našli vo vzdelávaní i v liečebných procesoch. 
Možnosti využitia tohto krásneho umenia sú teda 
široké a faktom je, že na Slovensku má vysokú 
úroveň.

TAJNÁ CHODBA V MNEŠICIACH MÁ MOŽNO STÁROČIA

BÁBKOVÉ DIVADLO V MESTE OSLAVUJE STOROČNICU

HISTÓRIA BÁBKOVÉHO DIVADLA NA SLOVENSKU



10

Divadielko Galéria vzniklo koncom roka 2006 v 

nových zrekonštruovaných priestoroch Mestské-

ho kultúrneho strediska, v Galérii Petra Matejku. 

Stalo sa tak zásluhou vtedajšieho riaditeľa MsKS 

– akad. maliara Jána Mikušku a Ľubomíra Malca.

Divadielko dodnes hráva s marionetami, báb-

kami na dlhých nitiach, ktoré vo svojej dielničke 

navrhuje a vyrába súčasný režisér Ivan Radošin-

ský.

Prehľad novodobých divadelných premiér:

2007 – Šťuka patrí na pekáč

2008 – Ježova koža

2009 – Princezná Kukulienka

2010 – Zlatá priadka

2011 – Adamko medzi chrobáčikmi

2012 – Dlhý, široký a bystrozraký

2013 – Začarovaný les

2014 – Gašparkov drak vetroplach

2015 – Hračky na cestách

2016 – Oklamaný vodník

2017 – Aladin a čarovná lampa

2018 – Eliášove husle

2019 – Kaimovo dobrodružstvo

Nadšení ochotníci, súčasní členovia Divadielka 

Galéria, sa spoločne podieľajú na viacerých akti-

vitách: predstavenia pre školy, zahraničné vystú-

penia (Srbsko, Rumunsko, Česká republika...), 

letné predstavenia na námestí a pri rôznych kul-

túrnych podujatiach.

Súčasťou posledných troch inscenácií je živá 

autorská hudba.

MsKS

História bábkového divadla sa v našom meste 
zrodila 6.decembra v roku 1919.

Podľa článku z Považského hlasu: „... V úmysle 
našej malej drobotine pripraviť radostné chvíle a 
v úmysle vzdelávať naše deti spôsobom zábavným 
deti tešiacim, usporiadala novomestská telocvič-
ná jednota „Sokol“ s veľkým nákladom pekné 
lútkové divadlo. Dľa návrhov slávneho českého 
maliara, veľkého umelca a veľkého priateľa detí, 
Mikuláša Aleša, zariadené je všetko, čo má deťom 
predstavovať pohádkové krásy na javišti: kráľ, 
princezny, rytíri, drak so svietiacíma očima, čer-
nokňažník, ježibaba a ovšem tiež veselý, malinký 
Gašparko sú tiež pripravení, aby deťom našim pri-
pravili potešenie, zábavu a poučenia...“

Vznik bábkových súborov:

- 1919 – Lútkársky odbor pri TJ Sokol 

- 1954 – založený súbor Strojár pri Závodnom 
 klube ROH VUMA

- 1961 – bábková scéna pri Dome osvety

- 1984 – súbor Nezábudky založený pri MsKS

- šk.rok 1987/1988 – súbor Družinárik pri 
 PO SZM, IV.ZŠ

- 2000 – bábkarský tradičný divadelný súbor 
 Javorinčiatka

- 2000 – netradičný bábkový divadelný súbor 
 Bez nití

- 2006 – Divadielko Galéria pri MsKS

100 ROČNÁ HISTÓRIA V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

DIVADIELKO GALÉRIA
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STARÁME SA
O VAŠE ZDRAVIE

Po-Pia 7.00–17.00, So 8.00–12.00
Lekáreň Vo vilke oproti nemocnici



7.12.2019 – 10.00 h tvorivé dielničky pre deti 
„Urob si bábku“ – Divadielko Galéria

10.12.2019 – 18.00 h Vianočný koncert skupi-
ny Premeny vo Výstavnej sieni MsKS. Skupina 
Premeny predstaví svoju najnovšiu tvorbu 

PROGRAMY MsKS

december 2019

6.12.2019 – 16.00 h slávnostná vernisáž výstavy 
bábok a fotografi í – Galéria Petra Matejku

6.12.2019 – 17.00 h bábkové predstavenie 
Eliášove husle – Divadelná sála MsKS

7.12.2019 –  17.00 h bábkové predstavenie 
Kaimovo dobrodružstvo – Divadelná sála 
MsKS

100. ROKOV BÁBKOVÉHO DIVADLA
SLÁVNOSTNÁ VERNISÁŽ

TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETI 

VIANOČNÉ KONCERTY



Informácie v pokladni kina Považan: streda, piatok, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením, tel.č. 032/285 69 25. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni kina Považan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nedeľa 15,00-20,30 h. Predpredaj 
a rezervácie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame. Program KINA 
POVAŽAN je na: www.kinopovazan.sk a www.msks.sk. Nájdete nás aj na facebooku pod názvom: KINO POVAŽAN

FRA,  komédia, 92 min.,     české titulky,      MP 12+,  
vstupné: 5 €; študenti a seniori 4 € 
 

  

KINO POVAŽAN  -  DECEMBER 2019

DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
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Premietanie v Kine Považan podporuje



 pondelok 16:15 a 18:00 h  joga (MsKS)
 18:30 h cvičenie pre ženy (MsKS)
utorok 18:30 h brušné tance (MsKS) 
streda 17:00 h  a 18:15 h joga (MsKS)                                 
 18:30 h cvičenie pre ženy (MsKS)
štvrtok 16:15 h a 18:00 h joga (MsKS)
 16:00 h moderný tanec 
  pre deti (MsKS)
 18:00 h Relaxačné maľovanie 
  na plátno (MsKS)
  pre dospelých (MsKS)

KURZY V DECEMBRI

Klub chorých na sklerózu multiplex 
-9.12.2019 o 14.00 h - klubovňa
Klub alternatívnej medicíny 
– 10.12.2019 o 12.15 h – miestnosť č.21 
MsKS
A – klub – každý párny štvrtok o 16.00 h – 
klubovňa
Klub fi latelistov – každý štvrtok o 18.00 h – 
klubovňa
Únia nevidiacich a slabozrakých – každý 
pondelok o 8.30 h - klubovňa

KLUBY V DECEMBRI

12.12.2019 – 18.00 h Vianočný koncert KPH vo 
Výstavnej sieni MsKS
Belcanto Duo
Operní speváci s operným, operetným a muziká-
lovým repertoárom. Hudobná formácia Belcan-
to Duo z Bratislavy, manželia Mária a Miloslav 
Hoschekovci, školení operní speváci, absolventi 
Konzervatória a VŠMU v Bratislave, dvojnásob-
ní výhercovia súťaže Slovenskýchkonzervatórií a 
Medzinárodnej Speváckej súťaže Rudolfa Petráka 
v Žiline, predstavia svoj vianočný program.

14.12.2019 – 18.00 h  Vianočný koncert Malého 
komorného orchestra vo Výstavnej sieni MsKS

17.12.2019 – 17.00 h Vystúpenie súboru Poe-
tickej scény pri Divadielku Galéria s literárnym 
pásmom: „S vianočnou sviečkou odkrývam ta-
jomný závoj čara, lásky a pokoja...“ Divadielko 
Galéria MsKS

DIVADIELKO GALÉRIA BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spo-

lupráci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Ino-
veckej 8 pokračuje v projekte Bezplatnej 
právnej poradne. Najbližšie termíny stretnutia 
s advokátom je 5.12.2019 o 17.00 h.
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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

Ľudia už v minulosti vedeli, že postupne vidia horšie ako za mladi a preto sa snažili pomôcť si. Prvý písomný 
záznam o zlepšení videnia hovorí, že Nero (cisár Rímskej ríše v r. 54 - 68) sledoval gladiátorské zápasy cez 
brúsený smaragd. Najstaršia správa o okuliaroch je z roku 1313 a na prvom obraze človeka s okuliarmi z roku 
1352 je mních prepisujúci bibliu. Okuliare sa vyrábali priamo v optikách, ako kusovky. Hromadná výroba obrúb 
a šošoviek začala v Norimbergu v roku 1616. 

Optik centrum sa venuje predaju okuliarov a kontaktných šošoviek a korekcii očných vád.
V ponuke sú:
-  Okuliarové obruby v rôznych cenových kategóriách 
 so záručným aj pozáručným servisom
- Okuliarové šošovky všetkých druhov a určení, podľa 
 potrieb zákazníka
-  Kompletné príslušenstvo k okuliarom
-  Priebežná údržba okuliarov
-  Vyšetrenie na stanovenie korekcie dioptrickej vady

-   Odborné poradenstvo, či konzultácie individuálnych 
 prípadov
- Uplatnenie zľavy na poukaz
-   Preventívne kontroly s prípadným usmernením 
 danému očnému špecialistovi
- Predaj je realizovaný v základných (nenavýšených) 
 cenách                         

Nájdete nás v Novom Meste nad Váhom na námestí - Palkovičova 5, v dňoch: 
utorok a štvrtok 8:00 h - 17:00 h, sobota 9:00 h - 12:00 h.

Tel: 0917 960 376
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Už túto nedeľu 1. decembra sa začne krásne via-

nočné obdobie zapálením prvej adventnej sviečky. 

Štyri týždne príprav pred Štedrým dňom nám budú 

v príbytkoch, ale aj kostoloch horieť adventné svieč-

ky.  Slovo advent pochádza z latinského adventus a 

znamená doslova  príchod. Sviečky sa zapaľujú v 

smere hodinových ručičiek a správne by mali byť 

aj farebne rozlíšené. Hlavnou farbou adventu je 

fi alová. Je symbolom pokory a dôstojnosti. Všetky 

stuhy a sviečky by teda mali byť fi alové, s výnimkou 

jednej. Tá by mala byť ružová a symbolizuje priateľ-

stvo. V súčasnosti sa farebnosť sviečok a stúh už tak 

nevyžaduje, aspoň v domácnostiach nie. Adventné 

vence sú z roka na rok bohatšie a kreatívnejšie. 

Sviečky na nich však naďalej majú svoje pevné 

postavenie. Prvá sviečka symbolizuje nádej. Dru-

há mier, tretia priateľstvo a posledná štvrtá lásku. 

Vence sú mnohokrát vyrábané aj s piatou sviečkou, 

ktorá by mala byť umiestnená uprostred . Zapáliť sa 

má na Štedrý deň a symbolizuje samotného Krista.  

Či ste alebo nie ste veriaci, ducha Vianoc preží-

vame všetci podobne. Pre menších sú Vianoce spo-

jené s darčekmi a množstvom koláčov. My dospelí 

ich vnímame inak. Hlavne ako obdobie vzájomnej 

blízkosti, nezištnej pomoci, upevňovania rodin-

ných vzťahov, objatí a odpúšťaní.

Dovoľte, aby sme vám aj my, redakčná rada, po-

priali požehnané, šťastné a veselé vianočné sviatky 

a úspešný vstup do Nového roka 2020. 

Tatiana Brezinská a redakčná rada

Mestské kultúrne stredisko pre vás pripra-

vilo nový program ADVENTNÉ POTULKY 
MESTOM - 17 dvorov či terás v centre mesta, na 

ktorých v nedeľu 8. decembra bude paralelne 
každú polhodinu od15:00h do 18:00h prebiehať 

zaujímavý umelecký program. Je to príležitosť v tej-

to uponáhľanej dobe na chvíľu spomaliť, prejsť sa, 

stretnúť sa s priateľmi, ochutnať tradičné zimné či 

vianočné dobroty, zažiť naše novomestské súbory 

alebo sólistov v akcii priamo pod holým nebom, 

spríjemniť tak II. adventnú nedeľu a zamyslieť sa 

nad pravým významom nadchádzajúcich sviatkov. 

Môžete sa tešiť na vianočnú poéziu Milana Rúfusa, 

slovenské rozprávky, známe klasické aj populár-

ne vianočné piesne, koledy, v Galérii kresleného 

humoru na výstavu VIANOCE V KRESLENOM 

HUMORE, či výtvarné práce žiakov Špeciálnej 

základnej školy, ZŠ Tematínska, alebo Centra voľ-

ného času. Ústrednou témou tohto adventného 

korzovania je ADVENTNÝ VENIEC  - s jeho histó-

riou a praktickou ukážkou výroby sa stretnete v bu-

dove bývalej Sýpky. Súčasťou korzovania je aj súťaž 

o 2 lístky na koncert Márie Čírovej. Mapku jednot-

livých zastavení obdržíte priamo pred programom 

na štyroch stanovištiach v blízkosti námestia. 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!
MsKS

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VŠETKÝM VÁM

ADVENTNÉ POTULKY MESTOM
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Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.  

29. novembra sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy nás opustil  náš syn, brat, vnuk, 

bratranec a priateľ Matej KUCHTA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína celá rodina. 

Odišli tíško, nie sú medzi nami, ale v našich srdciach žijú v spomienkach…

5. decembra uplynie 22 rokov od úmrtia nášho otca a dedka

Karola KAMENICKÉHO
a 26. septembra uplynulo osem 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 osem 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

Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.

12. decembra si pripomenieme 7. výročie úmrtia

Angely ARBETOVEJ. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.

Spomína celá rodina

Dňa 26. decembra 2019 uplynie  jeden rok od odchodu do nenávratna môjho drahého manžela, 

otca dedka a pradedka Bartolomeja LOVÁSA, 

ktorý v našich srdciach stále žije. 

Kto ste ho poznali, venujte mi tichú spomienku. 

S láskou celá rodina

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti po sebe zanechal. 

Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 

spomienka na Teba zostáva v nás. 

Už niet návratu ani nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie. 

27.decembra uplynú štyri roky, čo nás navždy opustil náš milovaný 

Jaromír VAVRINEC.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomína celá rodina 

S P O M Í N A M E
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OSOBNOSTI DECEMBRA

1.12.1889* GÁBRIŠ Rudolf, hospodársky 
pracovník, legionársky dôstojník. Prvý pred-
seda Združenia slovenských legionárov. Po 
roku 1918 riaditeľ Tatra banky v Bratislave. 
Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Zo-
mrel 5.9.1969 v Piešťanoch – 130. výročie 
narodenia.

1.12.1924* KOVÁČ Ján, technik, staveb-
ný odborník, organizátor vedeckého života. 
Narodil sa v obci Roštár. Zomrel 12.11.1998 
v Novom Meste nad Váhom – 95. výročie na-
rodenia.

3.12.1899* OTTLYKOVÁ Edita, lekárka. 
Jedna z mála lekárok, ktoré sa špecializovali na 
kardiológiu. Narodila sa v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrela 6.7.1974 v Bratislave – 120. 
výročie narodenia.

5.12.1909† ROY Pavel, kňaz, bibliograf, pub-
licista, národný buditeľ. Narodil sa 1.6.1839 v 
Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Adamov-
ských Kochanovciach a v Trenčíne. Zomrel 
v Melčiciach. Pochovaný je v Adamovských 
Kochanovciach – 110. výročie úmrtia. 

7.12.1699* CERVINI Ondrej, katolícky 
kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
26.3.1735 v Banskej Bystrici – 320. výročie 
narodenia.

8.12.1944† VANKO Anton, letec. Narodil sa 
18.1.1918 v obci  Lednické  Rovne. Pôsobil 
v Trenčíne – Biskupiciach. Zomrel Brookwoo-
de (Anglicko) – 75. výročie úmrtia.

9.12.1959* MLČOCHOVÁ Jela, spisova-
teľka, prekladateľka. Narodila sa v Revúcej. 
Študovala na gymnázium v Novom Meste nad 
Váhom – 60. výročie 

15.12.1909† NEUMANN Daniel, pedagóg, 
národovec. Narodil sa 8.5.1831 v Novom Mes-
te nad Váhom. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel 
v Kráľovej – 110. výročie úmrtia.

24.12.1914* KOTZIG Zoltán, geodet. Naro-
dil sa v Kočovciach. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel 19.12.1978 v Bratislave – 
105. výročie narodenia.

28.12.1949* NÁGEL Dušan, akademický ma-
liar. Narodil sa v Rimavskej Sobote. Vyrastal 
v Novom Meste nad Váhom – 70. výročie na-
rodenia.

30.12.1874* JESENSKÝ Janko, spisovateľ, 
právnik. Narodil sa v Martine. Pôsobil v Bá-
novciach nad Bebravou a v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel 27.12.1945 v Bratislave – 145. 
výročie narodenia.
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Najvyšší hodnostár, ktorý vládol na Beckovskom 
hrade od roku 1388 a spravoval veľkú časť západ-
ného Slovenska bol vojvoda Stibor zo Stibríc. Do 
uhorských kráľovských služieb vstúpil ako 23 ročný 
(okolo roku 1370). V roku 1383 vstúpil do služby 
Žigmunda Luxemburského z českého kráľovského 
rodu.

Žigmund bol mladší syn slávneho českého krá-
ľa a cisára Karola IV. Žigmundovi bola prisľúbená 
uhorská koruna po sobáši s dedičkou uhorského 
trónu princeznou Máriou. Žigmund musel tri roky 
bojovať, aby sa mohol uskutočniť sobáš s 15 ročnou 
Máriou. On sám mal vtedy len 17 rokov a ako cu-
dzinec potreboval pomoc od uhorskej šľachty. Jeho 
najbližším spolupracovníkom a druhým otcom 
sa stal Stibor zo Stibríc. On sám pomáhal, aby sa 
uskutočnil sobáš, ale i korunovácia Žigmunda za 
spolukráľa.

Kráľ Žigmund Stibora zahrnul svojou priazňou. 
Stal sa jeho hlavným poradcom a vykonával aj ve-
liteľa kráľovského vojska. Pracoval i ako diplomat. 
Pre svoje schopnosti zastával funkciu sedmohrad-
ského vojvodu. Stibor žil v blízkosti svojho kráľa 
a za službu, ktorú vykonával v prospech kráľovstva, 
ho Žigmund štedro odmeňoval. Do daru dostal viac 
hradných panstiev a mestečiek na západnom Slo-
vensku.

V roku 1411 vyslal kráľ vojvodu Stibora do Prahy 
za účelom zmierenia sa s bratom, českým kráľom. 
Zároveň, aby pri voľbe rímskeho kráľa a cisára pod-
poril svojim hlasom Žigmunda. Potom, keď kráľ 
a ríšske kniežatá došli k zhode, bol Žigmund zvo-
lený za rímskeho kráľa a cisára Svätej rímskej ríše. 
To bol nadnárodný útvar, ktorý zahrňoval kniežat-
stvá na územiach s nemecky hovoriacim jazykom 
a Čechy s Moravou. Po zvolení Žigmunda za vládcu 
Svätej rímskej ríše mal mladý kráľ, najmúdrejší syn 
cisára Karola IV. veľkého plány. Preto koncom roku 
1412 opustil Uhorsko, aby sa venoval problémom 
v ríši a v Európe. Najprv sa však dal v Aachene 

(Nemecko) korunovať za rímskeho kráľa.
V roku 1412 rodina vojvodu Stibora oslavovala 

už 25 rokov svojho pobytu na Beckovskom hrade. 
Pri tejto slávnostnej príležitosti sa rodila rozhodla 
založiť v Novom Meste nad Váhom pri kostole 
Panny Márie augustiánsku prepozitúru. Podľa lis-
tiny zo 16.januára 1414 zakladajú kláštor rádu sv. 
Augustína na čele s prepoštom Petrom, predtým 
farárom v Čachticiach. Po nadviazaní kontaktu 
s augustiánskym kláštorom v Novom Měste pri 
Prahe prišlo do mesta viac rehoľníkov. Tí u nás učili 
v rodnom jazyku a lepších žiakov latinčinu.

Stibor sa rozhodol, že u nás postaví kostol na 
pôdoryse osemuholníka, ku ktorému bude priliehať 
vysoká svätyňa, podľa plánov prinesených z Nové-
ho Města na Morave.

Začiatkom roka 1419 Stibor zorganizoval 
návštevu kráľa Žigmunda v Beckove a po tomto 
stretnutí navštívili aj kostol vo výstavbe v našom 
meste. To dosvedčuje obraz, ktorý sa zachoval. Na 
ňom je kráľ Žigmund so Stiborom a na kraji je nový 
prepošt Martin I, ktorý bol len na jar ustanovený.

Vojvoda Stibor zo Stibríc zomrel koncom roka 
1419, keď na poľovačke prechladol. Kráľ Žigmund 
dal svojho najbližšieho človeka pochovať do staré-
ho kráľovského mesta Székesfehervár, kde boli po-
chovaní aj bývalí uhorskí králi.

Po dokončení stavby kostola bol na hlavnom 
vstupe pod stiborovským erbom napísaný honos-
ný gotický a latinský nápis. V slovenskom preklade 
znie: „Roku Pána 1423 vznešený pán Stibor, kedysi 
vojvoda sedmohradský, zakladateľ kláštora a stavi-
teľ tohto kostola, modlite sa za neho.“

Štefan Kukučka

Pozn. red.: iné zdroje uvádzajú skon Stibora inak. - 
Vojvoda Stibor sa dokončenia stavby kostola nedožil. 
Presný dátum miesto a okolnosti Stiborovej smrti ne-
poznáme. Listina z 25. Februára 1414 ho spomína už 
len ako nebohého. -

UPLYNULO 600 (605) ROKOV OD ÚMRTIA VOJVODU STIBORA

ROZPRÁVKOVÝ SVET S NOVÝM OBSADENÍM 
15. november 2019 – vládou vyhláseným štát-

nym smútkom si celé Slovensko uctilo obete neho-
dy autobusu z 13. 11. 9019 pri Nitre. Nehoda pri 
Malante na zlatomoraveckej ceste I/65 sa zaradila 
medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Zrazili 
sa pri nej autobus plný cestujúcich a nákladné auto. 
Vyžiadala si 12 obetí (vrátane 5 detí) a 15 zrane-
ných. Do nemocníc previezli asi 20 ľudí.

Zosnulých si zapálením sviečky uctili i detský 
divadelný súbor Javorinčatá pri MsKS v Novom 
Meste nad Váhom, ktorí v tento deň hrali v dopo-
ludňajších hodinách svoje predstavenie pre deti 1. 
stupňa Základnej školy sv. Jozefa v Novom Meste 
nad Váhom a diváci, ktorí boli prítomní na podve-
černom predstavení pre verejnosť. Počas celého 
predstavenia horela na javisku sviečka. Úprimnú 
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sústrasť vyjadrila režisérka PaedDr. Mária Kubovi-
cová a všetci prítomní si obete tejto tragédie uctili 
minútou ticha.

Hra Rozprávkový svet, ktorú deti a tiež dospelí 
vzhliadli, je produktom letnej prázdninovej aktivity 
SDOS Prázdniny s divadlom. Hovorí o téme, ktorá 
momentálne hýbe celým svetom. Ide o ekologic-
ké vnímanie a postoj ku znečisťovaniu prostredia, 
v ktorom žijeme. Rozprávkové bytosti z videohry 
chcú ukázať, že dá sa myslenie každého z nás zme-
niť, aby sme mohli žiť v rozprávkovo čistom, zdra-
vom svete. Jej autorom je kolektív detí, medzi kto-
rými bol vedúcou osobnosťou Matej Raab. Réžiu 
predstavenia mala Mária Kubovicová.

Premiéra tejto hry sa uskutočnila v júni 2019, 
a keďže od nej uplynul nejaký čas, došlo k určitým 
zmenám v obsadení postáv. Totiž vždy na začiatku 
divadelnej sezóny dochádza k zmenám v členstve, 
a to nielen v detskom divadelnom súbore, ale v ďal-
ších divadelných súboroch, ktoré Stála divadelná 
ochotnícka scéna pri MsKS v Novom Meste nad 
Váhom zastrešuje. Odídené deti nahradili nové, 
a tak bolo treba hru znova zocvičiť.

V piatkovom predstavení mali premiéru svoje 
roly perfektne zvládli: Sára Bulantová v postave 
Zlej kráľovnej, Erik Munka v postave Zlodeja Ada-
ma – postrachu lesov, Kristián Cápalka a Matej 
Valenčík, ktorí si zahrali postavy Trpaslíkov. Me-
dzi ostatnými deťmi už tradične vynikali Martina 
Pastorková (Babka), Tomáš Žovák (Gamer), Adela 
Ilenčíková (Červená/Čierna Čiapočka), Anna Voj-
teková (Snehulienka), Eliška Hlaváčová (Alica), 
Diana Vidová (Marienka). Pavlína Veselá (Rezig-
novaná), Michaela Matyášová (Bernard), Adriána 
Hargašová (Cyril). Matej Raab sa predstavil v úlo-
he Princa a v alternácii postavy Alberta. Scénickú 
hudbu zostavil Mgr. Art. Martin 
Fačkovec. O technickú stránku in-
scenácie - osvetlenie a zvuky - sa 
postaral Michal Ochodnický.

Deti z hľadiska spontánne reago-
vali na dianie na javisku, pozorne 
sledovali a načúvali. To, že chápa-
li dej, dokazovali potleskom a aj 
v priebehu celej inscenácie vytvárali 
skvelú atmosféru. Pedagogický do-
zor tiež vyslovil poďakovanie a svoj 
názor o pekne spracovanej téme.

Pri podvečernom predstavení 
bolo zloženie obecenstva s preva-
hou dospelých. Sústredene sledo-
vali dianie a súčasne analyzovali 
hodnotné myšlienky zaznievajúce 
z úst protagonistov. Potleskom vďa-

ky a nadšenia nešetrili a tak deti poďakovali poklo-
nením sa niekoľkokrát.

Deti svojou inscenáciou odovzdali posolstvo 
o stave našej modrej planéty a vyslovili apel na zme-
nu prístupu v oblasti ochrany životného prostredia, 
pretože, tak ako zaznelo v závere: “Naša Zem sa 
reštartovať nedá!“

Text a foto: Mária Kubovicová
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V šere kostola sa vznášalo ticho. Jej drobné 
kroky pod vysokou klenbou s obrazmi svätých 
klopkali v ozvene. Uprela zrak na nápis - Ja 
som vzkriesenie i život. V modlitbe pohybovala 
perami a na tenučkom prste mechanicky krúti-
la prstienok s malým modrým očkom.

Kroky mladého kaplána svižne prešli sa-
kristie. Nacvičenými pohybmi pokľakol pred 
oltárom a prežehnal sa. V tej mĺkvosti bolo 
počuť ako obracia stránky misála. Očami pre-
letel texty večernej kázne a skontroloval čísla 
žalmov.

V jednej z prázdnych lavíc letmo zazrel po-
hyb. Chvíľu čakal a podišiel blíž : - Vy ste mi 
dnes volala…? Postava nevysokej štíhlej dievči-
ny sa pomaly neisto vysúkala z lavice. Spýtavo 
dodal : – Boli sme dohodnutí na faru…? - V roz-
tržitosti spravila rukou navyknutý pohyb akoby 
si zaprávala padajúce vlasy.

Žmoliac prsty pomáhala si v hľadaní slov. 
-Chcela som sa najskôr pomodliť. - Rozozná-
val jej súmerné črty.

-Nemohli by sme zostať, prosím?-
Kňaz zaváhal. –Môžeme ísť do spovedeľni-

ce… - Vykročil, no vo chvíli sa zarazil.
-Tak dobre, porozprávajme sa tu.-
Ich tváre boli blízo a kňaz ktorého zrak jej 

nazrel do duše sa posadil. –Povedzte mi pekne, 
čo vás trápi.

Jeho bystrý pohľad odhalil pobledlú tvár, 
unavené viečka i tmavé vpadnuté oči. Dievča 
si strhlo čiapku a odhalilo chlapčensky krátke 
kučierky ktoré zostali z jej nádherného konské-
ho chvosta. Pomedzi pery sa pozvoľna opatrne 
tisli slová… V kostolnom tichu postupne vyroz-
právala čo ju postretlo, čím prechádzala ako 
očistcom, keď strácala silu, zmysel, vieru a pre-
klínala osud i Boha.

Príchod onoho nešťastného konca roku, čo 
začal nevinným vyšetrením a pokračoval kal-
váriou zákrokov, opakovaných vyšetrení, čaka-
nia, rázneho zlomu, následných chemoterapií 
a beznádeje. V tom temnom rozprávaní akoby 
sa chvíľami potrebovala nadýchnuť a odpútať 
v spomienkach odskakovala do čias, kedy ešte 
žila v bezpečí detských predstáv a snov čo jej 
i dnes slúžia ako záchranné koleso.

- Viete, ja som nikdy nič zvláštne neočakávala. 
Od detských rokov som žila vo svojom svete, kde 
sa mi nemohlo nič stať, a nič príliš prekvapiť. Tá 
naivná detská istota, to asi je šťastie. -

Rukou prešla po tvári, akoby si spomenula na 
niečo, čo s ňou súvisí a prečo ju lepšie pochopí. 
- Nikdy som nebola športový typ. Keď sme sa v te-
locvični mali vyšplhať po lane zostala som visieť 
tak tridsať centimetrov nad zemou a viac som sa 
nepohla. Všetci sa mi smiali. Preskočiť cez kozu, 
tlačiť sa s druhými o loptu, vrhnúť guľou, no… to 
bol pre mňa vždy trest. -

Kňaz sa s chápavým úsmevom priznal. - Ja 
som v živote neurobil jedinú poriadnu stojku, 
vždy som sa prevalil na jednu, alebo na druhú 
stranu. A to by som ani nemal hovoriť, dodnes 
nejazdím na bicykli. -

Akoby ich spoločný športový antitalent zblížil, 
dodal jej odvahu.

- Chodím do tohto kostola od malička.- V hla-
se zadržiavala skrytú napätosť vnútorného roz-
poru a so sklonenou hlavou zľahka krútila akoby 
zaháňala nepríjemné predstavy. -.A aj keď som 
sa modlila, chodila na spoveď a na prijimanie, 
nikdy som nedokázala skutočne bez pochybností 
veriť. Raz, raz som však mala pocit, že sa ma do-
tkol… že mi, že mi pomohol, anjel. - Rýchlo mu 
pozrela do tváre. – A, nevedela som to pochopiť. 
Možno od vtedy verím na anjelov strážnych. - 
Záblesk slnečného svetla prechádzajúceho loďa-
mi chrámu jej dopadol na privreté viečka. - Ale 
prišli chvíle keď som si hovorila : Veriť, veriť je 
dobrá vec. No iba pre tento život. Aby sa človek 
mal o čo oprieť, aby mal nejakú oporu keď nevie 
ako ďalej. Bola som presvedčená, že viera je len 
cesta, bez nároku na odmenu.

Žiaden večný život, žiadne zázraky. Skrátka, 
prežiť ako človek - tu na tejto zemi. Nezvlčiť.- 
Hlas jej akoby vysilený prechádzal do šepotu. - 
A keď mám byť úprimná, o nič viac neviem ani 
teraz. Vždy som si myslela že všetko čo sa deje 
má nejaký dovod, skrytý zmysel, ale teraz…. 
teraz.- Pozrela mu úpenlivo do očí.- Žiadne 
pravidlá nie sú.- Chvíľu zostala ticho akoby roz-
mýšľala či má ešte pokračovať. Videla som ľudí 
bezmocne čakajúcich na smrť. Chytali sa i toho 
najmenšieho náznaku na zázrak. Ale nevymod-
lili, nevyprosili si väčšinou nič. Ja som zostala. 

V ŠERE  CHRÁMU
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A neviem, neviem vďaka čomu, vďaka komu. 
Tomu anjelovi, zhode okolností, akejsi podivnej 
náhode, osudu? O čo som lepšia ako tí ostatní? 
Iba jednu vec si, po tom všetkom uvedomujem 
viac ako kedykoľvek pred tým. Ako náš život visí 
na vlásku. Na jedinej chvíli. Nevypočitateľnom 
okamihu ’o ktorom nevieme, kedy príde, kedy je 
navyše a kedy chýba…-

Odmlčala sa a oddychovala akoby ju to, čo 
práve povedala, vyčerpalo.

Kňaz si so sklonenou hlavou zvieral ruky 
zložené ako pri modlitbe. V tichom zadumaní 
hľadal slová, ktoré by v tejto chvíli mali zmysel. 
Nakoniec sa k nej prisunul bližšie a pozrel jej 
priamo do tváre: - Romy, povedali ste viac vy 
mne, akoby som ja mohol teraz povedať vám. Ani 

si neviete predstaviť, aké je to pre mňa dôležité. 
- Pohladil ju po ostrých krátkych vlasoch a urobil 
krížik na čelo. – A keby si na pobožnosť prišla aj 
len ty jediná, tak to čo sa tu každý deň pokúšam 
odovzdávať, by malo zmysel. –

Pomalým krokom prechádzala námestím 
okolo fontány z ktorej tryskal svieži jarný prúd 
vody. Na chvíľu sa jej zdalo že pocit vlastného 
nešťastia v nej predsa len prehlbuje dušu, ale-
bo si to v tej chvíli iba nahovárala zamieňajúc 
predstavivosť za poznanie. Zhlboka sa nadýchla 
a pridala do kroku.

 
Milan Hurtík 

Anjeli nikdy neplačú / Kapitola 10 / 
Ilustrácia: Jozef Janiska
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TAJNIČKA PRE DETI Riešenie:  SNEHULIAK

1. ťahajú ich soby
2. padá v zime z oblohy
3. jazdíš na nich po zasneženom svahu
4. zrodia sa v pahrebe a sú horúce
5. ochránia ti ruky pred chladom

6. používaš ich na klzisku
7. nosí deťom sladkosti do čižmičiek
8. je oranžová a chrumkavá, niekto z nej má nos
9. vianočná ryba

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Malé biele a studené,

všetky sú iné stvorené.

V zime z neba padajú,

zem snehom prikrývajú.

Deti tie ich zbožňujú,

Hlavne keď sa sánkujú.

Na svahoch dlhé hodiny

bavia sa celé rodiny.

Keď večer sneží tíško

a Štedrý deň je blízko,

snehové vločky za noc,

doplnia čaro Vianoc.

SNEHOVÉ VLOČKY  |  Jarmila Foltánová
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Futbalisti AFC Nové Mesto 
nad Váhom prezimujú v tabuľ-
ke 3.ligy západ na 12. mieste 
so ziskom 18 bodov. Hoci po 
9. kole avizoval tréner Pavol 
Kopačka po nelichotivých vý-
konoch odchod z funkcie, po 
ukončení jesennej časti svoje 
rozhodnutie prehodnotil. 

„Stalo sa to aj preto, že naše 
výkony v posledných zápasoch 
boli výrazne lepšie. Od 9. kola 
sme neprehrali, začali nám 
pribúdať body a pokiaľ bude-
me takto pokračovať aj na jar, 
tak môžem spokojne ohrozo-
vať prvú päťku, o ktorú sme sa 

chceli pobiť aj pred začiatkom sezóny,“ uviedol 
Kopačka. Sympatický kouč zároveň pripomenul, 
že futbal sa nehrá len na polovicu sezóny, preto to 
nevidí ako nereálny cieľ. „Zároveň chcem chlapcov 
pochváliť. Skutočne im nemôžem nič vytknúť. Sna-
žili sa počas celej jesennej časti. Pokiaľ je tu niekto, 
kto nesie zodpovednosť za doterajší stav, tak som to 
ja.“

Aj preto sa tréner rozhodol zostať pri mančafte 
až do posledného hvizdu sezóny. „Posledný tréning 
sme mali 29.novembra.  Na december je napláno-
vaný oddych a znova sa stretneme až 13.januára. 
Potom nás čaká dlhá sedemtýždňová príprava, ke-
ďže jarná časť štartuje začiatkom marca.“

Počas prípravy odohrá káder z Nového mesta 
nad Váhom sedem prípravných zápasov. Uvidíme, 
či sa nám počas zimy naskytne možnosť ešte káder 
posilniť. V každom prípade, chceme zabojovať o 
lepšie umiestnenie,“ dodal Kopačka.

Tatiana Brezinská
Foto: archív klubu

KOPAČKA POVEDIE FUTBALISTOV AJ NA JAR

Hokejový klub Nové 
Mesto nad Váhom vedie 
ako predseda klubu Zdenko 
Matejdes. HK je výhradne 
zameraný na mládež, z kto-
rej chce vychovať šikovných 
hráčov aj pre staršie vekové 
kategórie. „Aktuálne máme 
v klube tri kategórie detí. 
Predprípravku, prípravku a 
mladších žiakov. Tým sa ve-
nujú desiati tréneri,“ ozrej-

mil základný chod klubu. Samotná tréningová prí-
prava je v každej kategórii iná. Kým predprípravka 
absolvuje 4 – 6 tréningov týždenne, prípravka ich 
ma 3 - 5  a mladší žiaci, tí školopovinní, 2 – 4. „Na-
šim hlavným cieľom je vybudovať stabilný a kvalit-
ný tím na domácej pôde, A teda, aby naše deti ostali 
v Novom Meste nad Váhom a nerozpŕchli sa nám 
do iných klubov.“ Záujem o hokej stále je a netreba 

sa báť, že sa nábory robia len raz ročne po skonče-
ní alebo na začiatku sezóny. „Náš strategický plán 
rozvoja klubu spočíva v tom, že pravidelne robíme 
aktivity pre deti, kde je možnosť osloviť ich a prilá-
kať do nášho klubu,“ dodal Matejdes. 

Tatiana Brezinská
Foto: archív klubu

NA HOKEJ KEDYKOĽVEK POČAS ROKA
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Posledné dve ligové súťaže priniesli vzpieračom 
Považanu medailové umiestnenie. Vo fi nálovom 
kole 3. ligy mužov, ktoré sa konalo v Kysuckom 
Novom Meste na konci októbra sa naši vzpiera-
či  umiestnili na výbornom  striebornom mieste.  
O tento úspech sa pričinili Matej Kubák, Vladimír 
Smetana, David Lukáč, Matej Bednár , Adrián Kli-
mo a Jakub Kosterec.

Vo fi nálovom kole dorasteneckej ligy v Krásne 
nad Kysucou  sa v polovici novembra predstavilo 

celkovo päť družstiev vrátane Novo-
mestského. Farby Považanu reprezen-
tovali  David Lukáč, Matej Bednár, 
Jakub Kosterec, Adrian Klimo a Laura 
Mikušová.

David Lukáč si v trhu vytvoril osob-
ný rekord (100 kg)  a nadhodil 115 
kg.  Matej Bednár v trhu zdolal 78 kg 
a v nadhode sa mu podarilo dať nad hla-
vu takisto osobný rekord 100 kg. Jakub 
Kosterec   v trhu zdolal činku s hmot-
nosťou 70 kg a  v nadhode 96 kg. Adrián 
Klimo pridal v trhu ďalší osobný rekord  
80 kg osobný rekord  a v nadhode sa mu 
podarilo zdolať 95 kg. Laura Mikušová 
medzi dievčatami dosiahla najvyšší vý-
kon, keď trhla 63 kg a nadhodila 76 kg. 
Vzpieračom z Považanu sa podarilo vo 
fi nálovom kole  ligy dorastencov získať 
bronzovú pozíciu.

Vzpierači sa ešte do konca roka zúčastnia súťa-
že o pohár starostu obce Likavka, Medzinárodnej 
ceny vo vzpieraní Mesta Rotava. Laura Mikušová 
bude v decembri štartovať na majstrovstvách Euró-
py do 15 a 17 rokov, ktoré sa konajú v izraelskom 
meste Eilat.

Milan Kubák
Foto: archív klubu

MEDAILOVÁ ŽATVA VZPIERAČOV Z POVAŽANU

OSEMSMEROVKA KRÁSNE SVIATKY ŽELÁ SPRAVODAJCA

AUTO 
MAČKA
BÁBIKA 
MASKA
BANKA 
MATKA
BLATNÍKY 
MORE
BOHATIER 
OBRUS
CERUZKA 
OCEÁN
CITRÓN 
OVCE
IZBA 
OZÓN
KÁBLE 
RAKETA

KAČKA 
RUKAVICE
KANEC 
RYŽA
KOLÁČ 
SVIEČKA
KOLESO 
TÁCKA
KONE 
UDICA
KOZA 
VENCE
KRIEDA 
VLCI
KYTICA 
ZVONY
LANO





Viete, o zachytáva archívna snímka?
NAŠA  FOTOHÁDANKA

2019
SPRÁVNA ODPOVE

Archívna fotografia z roku 1982 zachytáva budovy na  nádvorí pri bývalom depozitári Podjavorinského múzea
(Sýpka) na Komenského ulici. V súasnosti je to priestranné nádvorie s budovami 

Galérie kresleného humoru (vavo)a  svadobnej siene. 

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, 40. ročník 
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