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Vyštudovaný pedagóg Peter Bača doteraz zastával funkciu poslanca mestského zastu-
piteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. Pred pár týždňami získal po výberovom konaní  
funkciu hlavného kontrolóra. 

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post hlavného kontrolóra mesta?
Oblasť samosprávy  ma vždy lákala a aj toto bol dôvod, prečo som sa zúčastnil komunál-
nych volieb v roku 2014. Stal som sa jedným z poslancov mestského zastupiteľstva  
a členom Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta. Počas práce 
poslanca som sa čoraz viac a hlbšie dostával do problematiky finančného riadenia a hos-
podárenia samosprávy. Táto téma ma doslova pohltila, chcel som rozumieť  materiálom,  
o ktorých sme rozhodovali, no a táto snaha ma viedla k tomu, že som si rozšíril svoje od-
borné vedomosti a znalosti štúdiom podvojného účtovníctva a daní v Centre účtovníkov 
Slovenska Banská Bystrica. Tejto oblasti som verný úž niekoľko rokov a profesijne som 

sa venoval účtovníctvu a personálnej a mzdovej agende a snažím sa pravidelne študovať  aktualizované  zákony – účtovnícke, daňové i obchodné.   
Na základe mojich niekoľkoročných skúseností z oblasti účtovníctva a mzdovej agendy a  poznatkov z chodu samosprávy a môjho záujmu realizovať 
a zlepšovať uvedené pravidlá v prospech nášho mesta  som podal prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra.

2. Doteraz ste boli mestským poslancom, prenášate si nejaké skúsenosti aj pre túto pozíciu?
Myslím si, že moje pracovné skúsenosti a znalosť fungovania samosprávy, tvorby a čerpania programového rozpočtu a majetkových vzťahov medzi 
mestom, mestskými organizáciami a právnickými alebo fyzickými osobami sú vhodným predpokladom na kvalitný, zodpovedný a spoľahlivý výkon 
funkcie hlavného kontrolóra. Zákony, podľa ktorých kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť upravujú postup hlavného kontrolóra pri výkone kontroly, 
ale neupravujú striktne to, ako sa k výsledkom kontroly dopracovať tak, aby podľa zákonných splnomocnení dokázal kontrolór preveriť hospodárenie 
s finančnými prostriedkami, majetkom a plnenie všeobecne záväzných nariadení a právnych povinností platných pre podmienky samosprávy. Tieto 
postupy totiž záležia  na vedomostiach a skúsenostiach osoby hlavného kontrolóra,  závisia od  jeho znalosti fungovania miestnej samosprávy, od 
toho ako pozná procesy riadenia a organizácie jednotlivých príspevkových, rozpočtových a obchodných spoločností, poznanie ich ekonomického  a 
právneho  postavenia a nimi vykonávaných komunálnych , sociálnych a obchodných činností, ale aj to ako  podrobne vykoná kontrolnú činnosť a aké 
výsledky dosiahne. 
3. Ide o mimoriadne zodpovednú funkciu, aké úlohy Vám z nej vyplývajú?
Ako hlavný kontrolór, ktorý je podstatným kontrolným mechanizmom mesta budem svedomito preverovať, či všetky rozhodnutia, postupy a zásady 
prijaté orgánmi mesta kontrolované subjekty zabezpečili efektívne, s dodržiavaním všetkých platných pravidiel, s riadnou ochranou majetku a za-
medzením zneužitia systému. Pri výkone kontroly budem vždy dodržiavať zásady objektívnosti a nestrannosti ku kontrolovaným subjektom a hlavne 
kontrolovať  pravidelne, plánovite a sústavne čo najviac subjektov a činností mesta.

Hlavným kontrolórom sa stal Peter Bača

Vizitka Petra Baču

Vysoká škola pedagogická, Nitra

1989 - 1994, Učiteľstvo všeobecno – vzdelá-
vacích predmetov 

Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom

1984 - 1988 

Kurzy a školenia

Daňový špecialista -  2020, Centrum účtov-
níkov Slovenska Banská Bystrica - akredi-
tované štúdium

Účtovník expert -  2019,  Centrum účtovní-
kov Slovenska Banská Bystrica -  akredito-
vané štúdium

Spôsoby zvyšovania produktivity práce 
riadiacich pracovníkov -  2013, Škola ma-
nažmentu Košice,  akreditované štúdium

Komunikační a marketingová stratégie 
-  2011, Český institut reklamní a marke-
tingové komunikace Praha, akreditované 
štúdium
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MsZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlože-
ní: predseda: Mgr. Tomáš Malec, PhD. člen: 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová člen: p. Tatiana 
Tinková 

MsZ  A:  schvaľuje odpustenie nájmu podni-
kateľským subjektom za užívanie nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Nové Mesto 
nad Váhom vo výške 50%, a to za obdobie a za 
podmienok stanovených MHSR na podávanie 
dotácií v rámci 3. vlny pandémie COVID-19.

B: poveruje prenajímateľa (MsBP, MsKS) na 
uzatvorenie dohôd o predloženie žiadosti o do-
táciu na nájomné s podnájomcami a nájomca-

mi nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
a na podanie žiadosti v ich mene na MHSR. 

MsZ berie na vedomie vzdanie sa mandá-
tu poslanca Mgr. Petra Baču zvoleného za 
poslanca MsZ vo voľbách do orgánov samo-
správy dňa 10.11.2018 za volebný obvod č.3. 

MsZ berie na vedomie informáciu o nastúpení 
náhradníka MUDr. Jána Hendricha za poslan-
ca MsZ za volebný obvod č.3. Poslaneckého 
mandátu sa MUDr. Ján Hendrich ujme zlo-
žením sľubu poslanca na najbližšom riadnom 
zasadaní MsZ. 

redakcia

František Mašlonka, viceprimátor

Milí Novomešťania.
Marec je mesiacom knihy, mesiacom jarnej rovnodennosti, príchodu 

jari a prebúdzania sa prírody a verím, že marec 2022 je zároveň mesia-
com uvoľnenia protipandemických opatrení. 

Pri pohľade finančného a investičného vývoja mesta sme v decembri 
schválili programový rozpočet mesta. Bežný rozpočet je plánovaný ako 
prebytkový vo výške cca 1 mil. eur a celkový samozrejme vyrovnaný vo 
výške takmer 27 mil. eur. Rozpočet zahŕňa prípravu budúcich investí-
cií, ako je projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a následne 
projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia výstavby 
mestského kúpaliska a plavárne, projektová dokumentácia na parkovací 

dom, ktorý vyrieši parkovanie (asi 200 parkovacích miest) pre centrálnu 
mestskú zónu a plánované investície vlastníkov nehnuteľností na našom 
námestí. Projektová dokumentácia rozšírenia materskej školy na Po-
ľovníckej ulici (3 triedy), projektová dokumentácia pre novú materskú 
škôlku na ulici Bzinskej.

Chceme zvládnuť výstavbu detašovaného pracoviska Zariadenia pre 
seniorov pre 39 klientov na Poľnej ulici, výstavbu miestnych komuniká-
cií v miestnej časti Mnešice, kde už disponujeme projektovou dokumen-
táciu.

Ďalšími investíciami, ktoré chceme v tomto roku realizovať je moder-
nizácia kamerového systému s novým dohľadovým centrom, rozšírenie 
parku Petra Matejku, fontánu na Karpatskej a Tematínskej ulici, postup-
né budovanie polozapustených kontajnerových nádob na odpad a ďalšie 
investície zahrnuté v rozpočte mesta. Zhruba 500 tisíc eur je plánova-
ných na rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Mesiac marec prináša otváranie spoločnosti, postupné oživovania 
spoločenského a kultúrneho života. 

Pohľad do spoločnosti a na medziľudské vzťahy po dvoch rokoch pan-
démie však nie je veľmi optimistický. V tejto oblasti sa však nedajú vyčle-
niť financie v rozpočte mesta, ani v rozpočte štátu. Do tejto oblasti musí 
investovať každý sám tak, že bude prinášať pokoj, radosť a povzbudenie 
pre ostatných ľudí.

Budem sa veľmi tešiť na stretnutia s Vami na kultúrnych a spoločen-
ských podujatiach, ktoré pre Vás tento rok budeme pripravovať .

Informácie Mesta Nové Mesto nad Váhom - MAREC '22

9. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva 

Milé ženy a dievčatá. 
Ku dňu 8. marca Vám prajem, 

aby sme my muži na Vás s darčekom objatia 
a kvetu nezabúdali ani počas ostatných dní roka. 

Aby ste boli denne obdarovávané zdravím, 
pokojom, milým úsmevom a pohladením. 

Ďakujem Vám za všetko, čo vykonávate 
pre Vašich najbližších a pre celú spoločnosť.

8. marec 
MDŽ
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Krok za krokom sa pracovníci strediska verejnej zelene budú starať 
o skrášlenie verejných priestorov Nového Mesta nad Váhom. V naj-
bližších týždňoch na nich čaká revitalizácia zelených ostrovčekov na 
Hviezdoslavovej ulici s výsadbou ponorených  záhonov. Ďalej pre-
mena kruhového objazdu pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika 
na kvitnúci kruhový objazd. Súčasťou bude i domček pre solitérny 
hmyz. Rozšírenie kvitnúcej medonosnej lúky v parku Dominika Štu-
bňu Zámostského

Kvetinové záhony budú mať rozmanitú skladbu rastlín tak, aby 
záhony kvitli  až do jesene. Kvitnúce letničky doplnia trvalky a okras-
né trávy.  Chceme docieliť zelené a rozkvitnuté Nové Mesto nad Vá-
hom pre potechu očí obyvateľov a v neposlednom rade raj pre včely 
a hmyz. 

***
V areáli Zelenej vody došlo k odstráneniu dočasnej stavby, pozo-

stávajúcej z unimobunky, obloženie, strechy i podložia. 

***
Deti do materskej školy na Odborárskej ulici už chodia po novom 

chodníku.

Krátke správy z mesta Zdroj a foto: TSM NMnV

Stredná priemyselná škola v Novom Meste 
nad Váhom má nového riaditeľa. Stal sa ním 
40 ročný Andrej Neuschl, absolvent magis-
terského štúdia na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave. 
1. Prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o miesto 
riaditeľa školy?

Učím na tejto škole už trinásť rokov, mám 
veľmi dobrý vzťah so všetkými zamestnanca-
mi školy. Keď som sa rozhodoval kandidovať 
na post riaditeľa školy, cítil som neskutočnú 
podporu. To bol jeden z dôvodov. Ďalší dôvod 
je ten, že by som chcel pokračovať vo zveľaďo-
vaní školy a jej pridružených objektov. Rozšíriť 
v spolupráci so zriaďovateľom a firmami po-
nuku odborov podľa požiadaviek trhu práce 
v okrese Nové Mesto nad Váhom. Chcel by 
som navýšiť počty študentov, ktorých by sme 

mohli prijať. A rozšíriť odbory a počty žiakov v 
duálnom vzdelávaní, ktoré je veľmi populárne.
2. V akej pozícii ste pracovali dovtedy?

Dovtedy som pracoval na pozícii učiteľ te-
lesnej a športovej výchovy, zastával som funk-
ciu výchovného a kariérneho poradcu, ako aj 
koordinátora drogovej prevencie. 
3. Aké inovácie chcete priniesť do vzdeláva-
cieho procesu? 

Predovšetkým rozvíjať kľúčové kompeten-
cie žiakov, podporovať talentovaných žiakov, 
a úzko spolupracovať so základnými školami 
v okrese. Chcem propagovať našu školu v rám-
ci dní otvorených dverí, rôznych teoretických 
a praktických súťaží na našej škole pre žiakov 
základných škôl. Mám ambíciu natrvalo získať 
kvalifikovaných pedagógov, modernizovať 
odborné vzdelávanie, spoluprácu so zriaďova-

teľom TSK, mestom Nové Mesto nad Váhom, 
firmami a rodičmi na kvalitnom fungovaní 
školy. Ale aj prenajímať priestory školy, aby 
došlo k obojstranne výhodnej spolupráci, vy-
hľadávať a získavať finančné projekty na mo-
dernizovanie jej vybavenia. 

Priemyslovka má nového riaditeľa Tatiana Brezinská | Foto: Jana Krištofovičová
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Technické služby mesta oznamujú občanom, že v čase od  
28. marca do 31. marca budú vykonávať  bezplatný zber BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU.  

Zberať budeme biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa svojim 
rozmerom nezmestí do bio nádoby (hnedej farby ), teda väčšie konáre, 
orezávky zo stromov a kríkov a drevnú hmotu. 

Žiadame občanov, aby BRO nevkladali do igelitových vriec, 
nezväzovali drôtom, nevkladali do platových nádob alebo iného 
obalového materiálu. Tento odpad budeme ďalej spracovávať 
a zhodnocovať.  BRO vykladajte pred rodinné domy a pozemky tak, aby 
neobmedzoval a neohrozoval chodcov a cestnú premávku. Je potrebné, 
aby k odpadu bol prístup zberových mechanizmov.
Spracovanie: zelený odpad „BRO“ sa v kompostárni podrví a v určenom 
pomere zmieša (tráva, piliny...), následne uloží na voľnú plochu.  

Zdroj a foto: TSM NMnV

Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

V uplynulých dňoch bola ukončená rekonštrukcia administratívnej 
budovy Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom na ulici 
Klčové. Dispozične sa tak upravili existujúce vnútorné priestory.

Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie. Prvé 
podlažie je rozdelené na  kancelárske priestory a priestory pre 
ambulancie, zvyšné podlažia patria už len kanceláriám. 

Pri samotných stavebných prácach došlo k zatepleniu kontaktným 
zateplovacím systémom. Ďalej k zhotoveniu novej strešnej krytiny 
vrátane strešného výlezu do plochej strechy a strešného vstupu 
s ochranným roštom. Vyhotoveniu konštrukčných vrstiev podlahy. 
Na budove staré okná nahradili plastové okná s izolačným trojsklom 

a vstup do budovy tvorí hliníková presklenená stena, taktiež s izolačným 
trojsklom. 

Veľkým pozitívom je vybudovanie schodiskovej plošiny umožňujúcej 
bezbariérový vstup imobilných osôb cez hlavných vchod budovy. Pre 
lepší prístup došlo aj k vybudovaniu výťahu zo vstupom od parkoviska. 

V samotnom interiéry bola prevedená rekonštrukcia vnútorných 
rozvodov – vody, odpadovej kanalizácie a elektroinštalácie. Všetky 
steny v kanceláriách sú obložené sadrokartónom a zamestnancov 
zohrejú počas chladných dní nové vykurovacie telesá. Na každom 
poschodí došlo aj ku kompletnej rekonštrukcii sociálnych 
zariadení. 

Moderná budova bývalých technických služieb
Zdroj: MsÚ | Foto: Jana Krištofovičová
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Hroble sa prekopávajú a prevzdušňujú následkom čoho kompost zreje.
Dni zberu: 
28. marec (pondelok)

Zberné miesta - ulice: Brigádnická, Lipová, Vysoká, Vinohradnícka, 
Letná, Stredná, Slnečná, Bočná, Krátka, Malá, Jarná, Krajná, 
Železničná, Zelená, Tichá, Dolná, Južná, S. Jurkoviča, Budovateľská, 
M. Rázusa, Krčméryho, kpt. Nálepku,  Fándlyho, Čachtická, Piešťanská 
a ostatné priľahlé ulice;
29. marec (utorok)

Zberné miesta - ulice: Jánošíkova, Šafárikova, Kuzmányho, 
Moyzesova, Javorinska, G.Institorisa, Športová, Riznerova, A.Dubčeka, 
Pyšná, Kamenná, Poľovnícka, Lesnícka, Šoltésovej, V. Bilčíka, 
Sasinkova, Langsfeldova, Jesenského, M. Chrásteka, Škultétyho, Nová, 
Bajzova, Jilemnického, Bernolákova, Bratislavská, Svätoplukova,  

Fr. Kráľa, Hviezdoslavova, Stromová, Štúrova a ostatné priľahlé ulice;
30. marec (streda)

Zberné miesta - ulice: Inovecká, kpt. Uhra, Kmeťova, Benkova, 
Malinovského,Vajanského, Holubyho, J.Gábriša, P.Matejku,Bzinská, 
M.Ďuržu, J.Bernovského, J.Durdíka; O. Plachého, Severná, Royova, 
Hečkova, Kukučínova, Tajovského, Klčové, a ostatné priľahlé ulice;
31.marec (štvrtok)

Zberné miesta - ulice: Robotnícka, Košikárska, Ružová, Slovanská, 
Čulenova, Izbická, Záhradná, Kvetinová, Sadová, Odborárska, 
Beckovská, Riečna, Poľná, Mlynská, Mostová, Tehelná, Mnešická, 
Srnianska, Pri klanečnici, Tušková, Turecká, Haluzická, Bohuslavická, 
Bošácka, Pri záhradách, Pod Zvonicou a ostatné priľahlé ulice;

Aktuálne informácie na webe TSM: 
tsm.nove-mesto.sk

Vilka novomestského Gymnázia M. R. Štefánika sa premenila na   
galériu. V čase, keď celý svet žije Zimnými olympijskými hrami,  
pohľad na jednotlivé olympiády a úspešných olympionikov regiónu  
i Nového Mesta nad Váhom ponúka aj výstava „História olympijských 
hier a olympionici z nášho regiónu“. Slávnostné otvorenie výstavy  
sa uskutočnilo 27. januára. Vystavené exponáty si jej návštevníci môžu  
pozrieť do polovice marca.
História i súčasnosť olympijských hier

Pedagógovia a študenti novomestského Gymnázia M. R. Štefánika 
pripravili výstavu, ktorá vás prevedie históriou i súčasnosťou olym-
pijských hier (OH). Zároveň predstaví úspešných športovcov i funk-
cionárov letných a zimných olympijských hier (LOH, ZOH) spätých 
s Novým Mestom nad Váhom a našim regiónom. „Iniciátorkou výstavy 
bola učiteľka telesnej výchovy Jana Predinská. Pozháňala a priniesla pla-
gáty o histórii olympijských hier zo Slovenského olympijského výboru 
(SOV). Do prípravy výstavy sme zapojili aj študentov. Tí sa podieľali na 
príprave textov a fotografií na nástenky. Nakoniec sme oslovovali jed-
notlivých športovcov, funkcionárov alebo ich rodinných príslušníkov, 
s prosbou o zapožičanie exponátov na výstavu. Všetci boli ochotní a jed-
notlivé artefakty a súkromné predmety nám za účelom ich vystavenia 
zapožičali,“ uviedol Ján Pavlíček, riaditeľ novomestského Gymnázia  

M. R. Štefánika. Výstavu organi-
zátori  nainštalovali pri príležitosti  
Zimných olympijských hier 2022 
v Pekingu.
Na výstave zažiarila zlatá me-
daila

Priaznivci športu a olympij-
ských hier, ale i ostatní návštev-
níci si na výstave môžu prezrieť 
desiatky predmetov, ktoré si 
z olympiády priniesli futbalista 
Dušan Bartovič (OH 1968 v Me-
xiku), kanoista Slavomír Kňazo-
vický (OH 1992 v Barcelone, OH 
1996 v Atlante, OH 2000 v Syd-
ney), tenista Igor Zelenay (OH 
2016 v Riu de Janeiro), športová 
strelkyňa Zuzana Rehák Štefe-
čeková (OH 2008 v Pekingu, 
OH 2012 v Londýne, OH 2020 
v Tokiu). Nechýbajú ani exponá-
ty zo zbierky veľkého športového 
fanúšika, športovca, zberateľa 

športových suvenírov a pedagóga Vladimíra Kyšku, športovca a pe-
dagóga Roberta Ilieva, či funkcionárov Vladimíra Černušáka a Jozefa 
Pekaroviča. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnila športová 
strelkyňa a olympijská šampiónka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková, 
ktorej manžel pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Priniesla so sebou 
aj zlatú medailu z OH v Tokiu. Medzi vystavenými exponátmi pohľadu 
návštevníkov neunikne ani jej strelecká vesta, v ktorej najcennejší kov 
získala a olympijská akreditačná karta z Tokia. „Veľkým zážitkom pre 
všetkých počas otvorenia výstavy bolo vidieť originálnu zlatú medailu 
Zuzany Rehák Štefečekovej, vziať si ju do ruky, či odfotografovať sa 
s ňou,“ povedal s úsmevom Ján Pavlíček.
Tenisová raketa z Ria de Janeiro

Návštevníkov výstavy upútajú aj ďalšie vystavené exponáty, ktoré 
všetkých prenesú do jednotlivých dejísk olympijských hier. Tenisový 
reprezentant Igor Zelenay vystavuje svoju tenisovú raketu, teplákovú 
súpravu, šiltovku i malú tašku, ktoré pripomínajú jeho účasť na OH 

Text a foto: Monika ŠupatíkováOriginálna výstava plná spomienok 
na olympijské hry

Zuzana Rehák Štefečeková,
 foto: archív GMRŠ
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So sídlom v Novom Meste nad Váhom je 68 poberateľov 2% dane. 

1.  Návraty do Nového Mesta nad Váhom,   
 Hviezdoslavova ulica 468/4, IČO 51275830

2. Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri  
 Materskej škole, Hviezdoslavova 1262/12, IČO 173196171313

3. Dobrovoľný kolkársky klub, Poľná 12, IČO 34005811

4.  Tenisový klub Zelená Voda, Izbická 29, IČO 42018595

5.  Challenge-Me, Športová 31, IČO 42142091

6.  NM Hockey Fans, Športová ulica 2071/37, IČO 52948633

7.  Spoločnosť Joga v dennom živote,  
 pobočka Nové Mesto nad Váhom, Ul. 1. mája 21, IČO 34015647

8. BK NMnV, Škultétyho ulica 2072/12, IČO 52845435

9.  Projekt Slamka, Dr.I.Markoviča 7, IČO 42377226

10. balet & divadlo, Kukučínova ulica 296/49, IČO 53032381

11. SRRZ - RZ pri Gymnáziu M.R.Štefánika, Športová 497/41,  
 IČO 173196171063

12. Spolok dychová hudba BUČKOVANKA, Športová 30,  
 IČO 35593105

13. Športový klub vzpierania Považan Nové Mesto nad Váhom,   
 Tajovského ulica 232/3, IČO 42139970

14. ShareTiny for AleXej, Ulica D. Štubňu 310/11, IČO 42144183

15. Rodinné centrum MANNA, J.Gábriša 2, IČO 42018803

16. Považská akadémia vzdelávania n.o., Trenčianska 1880/20,  
 IČO 36119172

17. SLUHA, Čulenova 2338/21, IČO 42020395

18. Atleticko-futbalový klub Nové Mesto nad Váhom,  
 Športová ulica 489/22, IČO 34009159

19. Nádej pre komatóznych pacientov, Javorinská ulica 1907/17,  
 IČO 42150825

Prijímatelia dvoch percent z dane redakcia

v brazílskom Riu de Janeiro v roku 2016. „Strieborný olympijský medai-
lista z OH v Atlante v roku 1996, Slavomír Kňazovický, na výstavu za-
požičal kanoistické pádlo i športové oblečenie. Nechýba ani replika jeho 
striebornej medaily,“ prezradil Pavlíček. Bývalý bulharský reprezentant 
v ľahkej atletike Roberto Iliev našiel svoj druhý domov na Slovensku, 
pred vyše tridsiatimi rokmi. Jeho pôsobiskom sa stalo práve Gymnázium 
M. R. Štefánika, kde ešte donedávna učil telesnú výchovu. „Štvornásob-
ný majster Bulharska v chôdzi na 50 km sa v roku 1984 kvalifikoval na 
OH v Los Angeles. Socialistický tábor pod vedením ZSSR, do ktorého 
patrila aj vtedajšia Bulharská ľudová republika, sa rozhodol z politic-
kých dôvodov bojkotovať OH v USA. Z dôvodu politického bojkotu sa 
ich nezúčastnil, hoci sa na ne pripravoval,“ pokračoval v rozprávaní Ján 
Pavlíček. Na výstave pútavo pôsobí dvanásťminútový dokument o tomto 
športovcovi a jeho športovej kariére.

Unikátna zbierka gymnaziálneho pedagóga
Zaujímavo pôsobí expozícia venovaná futbalovému reprezentan-

tovi Dušanovi Bartovičovi. Prenesie vás do roku 1968 a do Mexika, 
ako dejiska Letných olympijských hier (LOH). Vystavené sú dobové 
fotografie, originály novín z obdobia LOH, olympijská akreditačná 
karta i olympijský odznak. „Žiaľ Dušan Bartovič sa na výstavu pozerá 
už len z neba. Vystavené exponáty nám zapožičala jeho vnučka, Eliš-
ka Hlaváčová, ktorá je študentkou 3. ročníka v našom gymnáziu,“ 
podotkol Pavlíček. Ďalšie  vystavené exponáty patria funkcionárom 
OH Jozefovi Pekarovičovi a Vladimírovi Černušákovi. Futbalový re-
prezentant Andrej Šupka  sa zúčastnil LOH v Sydney v roku 2000. 
O jeho športovej kariére sa návštevníci výstavy dozvedia z fotografií 
a krátkeho textu. Rozsiahla časť výstavy je venovaná bývalému gym-
naziálnemu pedagógovi, veľkému športovému fanúšikovi, zberateľo-
vi a športovcovi Vladimírovi Kyškovi. „Vladimír Kyška už žiaľ nie je 
medzi nami. Predmety z jeho zbierky nám zapožičala rodina. Z jeho 
unikátnej a rozsiahlej zbierky pochádza niekoľko vystavených olym-
pijských maskotov, odznakov, vlajočiek, šiltoviek,  diváckych vstupe-
niek,“ povedal Ján Pavlíček. 
Na výstavu pozývajú aj verejnosť

Originálnu výstavu dýchajúcu olympijskými hrami sa organizátori 
rozhodli načasovať práve v čase ZOH 2022 v Pekingu. Olympijskými 
hrami tak nielen pedagógovia a študenti Gymnázia M. R. Štefánika, ale 
aj Novomešťania a ostatní návštevníci môžu žiť dvojnásobne. Tými, kto-
ré všetci sledujú televízii, či iných médiách a tými, ktoré prezentuje ak-
tuálna výstava. „Výstava je sprístupnená aj verejnosti. Zabezpečili sme 
všetky protipandemické opatrenia. Vilka, v ktorej je výstava nainštalo-
vaná má samostatný vchod. Návštevníkov výstavy vždy privítajú dvaja 
študenti, sprievodcovia výstavy,“ dodal Ján Pavlíček.
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20. Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z.,  
 Javorinská ulica 1952/19, IČO 34005668

21. CANTABILE, zmiešaný spevácky zbor, Nové Mesto nad Váhom,  
 Dukelská ulica 1220/14, IČO 36131431

22. Združenie rodičov pri ZŠ Tematínska, Tematínska ulica 2092/1,  
 IČO 51007240

23. Raj, Karpatská ulica 365/12, IČO 50879405

24. TK NOVÁ GENERÁCIA, Sasinkova 545/21, IČO 42145741

25. Tenisový klub «KLIMATECH» Nové Mesto nad Váhom,  
 Piešťanská ulica 1210/55, IČO 31201326

26. SRRZ - RZ pri Materskej škole, Hurbanova ulica 756/6,  
 IČO 173196170760

27. Novomestská kultúrna spoločnosť, Hviezdoslavova 4,  
 IČO 42145317

28. Telovýchovná jednota RIO team Nové Mesto nad Váhom,  
 Záhradná ulica 1471/1, IČO 42018404

29. Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z., Zelená voda II. 
 3204/203, IČO 50040898

30. Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., Hviezdoslavova ulica  
 2254/36, IČO 45734445

31. OZ OPUSTENÉ MAČKY, Bernolákova ulica 2704/3A,  
 IČO 53422899

32. SRRZ - RZ pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, )  
 Piešťanská 2262/80, IČO 173196170269

33. Klub ťažkej atletiky Golem Nové Mesto nad Váhom,  
 Odborárska ulica 1374/10, IČO 42374421

34. Občianske združenie EQUAL LIFE, Ulica A. Sládkoviča 2098/6,  
 IČO 50610210

35. Slovenský skauting, 15. zbor Javorina Nové Mesto nad Váhom,  
 Partizánska 317/1, IČO 36120511

36. Európska kooperatívna spoločnosť, Trenčianska 17, IČO 42285267

37. Občianske združenie «Srdiečka» pri Materskej škole Hollého3, MŠ,  
 Hollého 3, IČO 42145554

38. Agronovaz CAVALLI, Priemyselná ulica 1122/2, IČO 42026148

39. Občianske združenie chorých a zdravotne znevýhodnených   
 občanov, Tematínska 23, IČO 42281466

40. OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom,  
 Ulica J. Kollára 336/3, IČO 42272815

41. SRRZ - RZ pri Materskej škole, Dibrovova 1934/13,  
 IČO 173196170246

42. VIDLOMET, Hviezdoslavova 22, IČO 42016550

43. Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom,  
 Javorinská ulica 1952/19, IČO 42140374

44. Novomestský SUPERBIKER, Zelená 2, 42282314

45. Športovo strelecký klub-Strelecká akadémia PaeDr. Štefana  
 Bumbála-Nové Mesto nad Váhom, Poľovnícka ulica 528/8, 
 IČO 42281130

46. Občianske združenie Little stars, Hviezdoslavova ulica 2168/35,   
 IČO 53432126

47. PODJAVORINSKÝ CYKLISTICKÝ KLUB,  
 Bošácka ulica 2394/10, IČO 52709680

48. Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom,  
 IČO 52508455

49. SRRZ - RZ pri Materskej škole, Ulica D. Štubňu 2140/14,  
 IČO 173196170955

50. Naša Zabudišová, Hurbanova 7, IČO 50033051

51. 56. prieskumná skupina - klub vojenskej histórie a súčasnosti,  
 1. mája 5, IČO 42145988

52. Združenie rodičov pri Strednej odbornej škole, Bzinská 11,  
 Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 11, IČO 42147590

53. ACTIV KLUB, Júliusa Gábriša 60/21, IČO 36122734

54. HOKEJ BULLDOGS MLÁDEŽ o.z., Ružová ulica 1447/9,  
 IČO 42278031

55. SRRZ -RZ pri Materskej škole, Poľovnícka 12, IČO 173196170259

56. SRRZ - RZ pri IV. Základnej škole, Odborárska 1374/10,  
 IČO 173196170188

57. Život s dúhou v srdci, Bernolákova 14/604, IČO 42282110

58. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Krajné,   
 Klčové 2090/40, IČO 001783490175

59. Cerberos Gym, Ulica J. Kollára 340/10, IČO 36118559

60. Združenie rodičov a priateľov pri Centre voľného času    
 Nové Mesto nad Váhom, Štúrova 31, IČO 42144761

61. Rodičovské združenie pri Základnej škole na ul. kpt. Nálepku č. 12  
 v Novom Meste nad Váhom, ZŠ,Ul.kpt.Nálepku 12, IČO 36120367

62. ZDRAVIE V NÚDZI n.f.», Ulica M. R. Štefánika 811/1,    
 IČO 36119351

63. Nové Mestečko, Štúrova ulica 590/31, IČO 42148189

64. ZDRUŽENIE ZRAKOVO ZNEVÝHODNENÝCH,   
 Bošácka ulica 2388/2, IČO 52969932

65. Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5,   
 IČO 00677574

66. ÚTULOK «NÁDEJ» pre opustených a týraných psíkov,  
 Klčové 2090/41, IČO 36123072

67. MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO  
 NAD VÁHOM, Odborárska ulica 1374/10, IČO 42375177

68. NODAM - Združenie detí a mládeže, Klčové 87/5, IČO 37918095

Duchovné slovo | Vraciame sa k „normálnemu“, 
alebo napredujeme? 

Opatrenia sa postupne uvoľňujú, stále častejšie sme vo svojich za-
mestnaniach, deti v školách, možno ste už navštívili aj svoju obľúbenú 
reštauráciu či premýšľate nad letnou dovolenkou. Zdá sa, ako keby sa 
všetko vracalo do tých starých koľají, z ktorých sme boli pandémiou 
vyrušení. 

Asi so mnou budú súhlasiť mnohí, že uplynulé dva roky boli pre nás 
prekvapením, až šokom. Ľudské istoty ako práca, škola či tá letná do-
volenka v Chorvátsku zrazu prestali byť istotami. Zmena prišla neča-
kane, náhle a zasiahla každého. Sú ľudia ktorí prišli o prácu, vzťahy, či 
dokonca o svojich najbližších.

Súhlasím s historikmi, ktorí hovoria, že poznať históriu bez pouče-
nia sa z nej nemá zmysel. Čo sa môžeme naučiť z uplynulého obdobia?

Pamätám si časy, keď som sa ako manžel, otec rodiny s dobrou po-

zíciou v práci, dostal do situácie, keď sa mi začalo rozpadávať man-
želstvo, rodina. Stratil som kontrolu nad okolnosťami, chcel som 
veci vrátiť, ale okolnosti boli silnejšie, ako moje chcenie. V rastúcej 
depresii a frustrácii som začal úprimne, celým srdcom volať Ježiš, 
pomôž mi! Bolo to najťažšie obdobie v mojom živote, ale som vďačný 
za skúsenosť z neho. Vtedy som spoznal, že je niekto, kto má veci re-
álne pod kontrolou, kto napĺňa láskou, prijatím, vie uzdraviť vzťahy 
či dať život.

Neviem, čo nás čaká v nadchádzajúcom, myslím si, že dosť neis-
tom období. Jedno ale viem, že ani „vyrušenie“ pandémiou nezme-
nilo moje životné istoty. Ježiš má moc, nemá limit, nepozná slovo 
neviem alebo nedá sa. Je vzácne sa k Nemu pripájať. 

Priatelia, vraciame sa do toho „normálneho“, alebo napredujeme?

Peter Sloboda, pastor Kresťanského centra Oheň
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Protižidovské nálady charakteristické pre politickú situáciu pred 
2. svetovou vojnou, umocnené rôznymi opatreniami a zákazmi, ktoré 
obmedzovali Židov a postupne ich vylučovali zo spoločenského života, 
vyústili v roku 1942 do deportácií židovského obyvateľstva z nášho 
mesta. 

Rabín Armin Frieder vynaložil všetko úsilie, aby zabránil plánovaným 
deportáciám. 8. marca 1942 sa osobne stretol s prezidentom Tisom, 
avšak v moci postavených svojimi prosbami neobmäkčil. Keďže mladé 
slobodné dievčatá mali byť vyhostené ako prvé, navrhol mladým ľuďom 
zosobášiť sa. V priebehu posledných marcových dní bolo zaevidovaných 
cca 80 sobášov. Napriek tomu bol prvý transport z Nového Mesta 
nad Váhom mužský. 22. marca si pripomenieme 80 rokov od prvého 
násilného odvlečenia židovských spoluobčanov do pracovných a neskôr 
aj do koncentračných táborov. Len málo z nich prežilo. A len smietka z 
tohto počtu sa vrátila späť do Nového Mesta.

Prvé zmienky o príchode židovských rodín do nášho mesta sú 
datované už v pol. 13. storočia. Išlo o presídlenie Židov z Uherského 
Brodu a od tohto obdobia sa v rôznych etapách počet prisťahovalcov 
neustále zvyšoval. V roku 1689 direktor beckovského komposesorátu 
František Pongrác legalizoval pobyt Židov v meste listinou, v ktorej sú 
zahrnuté ich práva aj povinnosti. Židia sa dostali pod ochranné krídlo 
novomestského prepošta Jakuba Haška. Pôvodný tucet židovských 
rodín sa postupom času rozširoval, až v roku 1758 ich počet prevýšil 
polovicu obyvateľstva Nového Mesta. V roku 1785 bola novomestská 
židovská náboženská obec po Bratislave dokonca druhou najväčšou 
v Uhorsku. Významným medzníkom bolo vydanie Tolerančného 
patentu v roku 1782 Jozefom II. Tento zákon im umožnil lepšie právne 
postavenie, ako aj sociálne a ekonomické podmienky. Židia zároveň 
dostali možnosť vzdelávať sa a v roku 1784 v meste vzniká prvá židovská 
škola. Rozkvetu a slobode sa však nedalo tešiť dlho a mesto sa v roku 
1848 nevyhlo veľkému židovskému pogromu. Rovnako aj nepokoje v 

súvislosti s rozpadom Rakúsko-Uhorska boli zamerané predovšetkým 
na Židov a ich majetky. Uvoľnenie a zotavenie po predchádzajúcich 
nepríjemnostiach nastalo opäť v medzivojnovom období, kedy Židia 
vlastnili továrne a veľkostatky, v ktorých zamestnávali obyvateľstvo 
z mesta aj okolia. Židovské školy sa chválili kvalitnou výučbou a 
navštevovali ich aj kresťanské deti. 

V roku 1920 malo mesto 5510 obyvateľov, z toho 60% boli Židia. 
Spolunažívanie židovského a nežidovského obyvateľstva bolo 
štandardné a mnohí pamätníci ešte aj dnes spomínajú na otvorené 
až priateľské vzťahy a spoločné zážitky z pracovných, školských, 
susedských a iných vzťahov spred éry holokaustu.

Z kapitoly Dejiny židovskej komunity v Novom Meste nad Váhom 
monografie mesta, 2010, ktorú napísala Zuzana Janegová

S výnimočnou ženou Ľudmilou Fraňovou sme sa rozlúčili 3. februára. 
Za svoje celoživotné dielo bola ocenená titulom Významná osobnosť 
Podjavoriny. Jej meno je neodmysliteľne späté s naším regiónom nielen 
preto, že roky pôsobila ako profesorka slovenského a ruského jazyka na 
Gymnáziu M.R.Štefánika v našom meste, ale i pre jej činnosť v oblasti 
regionálnej histórie, literatúry a publicistiky.

Na gymnáziu vyučovala od roku 1971 úctyhodných 26 rokov. Jej ru-
kami prešlo množtvo študentov, ktorých ovplyvnila a zanechala v nich 
jedinečnú stopu. Dodnes si na ňu žiaci či kolegovia spomínajú ako na 
učiteľku zapálenú pre literatúru, so silným záujmom o študenta. V trie-
dach vyžadovala disciplínu, ale bolo v nich vždy príjemne a veselo. Vyni-
kala v intelektuálnych bonmotoch a u žiakov pestovala lásku k rodnému 
jazyku, ku klasickým slovenským literárnym dielam a k nášmu regiónu. 
Žiadna otázka ju nezaskočila, vedela pohotovo reagovať. Aj po odcho-
de zo školstva si s mnohými bývalými žiakmi zachovala silné priateľské 
väzby.

Okrem pedagogického pôsobenia bola od roku 1990 kronikárkou 
obce Lubina a členkou redakčnej rady periodika Obec Lubina-Infor-
mátor. Históriu gymnázia ako aj jeho predchodkyne – židovskej reálky, 
spracovala do súhrnnej monografie „75 rokov Gymnázia M. R. Štefá-
nika v Novom Meste nad Váhom.“Spolupracovala pri zriadení regio-
nálneho múzea v rodnom dome Samuela Štúra. V roku 2009 si pozor-
nosť zaslúžila finančná zbierka na reštaurovanie zbierky kázní – Postili  
z r. 1601. Ukážku z tohto rozsiahleho barokového literárneho textu pre-
písala Ľudmila Fraňová zo švabachového písma do čitateľnej latinky.

Milovala Lubinu, o čom iste svedčí aj jej spolupráca s Oľgou Hrabov-
skou, s ktorou spracovala 3 diely monografie o Lubine, pričom tretí diel 
vyšiel ako multimediálna encyklopédia.Tá bola v roku 2007 ocenená 
titulom „Významný produkt Podjavoriny.” Bola tiež členkou autorské-
ho kolektívu publikácie „Cirkev naša lubinská.” Zaujímavý jazykový 
a etnografický material zozbierala v „Lubinskom nárečovom slovníku.” 
V spolupráci s Evou Berkovou zostavila biografický slovník „Literárne 
osobnosti podjavorinského kraja.„Nemenej významným počinom bolo 
zachytenie autentických vojnových príbehov a osudov obyvateľov obce 
Lubina, ktoré vyšli v roku 2013 a spoluautormi jej boli Oľga Hrabovká a 
Milan Ostrovský. 

80 rokov od prvých židovských deportácií 

Zomrela dlhoročná pedagogička 
Ľudmila Fraňová

spracovala Mária Volárová

Dana Uhríková | Foto: archív školy

Pamätná tabuľa obetiam holokaustu na budove Centra pre deti a rodiny  
- v minulosti OHEL DAVID (archív MsKS)
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OČNÁ AMBULANCIA
Nové Mesto nad Váhom

KOMPLEXNÁ OČNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

PLNE HRADENÉ ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV

Očná ambulancia Nové Mesto nad Váhom
Nová Poliklinika, Kpt. Nálepku 2411/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

www.noveocne.sk

+421 907 555 507
objednavky@noveocne.sk

OBJEDNAJTE SA:

V našej očnej ambulancii poskytujeme 
komplexnú očnú starostlivosť. Zároveň úzko 
spolupracujeme s Očným centrom Sokolík 
v Trenčíne a pacientom tak dokážeme 
zabezpečiť i naväzujúcu operačnú 
starostlivosť a ďalšie odborné vyšetrenia, 
ktoré sú vykonávané nad rámec bežnej 
očnej ambulancie.

NOVO 
OTVORENÉ

Nove_mesto_letak_186x245.indd   1 09.12.21   14:12
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KURZY A KLUBY 
V MESTSKOM KULTÚRNOM 

STREDISKU - MAREC 2022
A Klub (Anonymní alkoholici) – každý párny štvrtok 
o 16:00h v klubovni

Kruh pre prirodzenú pomoc v živote Slovensko 
– v pondelok 14.3.; 4.4. a 25.4. v čase od 15:00h – 
19:30h v miestnosti č.3

Občianske združenie G35 – najbližšie stretnutia 
budú v pondelok 14.3. a 11.4. o 14:00h v klubovni

Združenie zrakovo znevýhodnených – každý 
pondelok v čase od 9:00h – 12:00h v klubovni

Bezplatná právna poradňa A. Ručkayovej  
– vo štvrtok 17.3. a 7.4. o 17:00h v miestnosti č.7

Zdravotné cvičenie pre ženy – v utorky v čase  
od 17:00h – 18:00h a vo štvrtky v čase od 15:00h  
– 16:00h v miestnosti č.21.

Klub včelárov – druhý pondelok v mesiaci o 17:00h 
v klubovni

Klub filatelistov – každý štvrtok o 18:00h v klubovni

Cvičenie pre ženy – každý pondelok v čase od 18:30h 
– 19:30h v Spoločenskom dome

Joga – každý pondelok 16:15h – 19.30h, stredu 
17:00h – 19:45h a štvrtok 16:15h – 19.30h  
vo Výstavnej sieni. Začíname dňa 2.3. (streda).

MsKS pripravuje na mesiac marec: 
Divadelná dielňa 2022 
18. – 20. 3. 2022 priestory MsKS 
Divadelná dielňa 2022 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zruč-
ností amatérskych divadelníkov z Trenčianskeho kraja. Cieľom je podpora amatérskej 
divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v kontexte danej 
problematiky. 
Dôležitou projektovou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi za-
merané na pochopenie základných tvorivých princípov divadla.
Dielňa je určená amatérskym divadelným tvorcom a študentom stredných škôl so záuj-
mom o divadlo.

Odborné lektorky dielne:
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. 

V prípade záujmu píšte na mailovú adresu msks@msks.sk 

V druhej polovici mesiaca marec pre Vás MsKS pripravuje predstavenie hosťujúceho di-
vadla. Taktiež si v tomto roku pripomíname 45. výročie založenia Klubu priateľov hudby, 
ktorého v poradí tretí koncert si budete môcť vypočuť tiež v tomto mesiaci. 
Viac informácií o podujatiach nájdete na stránke www.msks.sk 
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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

Premietanie v Kine Považan podporuje
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Šikana medzi deťmi a tínedžermi nie je výmyslom, ani výplodom  
scenáristov filmov. Vždy tu bola a, žiaľ, aj stále je. Medializované prí-
pady posledných týždňov rozprúdili negatívne vášne, ale poukázali 
aj na potrebu hovoriť o tom nahlas. Najlepší spôsob, ako šikanovaniu 
predísť, je prevencia. Práve o nej sme sa porozprávali s plk. Jaroslavom  
Madarom, riaditeľom Odboru poriadkovej polície v Novom Meste nad 
Váhom, ktorý sa téme šikanovania na školách venuje už niekoľko rokov.
Ste vyškolený odborník v oblasti prednášok na tému šikanovanie?

Moje služobné zaradenie nie je priamo na úseku prevencie, túto čin-
nosť vykonávam nad rámec popisu mojich služobných povinností. Mám 
rád prácu s mladými ľuďmi, aj s tými najmenšími deťmi. Chodím pred-
nášať do škôl, alebo skôr rozprávať, nielen o šikane, kyberšikane, poško-
dzovaní majetku a násilí, čiže aj trestnoprávnej zodpovednosti. Absolvo-
val som školenie na tému Správaj sa normálne, ktorá bola zameraná na 
piatakov. Raz do mesiaca,čiže desaťkrát za jeden školský rok, som sa s 
nimi stretol, prednášal som im a diskutoval už o spomínaných témach. 
Spoločne so záujmovým štúdiom psychológie a zažitými vecami som si 
to všetko pospájal do jedného celku.
V našej spoločnosti máme zakódované, že deti sú nevinné stvorenia 
a šikana je niečo, čo sa u nás nedeje a vidíme ju len v cudzích kraji-
nách.

Deti sú nevinné a čisté stvorenia. Ale dokážu byť aj kruté. Je iná doba, 
deti viac vnímajú to, čo vidia v televízii, mnohé počítačové hry sú plné 
násilia. A oni ho vnímajú ako niečo normálne, čo patrí k životu. Nemusí 
to byť priamo len fyzická agresia, ale aj psychické týranie. Napríklad keď 
deti niekoho odmietajú vziať do kolektívu. Môže to byť kvôli vzhľadu, 
vzťahu k učiteľom čik učeniu, pre odlišné názory. Šikana ako taká nie 
je definovaná v žiadnom zákone. O jej definíciu sa skôr snažia psycho-
lógovia. Tých podôb je niekoľko. Spomínané násilie, ale aj odmietanie, 
kladenie podmienok pre prijatie do kolektívu, posmešky.
Podľa vás si deti uvedomujú, že vykonávajú šikanu?

Osobne si myslím, že nie vždy. Berú to skôr ako formu zábavy. Po-
prípade si vodcovské typy dokazujú takto svoju osobnosť a podobne 
zmýšľajúcich prijímajú do svojho okruhu priateľov. Potom tu máme 
typy označované ako tichí svedkovia. To sú tí, ktorí chcú byť súčasťou 
dominantnej skupiny, nikomu neubližujú, ale ani im nie je ubližované. 
Takto pred šikanou chránia samých seba. Tichí svedkovia sú špecifická 
skupina ľudí.
Sú v šikanovaní dievčatá rovnako aktívne ako chlapci?

Chlapci sa skôr prikláňajú k násiliu. Dievčatá k výsmechu a slovným 
útokom. Najmä pre vzhľad a sociálne zázemie. Deťom sa snažím vždy 
uvádzať príklady, aby veci ľahšie chápali. Že síce značkové, ale špinavé 
botasky nemôžu byť viac ako čisté lacné. Že srdce bije rovnako u toho, 

Nezatvárajme pred šikanou na školách oči Tatiana Brezinská

Prednáška s plk. Jaroslavom Madarom                                          Foto: archív J. Madara
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Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom  
pripravila na Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 
28. 2. - 6. 3. 2022 pre svojich návštevníkov možnosť vrátenia aj dlhodo-
bo požičaných dokumentov bez sankčných poplatkov. Taktiež v tomto  
týždni ponúka možnosť prvej registrácie do knižnice zdarma. 

Tešíme sa na Vašu návštevu a ďakujeme za dodržiavanie platných pro-
tipandemických opatrení.

kto šikanuje, aj u toho, kto je šikanovaný. Rozhodujúcim faktorom je 
vždy rodinné zázemie. Málokedy sa stáva, aby z kvalitného a nenásil-
ného rodinného kruhu vyšiel niekto s násilnými sklonmi. Samozrejme, 
môžu byť výnimky. Vplyvom prostredia, spoločnosti a zlej partie sa aj 
dieťa z dobrej rodiny môže stať tým agresorom, ale nebýva to často. Na 
druhej strane, aj z detí vyrastajúcich v nie ideálnom rodinnom prostredí 
môžu vyrásť slušní a úspešní ľudia. Oni nemôžu za svoju rodinu. To je 
odkaz pre tých, čo sa vysmievajú, resp. ponižujú deti kvôli ich rodičom.
Podľa všetkého je najhorším obdobím pubertálny vek, keď prichádza k 
rôznym emočným výkyvom a hormonálnym zmenám.
Natrafili ste na prípady, ktoré sa skončili tragicky, nebodaj fatálne?
Spamätali sa aj tí agresori, uvedomili si, že toto už prepískli?

Stávajú sa aj také prípady, kde si obeť šikanovania siahne na život. 
Práve preto chodím medzi deti, aby si dokázali uvedomiť následky svoj-
ho konania. Podľa mňa najlepší spôsob, ako zabrániť takejto tragédii, je 
prevencia.

Ako reagujú deti na vaše prednášky. Zostávajú po nich zamĺknuté, 
alebo sa živo zapoja do diskusie.

Práve posledné prednášky boli zvláštne, pretože sa konali po mediali-
zovanom prípade v Miloslavove. Veľa detí má mobily, prístup na sociálne 
siete a videli videá z toho, čo sa tam dialo, a veru boli po prednáškach 
ticho. Akoby si začali uvedomovať, aký silný dopad má šikana na obeť 
šikanovania. Hovorím im aj o tom, aká je tenká čiara medzi zábavou a 
už trestným činom. Že keď niekoho na dlhé hodiny niekde zamknem a 
príde mi to smiešne, tak už na druhej strane ide o obmedzovanie osobnej 
slobody a na to už je paragraf.
Myslíte si, že deti z obdobia šikanovania len vyrastú, dospejú, alebo 
sa dokážu zmeniť aj v tom danom období.

Veľa záleží do prístupu rodičov, keď u nich zbadajú priznanie chyby, 
poprípade ospravedlnenie sa obeti, tak skôr pochopia, že to, čo robili, 
bolo zlé. Keď aj moje prednášky správne zasiahnu čo len päť detí z dvad-
siatich, aj to je lepšie ako nič.

Je marec – mesiac knihy
Marta Stuparovičová | Foto: archív MsKS

V novomestskej Spoje-
nej škole na UL. J. Kollá-
ra 3 od septembra 2022 
privítajú aj deti predškol-
ského veku. Škola ponú-
ka vzdelávanie deťom so 
špeciálno-pedagogickými 
potrebami v Špeciálnej 
základnej škole, v Praktic-
kej škole a novinkou bude  

vzdelávanie detí v Špeciálnej materskej škole. Špeciálna materská ško-
la bude poskytovať predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov.  
„Výchovu a vzdelávanie budeme poskytovať deťom s mentálnym postih-
nutím, deťom so sluchovým postihnutím, deťom so zrakovým postihnu-
tím, deťom s telesným postihnutím, deťom s autizmom alebo inými per-
vazívnymi vývinovými poruchami, deťom s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, deťom s viacnásobným postihnutím, chorým a zdravotne 
oslabeným deťom, hluchoslepým deťom, deťom s viacnásobným postih-
nutím, deťom s poruchami správania,“ uviedla riaditeľka Spojenej školy 
Ľubica Havranová. 

Zápis detí do Špeciálnej materskej školy bude prebiehať od 1. marca 
2022. „K prijatiu dieťaťa do Špeciálnej materskej školy je potrebné pred-
ložiť písomnú žiadosť o prijatie od zákonného zástupcu, potvrdenie o 

zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, vyjadrenie zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie,“ informovala Ľubica Havranová. 
V prípade záujmu, rodičia detí so špeciálno-pedagogickými potrebami  
môžu kontaktovať vedenie Spojenej školy. „Informovať sa o predprimár-
nom vzdelávaní detí so špeciálno-pedagogickými potrebami v Špeciál-
nej materskej škole rodičia môžu osobne, telefonicky alebo e-mailom. 
Ochotne zodpovieme na všetky otázky,“ dodala riaditeľka novomest-
skej Spojenej školy, Ul. J. Kollára 3, tel.: +421 911 118 626, e-mail: 
szsnmnv@gmail.com.

Špeciálna materská škola privíta deti Text a foto: Monika Šupatíková

Súčasťou Spojenej školy bude aj Špeciálna materská škola

OSOBNOSTI MAREC
2.3.2012† HOCHMAN Miroslav, umelecký rezbár. Narodil sa 
4.4.1939 v Oseku u Rokycan. Pôsobil v Zemianskom Podhradí,  
v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia. 

5.3.1902† HÁČEK Ignác, kartograf. Narodil sa v roku 1828  
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Budapešti (Maďarsko)  
– 120. výročie úmrtia. 

5.3.1927* PEVNÁ Vlastimila, vedecká pracovníčka, vysoko-
školská pedagogička, poľnohospodárska odborníčka, autor-
ka vedeckých publikácii. Narodila sa v Lubine. Gymnázium 
študovala v Novom Meste nad Váhom. Žije a pôsobí v Nitre  
– 95. výročie narodenia. 

6.3.1722* PIEŠŤANSKÝ Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita,  
pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v roku 1775 v Bratislave – 300. výročie narodenia. 

10.3.1937* GOLIÁŠ Andrej, sochár, medailér, maliar. Narodil sa  
v Kučíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, do roku 1970. Žil  
v Bratislave, kde aj 7.10.2013 zomrel – 85. výročie narodenia. 

24.3.1982* TREBATICKÁ Daniela, výtvarníčka-grafička, kerami-
kárka, maliarka, sklárka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Novom 
Meste nad Váhom – 40. výročie narodenia. 

29.3.1962* HARMADYOVÁ Eva, sochárka. Narodila sa v Trenčí-
ne. Žije a tvorí v Novom Meste nad Váhom – 60. výročie narodenia. 
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Jozef Miloslav Hurban  sa narodil v Beckove 
pred 205. rokmi – 19. marca 1817. Už na 
základnej škole sme museli vedieť, že  bol 
jeden z najvýznamnejších  Slovákov patriacich 
ku skupine národovcov  19. storočia, ktorých 
pozná história Slovenska ako štúrovcov. 
Nik sa však zo štúrovcov nemohol pochváliť 
tým čo on – bol najbližším spolubojovníkom 
a priateľom samotného Ľudovíta Štúra. Ich 
spoločná aktivita v národných veciach je nám 
dnes už nepredstaviteľná.  Hoci Hurban  nebol 
natoľko spoločensky móresný ako Štúr,  bol   
rodeným bojovníkom, dokázal bojovať nielen  
perom, ale i mečom. Po celý svoj  život sa riadil 
krédom „Pravde a národu“,  ktoré si dal vyryť 
do svojho osobného pečatidla pri príležitosti 
pamätného výletu na zrúcaniny hradu Devín. 
Bol vtedy len 19 ročným študentom. To 
heslo však nebolo len prejavom mladíckeho 

zápalu pre národné veci, Pravde a národu bol  
skutočne verný po celý svoj život. Hurbanova 
pravda bola v období silnej maďarizácie 
priam vstupenkou do väzenia. Pred hrozbami 
maďarizátorov neutekal,  bránil sa pravdou 
a jeho argumentom boli práva Slovákov za 
národnú slobodu. Samozrejme to nebolo bez 
následkov a dosť času strávil mimo rodiny -  vo 
väzení. Jeho autorita v národe s  pribúdajúcimi 
rokmi  však rástla a aj  jeho zásluhou národné 
aktivity ani  po Štúrovej smrti neustali. Z jeho 
príkladu sa rodilo nové pokolenie Slovákov, 
ktoré aj jeho pričinením  mohlo siať a neskôr 
aj žať už na obrobenej pôde. Mladý Hurban 
vyhlasoval: „Otcom i matkou mi bude národ 
môj slovenský!“ O niekoľko desiatok rokov 
neskôr sa stal pre väčšinu Slovákov on otcom 
národa, hoci chudobným otcom chudobného 
národa, ale s nesmiernym bohatstvom ducha, 
ktorým inšpiroval novú generáciu národovcov. 

Príkladný bol Hurban aj  ako skutočný otec 
svojho  početného potomstva. To   posilnilo 
ducha národa mimoriadnym  spôsobom. 
Veď všetci štyria synovia, ktorí sa dožili 
dospelosti - Svetozár (Vajanský), Vladimír, 
Konštantín a Bohuslav  boli osobnosťami  
národného života a všetci z nich majú  svoje 
heslo v slovenskom biografickom slovníku. 
Ani  svoje dcéry Hurban nerozmaznával, tak 
ako synovia i ony sa museli vzdelávať a ich 
manželia boli  tiež známymi osobnosťami.  
Strom početnej Hurbanovej rodiny prinášal 
ovocie aj cez ďalšie generácie.  Hurban by 
mohol byť právom hrdý aj na svojich vnukov 
- básnika Vladimíra Roya, významného 
politika a diplomata Vladimíra Ladislava 
Hurbana, dramatika Vladimíra  Konštantína 
Hurbana, známeho pod pseudonymom 
Vladimír Vladimírov a tiež aj na vnučku 
-  významnú kultúrnu pracovníčku v Starej 
Pazove Ľudmilu  Hurbanovú.  S menovaním 
významných osobností pochádzajúcich z 
Hurbanovho genealogického stromu by sme 
mohli pokračovať takmer cez všetky generácie 
až po súčasnosť. 

Keď sa zmieňujeme o Hurbanovom  
rozvetvenom potomstve, nemôžeme  obísť 
skutočnosť, že naše mesto je úzko späté 
so životom viacerých členov Hurbanovej 
rodiny. Ako iste vieme, v Novom Meste nad 
Váhom sa narodila Hurbanova manželka 

Anna Hurbanová – Jurkovičová, viac známa 
ako štúrovská herečka Anička Jurkovičová.  
O približne 65 rokov po jej odchode do 
Sobotišťa,  si v našom meste založila 
rodinu s manželom Rudolfom Markovičom 
Hurbanova vnučka a dcéra Svetozára 
Hurbana Vajanského Viera Markovičová. 
Rodina  Markovičovcov je v histórii  nášho 
mesta osobitnou  kapitolou. Bratia Július 
a Rudolf Markovičovci boli, tak ako Hurban, 
aktívnimi  národovcami a za svoje národné 
cítenie si veľa vytrpeli. Od konca  19. stor. 
bývali v našom meste, kde svojím pôsobením 
prispeli k zmierneniu účinkov národnostnej 
politiky na život obyvateľstva. Docielili to 
najmä založením Ľudovej banky v roku 1897, 
ktorej budova stojí do dnešných čias. Július 
Markovič sa národnej slobody, ktorú Slováci 
dosiahli po vzniku 1. ČSR, nedožil. Rudolf 
Markovič pre svoju početnú rodinu v roku 1908 
postavil v Novom Meste dom, ktorý navštívilo 
za 1. ČSR veľa významných osobností spo-
ločensko-politického života. Častým hosťom 
u Markovičovcov bol predovšetkým syn 
Jozefa Miloslava Hurbana Svetozár Hurban 
Vajanský. Pri svojich návštevách sa tešil zo 
svojich vnúčeniec a tiež vnášal do domu  
hurbanovský duch. Jozef Miloslav Hurban 
ožíval aj v  spomienkach ďalších jeho detí a ich 
príbuzných, ktorí Markovičovcov pravidelne 
navštevovali. Je teda pochopiteľné, že jedným  
z centier prvých okrúhlych osláv vzniku ČSR 
a prijatia Martinskej deklarácie v roku 1928 sa 
stalo Nové Mesto nad Váhom. 

Oslavy trvali niekoľko dní, ale najväčšou 
udalosťou bolo odhalenie pamätníka Jozefovi 
Miloslavovi Hurbanovi a pomenovanie  
obecného parku na „Hurbanove sady“ 
Bol to vôbec prvý Hurbanov pamätník na 
Slovensku. Pamätník odhalili v prvý deň osláv 
21. októbra 1928. Hlavným rečníkom bol 
tajomník Matice Slovenskej Štefan Krčméry. 
Oslavnú báseň – ódu, napísal a predniesol 
Hurbanov vnuk, básnik Vladimír  Roy. 
Autorom  pamätníka je akademický sochár 
Jozef Pospíšil.  Treba uznať, že Hurbanova 
busta na travertínovom okrúhlom pamätníku 
je z dochovaných pamiatok svojho druhu  azda 

K 205. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana
Milan Hurtík | Ilustrácia: Jozef Janiska

Fotografia zo slávnosti odhalenia pamätníka  
J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom dňa  

21. októbra 1928

Busta Jozefa  Miloslava Hurbana od Jozefa Pospíšila

Obecný park v Novom Meste nad Váhom premenovali 
pri príležitosti odhalenia pamätníka J.M. Hurbana  

na Hurbanove sady. Dobová pohľadnica J. M. Hurban s manželkou Annou Hurbanovou  
– Jurkovičovou  s rodinou v auguste 1887 v Martine; 

vpravo Svetozár Hurban Vajanský, stojace dievča  
v prostriedku je Hurbanova  vnučka Viera Hurbanová
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Bola to udalosť. Natáčanie filmu je vždy príťažlivá vec. Filmármi vy-
tvorená dobová atmosféra starého námestia nás zrazu preniesla do voj-
nových rokov Slovenského štátu.  Židovské obchody a obchodíky, zlat-
níctvo, holičstvo, lekáreň... Nápisy Grunbaum, Hertzog, Hauptman... 
Žlté Dávidove hviezdy na kabátoch. S malými dekoratívnymi úpravami 
a nasvietené obrovskými reflektormi sa novomestské námestie stalo  
Námestím svätej Alžbety z rovnomenného Jašíkovho románu.                                                                                                                      

Z úctivej vzdialenosti sme pozorovali režiséra, ktorý z malého dreve-
ného pódia megafónom udeľoval príkazy, posúval postavy i  postavičky 
a pripravoval večerné natáčanie. Poznal som tú scénu z knihy. Hlavný 
predstaviteľ v snahe zachrániť milovanú židovku - hrala ju  dievčensky 
pôvabná Emília Vášáriová - sa rozhodne vykradnúť zlatníctvo, aby mo-
hol podplatiť jej prekrstenie a zachrániť tak život.          

Do výkladu pod veľkým nápisom Weisman vložili tenké sklo, aby si 
hrdina príbehu Igor pri rozbití nerozrezal ruku. Kamera, posúvajúca sa 
na koľajniciach, zachytávala letný podvečer.                                                                                  

Popred starobylú budovu múzea a rad obchodov sa špacírovali ne-
meckí oficieri, slovenskí vojaci, paničky v dobových klobúkoch i výrast-
kovia so širokými pumpkami. Tento kolorit presvedčivo dofarboval Me-
lencových automobil z  tridsiatych rokov, ktorý tvorcovia filmu použili 
ako vhodnú kulisu. Starý pán Melenec si tak zahral v pouličnom ruchu a  
dostal celkom slušne zaplatené.  

My chalani sme všetko zvedavo okukovali s tichou nádejou, že sa nám 
nejako podarí dostať sa do filmu, ale vybrali len niekoľkých.  Z  našej 
rodnej Hviezdoslavovej si mali zahrať dvaja šťastlivci. Frajer Jožo, kto-
rý v  naleštenej uniforme  mladého nemeckého dôstojníka zažíval svoju 
hviezdnu slávu, a nenápadný Laco v  podstatne skromnejšom postavení 
radového vojaka na vychádzke. Jožo sa však od slávy a dobroty nevedel 
vpratať do kože. V nestráženej chvíli vyliezol na režisérov hambálek a  do 

megafónu nefalšovanou novomeštinou zakričal na Laca: „Pucák moj, ke 
mne!“ Režisér, vysvetľujúci niečo Milke Vášáriovej, sa v okamihu otočil 
a razanciou akčného hrdinu Jožových päť minút životnej šance na slávu 
nekompromisne ukončil. Parádna brigadírka s nemeckou orlicou sa po 
zauchu, ktoré mu strelil, kotúľala dobré štyri metre.                                                                                                                            

  Takto prišiel Jožo z našej ulice celkom isto o filmovú kariéru. Ako som 
mu pred tým závidel, tak by som s ním po tej exekúcii nebol menil ani 
za nič. Film som videl a dodnes ho mám uložený vo svojej kinozbierke. 
Som presvedčený, že žiadne iné ako to naše by tým filmovým námestím 
ani byť nemohlo. Keby bolo na mne, premenoval by som ho na Námestie 
svätej Alžbety.   

Námestie svätej Alžbety Milan Hurtík | Ilustrácia: Jozef Janiska

najpôsobivejšia.  Paradoxom ale je, že ako 
mnohé iné výtvarné diela – sochy,  portréty 
nezobrazujú tvár Hurbana v  takej podobe akú 
ju mal v skutočnosti. 

Zobrazujú Hurbana zrkadlovo – stranovo 

obrátene.  Poznáme to predovšetkým podľa 
neprirodzenej formy účesu s pútcom na 
pravej strane. Autor busty Jozef Pospíšil sa 
iste nazdával, že pri tvorbe diela  vychádzal 
z tej najautentickejšej možnej podoby  
Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú zachytili 
zachované dagerotypické obrázky vyhotovené 
v roku 1849. Dagerotypické pamiatky však 
nemožno brať ako pravdivý odraz  reality. 
V tejto súvislosti je si potrebné uvedomiť, 
že celý proces vytvorenia dagerotypu, či už 
vo vnútri fotoaparátu, alebo mimo neho, 
sa uskutočňoval len na jedinom médiu - na 
striebornej, alebo postriebrenej medenej 
doštičke s emulziou citlivou na svetlo. Zákony 
optiky spôsobujú, že objektív každého 
fotoaparátu aj toho najmodernejšieho, 
vo svojom obrazovom ohnisku  zobrazuje 
skutočnosť vertikálne i horizontálne  pre-
vrátenú. Výsledkom je obraz  „dole hlavou“, 
teda otočený o 180°, ale zároveň  aj stranovo 
prevrátený -  zrkadlový. Autor dagerotypu 
mohol po ďalšom spracovaní obrázku urobiť 
len to, že snímok  postavil „z hlavy na nohy“, 
teda otočil o 180° a tak ho zaranžoval. So 
zrkadlovým efektom si poradiť nemohol. A my 
môžeme len konštatovať, že vo výtvarných 
dielach sa nám vyskytujú dve podoby Jozefa 
Miloslava Hurbana. Tú správnu reprezentuje 
napr. pôsobivá olejomaľba od J. Bossa z roku 
1849, pri ktorej Hurban vo Viedni osobne 
pózoval. (obrázok použitý na titulnej strane NS)

„Zrkadlový“ Hurban z dagerotypu z roku 
1849 sa napr. stal okrem Pospíšilovej busty aj 
predlohou postavy Jozefa Miloslava Hurbana 
na známom obraze Andreja Kováčika z roku 
1925 -  „Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu 

u Jána Holého na Dobrej Vode v júli 1843“. 
Dagerotypický  odkaz Hurbanovho portrétu sa 
dokonca preniesol aj do súčasného výtvarného 
umenia. Stojaci „zrkadlový“ Hurban je 
napr. súčasťou súsošia národných buditeľov 
– Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu  
v Trenčíne  z roku 1991. 

Vyššie uvedené poznatky, však nemôžu 
v žiadnom prípade ubrať na hodnote 
sochárskeho diela umiestneného v novo-
mestskom parku, ktoré nám bude aj naďalej 
pripomínať Jozefa Miloslava Hurbana ako 
veľkú osobnosť našich dejín, spätú  s históriou 
nášho mesta. 

Jozef Miloslav Hurban na dagerotypu z roku 1849. 
SNM – Historické múzeum Bratislava

Viera Markovičová-Hurbanová (1876 - 1946),  
vnučka  Jozefa Miloslava Hurbana; so svojím  

manželom Rudolfom Markovičom a deťmi žila  
v Novom Meste nad Váhom 
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Staršie žiačky VK Nové mesto nad Váhom 
sa vrátili zo súťažného kolotoča dvoma víťaz-
stvami na Trnavou. V oboch zápasoch si so 
súperkami poradili v trojsetovej bitke zhodne 
po 3:0. „Prvý zápas aj napriek výhre hodnotím 
negatívne,“ začal zostra tréner Michal Šútov-
ský. „Spravili sme veľké množstvo vlastných 
chýb a pokazili sme veľa podaní. S lepším 
súperom sa nám to môže vypomstiť a na to si 
musíme dávať veľký pozor. Druhý zápas sme 
po dohovore začali suverénne a uvoľnene. Sú-
pera sme na plnej čiare prevalcovali a nedali 
mu žiadnu šancu zabojovať o iný výsledok. Do 
ďalších zápasov očakávam lepšiu koncentrá-
ciu v zápase a eliminovanie chýb v útočnej fáze 
hry," pokračoval Šútovský.

Mladšie žiačky svoje staršie kolegyne nasle-
dovali a súperky z Piešťan zdolali dvakrát 3:0.

Výborný vstup do nového roka zaznamena-
li aj kadeti pod trénerskou taktovkou Davida 
Svitača. V Bratislave zdolali svojho protivní-
ka 3:0 a 3:2. „Teší ma, že sme po dlhšej pauze 
opäť hrali súťažný zápas. Vycestovali sme síce 
v oklieštenej zostave, ale som rád, že sme na-
priek tomu dokázali v oboch zápasoch zvíťaziť. 
V určitých pasážach zápasu sme hrali veľmi 

dobre. Verím, že tých dobrých herných úsekov 
bude s pribúdajúcimi odohranými zápasmi 
viac,“ uviedol tréner.  

Muži v úvodnom dvojzápase tohto roka v 
jednom zápase zvíťazili, v druhom sa museli 
pred súperom skloniť. Do prvého duelu proti 
Komjaticiam nastúpili aj s posilami z farmár-
skej Myjavy Matúšom Šímom, Šimonom Rzy-
manom a Ondrom Zemanom. V tomto zápase 
sa tešili z hladkého víťazstva 3:0. V druhom 

zápase v čisto novomestskom zložení sa hra 
na palubovke vyrovnala a hostia z Komjatíc ho 
získali výsledkom 3:1.

Extraliga žien, nadstavbová časť
1. kolo: Volley Project UKF Nitra - VK Nové 
Mesto nad Váhom 3:1
2. kolo: VK Nové Mesto nad Váhom -  VK Pira-
ne Brusno 3:1
3. kolo: VK Slávia EU Bratislava - VK Nové 
Mesto nad Váhom 3:1
4. kolo: VK Nové Mesto nad Váhom - Volley 
Project UKF Nitra (zápas sa hral 23.2. po uzá-
vierke)

redakcia | Foto: archív klubu

Od žiačok po mužov - všetci na palubovke

 Mladšie žiačky VK Nové Mesto nad Váhom

Staršie žiačky VK Nové Mesto nad Váhom

S uvoľňovaním opatrení a zdá sa, 
že aj s pandémiou na ústupe sa po 
dvojročnej pauze uskutoční 12. 
ročník Novomestského pohára 
Fedory Kalnečíkovej v krasokor-
čuľovaní. Predpokladaný začiatok 
oboch súťažných dní je o 8.00 h. 
Športový sviatok sa uskutoční na 
zimnom štadióne vo ôsmich ve-
kových kategóriách: hviezdičky, 
mladšie žiačky B, mladšie nádeje 
chlapci, staršie nádeje chlapci, 
Nádeje 7, 8 , 9, 10 (vek), mladšie 
žiačky a žiaci, staršie žiačky a žia-
ci, juniori a juniorky. 
Talentovaní pretekári KK F. Ka-
lenčíkovej z Nového Mesta nad 
Váhom sa tak konečne predstavia 
pred domácim publikom. Súťažné 
skúsenosti v uplynulých týždňoch 
už zbierali na iných klziskách. Pri-
nášame ich umiestnenia:
13. ročník Trnavského pohára 
(medzinárodné preteky)
Mladšie nádeje chlapci: 
2. miesto Lukáš Ergh (12.05 b)
Staršie nádeje chlapci: 1. miesto 
Ľuboš Zervan (25.71 b)
Mladšie nádeje 7:  3. miesto Na-
taly Viviene Kalužová (15.28 b)
Mladšie nádeje 8: 5. miesto  
Ella Bumbal (18.67 b)
Mladšie nádeje chlapci: 
2. miesto Lukáš Ergh (12.05 b)
Staršie nádeje chlapci: 1. miesto 
Ľuboš Zervan (25.71 b)
Mladšie žiačky B: 5. miesto 
Melánia Malíčková (23.75 b),  
8. miesto Eva Turková (17.75 b)

Mladšie žiačky: 6. miesto Nina 
Studená (44.21 b), 12. miesto 
Nela Barteková (38.92 b), 16. 
miesto Vanessa Sophia Kalužová 
(36.85 b)
Staršie žiačky: 12. miesto Pau-
la Sophia Zervanová (76.02 b), 
21.miesto Laura Mimlichová 
(63.32 b)

44. ročník Ceny mesta Prešov 
v krasokorčuľovaní
Mladšie nádeje chlapci: 
2. miesto Lukáš Ergh (9.39 b)
Staršie nádeje chlapci: 
1. Miesto: Ľuboš Zervan (24.11 b)
Mladšie nádeje 7:  5. miesto Na-
taly Viviene Kalužová (13.96 b)
Mladšie nádeje 8:  
1. miesto Ella Bumbal (20.52 b)
Staršie nádeje 9: 2. miesto Niko-
la Miklánková (23.23 b)
Mladšie žiačky B: 10. miesto Eva 
Turková (19.06 b)

Mladšie žiačky: 4. miesto Nina 
Studená (45.92 b), 10. miesto Va-
nessa Sophia Kalužová (30.00 B)
Staršie žiačky: 4. miesto Paula 
Sophia Zervanová (67.16 b)
Starší žiaci: 2. miesto Nicolas 
Alex Kaluža (81.49 b)

15. ročník Veľkej ceny Ružom-
berka 2022
Mladšie nádeje chlapci: 3. 
miesto Lukáš Ergh (9.27 b)
Mladšie nádeje 7: 5. miesto: Na-
taly Viviene Kalužová (13.86 b)
 Mladšie nádeje 8: 7. miesto: Ella 
Bumbal (20.46 b)
Staršie nádeje 9: 6. miesto Niko-
la Miklánková (24.28 b)
Mladšie žiačky: 1. miesto Nina 
Studená (45.98 b), 16. miesto Va-
nessa Sophia Kalužová (26.16 b)
Staršie žiačky: 13. miesto Laura 
Mimlichová (64.62 b)
Starší žiaci: 1. miesto Nicolas 
Alex Kaluža (78.94 b)

12. Žilinská pirueta (Memoriál 
manželov Novákovcov)
Mladšie nádeje chlapci: 
3. miesto Lukáš Ergh (12.88 b)
Mladšie žiačky B: 11. miesto 
Melánia Malíčková (21.22 b), 14. 
miesto Eva Turková (20.02 b)
Mladšie nádeje 7: 7. miesto Na-
taly Viviene Kalužová (11.44 b)
Mladšie nádeje 8: 6. miesto Ella 
Bumbal (19.63 b)
Staršie nádeje 9: 3. miesto Niko-
la Miklánková (26.82 b)

Mladšie žiačky: 4. miesto Nina 
Studená (45.81 b), 14. miesto Va-
nessa Sophia Kalužová (35.49 b)
Starší žiaci: 2. miesto Nicolas 
Alex Kaluža (81.38 b)
Staršie žiačky: 5. miesto Paula 
Sophia Zervanová (68.18 b)

Tatiana BrezinskáKrasokorčuliari na domácom štadióne

Nikola Miklánková na 3. mieste

 Lukáš Ergh na 3. mieste

Ľuboš Zervan, 1. miesto
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Šport, ktorý dominuje v Novom Meste nad 
Váhom už nejakú tú dekádu je volejbal. Ďalším 
odvetným, ktoré má silnú základňu je futbal. A 
popri týchto dvoch športoch tu máme mladé 
cyklistky, ktoré šíria dobré meno mesta ďaleko 
za hranice štátu. 

Kým na stránkach Novomestského spravo-
dajca sme sa Radke Paulechovej už venovali, 
Tereza Kurnická zažíva premiéru. A to vďa-
ka obdivuhodnému úspechu, ktorý dosiahla  
v americkom meste Fayettville. Čerstvá 
19-ročná Novomešťanka koncom januára  
vybojovala na majstrovstvách sveta v cyk-
lokrose v kategórii žien do 23 rokov 13. 
miesto. Ide historicky o najlepší výsledok 
Slovenky na vrcholnom podujatí takéhoto 
charakteru.  

„Musím sa však priznať, že trať mi veľmi 
nevyhovovala a navyše som prepálila štart. 
Inak to boli perfektné preteky, výborne zor-
ganizované. Mohli sa ich zúčastniť aj diváci, 
takže mali atmosféru,“ prezradila skromne o 

svojom prvom vystúpení na tak významnom 
podujatí a v zámorí. Maturantka zo Športové-
ho gymnázia v Trenčíne absolvovala v druhej 
polovici februára 10-dňové sústredenie v 
Španielsku. „Bolo to reprezentačné sústrede-
nie. Potrebujeme viac trénovať v teple ako v 
zime,“ preto hneď zo Španielska poputujeme 
do Turecka,“ prezradila. 

Že ide o talentovanú pretekárku svedčia 
aj jej výsledky vo Svetovom pohári, kde sa 
dokázala prebojovať do najlepšej ženskej 
tridsiatky. Medzi pretekárkami do 23 rokov 
atakovala najlepšiu desiatku. A to mala v tom 
čase len 18 rokov. Na majstrovskej trati v 
USA zaostala za víťaznou Holanďankou Puck 
Pieterseovou o 4 minúty a 25 sekúnd. 

Tatiana Brezinská | Foto: archív Terezy Kurnickej

Historický úspech Kurnickej na svetovom šampionáte

Činnosť klubu bola v uplynu-
lom roku vo veľkej miere ovplyv-
nená opatreniami proti covidovej 
pandémií. Tréningová a pretekár-
ska činnosť členov prebiehala iba 
podľa  vydaných opatrení a bola 
sústredená hlavne na výchovu a 
prípravu mladých začínajúcich 
športových strelcov.

Príprava zatiaľ neprebieha v 
takých podmienkach a počtoch, 
ako by sme si to vedeli predsta-
viť. V zime nemáme na tréning 
potrebné vykurované priestory, 
ani dostatok výzbroje, ani výstroj 
pre väčší počet mladých strelcov. 
No i v týchto nie práve najlepších 
podmienkach sa nám darí cieľa-
vedomou a premyslenou prácou 
postupne vychovávať strelcov, 
ktorí sa začínajú presadzovať na 
súťažiach nielen na úrovni okresu 
a kraja, ale i v rámci SR.

V  minulom roku sa prostred-
níctvom kvalifikačných pretekov 
o  postup na Majstrovstvá SR v 
streľbe zo vzduchových zbraní 
mládeže do 16 rokov na M SR 
prebojovali štyria naši strelci, a 
to Tomáš Januška, Patrik Sýkora, 
Guido Ginoux a Ivana Miškárová. 
V  porovnaní s predchádzajúcim 
rokom je to o jedného mladého 
strelcov viac. V  Brezne sa naj-
viac darilo Guidovi Ginouxovi, 
ktorý získal striebornú medailu v  
disciplíne vzduchová puška na 40 
rán v stoji (ďalej VzPu 40) a bron-
zovú medailu v polohových pre-
tekoch VzPu 3x20 (20 ležmo, 20 
kľačmo a  20 stojmo). Historický 
úspech zaznamenalo naše druž-
stvo v zložení Ginoux, Sýkora, 
Sádecký, keď v  disciplíne VzPu 
40 (stojmo) zvíťazilo.

Na MSR dospelých v  Martine 
sa v uplynulom roku kvalifikovali 
Martin Zich, František Schro-
pfer, Guido Ginoux, Zuzka Ko-

šútová, Tereza Masárová, Juraj 
Marcinka, Ján Marek a  Radek 
Smetana. Najviac sa darilo Jura-
jovi Marcinkovi, ktorý v  kategó-
rií seniori získal zlatú medailu, 
František Schropfer získal v ka-
tegórií juniori striebornú medailu 
a Guido Ginoux získal v kategórií 
dorast tiež striebornú medailu. 
Seniori v súťaži družstiev v  zlo-
žení Marcinka, Marek, Smetana 
získali zlaté medaily. 

Radosť nám urobili naši mla-
dí strelci i  na M SR dospelých v 
streľbe z malokalibrových zbraní 
na 50 metrov. Kvalifikovali sa 
štyria: Juraj Marcinka v kategó-
rií muži, František Schropfer v 
kategórií juniori, Martin Zich v 
kategórií kadeti a Guido Ginoux 
v kategórií dorast.

Majstrovstvá sa konali v Príbel-
ciach. Najlepšie výsledky dosiahli 
František Schropfer, ktorý získal 
v disciplíne ľubovoľná malokalib-
rovka 60 (ďalej ĽM) ležmo zlatú 
medailu a v  polohových prtekoch 
ĽM 3x40 striebornú medailu. 
Ďalej Martin Zich, ktorý v polo-
hových prtekoch ĽM 3x40 zvíťa-
zil a získal zlatú medailu. Guido 
Ginoux získal v ĽM 3x20 strie-
bornú medailu.

Pri hodnotení tohoto roku tre-
ba spomenúť i úspechy, ktoré do-
siahli naši už skúsení strelci na M 
SR seniorov taktiež v Príbelciach. 
Boli  to Juraj Marcinka, Ján Ma-
rek a  Igor Gáll. Tu v disciplíne 
ĽM 3x20 výstrelov na 50 m Juraj 
Marcinka zvíťazil. V disciplíne 
VzPu N+15 výstrelov sa z víťaz-
stva takisto tešil Ján Marek, Juraj 

Marcinka skončil tretí. Igor Gál v 
disciplíne ĽPi na 50 m bral bron-
zovú medailu. V  súčte všetkých 
disciplín zvíťazil Marek, Marcin-
ka skončil tretí. 

V  tomto súhrne výsledkov za 
minulý rok uvádzame iba tie naj-
hodnotnejšie. Celkovo sa nám v 
uplynulom roku podarilo na do-
mácom šampionáte sedemkrát 
zvíťaziť a získať ešte 6 striebor-
ných a 4 bronzové medaily.

V  tomto roku sa členská zák-
ladňa klubu nezmenila. Celkom 
máme k dnešnému dňu 43 členov. 
Vzhľadom na stále prebiehajúcu 
pandémiu sme v hodnotenom 
období nerobili výber mladých 
talentovaných strelcov. 

Pri hodnotení uplynulého roka 
patrí poďakovanie aj všetkým čle-
nom Streleckej akadémie za obe-
tavú prácu, prístup a reprezentá-
ciu mesta. 

Ján Marek, predseda klubu | Foto: archív klubuNovomestskí strelci 
rekapitulovali svoje úspechy

František Schropfer 

Martin Zich 

Guido Ginoux
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kruhy k a n v i c a m l a p r

očká c l o e c p r k o l o k

oheň p m a v c e n a t é t h

padák i u m d u b á k o l o y

piesok e ž a b i a k v k e k k

potok s n a h a v š r r o ŕ t

rypák o a i ň e h o a i č d á

ryža k a k r í k y ž e k d s

snaha i k á p y r p a d á k e

tanec a ž y r v u r n a é ľ l

urna l e d r u h a d o r ú o

úroda ž i t o t y o g ý č č k

žabiak
žito

ALMUŽNA

DRUH

DUBÁK

GÝČ

KANVICA

KLADIVO

KLÚČ

KOLESÁ

KOLOK

KOTOL

KŔČE

KRIEDA

KRÍKY

KROKY

KRPCE

KRUHY
OČKÁ
OHEŇ
PADÁK
PIESOK
POTOK
RYPÁK
RYŽA
SNAHA
TANEC
URNA
ÚRODA
ŽABIAK
ŽITO

  OSEMSMEROVKA - POREKADLO 

TAJNIČKA PRE DETI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. umývame si ním ruky 

2. horúci nápoj

3. ranné kvapky vody v tráve   

4. sú ostré a majú ich ruže  

5. vykľuje sa z húsenice   

6. kvapalina, bez ktorej by nebol život  

7. malá misa

8. myši sa jej boja.   

9. drží nám hlavu

10. naháňa ju mačka   

Kniha to je zázrak malý.
Česť tým, čo ju napísali.
Kedykoľvek keď je treba,

kniha nám dá kúsok seba.

Ak chceme ísť do rozprávky,
vnoríme si do nej hlávky.
Medzi tými písmenkami

zrazu nie sme vôbec sami.

Víla si na lúke tancuje,
čarodejník prútikom čaruje.

Nad hlavou preletí nám drak.
Sme v rozprávke – veru tak.

Koho zase vesmír ťahá,
tak už viacej nezaváha.

Galaxie tam naňho čakajú,
tajomne ho k sebe lákajú. 

Povedzme si teda skrátka,
kniha je dobrá kamarátka.
Veď to čo nám často chýba,

sa v jej listoch možno skrýva.

J.Foltánová

Kamarátka kniha

Správna odpoveď: Marcové hmly veštia daždivé leto

Správna odpoveď:
LASTOVIČKY
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Dňa 14.2.2022 sme si pripomenuli 20 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 77 rokov, 
náš drahý otec, svokor, dedko, pradedko a veselý človek
Štefan PAVLÍK, na ktorého sa nedá zabudnúť.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si na neho spolu s nami s úctou, 
láskou a tichou modlitbou, za čo Vám pekne ďakujem.

Dcéra Alena Uhríková s rodinou.

Čas plynie... chýbaš nám

6. marca uplynie desať rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
Ján EVINIC

S úctou spomína dcéra Markéta s rodinou

6. marca si pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho drahého
Júliusa DEMANKA
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manželka a ostatná rodina

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.

8. marca uplynie šestnásť rokov od úmrtia nášho drahého
Jaroslava HEBERA.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

Dňa 22.3.2022 si pripomenieme prvé smutné výročie úmrtia našej 
matky, babky, prababky Marty HYKANÍKOVEJ
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

Dňa 28.3.2022 uplynie 1.rok, čo nás navždy náhle opustila
naša milovaná manželka, mama, babička, prababička

Marta WRÓBLOVÁ rod. Piscová
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manžel Milan s celou rodinou.

Pre Teba, do neba.
Vedel si sa zo srdca smiať

a ešte viac milovať
svoju ženu jedinú,

syna, dcéru, rodinu.

Vnúčatá Tvoje, ten najväčší dar
a Ty si im veľa lásky dal.

Všetkých si pri sebe rád mal,
dvere a náruč nám vždy otváral.

Zlá správa rodinu, priateľov zasiahla.
Pekné dni opona tmavá zatiahla.
Bojovali sme s Tebou o život Tvoj,
no prehrali s chorobou ťažký boj.

Osud bol krutý k Tebe i k nám,
opúšťal si tento svet a bol si sám.

Odpusť nám...
Nemohli sme pri Tebe byť,

tvár ubolenú pohladiť.
Bolesť pomôcť utíšiť,

ruke dať posledný stisk.

Tak veľmi si túžil ešte žiť

a nechcel tento svet opustiť.

Bolí, tá myšlienka, že niet cesty späť.

Teba i tvár Tvoju už nikdy nevidieť...

Nebesá odomkli Ti bráničku,

Milanko už si v nebíčku

pobozkaj našu mamičku,

vystískaj silno tatina, 

že na nich spomína rodina.

Miesta je veľa v nebíčku,

dali Ti do rúk hviezdičku.

Teraz už lietaš si s anjelmi

dívaš sa na nás na zemi.

Milanko, zažni tú hviezdičku

uvidíš, ako Ťa nosíme stále v srdiečku.

Viera Klimentová

Dňa 18. januára uplynul smutný rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný

Milan HARGAŠ
vo veku nedožitých 63 rokov. 

19.marca by sa dožil 64 rokov.

Ten, kto ho poznal, spomenie si. 
Kto ho miloval, nezabudne.

Smútiaca rodina, 
priatelia a všetci známi

Anna Podhradská (†20.1.2022) 
vo veku 89 rokov

Marta Kurtinová (†20.1.2022)  
vo veku 90 rokov

 Pavlína Gajdošová (†21.1.2022) 
vo veku 86 rokov 

Ján Jaško (†21.1.2022)  
vo veku 90 rokov

Oľga Kotlebová (†24.1.2022)  
vo veku nedožitých 84 rokov

Jozef Habán (†26.1.2022)  
vo veku 81 rokov 

Dušan Mišík (†28.1.2022)  
vo veku 74 rokov

Rudolf Ďugel (†27.1.2022)  
vo veku 76 rokov

Zdenko Kovačovic (†28.1.2022) 
vo veku 65 rokov

Lubomir Čermák (†29.1.2022)  
vo veku 82 rokov

Emília Babicová (†31.1.2022)  
vo veku 81 rokov

Alojzia Vojtková (†1.2.2022)  
vo veku 87 rokov

Milan Junás (†4.2.2022)  
vo veku 79 rokov

Mária Kubišová (†4.2.2022)  
vo veku 100 rokov

Miloš Trebatický (†5.2.2022)  
vo veku 58 rokov

Ing. Anton Hanzlík (†5.2.2022) 
vo veku 89 rokov

Darina Vološinová (†6.2.2022)  
vo veku 86 rokov

Ľubomír Gono (†14.2.2022)  
vo veku 69 rokov

Rudolf Kubica (†14.2.2022)  
vo veku 59 rokov

pplk. Ing. Mgr. Štefan Javorík 
(†15.2.2022) vo veku nedožitých 

67 rokov

Rudolf Budiač (†16.2.2022) 
vo veku 77 rokov

OPUSTILI NÁS S P O M Í N A M E

S P O M Í N A M E  -  M I L A N  H A R G A Š

Za uverejnenie spomienky  
za zosnulého, príp. smútočného 

oznámenia je suma 10 centov  
za slovo. S výnimkou predložiek. 

Cena za priloženú fotografiu  
je 2€.  Po zaslaní spomienky  

na adresu redakcia@msks.sk  
 do niekoľkých dní obdržíte  

e-mail s inštrukciami o platbe.

SPOMÍNAME
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16. februára uplynul rok od  úmrtia nášho milovaného
Petra KYSELICU.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
Manželka, dcéra a syn s rodinami, hlavne vnúčatká Rebeka a Lukáško 

a brat Palino s rodinou

27. februára sme  si  pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho drahého
Gejzu SLÁVKU.  

Kto ste  ho poznali, venujte  mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

4. marca  uplynie 10 rokov od úmrtia 
nášho drahého manžela, otecka a deduška

Jozefa MAKATU.  
S láskou na Teba spomíname, zostávaš navždy v našich srdciach.

Manželka Anna, deti Darina, Alena, Jozef a Janka s rodinami

Bez rozlúčky…
 6. marca uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý

Ján EVINÍC.
Spomínajte spolu s nami.
Dcéra Markéta s rodinou

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.

8. marca uplynie osem rokov od úmrtia nášho drahého 
Jaroslava HEBERA.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

                         

                       ... v srdciach našich žiješ ...
                      11. marca uplynie osem rokov, čo nás navždy opustila 

                          naša drahá mamička a babička
                        Helena PČOLÁROVÁ.

                   Všetci, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
                S láskou, úctou a so smútkom v srdci spomínajú 

dcéry Emília, Marcela s rodinami, syn Miroslav s rodinou, vnúčatá, pravnučka a ostatná rodina

Odišiel si tíško, nie  si  medzi nami, ale  v našich srdciach žiješ spomienkami.
 20. marca uplynú dva roky, čo nás navždy opustil náš  milovaný 

manžel, otec a starý otec
František HULINSKÝ.

 Kto ste ho poznali,  venujte  mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
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NAŠA FOTOHÁDANKA - 
MAREC Fotohádanky pripravuje Viliam Polák

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 
v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 

(bývalé tlačiarne Tising)

 kontakt: 0905 962 718

s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, 
aranžmánov, jednorazového riadu. 

Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

Pohľad z konca 19. storočia na bývalú kúriu na Majerskej ulici (dnešná Hviezdoslavova).  
Zbytok kúrie, tzv. Žilinčanovec bol rekonštruovaný v roku 2013. V súčasnosti je tam penzión 
a reštaurácia Kúria. Najstaršia časť objektu, dvojpriestorový suterén, je datovaný minimálne 

na začiatok 16. storočia. (viac info v Monografii NMnV 2, str. 45).


