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Milí Novomešťania, 
Takto pred rokom ste držali v rukách decembrové číslo v roku 2021. 

Vtedy sme vám prostredníctvom symbolov sviečok adventného venca že-
lali nádej, mier, priateľstvo a lásku. Ani my sme netušili, že práve sviečka 
znázorňujúca mier bude taká krehká. Už desať mesiacov sme svedkami 
tragédie, akú Európa nezažila osemdesiat rokov. Ďalšie generácie prežíva-
jú priamo alebo sprostredkovane boj o holý život. 

Práve preto veríme, že sviečky nádeje, priateľstva a lásky budú v tom-
to adventnom období dostatočne silné, aby ochránili mier nad zvyškom 

kontinentu a zároveň zastavili zlo, ktoré spôsobuje utrpenie tam, kde mier 
nie je. 

Milí Novomešťania, želám vám, aby vaše vianočné sviatky boli naplne-
né dobrom. Aby to nehmotné, bolo pre všetkých dôležitejšie, ako to, čo 
sa dá kúpiť len za peniaze. Šírme lásku, ona sa nám mnohonásobne vráti. 

V mene redakčnej rady vám ďakujem za priazeň, ktorú ste nám doteraz 
prejavovali. Želám Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný 
nový rok 2023. 

Tatiana  Brezinská, šéfredaktorka
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MsZ  schvaľuje zmenu doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 11/2020/
NZ - OPSM o nájme pozemkov zo dňa 07.12.2020 z 10 rokov na 
dobu 25 rokov od prenajímateľa Rímskokatolíckej cirkvi farnosť 
Nové Mesto nad Váhom, Ul. J. Gábriša 60/21, Nové Mesto nad Vá-
hom za účelom „Rozšírenie parku Petra Matejku“ – vybudovanie 
oddychovej zóny. 

MsZ schvaľuje podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta nachádzajúcich sa v zrekonštruovanej budove po bývalých 
Technických službách mesta na Ul. Klčové 109 v Novom Mes-
te nad Váhom a to: - 1. NP miestnosť č. 1.06 o výmere 8,53 m² -  
1. NP miestnosť č. 1.07 o výmere 11,63 m² - a ½ podiel na miestnosť  
č. 1.04 zasadačka o výmere 31,21 m² nachádzajúcej sa na I. NP spo-
lu so Spoločným úradom samosprávy za účelom organizovania, za-
bezpečenia a rozvíjania záhradkárskej činnosti Slovenskému Zväzu 
Záhradkárov ZO Pod Rovencom Nové Mesto nad Váhom ( SZZ), 
na dobu 10 rokov so symbolickou cenou podnájmu 1 €/rok. SZZ 
si okrem symbolického nájomného bude hradiť všetky náklady 
za energie a bude si zabezpečovať údržbu prenajatých nebytových 
priestorov na vlastné náklady počas doby podnájmu. 

MsZ súhlasí s krátkodobým prenájom pozemkov rekreačného 
strediska Zelená voda (podľa priloženého situačného nákresu ) na 
obdobie od 26.06.2023 – 05.07.2023 s tým, že v dňoch 30.6.2023 
– 1.07.2023 sa na prenajatých pozemkoch sa uskutoční „ rockový 
festival“ TOPFEST“ a od 28.08.2023 – 06.09.2023 s tým, že v dňoch 
31.8.2023 – 02.09.2023 sa uskutoční „country festival Lodenica“ pre 
spoločnosť Beach Bar, s.r.o., Hurbanova 14, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 54 485 690 za cenu nájmu za každú akciu vo výške 
5.000,00 €/10 dní. Táto cena bola stanovená podľa odbornej mienky 
znalca. 

MsZ schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mes-
ta -  novovytvoreného pozemku parcela registra C KN č. 4921/79 
o výmere 172 m², ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom  
č. 272/2022 zo dňa 28.06.2022, z dielov 1 o výmere 73 m² odčle-
neným z pôvodnej parcely registra C KN č. 4904/1, diel 2 o výme-
re 95 m² odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 4921/1  
a diel 3 o výmere 4 m2, odčlenený z pôvodnej parcely registra C 
KN č. 4921/59 vo vlastníctve mesta, nachádzajúceho sa v rekreač-

nom areáli Zelená voda, k. ú. Nové Mesto nad Váhom p. Slobodovi  
a p. Slobodovej, za cenu 85,00 €/m², čo pri výmere 172 m² činí 
14.620,00 € (slovom štrnásťtisícšestodvadsať eur).

MsZ schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta - 
pozemku parcela registra C KN č. 4915/2 o výmere 42 m² a novo-
vytvoreného pozemku parcela registra C KN č. 4915/96 o výmere 
379 m², ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 348/2022 
zo dňa 22.07.2022, z pôvodnej parcely registra C KN č. 4915/1, 
pozemky nachádzajúce sa v rekreačnom areáli Zelená voda, k. ú. 
Nové Mesto nad Váhom spoločnosti BKP Holding s.r.o., Námestie 
slobody 2122/22, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 115 598, za cenu 
150,00 €/m², čo pri výmere 421 m² činí 63.150,00 € (slovom šesťde-
siattritisícstopäťdesiat eur).

MsZ schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku pozemku 
parcela registra C KN č. 4019/8 o výmere 139 m², ktorá bola vytvo-
rená Geometrickým plánom č. 229/2022 zo dňa 19.05.2022,  spo-
ločnosti AMONREA s.r.o., Weisseho 15, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom,IČO:45 256  659 za cenu stanovenú podľa znaleckého po-
sudku vo výške 140,00 €/m², čo pri výmere 139 m² činí 19.460,00 € 
(slovom devätnásťtisícštyristošesťdesiat eur).

MsZ schvaľuje prevzatie stavebných objektov - verejného vodo-
vodu a verejnej kanalizácie do vlastníctva mesta bezodplatne od 
spoločnosti Rezidencia Kamenná s.r.o., Ul. J. Kollára 2014/13, 915 
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 47 341 076. Rezidencia Kamenná 
s.r.o ako investor stavby vybudoval vodné stavby – objekty: SO 08 
Verejný vodovod, SO 10 Verejná kanalizácia, ktoré boli budované  
v rámci stavby: „Rezidencia Kamenná, 1. etapa Nové Mesto nad  
Váhom“ a ktoré odovzdajú do majetku mesta. 

V  piatok, 25. novembra  2022 sa v priesto-
roch zasadacej miestnosti MsZ konalo usta-
novujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Nového Mesta nad Váhom.

Novozvolený primátor mesta František  
Mašlonka sa zložením sľubu a prevzatím in-
signií z rúk Jozefa Trstenského (primátor mesta 
Nového Mesta nad Váhom 1996 – 2022)  ujal 
funkcie na štvorročné obdobie. 

Slávnostným zložením sľubu  sa 19 poslan-
kýň a poslancov MsZ oficiálne ujali svojich 
mandátov pre volebné obdobie  2022-2026.

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Nové Mesto nad Váhom

Zdroj MsÚ | Foto: fb/nove-mesto.sk

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Nového Mesta nad Váhom Zdroj: MsÚ | Foto: Jana Krištofovičová
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V posledných dňoch sa Technické služby 
mesta Nové Mesto nad Váhom pripravovali 
techniku na zimnú sezónu. Polievacie nadstav-
by boli vymenené za sypacie. Prebehla kontro-
la, údržba a osadenie radlíc na sneh, príprava a 
rozvoz posypového materiálu na svahy a scho-
dy. Okrem odhŕňania a posýpania ciest sa budú 
odhŕňať i chodníky v meste. 

Pohotovosť sa začala 14 .11.2022 a skončí sa 
12.3.2023 (začiatok a ukončenie je závislé od 
počasia). V prípade dlhodobého priaznivého 
počasia pohotovosť nebude vykonávaná.

*** 
Na Piešťanskej ulici došlo v pondelok 21.no-

vembra k výmene zničených spomaľovacích 
prahov.  

*** 
Pri dvoch vstupných bránach (pri Dome 

smútku na Škultétyho ulici a pri zadnej bráne 
na Čachtickej ulici) sú umiestnené predajné 
pulty na predaj náplní do kahancov. Ak pri 
návšteve cintorína nemáte so sebou sviečku, 

je možné za poplatok využiť tieto automaty. 
Tie sú pravidelne dopĺňané a kontrolované.   
V predajnom pulte sa predávajú sviečky s do-
bou horenia cca 4 dni, doba horenia je ovplyv-
nená vonkajšou teplotou. Sviečky sú vyrobené 
na Slovensku. Umiestňujú sa do lampášov a 
sklenených kahancov. Sú vhodné na vonkajšie 
použitie.Vyrobené sú z kvalitného parafínu a 
cena za sviečku je 1,00 €.

K vianočnému stolovaniu neodmysliteľne patria vianočné oblátky, špe-
cifický obradný druh pečiva, v stredoeurópskom meradle jeden z pokr-
mov na štedrovečernom stole so symbolickým významom. Na Slovensku 
je príprava oblátok doložená už od polovice 16. storočia tzv. oblátnicami, 
železnými náradiami v tvare klieští s dvoma oválnymi, alebo kruhovými 
platňami, ktoré slúžili na pečenie oblátok. Staršie formy, ľudovo nazývané 
aj „železá“, boli kované kováčmi a zdobené gravírovaným, väčšinou nábo-
ženským obrazcom. V 18. storočí sa objavujú liatinové oblátnice. 

Výroba a konzumácia oblátok, ktoré sú u nás dodnes chápané ako jeden 
zo symbolov Vianoc, má však aj oveľa starší symbolický význam, až obrad-
ného charakteru. Vianočné oblátky a ich príprava úzko súvisia s hostiami, 
obradným pečivom vo forme malých oblátok, používaných pri eucharistii 
v rímskokatolíckej cirkvi. Lámanie chleba, alebo „fractiopanis“, ako sa ob-
rad spočiatku nazýval, je doložený už v ranokresťanských bohoslužbách, 
ktoré sa konali v nedeľné dni. Spočiatku slúžil ako obeť, dar Bohu kva-
sený chlieb, ktorý prinášali veriaci spolu s vínom a inými potravinami. 
Ranokresťanská bohoslužba bola chápaná ako spoločné hodovanie, ktoré 
pripomínalo Večeru Pána a jeho sprítomnenie. Odtiaľ pochádza aj samot-
ný názov lámanie chleba. V kresťanstve hlásanú rovnosť bohatých a chu-
dobných malo vyzdvihnúť následné využitie chleba a pokrmov na charitu. 
V 2. storočí sa obrad od spoločného hodovania postupne oddelil a vznikla 
svätá omša, pri ktorej sa prostredníctvom modlitby požehnávajú chlieb a 
víno. Pôvodné označenie lámanie chleba sa nahradilo pomenovaním eu-
charistia, ktoré znamená vďakyvzdanie. Hostie časom prešli do podoby 
nekvaseného chleba, signovanej oblátky so svojimi špecifickými príprava-
mi, pričom symbolické v nich zostalo zosobnenie tela Ježiša Krista a jeho 
Poslednej večere, ktoré postupne vo forme vianočných oblátok prešlo aj do 
ľudovej viery a preniklo do vidieckych aj mestských domácností.

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chle-
ba, bude žiť naveky… Kto je moje telo a pije moju krv, má večný ži-
vot…, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6,51.54.56).

V našom vidieckom prostredí mali zvyčajne prípravu oblátok, vianoč-
ného obradného pečiva na starosti učitelia z obce, vo výnimočných prípa-
doch organisti alebo kňazi. Oblátky sa piekli buď v dome učiteľa alebo na 
fare, pričom s prípravou pomáhali miništranti, resp. žiaci. Piekli sa v spo-

ráku na otvorenom ohni, v žeravých oblátniciach s vyrytým náboženským 
obrazcom, symbolom, ktorý mal väčšinou podobu baránka s nápisom IHS 
(skratka mena Ježiš v gréčtine). Múku obyčajne darovali veriaci z obce 
a žiaci v predvianočnom období postupne oblátky rozniesli po domoch. 
Každá domácnosť mala svoj prídel. Podobne, ako pri symbolickej funk-
cii hostií v  eucharistii, aj oblátky pri Štedrej večeri a v rodinnej liturgii, 
sprítomňujú samotného Ježiša Krista, jeho telo a každoročne pripomínajú 
jeho narodenie v betlehemských jasliach. Symbolický význam má však aj 
zaužívaný zvyk potretia oblátok medom, ktorý zdôrazňuje, aby mali všetci 
v kruhu rodiny nasledujúce obdobie sladké, boli k sebe dobrí, deti aby 
poslúchali, čo pripomína aj ďalší štedrovečerný zvyk potretia čiel členov 
rodiny medom v tvare kríža. Konzumácia oblátok so svojimi náležitosťa-
mi, bola pre jednotlivých členov rodiny pri štedrovečernom stole obradom 
s veľkým významom, čo dokladá aj skutočnosť, že bol praktizovaný hneď 
na začiatku večere, po spoločnej modlitbe a vinšovaní. V niektorých do-
mácnostiach sa tradičné zvyky pri konzumácii oblátok pri Štedrej večeri 
dodržiavajú dodnes.

Vianočné oblátky a ich symbolický význam
Andrea Lazarčíková, Podjavorinské múzeum, Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Krátke správy z mesta Zdroj: TSM, www.nove-mesto.sk | Foto: Jana Krištofovičová

Zo zbierok Trenčianskeho múzea
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Výstavné priestory Mestského kultúrneho strediska zaplnili diela novo-
mestského maliara Jána Mikušku. Poetické maľby a kresby plné jemnosti a 
snivosti lákajú priaznivcov kvalitného výtvarného umenia. Vernisáž výsta-
vy sa uskutočnila 4. novembra 2022. Vystavené maľby a kresby si môžete 
pozrieť do 27. januára 2023.

Vystavuje maľby i kresby
Desiatky diel predstavuje akademický maliar Jána Mikuška prostred-

níctvom svojej výstavy Obrazy – Kresby. Umelec si výstavou pripomína 
dve jubileá. „Ján Mikuška sa priaznivcom umenia predstavuje pravidelne, 
takmer každých päť rokov, pri príležitosti svojich jubileí. Tento rok sú to 
jeho 75. narodeniny. Tiež uplynulo presne 50 rokov od ukončenia jeho 
štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení mo-
numentálnej a dekoratívnej maľby u profesorov Ladislava Čemického a 
Oresta Dubaya,“ uviedla Ela Porubänová, kurátorka výstavy.  Za 50 ro-
kov svojej umeleckej činnosti Ján Mikuška vytvoril množstvo kvalitných 
umeleckých diel, ktoré čarovným spojením prírody, rodného kraja a ženy 
očaria každého návštevníka výstavy. Aktuálnou výstavou prezentuje diela, 
ktoré vytvoril za posledných päť rokov. Spolu s maľbami vystavuje aj kres-
by a ilustrácie, ktoré dotvárajú básnické zbierky Rudolfa Dobiáša - Medzi 
trávou a vetrom (2004) a Rozhovory s Rút (2013).

Tvorba umelca je spätá s krajinou
V najnovšej kolekcii malieb, ktorú autor na verejnosti predstavuje prvý-

krát, návštevníci uvidia diela Veľká biela cesta, Z leta do jesene, Variácie 
nocí, Hviezdna brána, Ranná modlitba, Medzi trávou a vetrom, Anjel, Me-
sačná noc, Posolstvo, Brieždenie, Krídla noci a ďalšie. Maliarska a kresliar-

ska tvorba Jána Mikušku je neodmysliteľne spätá s okolitou krajinou, pro-
stredím rodného kraja a jemu tak blízkeho Nového Mesta nad Váhom. 
Maliar je stále verný svojim inšpiráciám. „Tak ako aj pre iných maliarov, aj 
pre mňa sú to tie najstaršie témy výtvarného umenia. Postava ženy, krajina 
a zátišie,“ povedal Ján Mikuška. V jeho maľbách sa vo vzájomnej symbióze 
objavujú obrazy v obraze, krajiny v krajine, zátišia v krajine, krajiny v zá-
tišiach, ženské postavy v krajine. Pôsobivú scenériu autorovho poetického 
sveta v jeho dielach tvoria symboly kríža kaplnky, kostolíka, vtáčích či an-
jelských krídel, zimy i noci.

Inšpirujú ho ženy, krajina, zátišia i vlastné diela
„Diela Jána Mikušku nesú v sebe posolstvo o jeho neutíchajúcej akti-

vite, kreativite, precíznosti, perfekcionizme,“ podotkla Ela Porubänová.  
I v najnovších dielach Jána Mikušku sa objavujú rovnaké inšpirácie ako 
v predchádzajúcich obdobiach, no hľadá ich nový význam, mení kom-
pozičné vzťahy. Inšpiráciou sú mu tiež vlastné maľby a kresby, doplnené  
o súčasné asociácie a predstavy. „Ján Mikuška v najnovšej kolekcii svojich 
diel vsadil na reminiscencie, metafory, parafrázy, spomienky a predstavy 
v čase, ktorý prežil sám so sebou a s umeleckou fantáziou vo svojom ate-
liéri. Tam najčastejšie hľadá a aj stále nachádza novú inšpiráciu. Vychádza  
zo svojich minulých diel, kompozícií, formátov. Recykluje všetko čo už 
zažil, čo obdivuje, s čím sa stotožnil,“ pokračovala Porubänová.

Ovplyvnili ho diela Petra Matejku 
Umelec do diel šifruje odkazy, ktoré sa viažu k dôverne známym 

miestam i k svojim blízkym, čo z poetických názvov jeho diel nezistíme. 
Je to nielen veža novomestského kostola, veduty i miesta známe len Novo-

Ján Mikuška do diel šifruje odkazy, 
sú späté s rodným krajom Text a foto: Monika Šupatíková

Jela Špitková a Zulfizar ZázriváEla Porubänová



5

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCA www.nove-mesto.sk

mešťanom, ale aj nenápadná, dnes už neexistujúca, ale novomestským  ro-
dákom dobre známa  ulička, ktorú rád maľoval aj Peter Matejka. „Siluety 
ženských bytostí, akoby rezonovali s medzivojnovou tvorbou novomest-
ského rodáka maliara Petra Matejku, ktorý vytvoril hladkou šerosvitnou 
maľbou maľované melancholické a snivé portréty záhadných a tajom-
ných žien, patriace k vrcholu jeho maliarskej tvorby. Práve tie zanechali  
v Mikuškovej mysli trvalú stopu, podobne ako Matejkove akty,“ podotkla 
Porubänová. 

Má rád tlmené farby
Ján Mikuška v každom časovom období do svojich diel pretavuje nové 

myšlienky, témy, tvarové i farebné variácie. V súčasnosti svoje maľby viac 
rozjasňuje výraznými farebnými akcentmi žltej, červenej, modrej, ale  
i zlatej a striebornej farby. Zlatá, červená, modrá, hnedá a oranžová sú farby, 
ktoré sa umelca oslovujú a podvedome ich pri svojej tvorbe používa. Tieto 
farby pre neho znamenajú akúsi tajomnosť, dôstojnosť i vznešenosť. „Mám 
rád tlmené farby, odtiene modrej a hnedej či šedé farby ceruziek,“ potvrdil 
Mikuška. Z jeho diel cítiť poetičnosť a akúsi zádumčivosť i nostalgickosť.

Stromy kladie na zlatý piedestál
Ján Mikuška do svojich diel zakomponováva oslavu monumentálnej 

krajiny a prírody, nekonečné diaľky či strácajúce sa horizonty. „V posled-
nom období, popri výsostne subjektívnych pocitoch do nich zaznamenáva 

v spoločnosti rezonujúce témy – zanikanie pôvodnej a neporušenej príro-
dy. Stromy symbolicky kladie na zlatý piedestál, tvorí im pomníky. Citlivo 
tak pomenováva krehkú rovnováhu medzi konaním človeka a záchranou 
prírody. Zamýšľa sa nad tým, ako sa nám všetko živé, krásne prirodzené a 
prírodné stráca pred očami a nostalgicky to zaznamenáva do svojich diel,“ 
dodala Ela Porubänová. 

Pokiaľ sa hovorí o ľuďoch so zrakovým postihnutím a inštitúcii, ktorá 
ich zastrešuje, tak sa automaticky vynorí názov Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska (ÚNSS). V roku 1997 založil základnú organizáciu 
ÚNSS v Novom Meste nad Váhom a jej dlhoročným predsedom sa stal 
Pavol Strechay.

Ešte pred pár rokmi do nej patrili aj Novomešťania, resp. jej členovia  
z blízkeho okolia. No odkedy zrakovo znevýhodneným v meste predsedá 
Oľga Vertáková, došlo k zmenám. „Združenie zrakovo znevýhodnených 
(ZZZ) vzniklo pred dvomi rokmi. Nevyhovovala nám dovtedajšia spolu-
práca s úniou, a tak sa naši členovia rozhodli založiť nové občianske zdru-
ženie ako samostatný právny subjekt so všetkými právami a povinnosťami 
voči štátu. Cieľom združenia je aj naďalej vykonávať svoju činnosť tak ako 
tomu bolo dovtedy, teda združovať a pomáhať ľuďom so zrakovým postih-
nutím v okrese Nové Mesto nad Váhom.“ Oľga Vertáková sa dostala k tejto 
práci prostredníctvom kamarátky, ktorej na rehabilitačnom pobyte robila 
sprievodkyňu. Keďže vtedajší predseda Pavol Strechay mal vážne zdravot-
né problémy, potreboval svojho nástupcu. Jeho návrh prijala. „Odvtedy už 
prešlo šesť rokov a ja to neľutujem. Našla som si nových priateľov. Hoci 
som vedela, že práca s ľuďmi je veľmi náročná a nedá sa všetkým vyho-
vieť, doteraz sme sa vždy dokázali dohodnúť. Je tu veľmi dobrý kolektív. 
Ľudia sú vďační za každú jednu aktivitu, ktorú sa nám podarí zrealizo-
vať. Tak ako mnohé iné organizácie, aj my trpíme nedostatkom mladých 
členov. Mladí ľudia nemajú záujem sa združovať. Stačí im mať smartfón  
a slúchadlá do uší. Povedala by som, že prevláda akýsi individualizmus, 
čo je na škodu veci. Veď človek je predsa tvor spoločenský. Potrebuje žiť  
v kolektíve. Či už v rodine, škole, v zamestnaní ... Je dobré, keď všetky 
svoje radosti, ale aj starosti môže s niekým zdieľať. Niekedy stačí, keď sa 
človek dostane medzi ľudí s podobnými zdravotnými problémami a po-
tom ten jeho problém sa mu nevidí až taký veľký a neriešiteľný.“

ZZZ združuje členov s rôznym postihnutím. Od slabozrakých cez prak-
ticky nevidiacich až po nevidiacich. „Máme medzi sebou veľmi veľa šikov-
ných a vzdelaných ľudí. Cez inžinierov, učiteľky až po doktora prírodných 
vied. Mnohí z nich sú už v dôchodcovskom veku, no iní sú v produktív-
nom.“

Jednou z nich je aj Silvia z Čachtíc, ktorej sa poškodil zrak hneď pri 
narodení. Má trubicové videnie a, žiaľ, časom môže prísť aj o to. Jej chuť 
byť samostatná je natoľko veľká, že sa sama púšťa aj na cestu autobusom 
do Nového Mesta nad Váhom, či do známych obchodov. Vtedy používa aj 
bielu palicu, ktorou sú títo ľudia ľahko identifikovateľní. Keďže členovia 
združenia majú rôzne zrakové postihnutia, niektorých na výlety dopre-

vádza sprevádzajúca osoba. „Ľudia so zrakovým postihnutím sú veľmi 
vnímaví. Všímajú si veci, ktoré napríklad ja ani neregistrujem. Nerovnosti 
terénu, vône. Podľa toho sa potom vedia orientovať v priestore,“ uviedla 
Vertáková. „Veci, ktoré my ani nevnímame ako komplikácie, sa oni mu-
seli naučiť robiť inak. Samozrejme v dnešnej modernej dobe existuje veľa 
kompenzačných pomôcok, ktoré uľahčujú mnohé činnosti nevidiacemu. 
Existuje ich veľké množstvo, niektoré sú špecializované, iné univerzálne. 
Napr. biela palica, optické a televízne lupy, písací stroj na Braillovo písmo, 
špeciálne upravené počítače s hlasovým výstupom, záznamník hlasu, ho-
voriace hodinky a množstvo iných. Špeciálnou pomôckou pre nevidiaceho 
je vodiaci pes. Z našich členov nikto nevyužíva pomoc vodiaceho psa,“ 
dodala. Združenie zrakovo znevýhodnených v Novom Meste nad Váhom 
aktuálne zastrešuje 71 členov. V priestoroch klubovne Mestského kultúr-
neho strediska majú možnosť stretávať sa každý pondelok v čase od 9.00 
do 12.00. Výhodou stretávania sa nie je len príjemná debata, ale aj vymie-
ňanie si skúseností, poznatkov, či odovzdávanie rád. Ale aj vzájomné po-
vzbudenie, že hoci svet nevidia alebo ho vidia len v obrysoch, život môže 
pokračovať plnohodnotným tempom aj ďalej. Stretávať sa môžu aj v Klube 
dôchodcov v Starej Turej. 

„Členom sa môže stať každý zrakovo postihnutý človek nad 18 rokov. 
Radi by sme uvítali medzi sebou hlavne mladých ľudí, ktorí by priniesli do 
organizácie nový vietor,“ zdôraznila Vertáková

Svet je krásny aj pre nevidiacich Tatiana Brezinská | Foto: archív ZZZ
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Vážení priatelia zborového spevu,
touto cestou sa vám prihováram ako riaditeľka desiatich festival zborové-

ho spevu v Novom Meste nad Váhom.  

Prvý Festival zborového spevu (FZS) sa uskutočnil v novembri 2000 pod 
záštitou primátora mesta Jozefa Trstenského. Odvtedy sa konal každé dva 
roky. Do štvrtého ročníka ako súťažná, potom už ako nesúťažná prehliadka.

„Je mi cťou, že som bola poverená primátorom mesta zastávať funkciu 
riaditeľky festivalu od jeho začiatku. Túto funkciu som brala zodpovedne. 
Mojou pravou rukou a oporou pri príprave festivalov bola pani Veronika 
Pavlovičová – dirigentka Speváckeho zboru Cantabile z Nové Mesto nad 
Váhom. 

Do roku 2018 sa uskutočnilo desať FZS, na ktorých sa zúčastnili zbory 
zo Slovenska a Česka. Do Nového Mesta nad Váhom prišli spevácke kolek-
tívy z Bratislavy, Piešťan, Trenčína, Prievidze, Žiliny, Nitrianskeho Pravna, 
Nitrianskeho Rudna, Hornej Súče, Serede, Senice, Topoľčian, Trnavy, Ila-
vy, Chynorian, Horného Srnia, Uherského Hradišťa, Uherského Brodu a 
Tábora. Festivalový program spestrili aj vzácni hostia: SZ Domino, Tábor 
(dirigent P. Bušek), chlapčenský SZ Amadeus Chor, Bratislava (dirigent O. 
Šaray), SZ ECHO, Bratislava (dirigent O. Šaray) a SZ Zvonky, Nové Mesto 
nad Váhom (dirigentka F. Chalaniová).

Na štvrtom FZS v roku 2006 dostal domáci zbor Cantabile od profesorky 
Blanky Juhaňákovej významné ocenenie za interpretáciu skladby Pastier 
(skladateľ Antolisey). Jedenásty FZS bol naplánovaný na november 2020, 
ale pre pandémiu koronavírusu sa nemohol uskutočniť. 

V júni 2022 som sa vzdala funkcie riaditeľky festivalu a poslala som štafe-

tu ďalej, mladším. Pri tejto príležitosti by som sa chcela poďakovať všetkým, 
ktorí sa so mnou podieľali na organizovaní jednotlivých podujatí. Predo-
všetkým ďakujem primátorovi mesta Jozefovi Trstenskému za všestrannú 
pomoc a za to, že podporil vznik festivalu v našom meste. Ďakujem aj všet-
kým pracovníkom mestského kultúrneho strediska, menovite jeho riadite-
ľom: akademickému maliarovi  Jánovi Mikuškovi a Eve Grznárovej, výtvar-
níkovi Jozefovi Šišovskému a Lívii Fandrovej.

Festival zborového spevu navštívili hudobné osobnosti ako profesorka 
Vlasta  Hudecová a profesorka Blanka Juhaňáková z Bratislavy. „Vďaka patrí 

FZS 2018 | X. Festival zborového spevu 27.10.2018 MsKS NMnV
Vilma Struháriková Lehutová – riaditeľka festivalu, prof. Vlasta Hudecová – odborná 

poradkyňa, PhDr. Eva Grznárová – riaditeľka MsKS

FZS 2000 | I. Festival zborového spevu 18.11.2000 MsKS, NMnV
Vilma Struháriková Lehutová – riaditeľka festivalu, 

Lívia Fandrová – pracovníčka MsKS

Obzretie sa za desiatimi ročníkmi 
Festivalu zborového spevu

Vilma Struháriková – Lehutová, riaditeľka FZS (1. – 10.ročník)

FZS 2010 | VI. Festival zborového spevu 13.11.2010 MsKS NMnV
Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta,  prof. Vlasta Hudecová, Vilma Struháriková 

Lehutová – riaditeľka festivalu, akad. maliar Ján Mikuška – riaditeľ MsKS,  
doc. Mgr. art. Milan Kolena, ArtD. – umelecký poradca festivalu

FZS 2006 | IV. Festival zborového spevu 11.11.2006 MsKS NMnV
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. odovzdáva kvety Márii Ďurinovej „ZVONKY“  

z klubu dôchodcov

FZS 2012 | VII. Festival zborového spevu 17.11.2012 MsKS NMnV
PhDr. Eva Berková – moderátorka festivalu, Veronika Pavlovičová – dirigentka 

speváckeho zboru „CANTABILE“ Nové Mesto nad Váhom
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Dňa 13. decembra 2022, na Luciu,  uplynie 
presne 600 rokov, kedy syn vojvodu Stibora zo 
Stiboríc – Stibor mladší, napísal alebo dal na-
písať v Skalici  v českom jazyku dlžobný úpis na 
600 uhorských zlatých. Pre slovenskú históriu, 
zvlášť pre dejiny slovenského jazyka, je  listi-
na dôležitá predovšetkým z toho dôvodu, že je  
najstaršou zachovanou písomnou pamiatkou  
z nášho územia, napísanou v národnom jazyku s 
početnými slovakizmami. 

Slovenský jazyk bol v období, keď  listina vznik-
la, výlučne  jazykom roľníkov a remeselníkov. 
Listiny sa písali po latinsky, alebo v mestách i po 
nemecky. Slovenčina v písomnej podobe v tomto 
období ešte neexistovala, zaznamenávala sa pre-
vzatým českým grafickým systémom. Vzdelanci  
z územia  Slovenska, ku ktorým patril nesporne 
aj „učený“ Stibor mladší, písali svoje písomné li-
terárne prejavy v českom jazyku, hoci hovorovú 
slovenčinu ovládali.

Stiborova listina z roku 1422  má všetky atri-
búty národnej kultúrnej pamiatky, ktorou sa 
oprávnene aj stala. Štátny archív v Nitre, v kto-
rom je uložená, je na ňu patrične hrdý a prira-
ďuje ju k najvýznamnejším archívnym doku-
mentom, ktoré uchováva vo svojich priestoroch. 
Jej unikátnosť dokazuje skutočnosť, že sa zvykne 
spomínať na druhom mieste, hneď  za historic-
ky veľmi cennými  zoborskými listinami z rokov 
1111 a 1113. 

Je iste správne si pripomenúť okrúhle – 600. 
výročie vzniku tohto významného archívneho 
dokumentu z hľadiska dejín slovenského jazyka.  
V Novomestskom spravodajcovi si ho však  
pripomíname ešte z jedného dôležitého dôvo-
du  a ten úzko súvisí s naším mestom, resp. s 
novomestským múzeom. Je totiž veľmi prav-
depodobné, že keby v roku 1950 nevzniklo 
Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom 
a nezamestnal sa v ňom významný regionálny 
historik z Čachtíc Július Ethey, osud tejto pre-
vzácnej Stiborovej listiny by bol pravdepodob-

ne totožný s osudom množstva mimoriadne 
vzácnych kultúrnych pamiatok pochádzajúcich  
z bývalých šľachtických sídel a veľkostatkov. Tie 
v povojnovom období v lepšom prípade skončili 
v súkromných rukách, alebo v zahraničí, ale vo 
väčšej miere boli nenávratne zničené.  

Július Ethey mimoriadnym spôsobom oboha-
til múzejný zbierkový fond viacerými cennosťa-
mi. Medzi písomnosťami, ktoré múzeu  daroval,  
bola zbierka listinného materiálu, v ktorej  sa 
nachádzala aj spomínaná Stiborova listina z roku 
1422 začínajúca slovami:„Stibor zo Stiboric, odj-
jinud z Beczkova, hrabie hrabstwie Niterskeho“. 
Dôkazom, že táto mimoriadne vzácna listina v 
novomestskom múzeu naozaj existovala, je za-
chovaná fotodokumentácia listín, ktorú vyhoto-
vil sám Július Ethey.  

Akým spôsobom si Ethey pripravoval per-
gamenové listiny  na fotografovanie, vyvoláva 
u súčasníkov úsmev, ale u odborníkov – archi-
várov až zdesenie. Dokumenty totiž fotil vonku 
- na slnku a na drevenú dosku, ktorá slúžila ako 
podklad, ich pripevňoval pripínačkami! A tak 
vznikla na dvore novomestského múzea  unikát-
na fotografia spomínanej  národnej kultúrnej pa-
miatky – Stiborovej listiny, ktorá je po okrajoch 
označená kovovými pripínačkami. Potrebné 
je však pripomenúť, že Ethey pripínačky okolo 
listiny umiestnil tak, aby síce spĺňali úlohu aké-
hosi provizórneho rámu, ale  listinu nepoškodili.  
Skôr jej mohlo uškodiť  priame slnečné svetlo. 

V polovici 50. rokov 20. stor. sa slovenské ar-
chívnictvo zorganizovalo do takej miery, že sa 
bolo schopné postarať o zachovanie archívnych 
pamiatok pre budúce generácie. Vznikol tzv. 
jednotný archívny fond a štátne archívy získali 
kompetenciu nárokovať si všetok písomný mate-
riál dokumentárnej hodnoty nachádzajúci sa na 
území Slovenska. Na základe týchto kompetencií 
sa do nitrianskeho oblastného archívu dostali 
aj listiny,  ktoré pôvodne daroval do Okresného 
múzea v Novom Meste nad Váhom Július Ethey.

Opísaný spôsob fotografovania listín na dvore 
múzea samozrejme neznižuje Etheyho zásluhu 
na zachovaní Stiborovej listiny z roku 1422, kto-
rá je zaevidovaná medzi archívnymi národnými 
kultúrnymi pamiatkami  pod číslom 12, a ktorá 
sa dokázateľne nachádzala v depozitári novo-
mestského múzea.

Najstaršia listina v národnom jazyku má 600 rokov, 
zachovala sa aj vďaka novomestskému múzeu Jozef Karlík

aj Milanovi Kolenovi, členovi odbornej poroty, ako aj ďalším členom poroty, 
pedagógom ZUŠ v Novom Meste nad Váhom - Ingrid Pirklovej, Eve Ples-
níkovej, Eve Dvořákovej, J. Pirklovi, Štefánii Steineckerovej a Frankovej. V 
neposlednom rade patrí moje poďakovanie aj všetkým speváckym zborom 
a dirigentom, že prijali naše pozvanie a svojím spevom obohatili festivalový 
program. Neodmysliteľnou súčasťou každého takéhoto podujatia je mode-

rátor. Eva Berková vniesla svojou noblesou týmto podujatiam slávnostnú a 
dôstojnú atmosféru. 

Verím, že ďalšie ročníky budú úspešne pokračovať pod záštitou novozvo-
leného primátora Františka Mašlonku.

Reportáž z 11.ročníka vám prinesieme v novoročnom čísle (pozn.red.).

Poznáme rôzne druhy pokoja: pokoj od hluku civilizácie v tichej príro-
de, pokoj po dobre vykonanom diele, pokoj človeka s čistým svedomím, 
pokoj z fungujúcich vzťahov či pokoj od rinčania zbraní, po ktorom asi  
v dnešnej búrlivejdobenajviac túžime. Pokoj ako ľudské úsilie.

Ale najhlbší pokoj je tento: „A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle...“Tento 
vianočný refrén má nebeský pôvod. Zaznel z úst anjelov v noci nad hla-
vami pastierov, ktorí strážili svoje ovce na betlehemských nivách. A anjeli 
vysvetlili zdroj tohto pokoja: „Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán“.
Je to pozvánka zakúsiť vnútorný pokoj a radosť z toho, že Boh je blízko 
človeku a záleží mu na nás. Pokoj ako Boží dar.

Začal advent. Obdobie, ktoré je duchovnou šancou pripraviť si srdce 

na tajomstvo Vianoc. Ako ho prežiť? Neupokojme sa len s príjemnými 
zvykmi a nejakouvianočnou pohodou. Nebojme sa ísť hlbšie.Možno me-
nej darčekov a jedál, ale viac času na rozhovor a záujem o členov rodiny. 
Možno menej hluku z médií, ale viac ticha v modlitbe, pri prechádzke 
prírodou či pri povzbudivej knihe. Možno menej pohodlia, ale navštíviť 
osamelého, trpiaceho, chorého a potešiť ho...  Je na tebe, ako sa rozhodneš. 
Ale ak chceš zakúsiť hlboký vianočný pokoj a odovzdať ho druhým, treba 
pre to urobiť nejaký konkrétny krok.

Drahí Novomešťania, prajem vám radostný čas Kristovho narodenia. 
Požehnanie Božieho pokoja nech hojne zostúpi do vašich rodín.

Duchovné slovo | Chceš pokoj? Blažej Čaputa, dekan

600 ročná archívna kultúrna pamiatka z roku 1422 
fotografovaná na dvore novomestského múzea 
v roku 1953 a v priestoroch Štátneho archívu 

v Nitre v súčasnosti.  
Foto: Fotoarchív mestského úradu v Novom Meste n/V. 



8

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

Občianske združenie G35 – najbliž-
šie stretnutia budú v pondelok 12.12. 
o 14:00h v klubovni
Združenie zrakovo znevýhodne-
ných – každý pondelok od 9:00h do 
12:00h v klubovni

Klub včelárov – druhý pondelok v mesiaci od 17:00h v klubovni
Klub filatelistov – štvrtky od 18:00h v klubovni
A Klub (Anonymní alkoholici) – každý párny štvrtok o 16:00h v 
klubovni
Zdravotné cvičenie pre ženy – v utorky 17:00h – 18.00h a štvrtky 
15:00h – 16:00h v miestnosti č.21. 
Cvičenie pre ženy – každý pondelok a stredu o 18:30h v miestnosti 
č.21. 
Joga v dennom živote – každý pondelok
16:15h – 17:45h začiatočníci a mierne pokročilí
18:00h – 19:30h začiatočníci a mierne pokročilí
stredu 
17:00h – 18:00h joga proti bolestiam chrbta
18:15h – 19:45h začiatočníci a mierne pokročilí 
štvrtok
16:15h – 17:45h začiatočníci a mierne pokročilí
18:00h – 19:30h pokročilí 
vo Výstavnej sieni.
Kruh pre prirodzenú pomoc v živote Slovensko – v pondelok  12.12. 
o 15:00h v klubovni.
Bezplatná právna poradňa A. Ručkayovej - štvrtok  8.12. o 17:00h  
v klubovni

KURZY A KLUBY V MsKS 
-  DECEMBER 2022
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Mesto Nové Mesto nad Váhom

Námestie slobody, 16.12.-23.12.2022
Vianočné trhy 2022

16.12.2022  Piatok
 16.00 Novomestská zabíjačka 
  Heligónky z Rabče
 17.00 FS Bosák
 18.30 DH Drietomanka 
 20.00 FS Bosák  

19.12.2022  Pondelok
 15.00 Vianočné pásmo 
 15.00 Spojená škola sv. Jozefa 
 15.20 Základná umelecká škola 
  J. Kréna 
 15.40  Centrum voľného času
 16.15 ĽH Rovenec
 17.30 ĽH Borovienka

20.12.2022 Utorok 
 15.00 Vianočné pásmo 
 15.00  ZŠ Tematínska 
 15.20  ZŠ kpt. Nálepku
 15.40  ZŠ Odborárska
 17.00 Follow
 18.30 Ludo Kuruc Band

21.12.2022 Streda
 16.00 Tanečná škola 
  Hip Hop dance
 17.30 Cover Age
 19.00 Five Faces

22.12.2022 Štvrtok
 16.00 Novomestská kapustnica
 17.00 Playground
 18.30 Funny Fellows

23.12.2022 Piatok 
 16.00 Primátorský punč
 17.00 Ivana Regešová
 18.30 Peter Adamov

SILVESTER 31.12.2022 Sobota
 22.00 – 24.00 
  DJ KUKO
 00.05 príhovory
 00.10 – 1.30 
  DJ KUKO
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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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KÚPELE V REGIÓNE

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom zazmluvneného mesta / obce v rámci akcie Kúpele v regióne.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

1.12. 2022 - 28.2. 2023

50% 

zľava 

www.kupele-teplice.sk

Vyskúšajte jedinečné účinky termálnej vody v bazénoch 

Sina - Hammam, PI - MUDr. A.Čapka, 
PII, PIII a PK - Krym

Rezervácie a predaj procedúr v budove Kaštieľ:   
PO - NE:    8:00-17:30 hod.    +421/32/6514 140 (775) 

Termálny bazén SINA

Termálny bazén PI - MUDr. A.Čapka

Zmena režimu vstupov je vyhradená a riadi sa podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a nastavenia RÚVZ.

„PRAVÝ ODDYCH V PRAVÝCH KÚPEĽOCH“

50% 

zľava 

„Kúpele v regióne“
pre obdobie 2022/ 2023

 Názov Cena Čistý čas zľavy     Cena
 bazénu v EUR v min  po zľave 
     v EUR

Bazén SINA
so suchým 
zábalom 12,00 20 + 10 50 % 6,00

Bazén 
MUDr. ČAPKA
so suchým 
zábalom 9,60 20 + 10 50 % 4,80

Bazén PII, PIII, 
Bazén Krym
so suchým 
zábalom               9,60 20 + 10 50 %  4,80

Cenník s uvedenými  zľavami je platný od 1. marca 2022.

Platnosť akcie „Kúpele v regióne“ 
je vymedzená počas nasledovného obdobia:

od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 denne.

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Vás pozýva na zapaľovanie adventných sviec.
3.12. | 10.12. | 17.12. vždy o 18.00 hod., Námestie Slobody



14

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

Novomešťania majú o jednu možnosť viac, ako tráviť čas so svojimi psa-
mi. V Parku D. Štubňu Zámostského 2. novembra otvorili prvý oplotený 
park pre psov. Slúžiť bude všetkým psičkárom nepretržite. 

Výbeh pre psov i prekážková dráha
Park pre psov bude slúžiť na ich voľný výbeh. Celková ohradená plo-

cha je 780 m2. „Tento areál sme vytvorili spolu s architektom Jakubom 
Hošekom. Vybavenie prekážkami sme prispôsobili na danú parcelu tak, 
aby boli bezpečné a funkčné, aby psíčkari, ktorí areál budú navštevovať, 
tu mohli plnohodnotne tráviť voľný čas a nemuseli sa báť pustiť psa v 
mestskom prostredí navoľno.  To je veľmi dôležité,“ povedal kynológ Juraj 
Ferko. Park pre psov pozostáva z dvoch častí. Tvoria ho výbeh pre psov a 
časť, v ktorej je umiestnená prekážková dráha. Oddelené sú chodníkom. 
Súčasťou sú i lavičky, odpadkové koše, solárne lampy a fontánka s pitnou 

vodou pre psov. Vďaka dvojitej vstupnej bráne a pletivu ukotvenému hlb-
šie v zemi je objekt dobre zabezpečený a nemalo byť dôjsť k úteku psa do 
okolia. Pri umiestňovaní oplotenia sa kládol dôraz na obchádzanie existu-
júcich drevín a preto nebolo treba žiadnu vegetáciu odstrániť.

Prekážky spĺňajú medzinárodné štandardy
Park pre psov ponúka psíčkarom plnohodnotnú možnosť trávenia voľ-

ného času s ich štvornohými miláčikmi. „Všetky prvky sme prispôsobili 
danému areálu. Jedna časť je iba voľnovýbehová. Tá neobsahuje prekáž-
ky na hru pre psa. Druhá časť je záujmová, agilitná. V nej sú umiestnené 
prekážky. Tie sú určené na to, aby sme rozvíjali talent psa, aby sme ho 

V Novom Meste nad Váhom vznikol prvý park pre psov
Text a foto: Monika Šupatíková

J. Ferko, F. Mašlonka, J. Trstenský a Z. Paučinová počas otvorenia parku pre psov

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 
Ponuka štúdia v školskom roku 2023/2024 

 
Študijné odbory - vysvedčenie o maturitnej skúške: 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
6317 M obchodná akadémia 
6442 K obchodný pracovník, aj výučný list a duálne vzdelávanie 
6323 K hotelová akadémia, aj výučný list a duálne vzdelávanie 

Učebné odbory - výučný list: 
6489 H hostinský, hostinská, aj duálne vzdelávanie  
6456 H kaderník 
2487 H autoopravár 01 mechanik, aj duálne vzdelávanie  
3355 H stolár 
4524 H agromechanizátor, opravár, aj duálne vzdelávanie 
 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

 
Akcia sa uskutoční v budove školy 

na Weisseho č.1,
štvrtok 08. 12. 2022 od 8:00 do 17:00 h 

 
 www.prvasosnmnv.sk  instagram: sos_oas_nmnv 

tel.: 032/771 22 12  sekretariat@prvasosnmnv.sk 
 Staň sa členom nášho tímu!
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dokázali zamestnať, aby sa pes niečo nové aj naučil a aby mohol absolvovať 
v podstate prirodzené formy pohybov, ktoré by robil vo voľnej prírode,“ 
pokračoval Juraj Ferko. Prekážkovú dráhu tvoria štyri prekážky - kladina, 
prekážka v tvare písmena „A“ a dve preskakovacie prekážky. Tie ponúkajú 
tri možnosti nastavenia výšky preskakovanej prekážky. „Všetky  prekážky 
spĺňajú medzinárodné štandardy, čo sa týka rozmerov a hlavne sú umiest-
nené takým spôsobom, aby na nich psy mohli reálne absolvovať všetko to, 
čo potrebujú,“ doplnil Juraj Ferko.

Psí park má veľa výhod
Podľa Juraja Ferka, vzhľadom na veľkosť a umiestnenie parku pre psov 

je areál už zaplnený. Ďalšie prekážky už nie je možné pridávať. „Bolo by 

to na úkor bezpečnosti,“ skonštatoval. Psí park má podľa realizátorov pro-
jektu veľa výhod. Je dostatočne vzdialený od najbližších obývaných budov. 
V parku sa môžu psy spolu zahrať a ich majitelia si môžu medzi sebou vy-
meniť skúsenosti. Je to priestor, kde môžu vznikať nové komunity.„Tento 
areál je určený pre psíčkarov, tým pádom sem nebudú chodiť ľudia, ktorí 
majú so psami problém, nebudú sa tu zdržiavať a vďaka tomu sa znižuje 
celková konfliktnosť medzi psíčkarmi a antipsíčkarmi,“ podotkol Ferko. 
V Novom Meste nad Váhom sa jedná o prvý, pilotný projekt takéhoto dru-
hu. „Som rád, že sa podarilo splniť tento záväzok voči občanom. Verím, 
že takýchto výbehov pre psov bude v Novom Meste nad Váhom  pribúdať. 
Verím, že ľudia zistia, že takýto výbeh pre psov nemôže rušiť  ľudí v zasta-
vanom území,“ dodal Jozef Trstenský.

Vôbec ma nevnímal. Tak, ako uprostred za-
sneženej zimy, mal na sebe hrubý prešivák, hoci 
v tej horúčave sa na páliacom slnku topil asfalt. 
Sedel nehybný, nohy skrížené ako budhistický 
mních. V rukách malá fľaška a igelitový sáčok. 
Privieral oči a s hlbokým nádychom pravidel-
ne odchádzal do svojho iluzórneho éterického 
sveta. Keď celé dni lialo, kvapky vody sa mu 
kotúľali do hustej premočenej brady. Mlčanlivý, 
žijúci, nehybný. Imúnny voči akýmkoľvek vý-
kyvom počasia. Chodci si na neho zvykli a ne-
všímavo prechádzali okolo. Z vrecka kabáta mu 
pravidelne vykúkala krabička cigariet, občas 
prežúval lacnú napolitánku a na zemi sa sem 
tam povaľovala fľaša od piva. Vysedával si tak 
spokojný, akoby ho tie syntetické výpary živili. 
Tak bežali dni a týždne, až raz nadobro zmizol. 
Feťáka nebolo. 

A zrazu si na neho všetci spomenuli. Vraj 
zomrel, predávkoval sa s hlbokým nádychom a 
výdychom rovno na druhý svet. Keď som časom 
prechádzal popri opustenom mieste na chodní-
ku, aj mi trochu chýbala tá ušmudlaná, uzavretá 
postavička, čo sa na rozdiel od všetkých nikdy 
nikam neponáhľala. 

Až prišli jedny Vianoce a milý feťák sa zrazu 
objavil. Vrátil sa zo sveta, v ktorom sa tak zme-
nil, že som ho hneď ani nespoznal. Uvedomil 
som si, že tvár, pred tým skrytú pod hustou 
bradou a dlhými umastenými vlasmi padajúci-
mi do očí, mu nikdy vlastne ani nebolo vidieť. 
Prvý raz sme sedeli oproti sebe na kraji postele, 
v ktorej hneď za nami spali dve malé deti. Cez 
dioptrické okuliare sa na mňa dívali živé tmavé 
oči, ktoré sústredene prikyvovali keď potichu 

rozprával. Vždy, ako dokončil vetu, pozrel na 
mňa, akoby sa chcel uistiť či mu verím.

„Pomáham každý deň v kuchyni, naučil som 
sa variť, murárčiť a pravidelne miništrujem.“ 

Rozhovoril sa potichu o kňazovi, ktorý sa den-
ne obetuje všetkým tým zblúdilým strateným 
existenciám, o kolektíve najpodivnejších pováh,  
v ktorom sú všetci na sebe závislí, o dennom re-
žime a pravidlách, čo treba dodržiavať. 

Hneď, prvý deň v meste šiel do kostola. Oho-
leného, učesaného a upraveného ho nik nespo-
znal. Schovanému v tichom šere za poslednou 
lavicou sa mu pri slovách kňazovej kázne z 
hmly spomienok vynoril pred očami dávny 
obraz. Štedrý večer, keď mu Ježiško pod strom-

ček s horiacimi sviečkami priniesol autíčko na 
kľúčik, ktoré s bzukotom bežalo po zemi, nará-
žalo do vecí robilo kotrmelce a on ho s krikom 
po izbe naháňal. Bol to jeden z mála okamihov, 
ktoré si z detstva zapamätal. 

Dva dni po Vianociach som ho navštívil 
ešte raz. Sedel s dvoma chlapcami nad roz-
loženou dráhou koľajníc a uháňajúcim vlá-
čikom. Z krabice od topánok vyhotovil po-
maľovaný tunel a z baterky svietiaci semafor.  
V izbe sa ozývalo húkanie rušňa, hlásenie sta-
níc, prekrikovanie detských hláskov, takže ani 
nespozoroval, kedy som vošiel. Bol zaujatý hrou 
a ja som si uvedomil, že feťák svojim spôsobom 
zomrel a znovu sa narodil. 

Feťákove Vianoce Milan Hurtík | Ilustácia: Jozef Janiska

Juraj Ferko so psom počas otvorenia parku pre psov
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V polovici 
novembra sa 
v českom Olo-
mouci uskutoč-
nil Memorial 
Pavla Romana 
v krasokorču-

ľovaní. Pretekári KK Nové Mesto nad Váhom 
reprezentovali ako tanečný pár,  deväťročná 
Nikola Niklánková a desaťročný Ľuboš Zervan. 

„Obaja sú predovšetkým sólisti, ale páro-
vému tancu sa začali venovať pred približne 
dvoma rokmi, intenzívnejšie od marca 2022. 
Pripravujú ich trénerky Eva Simančíková v 
spolupráci s českou kolegyňou Luciou Kadláč-

kovou,“ uviedla zástupkyňa KK Stanislava Zer-
vanová. Mladí pretekári sa tento rok zúčastnili 
viacerých sústredení na Slovensku aj v Česku. 
Na memoriál do Olomouca ich nominoval Slo-
venský krasokorčuliarsky zväz. „V ich kategórii 
Basic Novice sa predstavilo sedem párov zo 
šiestich európskych krajín. Samotné preteky 
pozostávali z troch jázd. Prvý bol swing dance, 
po ňom boli na priebežnom treťom mieste.“

Druhým povinným tancom bolo tango a po 
ňom sa zosunuli na štvrté miesto. Vďaka voľné-
mu tancu sa však vrátili späť na bronzovú pozí-
ciu. Mladí krasokorčuliari absolvovali všetky tri 
tance v jeden deň, takže to bolo pre nich nároč-
né fyzicky aj psychicky. 

Práca  klubu v hodnotenom období bola, okrem pravidelnej tréningovej  
a pretekárskej činnosti starých členov, sústredená na výchovu a prípravu 
mladých začínajúcich športových strelcov. Táto práca sa postupne v našom 
klube stáva prioritou. K tomu nás zaväzuje nie len názov Strelecká aka-
démia PeadDr. Štefana Bumbála, ktorý sme získali na základe dosiahnu-

tých výsledkov od Ministerstva vnútra SR, ale nás k tomu zaväzuje hlavne 
60-ročná tradícia klubu, nadobudnuté skúsenosti a vedomosti o športovej 
streľbe, ktoré sme sa zaviazali napĺňať na ustanovujúcej členskej schôdzi 
nášho občianskeho združenia z 25. 3. 2010.

Príprava našich strelcov zatiaľ neprebieha v takých podmienkach a poč-

Prvé preteky a hneď bronz

Novomestskí strelci hodnotili uplynulú sezónu

Text a foto: Tatiana Brezinská

Ján Marek, predseda klubu

Životná situácia mnohých ľudí sa, v posledných mesiacoch pre naras-
tajúcu infláciu, výrazne zhoršila alebo skomplikovala. Ľudia sa tak dostá-
vajú do platobnej neschopnosti alebo im to hrozí v dohľadnom čase. Majú 
problém so splácaním pôžičiek a úverov v bankách resp. v nebankových 
subjektoch. Sú dlžníkmi na sociálnom či zdravotnom poistení, alebo sú na 
okraji spoločnosti. Nielen bývalí trestanci či deti bez rodičov a príbuzných 
pretĺkajúci sa životom. V problémoch sa môže ocitnúť v podstate každý.

Aj pre takýchto ľudí vznikla, cez Operačný program ľudské zdroje Európ-
skej únie, pri Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny SR, iniciatíva Bezplatné 
dlhové poradenstvo. Od 1. októbra už aj v Novom Meste nad Váhom.

„Hneď na úvod chcem všetkých ubezpečiť, že ide naozaj o bezplatné 
poradenstvo,“ uviedol Igor Bartoš, ktorý má na starosti ekonomické pora-
denstvo. Záujemcom je na jednom mieste poskytnutá okrem ekonomickej 
pomoci aj právna a psychologická pomoc.

Psychológ podnecuje klienta k hľadaniu nových uhlov pohľadu na svoj 
problém, podporuje jeho motiváciu k zmene a je nápomocný pri budovaní 
odolnosti voči zvýšenej psychickej záťaži.

„Právnik spraví analýzu  zmluvných záväzkov a navrhne právne riešenia. 
Ja urobím analýzu dlhov, príjmovej a výdavkovej situácie klienta,“ uviedol 
Bartoš.

Dlhové poradenstvo je určené pre tých, ktorí sú pre zadĺženie v ťažkej 
finančnej situácii, uchádzajú sa o osobný bankrot alebo ním už prešli, sú 
v exekúcii alebo sa nachádzajú  v situácii, v ktorej nedokážu splácať úver. 
Bezplatne poradia aj tým klientom, ktorí zatiaľ len uvažujú o zadlžení sa, či 
už spotrebným úverom, prípadne hypotékou.

„Na toto všetko hľadáme riešenia. Spoločne sa snažíme pochopiť situ-
áciu, v ktorej sa klient nachádza, snažíme sa nájsť najlepšie riešenie ako 
splácať dlhy, znížiť splátky, refinancovať úvery, zapojiť do riešenia ochot-
ných členov rodiny. Vyhlásenie osobného bankrotu dávame až na posledné 
miesto.“

Igor Bartoš zároveň prízvukuje, že klientom je zabezpečená absolútna 
anonymita a nič z toho, s čím sa zdôveria, neopustí priestory kancelárie. 
„Chodia sem tak muži, ako aj ženy. Ľudia, ktorí majú rodiny, aj takí, ktorí 

sú na všetko sami a snažia sa riešiť svoju, často zložitú finančnú situáciu.“
Pokiaľ pociťujete akékoľvek pochybnosti o zvládaní svojej finančnej si-

tuácie, stačí prísť priamo  do Bezplatnej dlhovej poradne na adrese: Klčové 
109/34, 2. poschodie (v bývalých priestorov TSM)  resp. volať na tel. 0907 
778 389, prípadne píšte na e-mail: bdp.nm@upsvr.gov.sk a hlavne bez obáv 
z odmietnutia. 

Viac info nájdete na www.pomahamedlznikom.sk. 
Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 -  12:00,13:00 - 15:00
Utorok     8.00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda      8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Štvrtok    8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Piatok      8:00 – 12:00

S dlhmi vám poradia bezplatne Tatiana Brezinská | Foto: Jana Krištofovičová
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toch, akoby sme si to predstavovali. Nemáme potrebné priestory pre streľ-
bu zo vzduchových zbraní, hlavne v zimnom období, nakoľko na strelnici, 
ktorú máme v prenájme od mesta, nie je žiadne kúrenie a ani privedená 
voda. Na strelnici je treba opraviť strechu, urobiť prestavbu vstupnej haly a 
teplo a vodu priviesť z neďalekej telocvične.  Stále zápasíme s nedostatkom 
výzbroje a výstroje pre väčší počet mladých strelcov. V tejto oblasti sa nám 
však darí každý rok deficit znižovať  vďaka financiám, ktoré získavame z 
dotácie Mestského úradu, Slovenského streleckého zväzu a vďaka naším 
podporovateľom, ktorí nám každoročne prispievajú 2% z odvedených daní.

I v týchto, nie práve najlepších podmienkach sa nám však darí cieľave-
domou a premyslenou prácou postupne vychovávať strelcov, ktorí sa presa-
dzujú na súťažiach, nie len na úrovni okresu a kraja, ale i v rámci Slovenska. 
Dôkazom toho sú výsledky, ktoré naši strelci dosiahli tento rok na najpre-
stížnejších pretekoch sezóny a to na Majstrovstvách SR. Celkom sme tento 
rok získali rekordných 18 medailí v streľbe zo vzduchových a maloka-
librových zbraní, z toho 8 zlatých, 5  strieborných a 5 bronzových, čím 
sme sa jednoznačne zaradili medzi najúspešnejšie športové kluby nie 
len v Novom Meste nad Váhom,  ale i medzi najúspešnejšie športovo 
strelecké kluby na Slovensku.

V tomto roku sa členská základňa klubu rozrástla o päť nových mladých 
strelcov. Celkom máme 52 členov. Máme však i rad fanúšikov a sympa-
tizantov, ktorí podporujú našu činnosť nie len morálne, ale i materiálne a 
finančne. Sú to hlavne rodičia našich mladých strelcov. Za túto podporu im 
chcem i touto cestou poďakovať.

Pri hodnotení uplynulej sezóny treba spomenúť i úspechy ktoré dosiahli 
naši už skúsení strelci. Boli to Juraj Marcinka a Ján Marek, ktorí sa zúčast-

nili  Medzinárodných Majstrovstiev SR seniorov, ktoré sa konali 17. a 18. 9. 
2020 v Príbelciach. Tu v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka  (ĽM) 3x20 
výstrelov na 50 m obsadil Ján Marek celkovo vo svojej kategórií 1. miesto 
a Juraj Marcinka 2. miesto, v disciplíne vzduchová puška N+15  výstrelov 
obsadil  Marek 1. miesto a Marcinka 3. miesto. V disciplíne ĽM 60 výstrelov 
v ležmo obsadil Marcinka 3. miesto. V súčte disciplín ĽM 60 a VzPu N+15 
osadil  Ján Marek celkovo 1. miesto a Juraj Marcinka bol tretí. 

V tomto súhrne výsledkov uplynulej sezóny uvádzame iba tie najhod-
notnejšie výsledky z M SR. Naši strelci, aby mohli postúpiť na vyššie uvede-
né súťaže museli, tak ako každý rok, najskôr absolvovať radu kvalifikačných 
pretekov o postup na M SR. 

V polovici októbra už odštartovali  v Šali prvé kvalifikačné preteky na 
M SR zo vzduchových zbraní pre rok 2023 Memoriálom Petra Kromera. Z 
nášho klubu sa týchto pretekov zúčastnili pištoliari Peter Košút a Timotej 
Hájek. Obaja potvrdili, že v našom klube vieme vychovať nielen výborných 
strelcov z pušky, ale i výborných pištoliarov. Dôkazom je víťazstvo Timoteja 
Hájeka v kategórií dorastencov a 2. miesto Petra Košúta v kategórií senio-
rov.  

Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na úspeš-
nej práci nášho Športovo-streleckého klubu. Zvlášť tým, ktorí nás a Nové 
Mesto nad Váhom úspešne reprezentujú na súťažiach, obetujú čas a svoje 
osobné voľno na tréning a pravidelne sa zúčastňujú pretekov s cieľom pre-
bojovať sa na majstrovstvá Slovenska. Som presvedčený, že ak sa nám po-
darí získať potrebné priestory pre streľbu zo vzduchových zbraní a bude sa 
nám dariť i finančne zabezpečiť našu činnosť, tak za krátky čas vybudujeme 
v Novom Meste nad Váhom baštu športovej streľby na Slovensku.

Bronzové extraligové volejbalistky VK Nové 
Mesto nad Váhom pokračujú v extraligových 
zápasoch, ale aj vystúpením v Slovenskom po-
hári, kde už postúpili do semifinále. Desiatym 
kolom v extralige sa uzavrie prvá polovica zá-
kladnej časti. Medzitým štvorica Liliana Bar-

bieriková, kapitánka extraligového tímu Denisa Martáková, Juraj Šujan a 
Jakub Slovák absolvovala tréning u skúseného kondičného trénera Romana 
Kubša.

Ďalšia trojica, ktorá je potenciálnym adeptom na reprezentačný dres 
Slovenska, sa v Nitre zúčastnila špecializovaného tréningu pre nahrávačov. 
Štvorhodinový tréning majú za sebou Barbora Moníková, Lea Zelenáková 
a opäť Juraj Šujan. 

Niké Extraliga ženY 2022/2023
7. kolo: VK Nové Mesto nad Váhom – VK Slávia EU Bratislava 0:3
8. kolo: VA UNIZA Žilina -  VK Nové Mesto nad Váhom 0:3
9. kolo: VK Nové Mesto nad Váhom – Volejový projekt UKF Nitra 3:2
10. kolo: VK Nové Mesto nad Váhom – ŠVK Pezinok 3:1

Slovenský pohár
Štvrťfinále: 
ŠVK Pezinok – VK Nové Mesto nad Váhom 0:3
VK Nové Mesto nad Váhom - ŠVK Pezinok 3:0
Volejbalistky NMnV postúpili do semifinálových bojov. 

Hráčky VK sú v semifinále pohára
Zdroj: hwww.facebook.com/vknovemesto | Foto: archív klubu

Kondičný tréningTréning nahrávačov

Na majstrovstvách Európy v integrovanom tanci, ktoré sa konali 17.11. 
v Bratislave získala zdravotne postihnutá Novomešťanka Zuzana Csontoso-

vá, členka TK Danube Bratislava,  v latinsko amerických tancoch v kategó-
rii duo s postihnutým tanečníkom Martinom Mišom bronzovú medailu. 

Tanečný bronz pre Csontosovú redakcia



18

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

K O C K Y K O Č E L E D
Ď V E N K N I H A A R U
T O N I K U M M I A K B
E C C U Y D A R H L Á Á
L I Ú L O H A O Á B Š K
E E L A T S K N I E S Ž
F Í E I O A B K U Ž Ú R
Ó A D Ó M D A E M P D O
N I T K A E Ž M A E O A
H E Ž O N N T Ú Č A K B
P O H Á R E N K K Ý R A
O Y B A Ľ Ž K A A Č L Ž

BÁBIKA
CENCÚLE

DRAHOKAM
DUBÁK

HRADY
KNIHA
KOCKY
LEČO

LIMETKA
MAČKA
MÓDA
MÚKA

NITKA
NOŽE

OTOMAN
OVOCIE

POHÁRE
RÚŽ

SÚDOK
TELEFÓN

TONIKUM
ÚLOHA
ŽABA

ŽĽABY

ŽLČ

  OSEMSMEROVKA - POREKADLO 

TAJNIČKA PRE DETI

                 1.
2.
       3.
      4.
                  5.
             6.
             7.

1. má meniny na Štedrý deň 
2. horúci tmavohnedý nápoj 
3. je drevenná a používa
 sa pri varení 

4. horná časť tváre 
5. názov našej platobnej meny 
6. strieľajú sa z neho šípy 
7. umývame si ním ruky

Uprostred izby vyníma sa

nevídaná a žiarivá krása.

Zelené vetvičky pyšne čnejú,

rolničky sa na nich smejú.

Hviezdy, gule farebné,

anjelici i vtáčky sklenené.

Sviečky tam jemne blikajú,

a všetci už na Ježiška čakajú.

Jarmila Foltánová

Vianočný stromček

Správna odpoveď: Keď na Mikuláša sneží bude požehnaný rok

Správna odpoveď:
DARČEKY

 V priestoroch mestskej knižnice v Čadci sa 20. októbra uskutoč-
nilo vyhodnotenie literárnej súťaže s duchovnou tematikou Jurinova jeseň. 
Na 18. ročníku celoslovenskej literárnej súťaži v poézii a v próze pre všet-

ky vekové kategórie sa predstavili aj Edita a Judita Ďurčové. Edita získala  
3. miesto v próze príbehom zo starovekého Ríma Vestálka. Judita získala 
čestné uznanie za poéziu. 

Vestálka Judity Ďurčovej zabodovala redakcia
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So smútkom v srdci si 15. decembra pripomíname 20. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a otec Jaroslav TRÚSIK. 

S láskou na neho spomína manželka Mária, synovia Ivan a Marián s rodinami. 
Za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.

Už nepočuť v dome váš hlas, už viac neprídete medzi nás. 
Len kytičku kvetov a horiacu sviečku vám na hrob môžeme dať 

a v našich srdciach si vás navždy uchovať. 
Na Vianoce si so žiaľom v srdciach pripomíname úmrtie 

našich najbližších, manželov Jaroslava ( †7 rokov) 
a Viktórie VAVRINCOVÝCH ( † 6 mesiacov).
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou spomína dcéra Slávka s rodinou. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým kolegom 
z Hydrostavu, ktorí ste prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú

Magdalénu GRAČKOVÚ, r. Krupovú,
ktorá nás náhle a nečakane opustila dňa 15. októbra 2022 vo veku 77 rokov.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

Smútiaca rodina

Jozef Nedbal (†24.10.2022)  
vo veku nedožitých 88 rokov

Matilda Poláčková (†24.10.2022) 
vo veku 98 rokov

Anna Oravcová (†25.10.2022)  
vo veku 95 rokov

Bohumila Švecová (†26.10.2022)  
vo veku 70 rokov

Terézia Klačmanová (†26.10.2022) 
vo veku 85 rokov

Jozef Marušic (†27.10.2022)  
vo veku 79 rokov

Ing. Jozef Klačanský (†29.10.2022) 
vo veku  87 rokov

Milan Ridila (†30.10.2022)  
vo veku 80 rokov

Oľga Tomašovičová (†1.11.2022)  
vo veku 79 rokov

Júlia Karvayová (†1.11.2022)  
vo veku 59 rokov

Anna Lopušanová (†4.11.2022)  
vo veku 83 rokov

Vasile Danut Dumitrescu 
(†4.11.2022) vo veku 76 rokov
Jozefa Jurechová (†5.11.2022)  

vo veku 84 rokov
Irena Kubicová (†5.11.2022)  

vo veku 92 rokov
Anna Adamová (†6.11.2022)  

vo veku 80 rokov 
Ing. Ján Šustek (†7.11.2022)  
vo veku nedožitých 86 rokov

Viera Koháčková (†8.11.2022)  
vo veku 85 rokov

Ing. Lýdia Zoričáková (†9.11.2022) 
vo veku nedožitých 90 rokov

Anna Krajíčková (†9.11.2022)  
vo veku nedožitých 88 rokov

Anna Steinbauerová (†10.11.2022) 
vo veku 93 rokov

Vlasta Maráková (†14.11.2022)  
vo veku  80 rokov

Štefánia Steineckerová 
(†15.11.2022) vo veku 74 rokov

OPUSTILI NÁS S P O M Í N A M E

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O VA N I E

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.

OSOBNOSTI DECEMBER
1.12.1952*VRTICHOVÁ Helena, speváčka, poštárka. Narodila sa v Novom Meste nad Váhom, kde aj 
žije – 70. výročie narodenia. 

15.12.1982† ROVAN Karol, matematik, pedagóg. Narodil sa 11.11.1908 v Nemčiňanoch. Pôsobil  
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 40. výročie úmrtia. 

21.12.1892* TVAROŽEK Tomáš, finančník, verejný činiteľ. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom.  
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 20.7.1945 v Bratislave  
– 130. výročie narodenia.

OSOBNOSTI S NEÚPLNÝM DÁTUM NARODENIA ALEBO ÚMRTIA  
1617† SOCOVSKÝ Alexander, učiteľ, náboženský spisovateľ, kňaz. Narodil sa v roku 1570 v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Novom Meste nad Váhom – 405. výročie úmrtia. 

1682* BEDNÁRI Michal, filozof, katolícky kňaz - jezuita. Narodil sa v Topoľčanoch. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, v Trenčíne, kde aj 13.1.1728 zomrel – 340. výročie narodenia.   

1687* GILÁNI Ján, barón, generál, vojenský hodnostár. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom, kde aj 2.1.1752 zomrel – 335. výročie narodenia. 

1827* ŽARNOVICKÝ Ján, pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v roku 1885  
v Lazoch pod Makytou – 195. výročie narodenia. 

1847* ALTMAN Jakub, pedagóg. Narodil sa v Myjave. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom.  
Zomrel 22.6.1894 v Poprade – 175. výročie narodenia  

1947† BAZALA Michal, pedagóg, ovocinár, včelár, publicista. Narodil sa 11.11.1884 v Novom Meste 
nad Váhom. Pôsobil v Čachticiach. Zomrel v Novom Meste nad Váhom – 75. výročie úmrtia. 

2007† GOLIÁŠOVÁ-DROBNÁ Anna, sochárka. Narodila sa 17.1.1931 v Cuisy Chambrefontaine  
(Francúzsko). Pôsobila v Novom Meste nad Váhom. Zomrela v Bratislave – 15. výročie úmrtia. 
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NAŠA FOTOHÁDANKA - DECEMBER
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.

Preteky cestných motocyklov Majstrovstiev Československa v Novom Meste 
nad Váhom na archívnej snímke z polovice 50. rokov 20. storočia. Pretekári sa 

nachádzajú v oblasti vtedajšej križovatky pod námestím. Vľavo bola ulica smerujú-
ca na námestie, (súčasná Haškova), za davom divákov vľavo bola ulica smerujúca 

pod kostol, v strede za divákmi ulica smerujúca na železničnú stanicu okolo hotela 
Slovan, vpravo bola ulica smerujúca na cestu do Čachtíc okolo prícestnej kaplnky sv. 
Rochusa a cintorína. V súčasnosti je na tomto mieste kruhový objazd ulíc Hurbano-

va, Hviezdoslavova a M.R. Štefánika. (Monografia NMnV I, str.318)


