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28. februára sa konalo v poradí 13. zasadanie Mestského 
zastupiteľstva (MsZ) v Novom Meste nad Váhom. 16. februára 
mu predchádzala 13. schôdzka Mestskej rady (MsR) v Novom 
Meste nad Váhom.

Po procedurálnych otáz-
kach, kontrole uznesení z 12. 
schôdzky MsR sa na program 
dostalo Nakladanie s majetkom 
mesta. V rámci tohto bodu sa do 
pozornosti poradného orgánu 
primátora mesta dostal zámer 
odpredať majetok vo vlastníctve 
mesta – byty na Weisseho ul. 
v bývalej vojenskej slobodárni. 
Po jej rekonštrukcii je v budove 
sedem 1 – izbových, štyri 2 – 
izbové a šesť 3 – izbových by-
tov. Samospráva sa obrátila na 
podnikateľské subjekty v meste 
s ponukou na prenájom týchto 
bytov na vlastné účely. Keďže sa 
z ich strany neobjavila žiadna re-
akcia, mestu sa ponúkli dva spô-
soby riešenia: buď byty prenajať 
ako nájomné byty, alebo odpre-
dať ich do osobného vlastníctva. 
V prípade, ak by išlo o nájomné 
byty, bolo by potrebné ich vyba-
viť zariadeniami podľa predpí-
saného štandardu. Pri prevode 
bytov do osobného vlastníctva 
by sa predávali ako holobyty, 
Po zvážení všetkých okolností 
mesto navrhlo ponúknuť tieto 
byty na predaj fyzickým a práv-
nickým osobám. Po odsúhlasení 
tohto variantu mestskou radou 
sa spôsob prevodu a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže predlo-
žia na schválenie MsZ.

Po prerokovaní návrhu 
Zmien a doplnkov č.10 (ZaD č. 
10) ÚPN-SÚ Nové Mesto nad 
Váhom – Vyhodnotenie stano-
vísk uplatnených pri preroková-
vaní návrhu a Správy o preroko-
vaní návrhu Zmien a doplnkov 
č. 10 (ZaD č. 10) ÚPN-SÚ Nové 
Mesto nad Váhom, ktoré MsR 
zobrala na vedomie, poradný 

orgán primátora mesta sa zao-
beral a následne zobral na vedo-
mie Správu o stave a plnení úloh 
ochrany pred požiarmi z výkonu 
preventívnych protipožiarnych 
kontrol za rok 2016 a prehľad 
požiarovosti na území mesta 
v roku 2016. Účelom týchto 
kontrol bolo preveriť stav za-
bezpečovania ochrany pred 
požiarmi v kontrolovaných sub-
jektoch.

Podľa predloženého prehľa-
du požiarovosti na území mesta 
v r. 2016 vykonali hasiči 112 
výjazdov, z toho 30 k požiarom, 
o sedem viac bolo technických 
zásahov a boli privolaní k 24 do-
pravným nehodám. Sedemkrát 
museli urobiť ekologický zásah, 
rovnaký bol počet cvičení.

Z celkového počtu 112 vla-
ňajších výjazdov jednotky OR 
HaZZ v Novom Meste nad Vá-
hom na Nové Mesto nad Váhom 
pripadlo 36,72 %. Oproti r. 2015 
sa vlani počet výjazdov hasičov 
znížil o 33, z toho k požiarom 
o sedemnásť. MsR potom schvá-
lila zoznamy subjektov pre výkon 
preventívnych protipožiarnych 
kontrol na rok 2017, ako aj 
subjektov pre výkon následných 
preventívnych protipožiarnych 
kontrol na rok 2017.

Ďalej prišlo na rad vyhod-
notenie činnosti mestskej polí-
cie za rok 2016, ktoré MsR zo-
brala na vedomie.

Vlani príslušníci MsP rieši-
li 998 priestupkov. Z toho 948 
bolo proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky, 21 
priestupkov proti VZN mesta, 
o 10 menej bolo priestupkov 
proti majetku, desať proti ob-

čianskemu spolunažívaniu a 8 
priestupkov proti verejnému 
poriadku.

„Premeňme si na drobné“ 
porušenia VZN mesta. Naj-
viac, po sedem, bolo porušení 
VZN mesta č. 4/2016 o vyle-
povaní plagátov na verejných 
priestranstvách a objektoch na 
území mesta a VZN mesta č. 
1/2014 o niektorých podmien-
kach držania psov v meste. Tri 
porušenia VZN mesta sa týkali 
VZN mesta č. 3/2012 o pod-
mienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trho-
vom mieste. Po dve porušenia 
boli proti VZN mesta č. 5/1999 
o ochrane a zveľaďovaní život-
ného prostredia v meste a VZN 
mesta č. 2/2016 trhový poria-
dok o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste – príleži-
tostný trh Novomestský jarmok.

Po vyhodnotení činnosti ko-
misií MsZ a výborov mestských 
častí za rok 2016, ktoré MsR 
zobrala na vedomie, sa do cen-
tra pozornosti dostali správy 
z následných fi nančných kontrol 
a vyhodnotenie činnosti hlavné-
ho kontrolóra mesta, ktoré MsR 
zobrala na vedomie.

Po odpovediach na pripo-
mienky poslancov v bode rôzne 
sa o. i. na rokovací stôl dostalo 
poverenie primátora mesta 
na jeho zastupovanie. V in-
tenciách príslušného zákona 
o obecnom zriadení bude toto 
poverenie ako druhý zástupca 
primátora mesta vykonávať 
JUDr. Vladimír Fraňo, čo 
MsR odporučila MsZ schváliť. 
V rámci tohto bodu bola určená 
komisia na posúdenie nečistopi-
su udalostí mesta za rok 2016 do 
kroniky mesta.

13. schôdzka MsR skončila 
prijatím uznesení.                   -red-

NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
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Výberové konanie na funkciu 
VEDÚCEHO ODDELENIA 

VÝSTAVBY A ROZVOJA MESTA MsÚ
Mesto Nové Mesto nad Váhom

vyhlasuje

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie 
na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ so sídlom Čsl. armády 64/1, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom.

Kvalifi kačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebné zameranie
 Prednosť vo výberovom konaní majú uchádzači, ktorí absolvovali študijný program: pozemné 

stavby a architektúra alebo architektonické konštrukcie a projektovanie
• Prax v oblasti riadenia vo funkcii vedúceho príslušného stavebného útvaru (oddelenie, referát 
 a pod.) minimálne 2 roky
Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
• Znalosť z oblasti investičnej výstavby a územného plánovania
• Vodičský preukaz skupiny „B“
• Práca s počítačom (Word, Excel, internet ...)
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
• Profesijný životopis s uvedením aktívneho e-mailového kontaktu
• Motivačný list
• Čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce 
• Kópie dokladov o splnení kvalifi kačných predpokladov
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť 
• Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení
Iné výhody uchádzača:
• Znalosť zákona o majetku obcí
• Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
• Znalosť práce s rozpočtom mesta a jeho tvorba
• Samostatnosť v rozhodovaní
• Schopnosť tímovej práce
• Komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti
• Prax v samospráve

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ so sídlom Čsl. armády 
64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu vedúceho od-
delenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ – NEOTVÁRAŤ“.
Požadované doklady zašlite poštou do 15. marca 2017,  alebo osobne prineste na adresu Mestský 
úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekreta-
riát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné 
miesto od 1.4.2017  je spojený s preberaním pracovnej agendy vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja 
mesta MsÚ. Nástup na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ je najneskôr od 
1.7.2017. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznáme-
né písomnou formou v zákonnej lehote.
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Marcový Deň učiteľov si pripomenieme 
osobitným spôsobom. Pod drobnohľad si zobe-
rieme stredné školstvo u nás.

Stredné školy v meste v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK) prešli vlani úpravami, ktoré ich robia en-
vironmentálne priaznivejšími. Kraj do nich vlani 
investoval viac ako 875 - tisíc €.

V duáli vyše 50 žiakov priemyslovky
Strednej priemyselnej škole (SPŠ) na Bzin-

skej ul. patrí slovenské prvenstvo v podpise Me-
moranda o spolupráci so Slovensko-nemeckou 
obchodnou a priemyselnou komorou. Škola sa 
zároveň zapojila do pilotného projektu duál-
neho vzdelávania. Dnes jej žiaci získavajú prax 
až v siedmich fi rmách, napr. vo fi rmách Manz 
Slovakia, Askoll Slovakia, Vertiv Slovakia, a.s., 
(predtým Emerson, a. s.) či Hella Slovakia. 
„V súčasnosti je v dvoch ročníkoch do systému 
duálneho vzdelávania zapojených 54 študentov, 
ktorí majú podpísané zmluvy s konkrétnymi za-
mestnávateľmi. V okrese Nové Mesto nad Váhom 
evidujeme celkovú nezamestnanosť nižšiu ako 
5%, preto nás teší, že TSK môže takýmto spôso-
bom prispievať k znižovaniu nezamestnanosti 
a že požiadavky zamestnávateľov v okrese doká-
že premietnuť do vyučovania na stredných ško-
lách,“ konštatoval trenčiansky župan J. Baška.

Škola s 339 žiakmi najviac študentov vzde-
láva v odbore mechanik nastavovač a elektro-
technik. Zmenami prešiel nielen výchovno - 
vzdelávací proces, ale aj samotná budova školy. 
V r. 2016 kraj investoval fi nančné prostriedky 
na zníženie energetickej náročnosti budovy 
v priestoroch šatní v telovýchovnom areáli 
priemyslovky. Starú strechu nahradila zrekon-
štruovaná strecha vrátene vonkajších svetlíkov. 
Investície z krajskej pokladne v hodnote do 45 
- tisíc € si koncom januára počas návštevného 
dňa prezrel aj predseda TSK J. Baška. V tomto 
roku chce župa požiadať o nenávratný fi nančný 
príspevok prostredníctvom Integrovaného re-
gionálneho operačného programu na zlepšenie 
vybavenia technických učební (dielní) v Centre 
odborného výcviku.

Najviac fi nancií pre gymnázium
Najväčší fi nančný objem určený pre novo-

mestské stredné školy smeroval vlani do naj-

staršej strednej školy v meste, kde za takmer 746 
- tisíc € zrekonštruovali basketbalové ihrisko, 
obvodový plášť budovy, postavili multifunkčné 
ihrisko s bežeckou dráhou, vybudovali prírodo-
vedné laboratóriá a zrealizovali sa tiež úpravy na 
energetickú úsporu budovy gymnázia.

Škola s 371 študentmi mala 27. januára deň 
otvorených dverí. Svojou účasťou ho podporili 
trenčiansky župan J. Baška, poslanec NR SR 
i krajského zastupiteľstva D. Bublavý, vicežupan 
TSK a novomestský primátor J. Trstenský a kraj-
ské poslankyne K. Hejbalová a A. Halinárová. 
„Som rád, že sa po niekoľkých rokoch podarilo 
nielen obmeniť fasádu skutočne krásnej budovy 
školy, ale aj znížiť jej energetickú náročnosť vý-
menou okien. Okrem energetickej úspory aj skva-
litnenia vzdelávacieho prostredia prinesú tieto 
opatrenia aj úsporu fi nancií, ktoré môžu byť vy-
užité iným, vhodnejším spôsobom,“ komentoval 
počas besedy so žiakmi župan.

Rekonštruovala sa aj budova SOŠ
Budova SOŠ obchodu a služieb na Jánošíko-

vej ul. v r. 2016 prešla zmenami, ktoré ju spra-
vili energeticky úspornejšou. Pedagogický zbor 
i študenti však majú najväčšiu radosť zo zrekon-
štruovanej strechy, ktorá bola skutočne v zlom 
stave. Na túto i mnohé ďalšie témy v závere ja-
nuára debatoval trenčiansky župan so žiakmi III. 
a IV. ročníka tesne po symbolickom prestrihnutí 
pásky, ktorým odovzdali do užívania investičné 
projekty zo župnej pokladnice za približne 84 - 
tis. €. Na škole v súčasnosti študuje 436 žiakov, 
k najpočetnejším študijným odborom patrí ob-
chodná akadémia či cukrár a kuchár.              

Foto: R. Stoklasa,   - vr- 

STREDNÉ ŠKOLY POD  DROBNOHĽADOM
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Na prvom rokovaní krajského parlamentu 
v tomto roku 30. januára poslanci o.i. schválili do-
datky k zriaďovacím listinám 8 škôl a školských za-
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci 
toho sa podnikateľská činnosť Strednej priemysel-
nej školy v Novom Meste nad Váhom aktualizo-
vala na ubytovacie služby, mimoškolskú vzdelávaciu 
činnosť, prevádzkovanie športových zariadení či or-
ganizovanie podujatí rôzneho zamerania.

Po prerokovaní Zastupiteľstvom TSK župa plá-
nuje zrekonštruovať z eurofondov štyri úseky ciest 
takmer za 20 mil. €. Za týmto účelom o.i. predloží 
žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok z Integ-

rovaného regionálneho operačného programu 
(IROP) 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 1 – Bez-
pečná a ekologická doprava v regiónoch na reali-
záciu 1. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové 
Mesto nad Váhom – Myjava.

Jednou z podmienok realizácie týchto pro-
jektov v celkovej dĺžke 18,83 km je zabezpečenie 
spolufi nancovania TSK vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov, čo pri celkových nákla-
doch spomínaných štyroch rekonštrukcií vo 
výške takmer 19,4 mil. € predstavuje spoluúčasť 
TSK sumou vyše 940 tis. €. 

-TSK -

Z rokovania  krajského parlamentu

NA CESTY V OKRESE VYŠE MILIÓNA EUR
TSK zo svojho rozpočtu tento rok v Novomestskom okrese 

opraví cesty za viac ako 1 mil. €. Investície potečú aj do sociálnej ob-
lasti, okres čaká i na kultúru bohatý rok. Na výjazde v Novom Meste 
nad Váhom o tom informoval trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Za odhadované náklady 
viac ako 1 mil. € župa tento 
rok opraví až 7 úsekov ciest na 
území okresu Nové Mesto nad 
Váhom (NM), a to NM – Čach-
tice, Čachtice - Častkovce, Stará 
Turá – Papraď, Vaďovce – Kostol-
né, Lúka – Modrovka, Cetuna – 
Bzince pod Jav. a Hrušové – Lu-
bina. Novú, zrekonštruovanú 
podobu by mohol dostať aj úsek 
cesty č. II/581 NM – Myjava. 
„Celková investícia sa zrejme vy-
šplhá na 30 mil. €, pričom tento 
rok by sme chceli zrealizovať 
opravu najhoršieho úseku cesty 
medzi Palčekovým vrchom a My-
javou za odhadovaných 5 mil. 
€,“ uviedol župan na stretnutí 
s primátorom J. Trstenským na 
novomestskej radnici. Cesta na 
úseku NM – Myjava by mala byť 
zrekonštruovaná v celkovej dĺž-
ke až 27 km s tým, že tento rok 
sa začne opravovať spomínaný 
najkritickejší úsek cesty, s ďalší-
mi úsekmi sa bude pokračovať 
v ďalších rokoch.

Na úseku dopravy prešli vla-
ni v okrese NM úpravou aj prie-
chody pre chodcov. Na území 
mesta sa osadili bezpečnostné 
prvky na šiestich priechodoch, 
jeden priechod bol upravený 
v St. Turej a jeden v Častkov-
ciach. „Tento rok sa po príprave 
projektovej dokumentácie budú 
realizovať úpravy priechodov pre 
chodcov, ktoré sú najviac zaťa-
žené, vrátane ich nasvietenia,“ 
konštatoval župan.

Na návšteve CSS v meste
V našom okrese pod župu 

spadajú štyri zariadenia sociál-
nych služieb: CSS Nové Mesto 
Nad Váhom, DSS Adamovské 
Kochanovce, CSS Nová Bošáca 
a DSS Zemianske Podhradie.

V rámci svojho výjazdu 
v NM župan Baška zavítal do 
Centra sociálnych služieb Nové 
Mesto nad Váhom, kde debatoval 
s jeho zamestnancami o aktuál-
nych otázkach a živote v zariade-
ní. Zároveň ich informoval o zvy-
šovaní miezd: „Od 1. 1. 2017 

schválilo Zastupiteľstvo TSK 
nielen zvýšenie platov o 4%, kto-
ré vyplývajú z kolektívnej zmluvy, 
ale pre všetkých zamestnancov 
ešte ďalších 30 € mesačne. Ide 
totiž o ľudí, ktorí majú najnižšie 
príjmy.“

Beckov pred národnými 
oslavami

Pred 200 rokmi sa v tejto 
obci narodil jeden z kodifi káto-
rov slovenského jazyka Jozef Mi-
loslav Hurban. Okrem všetkých 
zásluh, ktorými sa pričinil o roz-
voj jazyka i národa, bol jeho život 
úzko spätý s Trenčianskym kra-
jom a Novomestským okresom. 
Okrem toho, že sa narodil a časť 
života prežil pod Beckovským 
hradom, bol najlepším priate-
ľom Ľ. Štúra a manželom jednej 
z prvých slovenských herečiek, 
Novomešťanky A. Jurkovičovej. 
Všetky jeho zásluhy a životné 
dielo si 19. marca verejnosť 
pripomenie v Kúrii Ambrovec. 
V rámci celonárodnej spomienky 
sa v kúrii otvorí obnovená expozí-
cia, v obci sa uskutoční historický 
sprievod a celé popoludnie bude 
venované životu a dielu J. M. 
Hurbana.

-vr- 
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Herečkou proti vlastnej vôli
Tohoročný, v poradí šest-

násty Kvet Tálie poputuje do 
rúk Emílie Došekovej, niek-
dajšej herečky Divadla Andreja 
Bagara (DAB) v Nitre, tiež re-
citátorky a šansoniérky, ktorá 
tento rok (*14. júna 1937) 
oslávi vzácne jubileum.

Dnešnej generácii meno 
rodáčky z Krupiny veľa neho-
vorí, ale v 70. – 80. rokoch 20. 
storočia bola v kurze. Za 15 ro-
kov svojho pôsobenia v nitrian-
skom divadle odohrala vyše 
1400 predstavení a naštudova-
la 50 postáv. „Žiadna herečka 
v mojom veku sa vtedy nenahra-
la toľko krásnych postáv ako ja. 
Ani keby vtedy postavili sedem 
Národných divadiel, nešla by 
som nikam a zostala v Nitre, 
tak dobre mi tam bolo,“ za-
spomínala si Milka Došeková 
v jednom z rozhovorov. Pritom 
hneď v prvý rok svojho pôsobe-
nia v tom čase v nitrianskom 
Krajovom divadle, kam ako 
21 – ročná nastúpila, dala tri-
krát výpoveď. Dôvod? Cítila sa 
nevyužitá. Našťastie, vedenie 
divadla ju nikdy neprijalo.

Zaujímavé je, že vôbec 
nechcela byť herečkou. Skôr 
učiteľkou alebo detskou lekár-
kou. Prihlášku na bratislavské 
konzervatórium si dala po vzo-
re svojich dvoch spolužiakov, 
len aby sa dostala z Gymnázia 
v Šahách, kde nebola spokojná, 
keďže tam nikoho nepoznala.

Na prijímačky v Bratislave 
sa vybrala tajne a sama. Mama 
ani v škole o tom nevedeli, čo 
malo neskôr dohru v zníženej 
známke zo správania na vy-
svedčení.

Na Milkine vlastné pre-
kvapenie ju prijali. Hereckým 
esám v prijímacej komisii, kto-
ré vôbec nepoznala (okrem F. 

Dibarboru, ktorého meno jej 
bolo povedomé), sa evidentne 
pozdávalo, ako zarecitovala 
vlastnú báseň, zanôtila pieseň 
a poprechádzala sa po pľaci. 
Ešte šťastie, že od nej nech-
celi medzi adeptami herectva 
spomínanú etudu. 15 - ročná 
dievčina nemala ani tušenie, 
čo to je.

Šahy budúca „herečka 
proti vlastnej vôli“ vymenila za 
krásavicu na Dunaji, kam odiš-
la študovať.

„Najviac ma naučil Ondriš 
Jariabek. Bol pôvodne učiteľom 
a ku každému zo študentov si 
vedel nájsť špeciálny prístup. 
Uňho som absolvovala ako se-
demnásťročná postavou päťde-
siatničky. Na VŠMU som ani 
skúšky nemusela robiť, vzali ma 
a opäť do ročníka k Ondrišovi 
Jariabkovi. Dal mi do života 
veľa, nielen herecky, ale i peda-
gogicky.“

Napriek častému obsadzo-
vaniu do hier a fi lmov tiahlo ju 
to k poézii a šansónu. Začala 
s tradíciou Večerov pri petro-
lejových lampách, na ktorých 
sa recitovali básne a hrávali 
šansóny. Šansóny ju chytili za 
srdce.

„Zistila som, že presne to je 

vec, ktorej sa chcem venovať celý 
život.“

Po odchode z nitrianskych 
divadelných dosiek sa stala 
umelkyňou v slobodnom povo-
laní a naplno sa začala venovať 
šansónovým vystúpeniam.

Prvý recitál Hľadal si kveti-
nu… pripravila z básní Milana 
Kunderu. Po premiére v brati-
slavskom V-klube program za-
kázali. Milka Došeková nemala 
v živote na ružiach ustlané.

„Na šansónoch som ani 
nezbohatla, ani neomladla. 
Môj sen stál veľa odriekania 
a úsilia, ale svoje rozhodnutie 
som nikdy neoľutovala.“ Aj keď 
jej nepriniesli popularitu, akú 
mala našliapnutú ako herečka.
Ako fi lmová herečka v 70. a 80. 
rokoch sa stala nezabudnuteľ-
nou v úlohách dedinských žien, 
tetiek často ráznych a komicky 
ladených postáv (Bičianka 
z doliny, Kúpeľnový hráč) alebo 
matiek (Keby som mal pušku, 
Návrat Jána Petru). Nedá sa 
vymenovať celý rad jej fi lmo-
vých a divadelných rolí…

Pred pár rokmi Milka Do-
šeková prijala ponuku na účin-
kovanie v televíznych seriáloch 
Búrlivé víno a Ochrancovia, zo 
spôsobu práce bola šokovaná.

Dnes matka dvoch synov, 
z ktorých jeden ako úspešný 
hokejista sa dostal a zakotvil 
v Kanade, kde žijú aj Došeko-
vej dve vnúčence, stojí pred 
inou, a určite príjemnejšou 
úlohou – prevziať 9. apríla 
Kvet Tálie a vo foyer MsKS od-
haliť tabuľku so svojím menom 
a podpisom. Veríme, že na túto 
„rolu“ sa Milka Došeková teší. 
Organizátori a návštevníci ju-
bilejného – XX. Festivalu A. 
Jurkovičovej určite.

-r-
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Chcete, ale neviete, ako darovať dve percen-
tá z dane v tomto roku (za rok 2016)? Poradíme 
vám.

Zamestnanci, ktorí do 15. februára po-
žiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na 
daň z príjmov, v ďalšom kroku musia zamest-
návateľa požiadať, aby mu vystavil tlačivo Po-
tvrdenie o zaplatení dane. Z neho zistíte dátum 
zaplatenia dane a vypočítate si 2% z vašej zapla-
tenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete 
poukázať v prospech prijímateľa, ak ste v r. 2016 
neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky od-
pracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však 
musí byť minimálne 3 €. Tri percentá z vašej za-
platenej dane si vypočítate, ak ste v r. 2016 odpra-
covali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte 
o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre 
ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Potom už je len potrebné vybrať si jedné-
ho prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na 
r. 2017 a pozorne si prečítať celé Vyhlásenie. 
Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte 
do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete 
poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu 
zaslali svoje 2, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive prí-
slušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno 
a adresa… NIE však poukázanú sumu). Ide 
o novinku z vlaňajška.

Obe tlačivá, t. j. Vyhlásenie spolu s Potvrde-
ním treba doručiť do 30. apríla na daňový úrad 
podľa miesta bydliska. Ak ste poukázali 3% 
z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvr-
deniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpraco-
vaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 
Daňový úrad (DÚ) má 90 dní od splnenia pod-
mienok na to, aby previedol vaše 2% (3%) v pro-
spech vami vybraného prijímateľa.

Právnické osoby si takisto vyberú prijímateľa 
alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na 
rok 2017.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2%) 
z dane aj viacerým prijímateľom, avšak minimál-
na výška v prospech jedného prijímateľa musí 
byť 8 €. Ďalej si treba vypočítať vaše 1 % (2%) 
z dane z príjmov právnickej osoby. To je maxi-
málna suma, ktorú môžete poukázať v prospech 

prijímateľa/prijímateľov. Poukázať možno aj 
menej ako 1 % (2%), musí však byť splnená pod-
mienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ak právnická osoba (fi rma) v r. 2016 až do 
termínu na podanie daňového priznania a za-
platenie dane v r. 2017 (zvyčajne do 31. mar-
ca) NEDAROVALA fi nancie vo výške minimál-
ne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej 
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak 
môže poukázať iba 1 % z dane. V takom prípade 
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 
1 % z dane.

Ak právnická osoba (fi rma) v r. 2016 až do 
termínu na podanie daňového priznania a zapla-
tenie dane v r. 2017 (zvyčajne do 31. marca) DA-
ROVALA fi nancie vo výške minimálne 0,5% 
z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organi-
zácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže 
poukázať 2% z dane. Vtedy v daňovom priznaní 
označí, že poukazuje 2% z dane.

Riadne  vyplnené daňové priznanie je po-
trebné doručiť v lehote, ktorú je na podanie da-
ňového priznania na DÚ (zvyčajne podľa sídla 
fi rmy) a v tomto termíne treba aj zaplatiť daň 
z príjmov. DÚ po kontrole údajov a splnení 
všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní 
na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, 
v prospech vami vybraných prijímateľov.

 

AKO DAROVAŤ DVE PERCENTÁ Z DANE

SKORŠIE VSTÁVANIE
Či sa nám to páči, ale-

bo nie, už je to tu! Zimný 
čas sa 25. marca skončí, 
čo prinesie skoršie vstá-
vanie! V posledný mar-
cový víkend prejdeme na 
letný čas.

S príchodom letného času v nedeľu 26. 
marca sa hodinová ručička posúva z druhej 
na tretiu rannú hodinu. Znamená to, že do 
práce či za inými povinnosťami budeme vstá-
vať o rovných 60 minút skôr.

Pre spachtošov sa situácia k lepšiemu 
zmení v nedeľu 29. októbra, kedy prejdeme 
na zimný čas. Vtedy ručičky hodín z tretej ho-
diny nadránom posunieme na druhú hodinu.
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Mestá a regióny Eu-
rópsku úniu (EÚ) mimo-
riadne zaujímajú. Prečo? 
Lebo ako sa hovorí, tím 
je taký silný ako jeho naj-
slabší článok. Ak sa teda 
systematicky sústreďuje 
pozornosť aj na tých slab-
ších, posilní to aj celok. 
Pre EÚ je preto veľmi 
dôležité pomáhať rozvoju 

miest a regiónov v celej EÚ, vyrovnávať regio-
nálne rozdiely a podporovať spoluprácu medzi 
európskymi regiónmi. Prinesie to lepšie služby, 
viac pracovných miest, a tým aj lepšiu kvalitu ži-
vota pre ľudí. Aj pre vaše mesto…

V SR síce regionálne rozdiely stále sú, no 
niet pochýb, že Slovensko zaznamenalo najväčší 
hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. 
Kým pred ním, v r. 2003, bol HDP na obyvateľa 
na úrovni 55 % priemeru EÚ, vlani už dosiahol 
77 % európskeho priemeru. Toto sa podarilo do-
siahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých 
Slovensko spolufi nancuje prevažnú väčšinu 
svojich verejných investícií. Znamená to, že tieto 
peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdro-
jom fi nancovania potrieb jednotlivých štátov, sú 
v súčasnosti tie, ktoré fi nancujú rozvojové akti-
vity v slovenských regiónoch. Len v období 2014 
- 2020 pôjde napr. na rozšírenie dopravných sietí 
na Slovensku vyše 3 miliárd €, čo je viac ako 100 
km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných 
železničných tratí.

Najmä v r. 2015 európske fondy významne 
potiahli slovenskú ekonomiku. Slovensko vtedy 
v čistom získalo 570 € na jedného obyvateľa, 
a tak sa v prepočte na obyvateľa stalo najväč-
ším prijímateľom z rozpočtu EÚ v r. 2015. Na 
regionálnu politiku EÚ je tiež vyčlenená naj-
väčšia časť rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. 
V tomto čase má SR celkovo k dispozícii až 18,3 
miliárd € z európskych prostriedkov, čo je vý-
razne viac ako plánované príjmy slovenského 
štátneho rozpočtu na r. 2017. Verím, že sloven-
ským regiónom výrazne pomôže aj Integrovaný 
regionálny operačný program (IROP). Je naň 
pripravených 1,75 miliárd €. Peniaze pôjdu na 
bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, 
ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným 

službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu 
v regiónoch a na zlepšenie kvality života v regió-
noch s prihliadnutím na životné prostredie. Vďa-
ka IROP bude zrekonštruovaných vyše 150 km 
ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk zdravotnej 
starostlivosti, zvýši sa počet detí v MŠ v menej 
rozvinutých regiónoch, vytvoria sa nové pracov-
né miesta a zlepší sa energetická hospodárnosť 
v bytových domoch takmer o 50%.

Treba však podčiarknuť, že nie je všetko len 
o peniazoch. Vstup do EÚ nám priniesol aj ďal-
šiu identitu. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj 
Európania. To nám garantuje nové práva a dáva 
aj nové možnosti. EÚ je založená na hodnotách 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokra-
cie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania 
ľudských práv. V poslednom čase je mnohokrát 
skloňovaným slovom v súvislosti s EÚ aj soli-
darita. Málokto si však uvedomuje, ako veľmi 
toto slovo vystihuje jednu z hodnôt európskeho 
zoskupenia a európskej identity. Podpora menej 
rozvinutých regiónov a vyrovnávanie regionál-
nych rozdielov je tiež prejavom solidarity s cieľom 
zlepšiť kvalitu života ľudí. Tá sa následne zvyšuje 
investíciami, ktoré nám prinášajú zrekonštruova-
né školy, nemocnice, nové vedecké parky, diaľnice 
či nové pracovné miesta. Všetky tieto projekty 
pomáhajú mestám, regiónom a zároveň zvyšujú 
kvalitu života. EÚ je o spolupráci medzi členský-
mi krajinami a ich regiónmi. Je aj o spoločnej his-
tórii, kultúre a hodnotách. Je dobré, že Európa-
nia sa vzájomne lepšie spoznávajú, vymieňajú si 
skúsenosti a uskutočňujú spoločné projekty. Teší 
ma, že slovenské mestá a obce sa do takejto spo-
lupráce úspešne zapájajú a veľmi dobre využívajú 
program Európa pre občanov. Vďaka programu 
bolo u nás podporených vyše 200 projektov, kto-
ré umožnili realizáciu desiatok stretnutí občanov 
partnerských miest, poznávacích návštev v za-
hraničných mestách, ako aj množstvo spomien-
kovo-informačných podujatí.

Je dôležité, aby sme v SR dobre poznali naše 
európske práva a aj rozsiahle príležitosti, ktoré 
nám EÚ prináša. Len tak budeme schopní ich aj 
plne využívať a budú nám všetkým: ľuďom, ob-
ciam, mestám, regiónom, ako aj celej SR priná-
šať úžitok a zlepšovať náš život.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia 
Európskej únie na Slovensku

EURÓPA PRE SLOVENSKÉ MESTÁ A REGIÓNY
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DERATIZÁCIA V MESTE
Primátor mesta na základe Príkazu č.1/2017 vyhlásil z dôvodu 

zabránenia premnoženiu hlodavcov a v súlade s § 40 ods. 2 VZN mes-
ta číslo 5/1999  Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia v meste 
CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.

Deratizačné práce sú povinné vykonať všetky právnické osoby, 
fyzické osoby s oprávnením k podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch v meste v termíne 

od 13. marca do 2 . apríla. 
Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením k podnikaniu sú povinné Mestský úrad v No-

vom Meste nad Váhom o vykonaní deratizácie písomne informovať do 30. apríla. 
V záujme ochrany zdravia a pre prípad náhodného požitia návnady upozorňujeme na nut-

nosť výrazného označenia miesta, kde je návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu použité-
ho prípravku a fi rmy, resp. osoby (meno, telefón), ktorá ošetrenie vykonala.

Ing. Jozef Trstenský, primátor  mesta

So sídlom v Novom Meste nad Váhom je 70 
poberateľov 2 % z dane za rok 2016. O 9 viac ako 
vlani. Sú to:

Občianske združenia: 56. Prieskumná 
skupina Klub vojenskej histórie a súčasnosti, 
IČO: 42145988, Ul. 1. mája 5; Activ klub, IČO: 
36122734, Júliusa Gábriša 60/21; Agronovaz CA-
VALLI, IČO: 42026148, Priemyselná 2; Ateliér 
nápadov, o.z. IČO: 42278511, Zelená 2022/10; 
Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
42272947, Rybárska 1, pp 87D; BOX - CLUB, 
IČO: 34017810, Športová 22; CANTABILE, zmie-
šaný spevácky zbor, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
36131431, Dukelská 14; Cerberos Gym, IČO: 
36118559, J. Kollára 10; DAKO Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 42019290, Dr. I. Markoviča 8; Dob-
rovoľný kolkársky klub, IČO: 34005811, Hostinec 
a kolkáreň u Komanov, Poľná 12;

Európska kooperatívna spoločnosť, IČO: 
42285267, Trenčianska 17; Futbalový klub 
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42015031, Špor-
tová 22; HOKEJ BULLDOGS MLÁDEŽ o.z., 
IČO 42278031, Ružová 9; Challenge-Me, IČO: 
42142091, Športová 31; Karate klub Goju-ryu 
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36129101, Tematín-
ska č. 13, Klub vojenskej histórie Laugaricio, IČO: 
42279232, Ľ. Podjavorinskej 4; Klub železničnej 
nostalgie Bratislava východ, IČO: 42145341, Pieš-
ťanská 1207/51; Krasokorčuliarsky klub Nové 
Mesto nad Váhom, IČ0: 42140374, Lieskovská 
13; Mestská liga v malom futbale Nové Mesto nad 
Váhom, IČO 42277302, Tematínska 9; MESTSKÝ 
VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD VÁ-

HOM, IČO 42375177, Jasná 372/3; Nádej pre ko-
matóznych pacientov, IČO: 42150825, Javorinská 
17; Nádej pre mačky – Hoffnung fűr Katzen, IČO: 
42279518, Klčové 90/10; Naša Zabudišová, IČO: 
50033051; Hurbanova 7; NODAM – Združenie 
detí a mládeže, IČO: 37918095, Klčové 87; No-
vomestská kultúrna spoločnosť, IČO: 42145317, 
Hviezdoslavova 4; Novomestský SUPERBIKER, 
IČO: 42282314, Zelená č. 2; Občianske združenie 
„Srdiečka“ pri Materskej škole Hollého 3, IČO: 
42145554, Materská škola Hollého 3; Občianske 
združenie chorých a zdravotne znevýhodnených 
občanov, IČO: 42281466, Tematínska 23; Občian-
ske združenie na podporu športu - mladší žiaci 
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50089200, Brigád-
nická 11; OZ Centrum Santosha, IČO: 48484911, 
Javorinská 10; OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové 
Mesto nad Váhom, IČO: 42272815, Ul. Kollára 3; 
Projekt Slamka, IČO: 42377226, Dr. I. Markoviča 
7; RDA – športovo-strelecký klub, IČO: 42280281, 
Trenčianska 1885/27; Rodičovské združenie pri IV. 
Základnej škole, IČO: 173196170188, Odborár-
ska ul.; Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
IČO: 173196170246, Dibrovova 13; Rodičovské 
združenie pri Základnej škole na ul. kpt. Nálepku 
č. 12 v Novom Meste nad Váhom, IČO: 36120367, 
Základná škola ul. kpt. Nálepku č. 12;

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej 
škole, IČO: 173196170589, Štúrova č. 590/31;

Rodinné centrum Manna, IČO: 42018803, 
J. Gábriša 2; Slovenská asociácia dodávateľov 
a užívateľov vojenských komunikačných a in-
formačných systémov AFCEA, IČO: 36131253, 

PRIJÍMATELIA DVOCH PERCENT Z DANE
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Bzinská 1; Slovenská rada rodičovských združení 
Rodičovské združenie pri Bilingválnom slovensko - 
španielskom gymnáziu, IČO: 173196170747, Štú-
rova ul. 2590/31A; Slovenská rada rodičovských 
združení Rodičovské združenie pri Materskej ško-
le, IČO: 173196170259, Poľovnícka 12; Slovenská 
rada rodičovských združení Rodičovské združenie 
pri Materskej škole, IČO: 173196170760, Hur-
banova 6; Slovenská rada rodičovských združení 
Rodičovské združenie pri Materskej škole, IČO: 
173196171313, Hviezdoslavova 2; Slovenská rada 
rodičovských združení Rodičovské združenie pri 
Základnej škole, IČO: 173196170275, Tematín-
ska ul. 2092; Slovenská rada rodičovských zdru-
žení Rodičovské združenie pri Základnej škole sv. 
Jozefa, IČO: 173196170851, Klčové 87; Sloven-
ský skauting, 15. zbor Javorina Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 36120511, Partizánska č. 371/1; 
SLUHA, IČO: 42020395, Čulenova 2338/21; 
Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Nové 
Mesto nad Váhom, IČO: 34015647, 1. mája 21; 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v No-
vom Meste nad Váhom, IČO: 42013607, Kollára č. 
3; Spolok dychová hudba BUČKOVANKA, IČO: 
35593105, Športová 30; SRRZ - RZ pri Strednej 
odbornej škole, IČO: 173196170269, Piešťanská 
2262/80; SRRZ - RZ pri Gymnáziu M.R. Štefáni-
ka Nové Mesto nad Váhom, IČO: 173196171063, 
Športová 41; SRRZ-RZ pri Materskej škole, IČO: 
173196170955, J. Kollára 25; STREET TEAM, 
IČO: 42273277, J. Kollára 351/22; Športovo stre-

lecký klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 42281130, 
Poľovnícka 8; Športový klub Sokol Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 42374421, Odborárska ul. č. 10; Te-
lovýchovná jednota RIO team Nové Mesto nad Vá-
hom, IČO: 42018404, Záhradná 1; Tenisový klub 
„KLIMATECH“ Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
31201326, Piešťanská 55; Tenisový klub Zelená 
Voda, IČO: 42018595, Izbická 29; TK NOVÁ GE-
NERÁCIA, IČO: 42145741, Sasinkova č.545/21; 
ÚTULOK „NÁDEJ“ pre opustených a týraných 
psíkov, IČO: 36123072, Klčové 41; VIDLOMET, 
IČO: 42016550, Hviezdoslavova 22; Volejbalo-
vý klub Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34005668, 
Javorinská 19; Združenie rodičov a priateľov pri 
Centre voľného času Nové Mesto nad Váhom (RZ 
pri CVČ), IČO: 42144761, Štúrova 31; Združenie 
rodičov pri Strednej odbornej škole, Bzinská 11, 
Nové Mesto na Váhom, IČO: 42147590, Bzinská 
11; Život s dúhou v srdci, IČO: 42282110, Berno-
lákova 14/604.

Neinvestičný fond: „ZDRAVIE V NÚDZI 
n.f.“, IČO: 36119351, Štefánikova č.1;

Neziskové organizácie poskytujúce všeobec-
ne prospešné služby: Považská akadémia vzdelá-
vania n.o., IČO: 36119172, Trenčianska 1880/20; 
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o., IČO: 
45734445, Hviezdoslavova 36;

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej 
spoločnosti: KONGREGÁCIA ŠKOLSKÝCH 
SESTIER DE NOTRE DAME, IČO: 00677574, 
Klčové 87.

V technických dielňach novomestských zák-
ladných škôl (ZŠ) sa vyučuje s programovateľnými 
stavebnicami a náradím. Tie v rámci projektu Hr-
dina remesla a podpory výučby polytechnických 
predmetov koncom januára riaditeľom škôl osobne 
odovzdal predseda TSK Jaroslav Baška.

„Každá ZŠ môže prejaviť záujem o zabezpeče-
nie technických pomôcok; notebooku a strojárskych, 
programovateľných či elektrikárskych stavebníc 
alebo pracovného náradia. TSK dokáže ZŠ vyjsť 
v ústrety a pomôcť im s vybavením pomôcok,“ vysvet-
lil župan J. Baška jeden so spôsobov, ktorým TSK 
podporuje odborné vzdelávanie a polytechnizáciu 
na ZŠ. Pomôcky sú určené na rozvoj manuálnych 
zručností žiakov II. st. ZŠ.

Doteraz sa pomôcky z krajského rozpočtu 
odovzdali celkovo štrnástim ZŠ v kraji, koncom ja-
nuára k nim pribudli aj tri novomestské. Podpora 
polytechnického vyučovania má byť jednou z ciest, 
ktorá má žiakov doviesť k rozhodnutiu študovať na 

stredných odborných školách, ktoré ich dokážu vy-
učiť remeslu a spraviť ich žiaducimi pre trh práce. 
ZŠ na Tematínskej ul. si podobne ako ZŠ na Ul. 
kpt. Nálepku pre žiakov vybrala okrem notebooku 
stavebnice Merkur. Športovo zameraná ZŠ na Od-
borárskej ul. dala prednosť pracovnému náradiu. 
Škola za minulý školský rok obsadila podľa rebríč-
ka INEKO v rámci kraja výborné 2. miesto.

Zriaďovateľom spomínaných ZŠ je Mesto 
Nové Mesto nad Váhom. V spoločnosti jeho pri-
mátora a zároveň vicežupana TSK J. Trstenského si 
predseda TSK J. Baška prezrel priestory všetkých 
troch škôl vrátané dielní a tried určených na tech-
nické vyučovanie.

Medzi školami, ktorým boli odovzdané učeb-
né pomôcky v rámci podpory polytechnizácie, sú 
o. i. i ZŠ Hurbanova v Starej Turej, SŠ sv. Jozefa 
v Novom Meste nad Váhom a v súčasnosti aj ZŠ na 
Tematínskej ul., ZŠ na Odborárskej ul. a ZŠ na Ul. 
kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom.            -vr- 

PRE POLYTECHNIZÁCIU VÝUČBY NA ŠKOLÁCH
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(Dokončenie z minulého čísla.)
Hodnota vkladu vráteného v rozpore so zákazom vrátenia vkladu sa musí spoločnosti podľa 

zásad o bezdôvodnom obohatení vrátiť späť, a to v rozsahu rozdielu medzi protiplnením skutočne 
poskytnutým a protiplnením, ktoré by bolo poskytnuté ako primerané. Splnenie povinnosti vrátiť 
plnenie poskytnuté v rozpore so zákazom vrátenia vkladu nemôže spoločnosť odpustiť a štatutárny 
orgán je povinný ju vymáhať. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase vrátenia 
vkladu v rozpore so zákazom, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie späť. Spolu s nimi ručia 
tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vráte-
nie vkladu späť neuplatňovala, a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli, alebo 
mohli vedieť. Ručenie vzniká voči spoločnosti a voči veriteľom spoločnosti.

Ručenie voči veriteľom spoločnosti zaniká vrátením hodnoty vkladu späť spoločnosti. Ak sa ne-
preukáže opak, predpokladá sa, že plnenie poskytnuté spoločnosťou bez primeraného protiplnenia 
osobe, pri ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod, bolo vrátením vkladu niektorému zo 
spoločníkov spoločnosti.

Na záver považujeme za vhodné pre komplexnosť uviesť defi níciu spoločnosti - dlžníka - v úpad-
ku podľa zákona č. 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a povinnosti dlžníka, ktorý je 
podľa tohto zákona v úpadku.

Dlžník (v našom prípade spoločnosť) je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. 
Platobne neschopný je dlžník v prípade, ak nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva 
peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schop-
nosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie 
konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné 
vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou súdu na preukázanie svojej 
platobnej schopnosti, predpokladá sa, že je platobne neschopný.

Platobne neschopný je tiež dlžník, ktorý je povinný viesť účtovníctvo, ak má viac ako jedného 
veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov 
a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý 
má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, 
prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky 
okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podni-
ku pokračovať. Taktiež sa predpokladá, že je dlžník v úpadku, ak podá návrh na vyhlásenie konkurzu. 
Treba brať na vedomie, že dlžník, ktorý je v predĺžení, je povinný do tridsiatich dní, odkedy sa o tom 
dozvedel, alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť, podať na príslušný súd návrh 
na vyhlásenie konkurzu.                                                                                     JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka 

SPOLOČNOSŤ V KRÍZE (III.)

Mesiac marec už tradične a dlho-
dobo patrí knihám a čítaniu. Samo-
zrejme, aj v Mestskej knižnici Ľ. V. 
Riznera v Novom Meste nad Váhom 
pripravujeme podujatia, ktoré majú predstaviť 
knižnicu nielen ako zdroj informácií, ale aj ako 
miesto, kde sa dá príjemne stráviť voľný čas.

Pre najmenšie deti sme ako novinku pri-
pravili zábavnú súťaž Hádajte, kto sa stratil 
v rozprávkovom lese, pre staršie deti obľúbený 
súťažno-zábavný literárny kvíz o autoroch a ich 
dielach Kto? Kde? Čo?. Nezabúdame ani na 

tradičné formáty, ako sú informačné 
besedy, besedy o regionálnych spisova-
teľoch či hovorené bibliografi e o kniž-
ných novinkách.

Zároveň v rámci Týždňa slovenských 
knižníc v dňoch 13. – 19. marca pod spoloč-
ným mottom Knižnice pre všetkých môžu naši 
používatelia vrátiť upomínané dokumenty bez 
sankčných poplatkov a noví používatelia majú 
možnosť zaevidovať sa do knižnice zdarma.

Marta Stuparičová, 
vedúca MsK Ľ. V. Riznera

MESIAC KNIHY V KNIŽNICI
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V znamení popola
Kozmetický priemysel bohato zarába na celej planéte. Dalo by 

sa povedať, že toto odvetvie profi tuje na zaujímavej veci - na túžbe 
človeka zahladiť na sebe stopy starnutia. Takže kozmetika ako ce-
losvetový maskovací manéver?

Pravdaže, nechceme sa po-
minúť. Chceme žiť, a to dlho! 
A zdá sa, že v dnešnej postmo-
dernej dobe okrem poctivého 
lekára, ziskuchtivej poisťovne 
a pohrebnej služby sa vás už 
nikto v civilnom svete neopová-
ži upozorňovať na smrť – azda 
i preto ju dnes Cirkev pripomína 
drsným symbolom. Znak popo-
la na čelách starých i mladých, 
chorých i športovcov, na čelách 
skúsenosťami zvráskavených 
i na hladučkých čielkach bato-
liat… Popol ako pripomienka 
našej krehkosti, pominuteľnosti, 
neistoty hmotných vecí. Symbol 
odumretia. Ale zároveň i znak 
viery v nesmrteľnosť duše a v bu-
dúcnosť, kde život nad smrťou 
zvíťazí. Smrť je vstup do defi ni-
tívnej zóny večnosti a treba sa 
na ňu múdro pripraviť. Mnohí 
nevedia, že na Popolcovú stredu 
sme poznačení popolom, ktorý 
sa získava zo spálených rato-
lestí z vlaňajšej Kvetnej nedele 
a pripomína pominuteľnosť po-
zemskej slávy. Medzi Hosanna 
a Ukrižuj ho! prebehlo tak málo 
času…

Zaujímavé: na jar všetko 
v prírode raší a my si sypeme 
popol na hlavu! Ale to preto, aby 

vypučala v duši nádej na spásu. 
Z pokánia má vyrásť nový, ra-
dostný život. Dáva ho Boh. Ži-
vot, ktorý povstáva „z popola“ 
našej pokory a kajúcnosti. Potre-
bujeme sa trochu otriasť, lebo, 
priznajme si, prízemné túžby nás 
mocne sputnávajú.

Kúsok svetla do pôstu nám 
môže darovať aj táto správa:

Najstaršia rehoľníčka na sve-
te, kamiliánka Candida Bellotti, 
ktorá oslávila svoje 107. narode-
niny, sa stretla so žurnalistami, 
ktorí boli zvedaví na príbeh tohto 
storočného duchovného povo-
lania. Sestra Candida 
odpovedala na všetky 
otázky rýchlo a bystro 
a prekvapila všetkých 
svojím živým duchom 
a ľudskou sympatiou.

„Za viac ako 80 
rokov rehoľného života 
som svoju voľbu nikdy 

neoľutovala,“ prezradila sestra. 
„Iba ten, kto pozná radosť z pri-
blíženia sa k Pánovi, dokáže po-
chopiť, ako prebohatá a obrovská 
je jeho láska k nám a koľko pokoja 
on zanechá v srdci.“

Na otázku o tajomstve jej dl-
hého života odpovedala: „Človek 
musí počúvať hlas Krista a vždy 
sa podriadiť jeho vôli. Celý môj 
život som mala vždy myšlienku: 
Kam ma Pán postaví, tam je to 
správne, tam je moje miesto.“

Najlepšou kozmetikou pro-
ti starnutiu je teda intenzívny 
život s Kristom. Tých štyridsať 
dní v znamení popola je cestou 
k hlbokej veľkonočnej radosti. 
Nepremárnime ich!

Blažej Čaputa, 
dekan 

Z ĽUDOVÝCH MISIÍ
Pod vedením redemtoristu pátra Micha-

la Zamkovského (na foto) sa v rímskokato-
líckej farnosti v našom meste po 21 rokoch 
opäť uskutočnili ľudové misie.

Do farnosti prišli redemptoristi na po-
zvanie dekana – farára B. Čaputu. Misie 
trvali osem dní. Témy, o ktorých misionári 
milosrdenstva rozprávali, sú vždy tie isté, len 
jazyk prispôsobili prostrediu, v ktorom práve 
pôsobili. Celé misie boli snahou priniesť Božie milosrdenstvo až 
tak hmatateľne, že sa ho ľudia mohli dotknúť.

Témami misijných kázní boli napr. hriech, obrátenie, spoveď, 
viera, eucharistia, utrpenie, láska, modlitba a i. Súčasťou misií boli 
aj spovede veriacich.

Ľudové misie v našom meste pomohli ľuďom zastaviť sa 
v dnešnom zhone a zamyslieť sa nad tým, čo je podstatné v živote 
a získať odpovede na otázky: Odkiaľ som? Kam idem? Čo mi pri-
náša pokoj a radosť do života? Aký je zmysel života?                          -r-
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PROGRAMY MsKS

marec 2017

PREDNÁŠKA

VÝCHOVNÝ KONCERT

VEČERNÝ KONCERT KPH

SÚZVUK: IGI BREZO -  MAĽBY
JANKO LEHOTSKÝ -  ARTEFAKTY

HS PREMENY

Do 24. marca vo výstavnej sieni MsKS si 
môžete pozrieť výstavu Súzvuk. S maľbami 
sa prezentuje výtvarník Igi Brezo, artefakty 
vystavuje hudobník, spevák a skladateľ Janko 
Lehotský.

31. marca o 18,00 h vo výstavnej  sieni 
MsKS sa uskutoční koncert HS Premeny pô-
sobiacej pri MsKS v Novom Meste nad Váhom.

VÝSTAVA

10. marca o 19,30 h vo výstavnej sieni MsKS 
sa  uskutoční prednáška:  Materializácia cieľov – 
prečo to nejde tak ľahko? s Mgr. Petrom Vlady-
kom, ktorý sa vyše 20 rokov zameriava na prácu 
s pravou mozgovou hemisférou, technikou zapa-
mätania, komunikáciou a rozvojom kreativity. 

Prednášku usporadúvajú MsKS a Spoloč-
nosť Joga v dennom živote, pobočka Nové Mesto 
nad Váhom.

17. marca o 8,30 a 10,30 h sa v sále MsKS 
uskutoční pre žiakov ZŠ program Putovanie za 
Chaplinom. Ide o unikátny výchovný koncert, 
jediný svojho druhu v Európe.

Jeho súčasťou je premietanie nemej gro-
tesky Ch. Chaplina so živým sprievodom dobovo 
štýlovej hudby - ragtime.

28. marca o 18,00 h  sa vo výstavnej  sieni 
MsKS uskutoční posledný koncert  jarného abo-
nentného cyklu. V husľovom recitáli účinkujú: 
Farhad  ASHUMOV – husle  (Azerbajdžan), 
Viera  BARTOŠOVÁ – klavír  a Ulrich  UL-
MANN – umelecké slovo.

 Na  koncerte odznejú skladby autorov: 
Ludwig van Beethoven, Kara  Karajev, Heinrich 
Wilhelm Ernst a  Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič.

BEZPLATNÁ
PRÁVNA PORADŇA

MsÚ v Novom Meste nad Váhom v spolu-
práci s AK JUDr. A. Ručkayovej z Ul. Inoveckej 
8  pokračuje v projekte Bezplatnej právnej po-
radne. Najbližšie termíny stretnutia s advoká-
tom sú 9.  a 30. marca  o 17,00 h v MsKS.

GALAVEČER S HS TREND 
A JEJ HOSŤAMI

30. marca o 18,00 h sa  uskutoční v sále  
MsKS GALAVEČER S HS TREND A JEJ 
HOSŤAMI. Okrem novomestskej skupiny sa 
diváci môžu tešiť na vystúpenia Lenky a Evky 
Bacmaňákových, HS Profi l, HS Orions, Milana 
Perného a Mareka Dragúňa, speváckeho  súboru 
Čatajan, Roba Schalera a Vladimíra Filipa.

 Vstupenky po 8 € si môžete  zakúpiť online 
na: www.msks.sk  alebo v pokladni MsKS, č. tel. 
032/2856921.



Janko  Lehotský síce začal vernisáž skladbou 
Prázdny rám, ale  výstavná sieň  bola plná obrazov 
malieb  Igi Breza a artefaktov tohto legendárneho  
hudobníka, speváka a skladateľa. So záujmom si ich 
pozreli účastníci vernisáže 17. februára (na  sním-
kach Mgr. Viliama Poláka)  a neskôr i ďalší návštev-
níci výstavnej siene MsKS, ktorí tak môžu spraviť  
do 24. marca.

SÚZVUK  IGI BREZA A JANKA LEHOTSKÉHO

Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
                       18,30 h cvičenie pre ženy
                                                            MsKS
Streda      17,00 h a 18,15 h joga
                      18,30 h cvičenie pre ženy
                                                            MsKS
Štvrtok 16,15 a 18,00 h        joga

KURZY V MARCI

KLUBY V MARCI
Pondelok Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci
14. 3. od 12,30 - 17,30 h
Klub altern. medicíny - p. J. Dedík
Streda 8. 3. o 14,00 h
OZ G35 – Klub chorých na SM
Štvrtok od 18,00 h – Klub fi latelistov
Každý párny štvrtok od 16,00 h – A klub

kurátor výstavy I.Matulík

J. Lehotský a I. Brezo (vpravo)

Ing. arch. P. Mrázek a J. Lehotský
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w w w. katkatours.skw w w. katkatours.sk

Po - Pia 
 5:30 - 18:00 h        

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

*Ponúkame  kompletné murárske práce. Rýchlo a lacno – partia z Oravy.
Kontakt: 0940 727 818.

FIRMA NIKOL ponúka  profesionálne služby

ČISTENIE PERIA, VÝROBA PAPLÓNOV, VANKÚŠOV A VANKÚŠIKOV
Považany pri kultúrnom dome

Kontakt: 0908 129 923, 0944 959 355
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Rod Hurbanovcov pochádzal zo Sobotišťa, kde najstar-
šie zistený člen rodu Ján sa narodil v r. 1700 a bol mlynárom. 
J. M. Hurban sa narodil 29. marca 1817 jeho vnukovi, Pavlovi, 
ktorý bol v Beckove evanjelickým farárom. Pokrstený bol ako 
Jozef Ľudovít.

Pod ruinami Beckovské-
ho hradu a v okolí čarokrásnej 
prírody začal Jozef Ľudovít 
spoznávať svet. Najskôr sa učil 
u svojho otca a neskôr študoval 
na trenčianskej evanjelickej 
škole, na ktorú však nemal pek-
né spomienky a kriticky sa vy-
jadroval k jej úrovni. Nemohla 
byť však až taká slabá, pretože 
na nej študoval ďalší velikán tej 
doby František Palacký.

V r. 1830 odišiel J. M. 
Hurban študovať na bratislav-
ské evanjelické lýceum. O rok 
neskôr sa jeho rodičia presťa-
hovali z Beckova do Čachtíc, 
pretože Pavol Hurban sa vzdal 
kvôli chorobe kňazského úra-
du a v r. 1833 zomrel. O rok 
neskôr zomrela aj jeho manžel-
ka. V Bratislave sa J. Ľ. Hurban 
zoznámil s Ľudovítom Štúrom 
a nadchol sa pre národné zále-
žitosti Slovákov. Pri známom 
výstupe 24. apríla 1836 na De-
vín prijal krstné meno Miloslav 
a prisahal „živ pravde Božej 
a národu“.

Po štúdiách bol vysvätený 
na evanjelického kňaza augs-
burského vyznania. Najskôr 
pôsobil v Brezovej pod Brad-
lom ako kaplán a od r. 1843 
ako farár v Hlbokom až do 
smrti. Zamiloval sa do krásnej 
a vzdelanej Aničky Jurkovi-
čovej. Začala sa veľká láska, 
ktorá trvala celý ich život. Dňa 
7. októbra 1845 sa zosobášili 
v Sobotišti, odkiaľ pochádzal 
rod Hurbanovcov. Sobášiacim 
kňazom bol Karol Štúr, starší 
brat Ľudovíta Štúra.

V mnohostrannej činnosti 

J. M. Hurbana sa vykryšta-
lizovali tri najvýznamnejšie 
ohniská, ktoré sa navzájom 
prelínali: rodina, cirkevný zbor 
a práca pre národ.

Hurbanova činnosť bola 
neúnavná. S manželkou vytvo-
rili harmonickú rodinu. Spolu 
mali deväť detí, z ktorých šesť 
sa dožilo dospelého veku. Me-
dzi nimi vynikol spisovateľ, 
literárny vedec, politik a orga-
nizátor národného hnutia Sve-
tozár Miloslav Hurban. Aj na-
priek mnohým problémom, 
strastiam vytvorila manželka 
J. M. Hurbanovi pokojné ro-
dinné zázemie pre jeho tvorbu 
a bola mu veľkou oporou. Táto 
výnimočná žena celý život bo-
jovala proti predsudkom a po-
verám.

J. M. Hurban veľmi aktív-
ne pracoval pre svoj cirkevný 
zbor. Snažil sa vzdelávať svo-
jich farníkov, napísal pre nich 
katechizmus, pôsobil ako su-
perintendent slovenskej evan-
jelickej patentálnej cirkvi, atď. 
Zameral sa tiež na pliagu vte-
dajšej spoločnosti - alkoholiz-
mus a podporu spolkov striez-
livosti. O tomto Hurbanovom 
snažení by sa dali popísať de-
siatky strán.

Najdôležitejším ohniskom 
práce J. M. Hurbana však bola 
práca pre národ. Písal knihy, 
redigoval články, stal sa redak-
torom časopisov, bojoval proti 
alkoholizmu a predovšetkým 
za povznesenie slovenského 
národa.

Jeho vystúpenie v revo-
lučných rokoch 1848 - 1849, 

úloha prvého predsedu Slo-
venskej národnej rady, orga-
nizácia ozbrojených výprav 
slovenských dobrovoľníkov… 
Hurbanova práca pre sloven-
ský národ neutíchala ani v po-
sledných rokoch jeho života. 
Podobne ako mnohých sloven-
ských národovcov aj jeho pre 
politické názory väznili. Hur-
ban zomrel 21. februára 1888 
v Hlbokom.

Dňa 19. marca bude v Bec-
kove slávnostne otvorená 
reexpozícia výstavy z r. 2007 
približujúca život a dielo J. M. 
Hurbana, ktorý zanechal po 
sebe hlbokú ryhu. Odkázal 
dnešnej spoločnosti spomína-
né ohniská: rodinu, zbor a slo-
venský národ. Všetky tri sa spá-
jajú do jedného bodu ukazujúc, 
čo sú pravé hodnoty. Výstava 
približuje nielen Hurbana ako 
beckovského rodáka, ale tiež 
jeho vzťah k okolitým mestám 
a obciam – Čachticiam, Kálni-
ci, Novému Mestu nad Váhom, 
Trenčínu a iným. Hurbanove 
dielo je ešte i dnes mnohými 
myšlienkami aktuálne a uka-
zuje nám smer.

PhDr. ThMgr. L. Bernát, CSc.
Trenčianske múzeum 

v Trenčíne 

K 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana



15

SuperTanec 7. marca o 17,00 h vstúpi do 
svojho druhého kola národnými tancami. Se-
dem tanečníkov, ktorí do neho postúpili z úvod-
ného kola, bude na pódiu mestského kultúrneho 
strediska tancovať dve choreografi e. Prvá bude 
pozostávať z nášho slovenského folklóru (Myja-
va, Podolie, Bošáca, Lieskové) a druhá z tancov 
iných národov (Hawai, Orient, Afrika, Rusko, 

Ukrajina, rómske tance, Latinská Amerika).
Aj v tomto kole skončia dvaja súťažiaci 

s najnižším počtom hlasov od divákov a poroty. 
Avšak ani táto dvojica, podobne ako tanečníci 
Šimon Kuba a Vanesa Foltánová, s ktorými sme 
sa rozlúčili v 1. kole, sa úplne nestratia z očí divá-
kov. Budú vystupovať v spoločných choreografi -
ách i v programe počas prestávok.                       -jh-

Prvého marca je Popolcová 
streda, prvý deň 40 - dňového 
pôstneho obdobia, ktorý urobí 
bodku za fašiangami, obdo-
bím zábav, plesov, svadieb…
Po Škaredej strede, ako sa tiež 
Popolcová streda nazýva, sa už 
neorganizujú žiadne zábavy 
a podľa kresťanských tradícií 

sa má človek v tomto období 
pripravovať na jeden z najdôle-
žitejších sviatkov roka – Veľkú 
noc.

Popolcová streda je v rím-
skokatolíckom liturgickom 
kalendári prvý deň pôstneho 
obdobia. Nasleduje štyridsať-
dňový pôst spolu so šiestimi 

nedeľami. Keďže nedeľa sa do 
pôstneho obdobia nezapočíta-
va, z časového hľadiska Popol-
cová streda pripadá na 46. deň 
pred Veľkonočnou nedeľou.

Pre každý rok platí iný dá-
tum Veľkej noci, čo ovplyvňuje 
aj stanovenie dátumu Popolco-
vej stredy.

… z Novomestského okresu pochádza dr-
žiteľka ocenenia Vidiecka žena – Líderka 2016 
v oblasti remesiel? Stala sa ňou odborníčka na 
paličkovanú čipku p. Mária Mizeráková z Po-
bedima. Ukážky jej výroby za bohatého záujmu 
verejnosti predviedla na medzinárodnom veľtr-
hu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bra-
tislave, kde sa premiérovo prezentovala krajská 
organizácia cestovného ruchu Trenčín región. 

SuperTanec v národnom duchu

Popolcovou stredou sa začína pôst

Viete o tom, že…

OSOBNOSTI MARCA
Miroslav HOCHMAN (4. 4. 1939 – 

2. 3. 2012) – umelecký rezbár. Spolutvorca 
najväčšieho slovenského ľudového betlehema. 
Narodil sa v Oseku u Rokycan. Nové Mesto nad 
Váhom: pôsobenie, úmrtie – 5. výročie úmrtia;

Ignác HÁČEK (1828 - 5. 3. 1902) - karto-
graf. Zomrel v Budapešti.

Nové Mesto nad Váhom: rodák - 115. výro-
čie úmrtia;

Ján Baptista PIEŠŤANSKÝ (6. 3. 1722 
- 1775) – katolícky kňaz - jezuita, pedagóg. 
Zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad Váhom: 
rodák - 295. výročie narodenia;

Kornel ĎURANA (29. 4. 1905 – 
9. 3. 1967) – matematik, pedagóg. Autor učeb-
níc. Narodil sa v Kysuckom Novom Meste. 
Zomrel v Trenčíne. Nové Mesto nad Váhom: 
pôsobenie – 50. výročie úmrtia;

Andrej GOLIAŠ (10. 3. 1937 – 
7. 10. 2013) – sochár, medailér. Narodil sa v Ku-
číne. Žil a zomrel v Bratislave. Nové Mesto nad 
Váhom: pôsobenie – 80. výročie narodenia;

Eva HARMADYOVÁ (29. 3. 1962) – so-
chárka. Narodila sa v Trenčíne. Nové Mesto 
nad Váhom: štúdium, pôsobenie – 55. výročie 
narodenia.
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Ste vyčerpaní, bolieva vás hlava a máte pocit, že sa vám nič 
nechce? To všetko môžu byť symptómy jarnej únavy. Ako s ňou 
zatočiť?

Vhodné je organizmus 
naštartovať stravou. Ak ste 
nekonzumovali vitamíny po-
čas zimy, môžete ich mať ne-
dostatok. Osožné je siahnuť 
najmä po zelenine a ovocí. 
Šaláty z čerstvej zeleniny sú 
základ. Vyhnite sa mastným 
jedlám, ktoré by vás po obe-
de doslova omráčili. Vymeň-
te údené či mastné mäso za 
chudšie biele, napr. kuracie 
či morčacie. Dodržujte pitný 
režim, vyhýbajte sa sladkým 
sýteným nápojom, stavte na 
čistú vodu, minerálky s nízkym 
obsahom sodíka či riedené 
džúsy. Skúste osviežujúci ná-
poj: 1 lyžička medu, šťava z po-
lovice citróna rozmiešané v 2 
dl vody. Začnite jarnou očistou 
organizmu a doprajte si aj krát-
ku detoxikačnú kúru, skúste 
napr. ovocný či zeleninový deň. 
Snažte sa obmedziť pitie kávy 

a alkoholu na minimum.
Počas jarných mesiacov 

odporúčame radšej športovať 
v prírode ako vo fi tku či telo-
cvični. Vonku je telo aktívnej-
šie vďaka kyslíku a slnku, kedy 
prijímame energiu zvonka. 
Keď teplota vystúpi nad 10 °C, 
dá sa v pohode športovať no 
potrebné je vhodné oblečenie, 
takisto pevná obuv. Vyskúšať 
môžete mestské workoutové 
ihriská.

Ak nie ste športový typ, 
stavte aspoň na prechádzky, aj 
pol hodiny raz týždenne vám 
pomôže cítiť sa lepšie. Skúste 
tzv. indiánsky beh - beh strie-
daný s chôdzou. Pobyt na čer-
stvom vzduchu vám zároveň 
príjemne „prevetrá“ hlavu. Ak 
je to možné, čo najviac cho-
dievajte pešo, napr. do práce 
a z práce.

Je pravda, že mnohí sú 

v týchto dňoch citlivejší a poci-
ťujú únavu. Keď je človek ráno 
rozladený, mal by si premys-
lieť, čo ho cez deň čaká a naplá-
novať si povinnosti tak, aby ich 
zvládol. Ak pociťujeme únavu 
dlhodobo, treba vyhľadať le-
kára, pretože sa za tým môžu 
skrývať aj rôzne zdravotné 
problémy. Doprajte si kvalitný 
spánok. Optimálne je spať 7 - 
8 hodín denne. Vyhľadávajte 
nové zážitky, choďte na výlet, 
do kina alebo sa stretnite so 
svojimi priateľmi. Pristupujte 
k životu pozitívne.

V tomto období mnohí 
siahajú po prípravkoch na jar-
nú očistu a detoxikáciu, ktoré 
nájdu v obchodoch so zdravou 
výživou a v lekárňach. Iní vsa-
dia na silu a účinky byliniek 
a zdravého stravovania s doda-
ním telu potrebných vitamínov. 
Životabudičom je aj jarné sln-
ko, ktoré nás dokáže správne 
naladiť a odohnať pochmúrnu 
náladu i únavu. 

Zdroj: internet

Zatočte s jarnou únavou!

*V súčasnosti stále trvajúce 40. výročie KPH pri MsKS v Novom Meste nad Váhom (do októbra 
2017) si pripomenieme vzácnou fotografi ou spred dvoch desaťročí, kedy KPH oslavovalo 20. výro-
čie svojho vzniku. Pozvanie naň prijala niekdajšia riaditeľka Domu osvety A. Krúpová, ktorá v roku 
1976 spolu s riaditeľom ĽŠU V. Rehorom povedali áno myšlienke KPH v našom meste.

Snímka zachytáva U. Ulmanna, ktorý dodnes umeleckým slovom sprevádza koncerty vážnej 
hudby v našom meste, pri gratulácii s kyti-
cou vtedy už bývalej riaditeľke stánku kul-
túry A. Krúpovej k jubileu KPH. Vedľa nej 
v prvom rade sedia (zľava) Ing. J. Varta, 
vtedy primátor nášho mesta a V. Struhá-
riková - Lehutová, v tom čase už 20 rokov 
vo funkcii predsedníčky KPH pri MsKS 
v Novom Meste nad Váhom.

Na jubilejnom koncerte účinkovali: 
I. Kirilová – mezzosoprán, G. Ovsepian – 
tenor s klavírnym sprievodom J. Salaya. 
Umelecké slovo mal už spomínaný U. Ul-
mann.
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Vždy, keď sme sa chystali vy-
raziť na kúpalisko, dostal som od 
mamky pridelenú úlohu. Kúpiť 
desať dekov tresky a desať dekov 
vlašského šalátu. Len tak v tre-
nírkach, v ktorých som prakticky 
pobehoval celý deň, som si to šinul 
popod evanjelický kostol, popri 
Vámošových vile okolo parkovis-
ka nachádzajúceho sa dnes pred 
Ludoprintom, lenže vtedy sa tam 
za sebou tiahol rad dvorov plných 
kriku, života, rozvešaného prádla 
a neraz aj zvady ako v talianskych 
fi lmoch. V jednom z tých dvorov 
bývala početná rodina Horákov-
cov. Neviem, koľko bolo chlapcov 
a koľko dievčat, ale tu, pod ich 
otvorenými oknami, som často 
strácal pojem o čase, pretože ma 
namieste priklincovala ich rodin-
ná hudobná produkcia. Starý pán 
Horák svojím hudobným talen-
tom a obdivom ku vtedy nesmier-
ne populárnej skupine Kučerov-
cov zapájal pravidelne domácich 
k rodinným koncertom, kde každý 
na niečo hral a spieval. Od tých 
najväčších až po tých najmenších. 
A tak som tam stál pod oknom 
a počúval. Oléo Cangasiéro… Tú 
solotú… Melódie očarujúce ne-
známou exotikou… Cítil som ich 
radosť, pohodu, schopnosť tešiť 
sa z každej voľnej chvíle a baviť sa 
sami sebou.

Mamka už mala doma poba-
lené kapse, uteráky, deky, gumové 
čiapky, otec navlečené plavky a ča-
kali na tú tresku. Ja som stál pred 
otvoreným oknom Horákovcov 
a nemohol sa odtrhnúť. Na veži 
evanjelického kostola začalo od-
bíjať pravé poludnie a mňa akoby 
niekto kopol do zadku. - Ježiš!!! 
Treska…! Ryba sa nachádzala na 
rohu námestia hneď oproti hudob-
nej škole, a tak sa tam navzájom 
pekne harmonicky miešali pachy 
tohto obchodu s etudami a stup-

nicami, na ktorých si nešťastní 
hudobníci celé hodiny lámali prsty. 
Nebol to vlastne celkom obchod, 
ale niečo medzi. Medzi mliečnym 
barom na kyselo, reštauráciou, 
bufetom, vývarovňou či pivným 
šenkom. Na široko - ďaleko ste 
mohli začuchať kyselkavú, slano 
- korenistú vôňu zavináčov, harin-
gov, údenáčov, gulášovej polievky, 
točeného piva a všetkého možného 
k tomu. Dalo sa v nej sedieť za ma-
lými okrúhlymi stolíkmi a kovové 
zábradlie ju delilo na dve časti. 
Na jednej strane predávali šaláty 
a ryby vo všetkých podobách, na 
druhej polievky, teplé jedlá, pivo, 
víno, ale i malinovky, čaj a kávu. 
Vždy, keď som vošiel dovnútra, 
dostal som chuť takmer na všetko, 
čo tam mali. Často sa tu zdržia-
vali notorickí pivári i alkoholici, 
pretože v tejto takpovediac ľudovej 
jedálni sa dalo lacno najesť, ale 
najmä napiť. A tak razantná pani 
Verešová neraz milého podčičo-
reného zákazníka, čo už nevedel, 
kedy prestať, chytila za límec a bez 
pardonu ho vyrazila von. Bože! 
Ale v tej chvíli ešte stále nemám tú 
tresku! Robili sme to tak. Mamka 
kúpila šesť - sedem žemieľ, rozkro-
jila ich, natrela maslom a do vnút-
ra každej dala trochu vlašáku ale-
bo tresky. No tak - aby tam akože 
niečo bolo. Vymočený a vyhladova-
ný by som ich bol všetky pojedol aj 
sám. Takže takto sme to praktizo-
vali pravidelne, lebo na vojenskom 
kúpalisku sme boli varení pečení.

Nuž a tak som aj teraz ko-
nečne pelášil s tým nákupom do-
mov. - Kristove rany!!! Už hodi-
nu tu sedíme a čakáme na pána 
veľkomožného. Teba tak poslať 
po smrť! - Otec na mne používal 
stredne veľkú varechu, no pre krát-
kosť času sa to tentoraz obišlo bez 
môjho revu. Boli podráždení, lebo 
prísť neskoro na kúpalisko v taký 

krásny horúci deň, keď z každého 
vonku kvapkal pot, znamenalo 
prísť o naše pravidelne vyáren-
dované fl eky. Stratiť možnosť 
rozprestrieť deku na tráve blízo 
kamenného vodovodu, kde sme si 
zarábali šumienku a bolo poho-
dlne vidieť na všetky strany. Ale 
najmä do bazénu, v ktorom ma 
mamka mohla pravidelne kontro-
lovať a pri tom popíjať kávu s tetou 
Fridou a bezstarostne klebetiť. 
Nabalení, spotení, doterigali sme 
sa do toho raja výskotu, skákania, 
špliechania, obkukávania a pred-
vádzania a hrnuli sa rovno k vo-
dovodu. Našťastie, trávnatý pľac, 
kde už boli pomaly otlačené naše 
zadky, žiadny votrelec nestačil ešte 
obsadiť. - Máš šťastie, - zasyčal 
otec, keď sa uvelebene natiahol 
na deku. To som ho už ale vôbec 
nepočúval. Strčil som najskôr jed-
nu, potom druhú nohu na okamih 
pod sprchu, aby sa nepovedalo, že 
nedodržujem hygienu a šup! rovno 
do vody. V tej chvíli zmizlo všetko 
nepríjemné. Všetko, čo mi v ten 
deň i kedykoľvek predtým strpčo-
valo život. Mäkulinká ľahkosť ma 
nadnášala a žblnkot vody v ušných 
bubienkoch zastavil čas. Ležiac 
na chrbte sledoval som modravú 
priesvitnosť oblohy a uprostred tú 
veľkú žiarivú guľu, ktorá z neko-
nečnej diaľky posielala teplo, ktoré 
som tak miloval. Bol by som v tej 
vode zostal ležať naveky. Keby mi 
neprišla chuť na tú tresku.                       

Milan Hurtík 

Desať dekov tresky
(Alebo trochu  tepla po tej svinskej zime)

VANSOVEJ LOMNIČKA
OO Únie žien Slovenska a MsK 
Ľ. V. Riznera v Novom Meste 
n. V. usporadúvajú 9. marca 
o 14,00 h v knižnici okresné 
kolo jubilejného - 50. ročníka 
Vansovej Lomničky, súťaže 
v prednese poézie a prózy.
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Samia Kubicová  
Richard Turan

Kristína Veselská

 

ová  
n

K

96 rokov
Emília Malíčková

94 rokov
Milada Vallášová

Jaroslav Kouřil
92 rokov

Gabriela Gašparová
91 rokov

Miroslav Černý
90 rokov

Otto Bača
Oľga Hamajová

85 rokov
Lýdia Kačinová
Marta Goňová
Anna Švorcová

Františka Chalániová
Emília Halanová

Ing. Jozef Dvorštiak

Agneša Gulačová
Eva Vlnková

80 rokov
Alžbeta Mráziková

Marta Kaizerová
Emília Pastorková

Fedor Riecky
Karol Lehotský
Zdenko Lacko

Helena Konečná
Anna Drexlerová

Oľga Belková
Milena Mézešová
Božena Kulichová

Eduard Gábor
75 rokov

Ján Turkovič
Anna Dedíková

Ivanka Gregorovičová

Monika Juráková
Alexander Chursin
Svetozár Adámať
Jozefína Čaňová
Terézia Padačová
Anna Štubňová
Milan Chrenko

Anna Havierníková
Štefan Zicháček

Milan Junás
Jozef Bílik

Anna Adamová
Vlasta Maráková

Jarmila Ševčíková
Zora Uhrová

Marcela Šáleková
Mária Dulínková

70  rokov
Milan Marton

Marta Pastorková
Božena Križáková

Angela Némethová
Ing. Marta Sedláková

Magdaléna Drgová
Gabriela Schneiderová

Alica Solovicová
Viktor Uhlík

Alena Zámečníková
Zdenek Konečný

Ivan Lehotský
Anton Mandinec

Mária Srncová
Mária Kollárová
Viera Remišová

Kvetoslava Tomašechová

V marci oslávia svoje  životné jubileá títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME 

Vojtech Hajnovič (1951)
Tatiana Fejtová (1929)
Alžbeta Skovajsová (1930)
Jaroslav Hlatký (1932)
Štefan Bajdík (1948)
MVDr. Jozef Rebro (1930)
Emília Ševčíková (1926)

Jozef Beňovic (1937)
Marta Gáliková (1933)
Štefan Chovanec (1938)
Dušan Machajdík (1947)
Jozef Duhar (1934)
Oľga Holbayová (1934)
Emil Moravčík (1930)
Ľudmila Poláková (1929)

Ilona Šimovičová (1918)
Robert Beňo (1928)
Magdaléna Toráčová (1958)
Emília Švarková (1934)
Igor Helia (1958)
Ján Surovčík (1935)
Eva Šimonffyová (1963)
Ján Tinka (1945)

ÚMRTIA V JANUÁRI

S M Ú T O Č N É  P O Ď A K O V A N I A
Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle,

na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré spomíname.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom

a známym, ktorí 9. januára odprevadili na poslednej ceste
nášho milovaného manžela, otca, starého otca a krstného otca

Jaroslava HLATKÉHO.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,

                                                 ktorými chceli zmierniť náš veľký žiaľ.                    Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom,
ktorí sa prišli 6. februára rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamičkou,

babičkou, prababičkou a sestrou
Emíliou KUKUČKOVOU.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
                                                     ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ.                   Smútiaca rodina

S O B Á Š E  V  J A N U Á R I
Bartoš Lukáš a Alena Arbetová

      KRSTY A UVÍTANIA V  JANUÁRI 
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S P O M Í N A M E

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým kolegyniam, susedom a známym, ktorí sa 
prišli 9. februára rozlúčiť s našou milovanou 

maminkou, babičkou a prababičkou
Jožinkou BUBLÍKOVOU.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina

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

30. januára uplynuli tri roky od úmrtia našej drahej
Silviky KOPOLOVIČOVEJ, rod. Olašovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, rodičia, sestry a celá rodina

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si rád mal.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri pálení sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš navždy žiť.

22. februára sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a dedka

Štefana FEKETE.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

6. marca si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
Júliusa DEMANKA.

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manželka a ostatná rodina

Tak krátko išiel si s nami…
6. marca uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý

Ján EVINÍC.
S láskou spomína dcéra Markéta s rodinou

 
7. marca uplynie 10 rokov, čo od nás navždy odišiel

náš drahý otec a starý otec
Jozef PECH.

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou dcéry 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 jedenásť rokov od úmrtia nášho drahého
Jaroslava HEBERA.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina
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… v srdciach našich žiješ…
11. marca uplynie jedenásť rokov,

čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Helena PČOLÁROVÁ.

Všetci, ktorú 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

Kto v srdci žije, neodišiel, v spomienkach je stále s nami…
15. marca si pripomenieme nedožité 70. narodeniny drahého

manžela, otca a deduška
Miroslava ŠTAUDERA.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami

So smútkom v srdciach si 20. marca pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec a deduško

František HULINSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

29. marca uplynie rok od úmrtia nášho drahého
Viliama DOBROTKU.

Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú

manželka Marta, dcéry Alena a Viera s rodinami a syn Roman

Futbalisti AFC v Novom Meste nad Váhom majú za sebou 
úspešnú jeseň ročníka 2016/2017. Skončili na peknom šiestom 
mieste. V jarnej časti súťaže, ktorá sa začne 4. marca, majú pred 
sebou ešte štyri kolá základnej časti. Zverenci trénera Dušana 
Kramlíka ani počas zimy nepoľavili a tvrdo „makali“ v príprave 
na jar.

V rozhovore s koučom náš-
ho mužstva o ambíciách AFC 
pre jar 2017 sme si na chvíľu 
ešte „odskočili“ k jeseni. Zaují-
malo nás, čo hovorí na umiest-
nenie AFC v tabuľke a čo mu 
predchádzalo:

My sme si v lete, keď som 
prišiel k mužstvu, zadefi novali, 
akým spôsobom sa chceme pre-
zentovať v druhej lige, čo chce-
me dosiahnuť a hlavne s ktorými 
hráčmi chceme do súťaže ísť 
a s ktorými nie. Vekový priemer 
mužstva bol dosť vysoký, a tak 

sme sa zamerali hlavne na mlad-
šiu generácia hráčov, ktorí by tu 
mohli pôsobiť dlhšiu dobu. Je-
senná časť nám z pohľadu umiest-
nenia možno vyšla, ale dnes sme 
stále len v polovici súťaže a dôleži-
té bude umiestnenie na konci ligy. 
Nevyhli sme sa počas jesennej 
časti určitým výkyvom, ale vždy 
sme sa vrátili na správnu cestu 
a dokázali sme ostať v hre o druhú 
ligu aj v jarnej časti. Hráči počas 
jesene pracovali zodpovedne 
a myslím si, že dobre prezentovali 
meno a značku AFC.

*Akí súperi vás čakajú v zá-
kladnej časti a s akou taktikou 
pôjdete do zápasov s nimi?

Na jar nás čakajú Skali-
ca, Nitra, Pohronie a Žilina B. 
Z toho sú minimálne dve muž-

NA SLOVÍČO S TRÉNEROM D. KRAMLÍKOM
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stvá pomýšľajúce na návrat do 
Fortuna ligy, takže to hovorí 
samo za seba. Ani s jedným 
z nich sme však na jeseň nepre-
hrali a hlavne herne nesklamali, 
a tak aj na jar pôjdeme do týchto 
súbojov sebavedomo, ale určite 
s pokorou.

*Priblížte nám, s akými 
cieľmi a predsavzatiami vstu-
pujete do jarnej časti súťaže 
aktuálneho ročníka?

Cieľ je daný, a tým je záchra-
na v 2. lige aj pre budúcu sezónu.

*A na záver otázka, ktorá 
fanúšikov novomestského fut-
balu vari najviac zaujíma: čo 
AFC a celoštátna druhá liga?

Jedna vec je zadefi novať cieľ 
a druhá dokázať tomu podria-
diť podmienky a infraštruktúru. 
U nás sa za posledné obdobie 
mnoho vecí posunulo k lepšie-
mu, čo je zásluha všetkých ľudí, 
ktorí okolo futbalu v Novom 
Meste robia a podporujú ho. 
Myslím si, že v dnešnej dobe je 
v prvom rade dôležitá stabilita 
klubu, fi nančné zázemie, infraš-
truktúra a samozrejme, schopní 
ľudia, ktorí dokážu klub nasta-
viť na správnu cestu a potom by 
sa mali zadávať ciele. Naopak to 
väčšinou nefunguje, alebo ak, 
tak len krátku dobu, čoho dôka-
zov je z minulosti neúrekom. Ne-

radi by sme patrili aj my medzi 
nich, a tak nás všetkých čaká na 
jar veľa roboty na každom poli. 
Dúfam však, že to všetko zvlád-
neme a v lete sa tu budeme spolu 
baviť o príprave na 2. celoštátnu 
slovenskú ligu.

 

Štúrovo sa 18. februára sta-
lo dejiskom 1 kola - ligy starších 
žiakov vo vzpieraní 2017 sku-
pina západ. V tom istom čase 
prebiehala súťaž skupiny východ 
v Dolnom Kubíne. Celkovo sa do 
celoslovenskej súťaže zapojilo 
13 družstiev. Tréneri Erik Bajčík 
a Milan Kubák z centra voľného 
času nominovali do tejto súťaže: 
Lauru Mikušovú, Mateja Bed-
nára, Ondreja Valáška, Jozefa 
Šaraia, Davida Lukáča a Mar-
tina Mikuša.

Matej Bednár v trhu zdo-

lal činku s hmotnosťou 48 kg 
a v nadhode 56 kg, Ondrej Valá-
šek si v trhu poradil s 37 kg čin-
kou a v nadhode 50 kg činkou. 
Pekný výkon v družstve predvie-
dol David Lukáč, ktorý trhol 58 
kg a nadhodil 75 kg. Ďalší člen 
družstva Jozef Šarai trhol činku 
s hmotnosťou 45 kg a v nadhode 
sa mu podarilo dostať nad hlavu 
61 kg.

Najhodnotnejší výkon  
v družstve dosiahla Laura Miku-
šová, ktorá trhla činku s hmot-
nosťou 60 kg a v nadhode zdolala 

činku, na ktorej bolo naložených 
73 kg. Martin Mikuš v trhu zdolal 
30 kg a v nadhode 40 kg.

Družstvo Novomešťanov 
skončilo v celoslovenskom hod-
notení 1. kola ligy starších žiakov 
na peknom 3. mieste za druž-
stvom z Krásna nad Kysucou. Prvé 
miesto obsadil VK Kofi  Trenčín.

Ďalšie kolo dorasteneckej 
ligy bude v apríli v Trenčíne. 
V meste Matúša Čáka sa bude 
naše družstvo usilovať prebojo-
vať na druhú priečku.

Milan Kubák, tréner

BRONZ PRE NAŠICH MLADÝCH VZPIERAČOV

KEDY 
NA FUTBAL

sobota 4. marca  o 15,00 h
 AFC - Skalica

sobota 18. marca o 15,30 h 
AFC – Nitra
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O NOVEJ TRADÍCII NA ĽADE

ĽADOVÝ HOKEJ MÁ V GÉNOCH

Je - obrazne povedané - mladším súrodencom Novomestské-
ho pohára v krasokorčuľovaní. Kým v januári sa konal už jeho 
ôsmy ročník, jeho „mladší brat“ - Novomestský pohár v ľadovom 
hokeji si 28. januára vpísal do kolónky ročník: druhý.

Za otcom myšlienky založe-
nia novej tradície na novomest-
skom ľade a organizátorom sú-
ťaže v ľadovom hokeji Zdenkom 
Matejdesom sme zašli na kus 
reči.

-Ako predseda hokejového 
klubu v meste kedysi s bohatou 
históriou ľadového hokeja a tré-
ner predprípravky a prípravky 
som sa s myšlienkou na Novo-
mestský pohár pohrával už pri 
založení HK v Novom Meste 
nad Váhom v októbri 2015. Vy-
chádzal som z presvedčenia, že 

okresné mesto, ktorým Nové 
Mesto nad Váhom je, by si za-
slúžilo pokračovať v niekdajšej 
hokejovej tradícii.

Od myšlienky k činu nebolo 
ďaleko, a to najmä vďaka pod-
pore rodičov detí, a tiež i mesta, 
ktoré sa stalo generálnym part-
nerom Novomestského pohá-
ra a veľmi nápomocných TSM 
v Novom Meste nad Váhom. 
Dnes má turnaj za sebou svoj II. 
ročník. Organizácia a atmosféra 
na zimnom štadióne bola počas 
neho vynikajúca.

K super atmosfére dopo-
mohlo aj podávané občerstvenie 
z našej strany, pre deti zdravé 
bagety a teplý čajík a pre rodičov 
guláš. Rodičia povzbudzovali aj 
iné tímy, nielen vlastné. Najviac, 
v dobrom zmysle slova, bolo po-
čuť rodičov z HC 07 Detva, ktorí 
si so sebou priniesli aj bubon. 
V Novom Meste nad Váhom 
hralo šesť tímov takmer z celého 
Slovenska, v budúcnosti ich plá-
nujeme pozvať ešte viac.

Turnaja vo vekovej kategórii 
2006 – 2008, pričom náš tím po-
stavil aj mladších chlapcov, do-
konca hokejistu narodeného v r. 
2011, sa zúčastnili: HC 07 Detva, 
HK Havrani Piešťany, HO Ha-
mikovo, MMHK Nitra, Hockey 
School Cíger a domáci HK Nové 
Mesto nad Váhom. Z víťazstva 
sa tešil HO Hamikovo, ktorý za 
prvenstvo získal putovný pohár 
a 50 % zľavu pri štartovnom na 
nasledujúci ročník Novomest-
ského pohára. Všetky deti z pr-
vých troch miest získali medaily.

Víťazi, ale i tímy, ktoré do tej-
to kategórie nepatrili, sa už teraz 
tešia na nový ročník, na ktorom 
si opäť preveria svoje zručnosti 
na ľade a ukážu svoje bojovné 
hokejové srdcia.                               -r-

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, ktorý sa venuje vý-
hradne mládeží, má za sebou pomerne krátku históriu svojej exis-
tencie. Za necelého pol druha roka fungovania stihol usporiadať 
dva ročníky turnaja v ľadovom hokeji a venovať sa deťom sedem-
krát do týždňa. Toto a mnohé iné by nebolo možné bez nadšenia 
pre ľadový hokej, ktoré nechýba Zdenkovi Matejdesovi, zaklada-
teľovi, predsedovi a trénerovi HK (na foto).

Kto vlastne je Zdenko Matej-
des?

Čo nevidieť 25 - ročný mladý 
muž, ktorý sa ľadovému hokeju 
venuje od svojich štyroch rokov. 
Má ho v génoch.

-Pochádzam z hokejovej 

rodiny, - hovorí niekdajší pravý 
obranca MHK Dubnica, vtedy 
účastník 1. ligy juniorov a pokra-
čuje ďalej:

- Môj starý otec bol tréne-
rom ľadového hokeja, otec sa tiež 
venoval tomuto športu, takis-
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JAKUB NA MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV!
Po Novomestskom pohá-

ri čakala na pretekárov klubu 
nová výzva. V dňoch 4. -5. feb-
ruára sa konali majstrovstvá 
Slovenska juniorov a staršieho 
žiactva v Košiciach.

Náš klub mal zastúpenie 
v troch kategóriách. V junior-
kách nastúpili Bronislava 
Dobiášová a Iva Novacká, 
v junioroch tohtoročný senior-
ský majster SR Jakub Kršňák 
(na foto - 1. miesto) a v starších 
žiačkach Veronika Plačková 
a Simonka Šimoníková.

Najlepší výkon podal Ja-
kub Kršňák, ktorý získal svoj 
druhý majstrovský titul v tejto 

sezóne. Vybojoval si tak právo 
účasti na majstrovstvách sveta 
juniorov v Číne. Veríme, že aj tu 
nás bude vzorne reprezento-
vať, držíme mu palce! Menej sa 
už darilo Broni Dobiášovej, kto-
rá pokazila voľnú jazdu a skonči-
la štvrtá. Iva Novacká bola ôsma.

Cez víkend 10.-12. februára 
sme opäť vycestovali na poháro-
vý pretek, tentoraz do Žiliny na 
8. ročník Žilinskej piruetky. Už 
v piatok začali súťaž hviezdičky, 
kde nás reprezentovala Ninka 
Studená, ktorá si vybojovala 10. 
priečku. V sobotu si v kategórii 
Nádeje 8 svoje maximum zlepši-
la Paula Sophia Zervanová, keď 

to aj môj starší brat, ktorý ho 
dodnes rekreačne hráva.

Doma nás odmalička viedli 
k ľadovému hokeju. Naučil ma 
disciplíne a zodpovednosti, po-
mohol mi i v spoločenskom živo-
te, keďže ide o kolektívny šport, 
v ktorom je dôležité pomáhať si, 
ale aj vedieť sa spoľahnúť na ľudí 
v tíme. Chcem mládeži odovzdá-
vať všetky skúsenosti, ktoré som 
získal počas svojej kariéry.

Od založenia HK v Novom 
Meste nad Váhom trénujem deti 
v predprípravke a prípravke. Se-
demkrát do týždňa, v lete i zime. 
V klube máme 62 detí od 4 do 11 
rokov a ich počet stále rastie. Me-
dzi nimi je i jedno dievča, ktoré je 
zhodou okolností brankárkou. 
Pritom brankársky post je dosť 
náročný, pretože brankárska ho-
kejová výstroj je oveľa mohutnej-
šia a ťažšia ako hráčska výstroj.

Prípravka trénuje 3-x do 
týždňa: v pondelok od 16:30 do 
17:30, stredu od 14:30 do 15:30 
a nedeľu od 11:30 do 12:30. 
Predprípravka sa na tréningoch 
stretáva tiež 3-x do týždňa: 
v pondelok od 15:15 do 16:15, 
štvrtok od 14:45 do 15:45 a ne-
deľu od 7:30 do 8:30. Deti majú 

aj jeden spoločný tréning, a to 
v sobotu od 9:15 do 10:15.

Väčšina ľudí si myslí, že ľa-
dový hokej je len o hraní hokeja 
na ľade, ale opak je pravdou. Veľa 
sa trénuje aj mimo ľadovej plo-
chy. Dve tretiny sú o príprave na 
tréning alebo zápas. Pred trénin-
gom je to rozcvička a po tréningu 
strečing. V letnom období pre 
laikov paradoxne trénujeme in-
tenzívnejšie ako v zime. Snažíme 
sa deti pripraviť fyzicky, vylepšiť 
ich celkovú kondíciu, aby mali 
dostatok energie počas celej se-
zóny. Trénuje sa koordinácia, 
vytrvalosť, výbušnosť, obratnosť, 
streľba s pukom a palicová tech-
nika.

Trápi ma, že sa dnes deti čo-
raz menej venujú športu, sedia 
doma pred televíznou obrazov-
kou, za počítačmi či tabletmi… 
Ja som vo veku mojich zveren-
cov hrával s kamarátmi denno-
denne hokej alebo hokejbal. Za 
škaredého počasia som si doma 
s loptičkou „miešal“ a trénoval 
nahrávky sám od seba. Rodičia 
kedysi hrávali hokej proti deťom 
na ulici, dnes je raritou niečo 
také vidieť. Dvakrát ročne v HK 
robíme aj zápasy rodičia proti 

deťom, kde si rady zahrajú aj 
mamy. Takýmto spôsobom sa 
vzťah medzi rodičmi a deťmi ove-
ľa viac prehlbuje.-

Okrem prehlbovania vzťahu 
s rodičmi, prečo ešte by sa mali 
deti podľa Z. Matejdesa venovať 
hokeju, aké sú jeho ďalšie bene-
fi ty?

-V prvom rade ľadový hokej 
je náš národný šport. Je to kolek-
tívny, veľmi rýchly, dynamický 
a inteligentný šport. Hokejisti 
musia správne spolupracovať 
a rozmýšľať nad taktikou. Pri 
tomto športe sa vyplaví obrovské 
množstvo endorfínov a hokejista 
musí zapájať každý jeden sval 
v tele, samozrejme aj mozog.

Ľadový hokej sa podobá aj 
kryoterapii, lebo deti inhalujú 
čerstvý a hlavne čistý vzduch, 
bez baktérií. Touto formou sa 
riešia aj astmatické a dýchacie 
problémy. V klube máme dvoch 
chlapcov, ktorí práve z tohto dô-
vodu začali hrať hokej. Po niekoľ-
kých týždňoch sa ich zdravotný 
stav výrazne zlepšil. –

A to je viac ako dobrý, a nie 
jediný dôvod, prečo sa venovať 
hokeju.

-r-
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Tanec nie je pre tanečníkov len príjemnou 
zábavou a relaxom, ale ak sa robí súťažne, ide 
o riadny športový výkon.

Trenčianske 
osvetové stre-
disko v Trenčíne 
organizuje druhý 
ročník krajskej 
súťažnej pre-
hliadky moder-
ného tanca DEŇ 
TANCA Trenčian-
skeho kraja 2017 
s možným postu-
pom do celoslo-
venského kola 
súťaže v Žiari nad 
Hronom.

Krajská prehliadka sa uskutoční 29. apríla 
v Kine Hviezda v Trenčíne.

Ide o jedinú postupovú súťaž, ktorá umož-
ňuje účasť aj tanečným krúžkom. Súťažiaci ne-
smú byť členmi žiadnej z tanečných organizácií, 
ako sú SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS. Určená je 
všetkým vekovým kategóriám a bude prebiehať 
v rôznych štýloch: disco choreografi e, hip-hop 
a break dance, scénické a show choreografi e, open 
choreografi e, tance iných národov, mažoretky 
a roztlieskavačky.

Keďže regionálna prehliadka v okrese Nové 
Mesto nad Váhom sa neorganizuje, je možné 
prihlášky posielať priamo do krajského kola sú-
ťaže, a to do 5. apríla.

Viac informácií nájdete na webovej stránke 
Trenčianskeho osvetového strediska:

http://www.tnos.sk/aktuality/den-tan-
ca-trencianskeho-kraja-2017-propozicie.
html?page_id=9986 .                                                  -aš-

 

DEŇ TANCA TRENČIANSKEHO KRAJA ’17

skončila siedma. V našej, počtom pretekárok naj-
silnejšej kategórii mladšie žiačky 11 si prvenstvo 
opäť nenechala ujsť Janka Ochránková a suverén-
ne zvíťazila už v šiestom preteku SP ziskom 50,81 
boda. Anička Šimová sa tiež výborne umiestnila, 
skončila tretia a Maša Mošková piata so svojím 
novým rekordom tejto sezóny.

V nedeľu išli svoje jazdy v kategórii Nádeje 9 
Esterka Majerníková a Karolínka Valovičová. 
Esterka skončila štvrtá a Karolínka 22.

V marci sa novomestský KK popasuje s ďalšou 
výzvou, tentoraz ako usporiadateľ. Slovenský kra-
sokorčuliarsky zväz rozhodol, že majstrovstvá Slo-
venska mladších žiakov pre rok 2017 sa uskutočnia 

na ľade v našom meste. V dňoch 4. - 5. marca v diev-
čenských kategóriách budú súťažiť: mladšie žiačky 
12, mladšie žiačky 11, nádeje 10, 9, 8 a 7 a chlapci 
v kategóriách: mladší žiaci, staršie nádeje a mladšie 
nádeje chlapci.

Z našich pretekárov sa kvalifi kovali: Lili Plač-
ková, Janka Ochránková, Anička Šimová, Maška 
Mošková, Estarka Majerníková, Nicolas Kaluža. 
Nádej má ešte aj Paula Sophia Zervanová.

Budeme radi, keď prídete povzbudiť našich 
krasokorčuliarov k veľkým výkonom, a pomôcť tak 
možno k zisku titulu alebo jednoducho „len“ k dob-
rému výkonu.

 Alena Rojková, predsedníčka klubu

KAM ZA TURISTIKOU?
Je tu predjarie, čas vhodný vymeniť múry 

bytu za pobyt v prírode. Pýtate sa, kam na 
turistiku? Možností je viacero. Jedným z ti-
pov v Novomestskom okrese je Rozhľadňa 
Hájnica. Nachádza sa v Bielych Karpatoch 
(GPS: N48.81721, E17.86661).

Na kopci Hájnica nad obcou Haluzice 
stojí ľahko prístupná, 7 m vysoká drevená 
rozhľadnňa. Ponúka krásny výhľad na okoli-
tú krajinu, osobitne na Biele Karpaty, Považ-
ský Inovec a obce Bošáckej doliny.

Pod rozhľadňou leží zrúcanina román-
skeho kostolíka a Haluzická tiesňava. Vedie 
sem nenáročný, značený turistický chodník 
z Haluzíc, ktorý zvládnu bez väčších problé-
mov i deti a staršie ročníky. Stačí doma zane-
chať pohodlie a lenivosť a vybrať sa za krása-
mi nášho okolia.                                    Zdroj: internet



SPRÁVNA ODPOVE
Archívna  snímka  zachytáva budovu niekdajšieho kina Sokol (neskôr Považan), 

ktoré slávnostne otvorili pred 80 rokmi (8. 1. 1937).
 Dnes na Hviezdoslavovej ul. . 1 sa nachádza Spoloenský dom pri MsKS. 

Súasné kino sídli a  lmy sa premietajú v budove mestského kultúrneho strediska.
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