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N A  P R O G R A M E  A K T U Á L N E  O T Á Z K Y
 13. decembra sa uskutoční ostatné, v pora-
dí 12. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Novom 
Meste nad Váhom v tomto roku. 24. novembra 
mu predchádzala v r. 2016 tiež posledná schôdz-
ka mestskej rady (MsR). Predtým sa poslanci no-
vomestského poslaneckého zboru zišli na svojom 
11. zasadaní 25. októbra. 
 Po procedurálnych otázkach, kontrole uzne-
sení MsZ, správe o činnosti MsR medzi 10. 
a 11. zasadaním MsZ sa na rokovací stôl dostal 
návrh úpravy Programového rozpočtu mesta na 
rok 2016 - 3. zmena. V nej sú rozpočtované bež-
né príjmy vo výške 13 936 139 €, kapitálové príj-
my vo výške 1 889 019 € a príjmové fi nančné 
operácie vo výške 4 183 334 €. Bežné výdavky 
predstavujú 11 793 373 €, kapitálové výdavky 
7 772 096 € a výdavkové fi nančné operácie
443 023 €. Celkovo sú príjmy a výdavky roz-
počtované po 20 008 492 €. Poslanci návrh 
3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok
2016 schválili. Rovnaké stanovisko zaujali 
i k návrhu VZN mesta č. 4/2016 O vylepovaní pla-
gátov na verejných priestranstvách a objektoch na 
území mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 Návrh na prijatie tohto VZN vzišiel kvôli prob-
lémom nepovolených výlepov propagačných 
materiálov na verejných priestranstvách mesta 
a ich trvalého znečisťovania.
 Podľa schváleného „VZN - ka“ vylepovanie 
plagátov je povolené výlučne na vyhradených 
plochách (tzv. výlepných plochách - pozri str. 5) 
označených nápisom Plocha na vylepovanie pla-
gátov a názvom a adresou TSM, ktoré túto čin-
nosť zabezpečujú. Ako informačné zariadenia 
slúžia betónové skruže a tabule. V období urče-
nom osobitným zákonom možno na ne vylepiť 
volebné plagáty a mimo tohto obdobia aj iné pla-
gáty. VZN zakazuje svojvoľne umiestňovať pla-
gáty na informačné zariadenia zriadené mestom, 
a takisto na všeobecne prospešné zariadenia ako 
sú čakárne, zastávky, prístrešky telefónnych au-
tomatov, stĺpy verejného osvetlenia, smetné koše, 
lavičky, budovy, brány, ploty a i.
 Ak mesto zistí nepovolené vylepovanie 
akýchkoľvek materiálov mimo výlepných miest, 
považuje sa to za priestupok, za čo primátor 
mesta, resp. mesto môže v súlade s osobitný-
mi právnymi predpismi uložiť fyzickej osobe, fy-
zickej osobe oprávnenej na podnikanie a práv-
nickej osobe, ktorí propagujú svoje aktivity, pokutu. 
Súčasne uloží povinnosť nahradiť škodu alebo iné 

náklady spojené s odstránením propagačných mate-
riálov, ktorých vylepovanie nebolo povolené v súlade 
s prijatým VZN mesta a uskutočnilo sa bez povolenia 
TSM na danej ploche. Plnú zodpovednosť za nepo-
volené vylepovanie propagačných materiálov nesie 
subjekt, ktorý propaguje svoju aktivitu. 
 Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú opráv-
není vykonávať príslušníci MsP, primátorom 
mesta poverení zamestnanci MsÚ a zamestnan-
ci TSM poverení riaditeľom TSM. Za porušenie 
ustanovení VZN možno právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie udeliť po-
kutu do 6 638 € a fyzickej osobe do 33 € (presné 
znenie VZN nájdete na: www.nove-mesto.sk).
 Ďalej sa do centra záujmu poslancov do-
stal návrh VZN mesta č. 6/2016 Trhový poriadok 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Vianoč-
né trhy. V intenciách tohto návrhu, ktorý poslanci 
schválili, Vianočné trhy sa uskutočnia na Námestí 
slobody v rozmedzí 49. – 51. týždňa s časom pre-
daja od 9,00 do 20,00 h. Ich súčasťou bude i kul-
túrny program, ktorý nebude tvoriť len posluchová, 
ale i živá hudba. 
 Na rokovací stôl sa potom dostal návrh Do-
datku č. 5 VZN mesta č. 7/2012 O určení výš-
ky fi nančných prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej ško-
ly, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia a o určení 
výšky mesačných príspevkov žiakov a zákon-
ných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhra-
du nákladov v školách a školských zariade-
niach. Po diskusii poslanci predložený návrh 
schválili. Po odpovediach na pripomienky pos-
lancov prišiel na rad bod rôzne. V ňom o. i. od-
znelo poďakovanie za budovanie detského ihriska 
na Hájovkách.
 12. zasadanie MsZ skončilo prijatím uznesení. 

Drahí Novomešťania,
blížia sa najkrajšie sviatky roka. Dovoľte  

mi pri tejto príležitosti zaželať vám príjemné 
prežitie Vianoc, veľa  zdravia,  pohody, lásky 
a Božieho požehnania.

 Zároveň vás čo najsrdečnejšie pozý-
vam 31. decembra na Námestie slobody na  
rozlúčku so starým rokom a privítanie toho 
nového.  Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
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Telocvičňa v bývalých vojenských ka-
sárňach nezostane ležať ľadom. Dozvedáme sa 
od Ing. Dušana Macúcha, vedúceho oddelenia 
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v No-
vom Meste nad Váhom. 

-Mesto sa rozhodlo, že ju dá do správy Zá-
kladnej školy Ul. odborárska. Predtým je však 
potrebné opraviť ju. V čase, keď na Bzinskej ul. 
sídlilo vojsko, bola vybavená na úrovni, mala 
napr. zrekonštruované WC so splachovaním 
na fotobunku, nové umývadlá, batérie, zánovné 
radiátory..., dnes je však situácia iná. Nestráže-
ný areál sa stal vďačným objektom dlhoprstých 
a vandalov. 

Po viacerých diskusiách padlo na radni-
ci rozhodnutie dať si na jej opravu vypracovať 
projekt. Bola podpísaná zmluva a novomestská 
fi rma Archpoint vypracovala projekt na opravu 
telocvične. Má za sebou už niekoľko menších 
projektov, ktoré sme jej v minulosti zadali. 

Ešte pred dokončením projektu nám z fi rmy 
priebežne poskytovali výkresy so špecifi káciami, 
čo nám umožnilo vytvoriť si obraz o pripravova-
nej obnove telocvične a podľa toho objednať 
po predchádzajúcom prieskume trhu komplet-
ne okná tak, aby sa ešte v tomto roku osadili. 
Vďaka tomu bude môcť cez zimné mesiace 
prebiehať rekonštrukcia vnútorných priestorov. 
Telocvičňová časť sa opraví, pribudne k nej ná-
raďovňa. Rátame aj s niekoľkými šatňami, so-
ciálnym zariadením a miestnosťou pre správcu. 
Potrebné bude spraviť úplne novú kotolňu. Na 
jar rátame so zateplením objektu a jeho kom-
pletným dokončením. -

Nateraz v telocvični „cvičia“ stavbári. Podľa 
slov Ing. D. Macúcha jednotlivé práce budú rea-
lizovať špecializované fi rmy.

-Znamená to síce väčší nápor na oddelenie 
výstavby, na koordináciu prác, ale ušetria sa 
tým fi nančné prostriedky. Nebude to teda robiť 
jedna fi rma so subdodávateľmi, ale viacerí zho-
tovitelia, ktorí sa špecializujú jedni povedzme 
na okná, druhí na fasádu, ďalší na elektroinšta-
láciu... Popri takýmto postupom znížení ceny 
celkového diela benefi t je i v tom, že oslovíme 
zhotoviteľov, ktorých poznáme, vieme, čo sú 

schopní spraviť. Pretože nestalo sa nám raz, že 
po verejnej súťaži víťazný zhotoviteľ nedokázal 
požadovanú vec spraviť, dodať a odstúpil od re-
alizácie zákazky. 

Mesto na rekonštrukciu telocvične dostalo aj 
dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, zvlášť na stavbu 24 000 € a zvlášť 
na vybavenie telocvične 2 500 €, celkovo 26 500 
€. Náklady na jej obnovu však budú podstatne 
vyššie. Doplníme ich z vlastných zdrojov.

Vynovená telocvičňa, ktorá bude spadať 
pod ZŠ Odborárska, by sa mala využívať od 
nového školského roka. Po zrekonštruovaní 
bývalej ubytovne na 67 bytov v objekte býva-
lých kasární a vybudovaní novej príjazdovej ko-
munikácie sa telocvičňa „priblíži“ verejnosti, o. 
i. i z radov nájomníkov bytových domov so 49 
a 67 bytovými jednotkami. -

V TELOCVIČNI NA BZINSKEJ „CVIČIA“ STAVBÁRI

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje 
výberové konanie 

na obsadenie dvoch miest pracovnej pozície 
PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE 

Požadované kvalifi kačné predpoklady: 
 

• stredoškolské vzdelanie s maturitou 
• práca s počítačom - základná práca s PC - 

Word, Excel, Internet,
• držiteľ vodičského preukazu skupiny B.
Iné kritériá a požiadavky:
• komunikatívne schopnosti,
• samostatnosť v práci a rozhodovaní,
• požadovaný vek starší ako 21 rokov.
Doklady požadované k prihláške na výbero-
vé konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberové-

ho konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov preukazujúci bez-

úhonnosť nie starší ako 3 mesiace,
• overený doklad o vzdelaní.
Požadované doklady zašlite do 13. 12. poš-
tou, alebo osobne prineste na Mestský úrad  
(MsÚ) Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. ar-
mády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 
na sekretariát prednostu MsÚ (č. dverí 224). 
Predpokladaný nástup na pracovné miesto 
1.1. 2017.        Ing. D. Današ, prednosta MsÚ
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Šiesty december si tento rok vyhradil nielen 
sv. Mikuláš, ale i mesto pre začiatok Vianočných 
trhov, takže patriť bude nielen deťom, ale i ostat-
ným občanom a návštevníkom mesta.

Presne na sv. Mikuláša o 16,00 h zavíta do 
nášho mesta známy dobrodinec (program na 
tribúne od 15,00 h) aj so svojím sprievodom, 
aby všetkým dobrým deťom, ktoré mu zarecitujú, 
alebo zaspievajú, rozdal balíčky so sladkosťa-
mi. Predtým sa však ujme zodpovednej úlohy 
rozsvietiť vianočný stromček na námestí, okolité 
stromy i fontánu. Od tohto dňa bude opäť po 
roku na obdiv i vynovený betlehem. Je vý-
sledkom práce účastníkov rezbárskych sympózií 
v meste a v poslednom období so súhlasom 
riad. SOŠOaS Ing. J. Hargaša, PhD. i nezištnej 
pomoci študentov vedených majstrom odborného 
výcviku Bc. R. Pečenkárom a s cennými radami 
ľudového rezbára F. Bolebrucha, ktorý si betle-
hem zobral takpovediac pod ochranné krídla.

Dielo úctyhodných rozmerov 3 x 2 m s výš-
kou sôch od 1,60 do 1,95 m je päť rokov (od 6. 
decembra 2011) držiteľom slovenského rekordu. 
Ľudový betlehem z dreva pozostáva z 38 figúr, 
väčšina v mierne nadživotnej veľkosti. Na obdiv 
bude do Troch kráľov.

Budú si ho môcť pozrieť, prípadne v stíšení 
sa pri ňom pristaviť aj návštevníci Vianočných 
trhov.

 Tento rok budú trvať od 6. do 22. decem-
bra v čase od 9,00 do 20,00 h mimo víkendov, 

- konkretizuje viceprimátorka PhDr. Kvetoslava 
Hejbalová, ktorá má Vianočné trhy pod palcom.

-Zhruba v 20 stánkoch si záujemcovia bu-
dú môcť vybrať z tovaru najmä vianočného 
sortimentu, napr. oblátok, trubičiek, medoviny, 
medu ...., výrobkov ľudových remeselníkov, ale 
i z ďalšej bohatej ponuky, s ktorou do nášho 
mesta zavítajú predajcovia nielen z nášho mesta 
a okolia. Na svoje si prídu i gurmáni, o duševnú 
potravu sa postará kultúrny program na tribúne, 
ktorý návštevníkom spestrí pobyt na Vianočných 
trhoch.-

Pre tých, ktorí si štedrovečernú tabuľu ne-
vedia predstaviť bez kapra, dodávame, že šu-
pináče budú v predaji pred OD Tesco, Kaufland 
a Lidl.

ŠIESTEHO PRÍDE MIKULÁŠ A ZAČNÚ SA VIANOČNÉ TRHY

Foto: M. Šupatiková

Vážení spoluobčania,
 k nadchádzajúcim sviatkom pokoja 
a lásky vám chceme zaželať len  to najlep-
šie,  hlavne  veľa  zdravia,  šťastia, vzájom-
ného porozumenia a úspechov v osobnom 
i pracovnom živote.

PhDr. Kvetoslava Hejbalová 
a Ing. Viera Vienerová,

viceprimátorky mesta

Milí čitatelia,
 k sviatkom si priatelia  zvyknú 
poslať pohľadnicu so želaním všetkého 
najlepšieho. Aj my vám posielame  jeden 
aspoň symbolický pozdrav s prianím, aby  
vás v živote  sprevádzali len šťastie, pokoj 
a tolerancia vo vzájomných vzťahoch. Spo-
ločníka  pri tom nech vám i naďalej  robí náš 
– váš Novomestský  spravodajca.

Vydavateľ, redakčná rada a  redakcia

VIANOČNÉ CD - PLESAJTE  ŠECCI  LUDJÁ 
V polovici decembra uzrie svetlo sveta CD 

s názvom Plesajte šecci ludjá s vianočnými ko-
ledami a vinšami z Nového Mesta nad Váhom 
a jeho okolia, ktoré nahrala ľudová hudba Ro-

venec pôsobiacia pri MsKS. CD si bude možné 
zakúpiť v pokladni MsKS a prostredníctvom fa-
cebookovej stránky ĽH Rovenec.                                               

-mm-
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ŠTVRTÝ CHARITATÍVNY

VIANOČNÝ DARČEK MESTA OBČANOM
Firma Stabilit, s.r.o., Nové Mesto nad Vá-

hom. ukončila rekonštrukciu objektu v minulosti 
slúžiaceho na ubytovanie študentov vo vojen-
ských kasárňach na Bzinskej ul. na bytový dom 
so 67 nájomnými bytmi. Novomestského spra-
vodajcu o tom informoval Ing. Dušan Macúch, 
vedúci oddelenia výstavby, rozvoja mesta a do-
pravy MsÚ.

-Hotové sú aj vonkajšie spevnené plochy, 
parkoviská, verejné osvetlenie, rozvody kana-
lizácie, vody. Začiatkom novembra boli byty 
pripravené na kolaudačné konania, ktoré, mi-
mochodom, momentálne prebiehajú. Pripravuje 
sa vydanie právoplatných kolaudačných rozhod-
nutí.-

Ako ďalej informoval vedúci oddelenia 
výstavby, bude ich niekoľko. Samostatné ko-
laudačné rozhodnutie na stavbu, samostatné 
kolaudačné rozhodnutie na cesty, takisto na 
parkoviská, na rozvody vody a kanalizácie aj na 
nové verejné osvetlenie.

-Zhotoviteľ ich musí v súlade so zmluvou 
o budúcej zmluve zabezpečiť. Keď sa tak sta-
ne, - predpokladáme, že by to mohlo byť do 
konca novembra 2016, - mesto potom požiada 
štátne orgány o kontrolu celej stavby. Keď bude 
v súlade s podmienkami zmluvy a v intenciách 
projektu, dajú pokyn na uvoľnenie dotácie, ktorá 
sa bude čerpať po vyčerpaní úveru. -

Podľa slov Ing. D. Macúcha mesto požiada-
lo o dotáciu a úver iba na samotnú budovu.

-Spevnené plochy, ako aj všetky inžinier-
ske siete - vodu, kanalizáciu, verejné osvetlenie 
uhradíme z vlastných fi nančných prostriedkov. 

Nežiadali sme na ne dotáciu, pretože by sa tým 
sťažili podmienky na získanie dotácie na samot-
nú budovu.

Po ukončení a skolaudovaní spevnených 
plôch, rozvodov kanalizácie, vody a verejného 
osvetlenia uhradíme zhotoviteľovi dohodnuté 
fi nančné prostriedky. Predpokladáme, že by to 
malo byť ešte v tomto roku. Za budovu ich do-
stane až po tom, čo mesto získa dotáciu a úver. 
Je predpoklad, že sa tak stane v závere prvého, 
resp. začiatkom druhého štvrťroka 2017. -

Podľa vyjadrenia Ing. D. Macúcha, vedúce-
ho oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopra-
vy MsÚ, nájomníci novej bytovky, ktorí vyjdú zo 
žrebovania, by sa do bytov už mohli sťahovať 
pred Vianocami, keďže budova, inžinierske sie-
te i všetky spevnené plochy budú skolaudované 
a zhotoviteľovi i zaplatené (okrem budovy). Ča-
kať sa bude už len na dotáciu a úver.

Bytový dom so 16 jednoizbovými, 33 dvoj-
izbovými a 18 trojizbovými bytmi je samostatne 
napojený komunikáciou na Ul. J. Kréna a pre-
pojený s komunikáciou pri bytovom dome so 49 
nájomnými bytmi. Bude to akýsi okruh, ktorý sa 
bude dať prejsť autom. Osadenstvo 67 b. j. bude 
mať dostatok parkovacích miest. V suteréne no-
vého bytového domu budú aj pivnice pre časť 
bytov v 49 - bytovom dome, kde nie sú. Vyzerá 
to tak, že niektorým nájomníkom z tohto bytové-
ho domu pridelíme pivnice v zrekonštruovanom 
BD so 67 bytovými jednotkami.

Verím, že nájomníci budú s „vianočným dar-
čekom“ spokojní a bude sa im v novom bytovom 
dome dobre bývať.-

V poradí štvrtý charitatívny ples Mesta Nové Mesto nad Váhom, kto-
rý sa  uskutoční tradične pod záštitou primátora mesta s manželkou, sa 
uskutoční  v sobotu 21. januára 2017 o 19,00 h v Spoločenskom dome 
(bývalé kino).

Do tanca a na počúvanie budú hrať cimbalová muzika POĽÚN zo 
Starej Turej a hudobná skupina TOPIC. 

Vstupenky  po 35 € (z toho 10 € charita) si môžete  zakúpiť v pok-
ladni Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste  nad Váhom, 
č.t.: 032 / 2856921.
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V prípade známeho globálneho výrobcu 
záložných zdrojov, priemyselných klimatizácií 
a dodávateľa produktov pre oblasť telekomu-
nikačného priemyslu plne platí známe: Keď sa 
zima opýta, čo ste robili v lete.

-Emerson, a.s., prežil prelomový august, - 
konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Boris 
Grznár a pokračuje ďalej:

-Došlo k dohode o predaji celej platformy 
Emerson Network Power americkej fi nančnej 
skupine Platinum Equity. Táto transakcia pred-
stavuje potrebný krok smerom k zefektívneniu 
výkonnosti celej platformy a mala by sa dokončiť 
v decembri.

Súčasťou predaja bude aj premenovanie or-
ganizácie z Emerson Network Power na Vertiv. 
Sme presvedčení, že tieto kroky prinesú efek-
tívne výsledky: zoštíhlenie procesov riadenia, 
zrýchlenie reakčného času vo vzťahu k zákaz-
níkovi, ako aj viac trhových príležitostí a zisku. -

Už v letnom dvojčísle Novomestského 
spravodajcu sme vás informovali o zásadných 

zmenách v akciovej spoločnosti Emerson. V júni 
došlo k jej rozčleneniu na dve frakcie – Branson 
a Network Power. Branson založil novú akciovú 
spoločnosť Branson Ultrasonic, a.s., a Network 
Power prevzal Emerson, a.s.

Zaujímalo nás, aký vplyv bude mať táto 
zmena pre novomestskú výrobnú spoločnosť, 
ale i Novomešťanov.

-Pre novomestskú výrobnú vlajkovú loď sku-
piny to bude znamenať už v decembri zmenu 
názvu organizácie. Súčasný názov Emerson, 
a.s., sa zmení na Vertiv Slovakia, a.s. No nielen 
to. Podstatná je skutočnosť, že spoločnosť in-
tenzívne pokračuje v presune ďalších produktov 
do Nového Mesta nad Váhom, čo prinesie nové 
pracovné miesta, aktuálne okolo 60 nových pra-
covných pozícií. Plánujeme taktiež významne 
investovať do súčasného areálu na Piešťanskej 
ulici – tak do rekonštrukcie samotných budov, 
ako aj technológie a strojov. -

To je vskutku dobrá správa pre Novomeš-
ťanov.

December predznamenáva koniec, ale i za-
čiatok niečoho nového. Koniec priestupného 
roka. S pribúdajúcimi hodinami, dňami smeru-
jeme k jeho fi nále. 

Rozlúčka so starým rokom a privítanie no-
vého roka s dvojčíslom sedemnásť na konci sa 
uskutoční tradične na prelome rokov so začiat-
kom 31. decembra na námestí. 

V silvestrovskej nálade, kultúrnym program 
na tribúne a slávnostným príhovorom a prípit-
kom zástupcu vedenia mesta v centre mesta 
spoločne privítame Nový rok so želaním, nech 
je ešte lepší a úspešnejší ako práve doznieva-
júci rok. Spoločne si zaželáme šťastie, zdravie 
a pohodu, nech nás sprevádzajú po 365 dní 
roka 2017.

Z EMERSONU  VERTIV SLOVAKIA

Plochy na umiestňovanie 
plagátov počas volebnej 

kampane a mimo nej:
Plagátové plochy – tabule  sú: 

- križovatka  ulíc:  J. Kollára – Javorinská,  
- verejné priestranstvo pri reštaurácii Koman 

– Mnešice, 
- Čachtická ul. – bytovky (sídlisko),
- vstup do areálu futbalového štadióna,   
- Turecká ul. – zastávka SAD,  
- Malinovského ul. – pri Palme,
- svetelná križovatka Odborárska ul. - Mnešice.

Plagátové plochy 
- betónové skruže sú umiestnené:
- križovatka ulíc: M. R. Štefánika  - M. Rázusa,
- Ul. M. R. Štefánika – verejné priestranstvo pri 

DOME SLUŽIEB,
- svetelná križovatka  Odborárska  ul. - Mnešice,
- Piešťanská  ul. - vstup do želez. podjazdu,
- Ctiborova ul. - železničná stanica, 
- Považská ul. - sídlisko Hájovky,
- Jasná ul. -  pri reštaurácii KRUHOVKA,
- križovatka  ulíc:  Bzinská a J.Kollára – Klčové. 
Plagátové plochy (tabule a skruže)  sú v správe 
TSM Nové Mesto n. V.

ROZLÚČKA SO STARÝM, VÍTANIE  NOVÉHO ROKA
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VIANOČNÉ POSOLSTVÁ CIRKVÍ

VEČNÉ SVETLO NA SLOVENSKO PRINESÚ DIVOŽIENKY

PREŽIME  SKUTOČNÚ  RADOSŤ  A  POKOJ  VIANOC

V sobotu 10. decembra v podve-
černých hodinách prinesú zástupcovia 
Slovenského skautingu na Slovensko 
Betlehemské svetlo. Skautky a skauti 
ho odpália na slávnostnej ekumenickej 
ceremónii v kostole Sýrskej pravosláv-
nej cirkvi vo Viedni v druhú decembrovú 
sobotu.

 Svetlo lásky a pokoja na Slovensko 
tentoraz dopravia Divožienky z Bratisla-
vy, ktoré sa stali skautskou Družinou roka. Aj 
tento rok poputuje svetlo z Betlehema do rúk 
prezidenta SR. Ďalej ho slovenskí skauti odov-
zdajú svojim poľským priateľom v nedeľu 11. 
decembra  na slovenskej strane. Ako zvyčajne, 
najbližšia sobota pred Štedrým dňom bude ča-
som  rozvozu večného svetla vlakmi do všet-
kých  kútov Slovenska.

Tradícia preberania večného svetla sa zro-
dila v XI. storočí za čias pontifi kátu Urbana II.

 Dávnu udalosť spred tisícročia v novodobej  
histórii obnovili v Rakúsku, po tom, čo inšpiro-
vala rakúsku televíziu v Linzi. Tá v snahe zvýšiť 

sledovanosť programu určeného pomoci 
postihnutým poslala jedno z hendikepo-
vaných detí lietadlom do Betlehema, aby 
v Bazilike narodenia pri jasličkách odpá-
lilo plamienok z večného svetla a prinies-
lo ho do vlasti. V Rakúsku sa Betlehem-
ského svetla ujali skauti a poroznášali ho 
po krajine.

Na Slovensku sa po prvýkrát plamie-
nok lásky a pokoja rozhorel  v roku 1990. 

Tento rok sa do slovenských kostolov, domovov 
dôchodcov, nemocníc, zariadení sociálnych slu-
žieb, skautských klubovní, domácností a cinto-
rínov dostane už  po 27.- krát. Do slovenských 
miest a obcí sa bude svetlo pokoja a lásky roz-
vážať vlakmi 17. decembra, kedy ho získajú aj 
novomestskí skauti. Vďaka  nim sa tento posol 
lásky dostane do nášho mesta a jeho okolia.

 Milou tradíciou, ktorá sa dodrží aj tento rok, 
bude odovzdávanie večného svetla na  česko 
- slovenskej hranici, kedy ho naši skauti z 15. 
zboru Javorina odovzdajú členom českého 
Junáka.

Vianočné sviatky radi označujeme nálepkou 
„Sviatky radosti a pokoja.“ Predvianočný čas sa 
však naopak pre mnohých ľudí stal obdobím 
stresu. Snažíme sa stihnúť všetko, čo sme si 
naplánovali a nestihli. Ulice a nákupné centrá 
zachvacuje ošiaľ, ktorý sa pretláča k nám do-
mov cez všetky médiá.

Nedovoľme tomuto ošiaľu, aby nás okradol 
o skutočnú radosť a pokoj, v ktorých majú kres-
ťanské Vianoce svoj pôvod.

Vianoce sú pre kresťana v prvom rade sviat-
kom, keď si pripomína tú radostnú udalosť, keď 
sa pre neho a pre celý svet narodil Spasiteľ. 
Tam v chudobnom prostredí Betlehemskej maš-
tale sa narodilo knieža pokoja a anjeli zvestovali 
radostnú zvesť. Boh otvoril nebo dokorán pre 
všetkých. No nie všetci toto pozvanie prijali.

História správne chápe túto udalosť ako 

prelom dejín. Apoštol Pavol túto skutočnosť za-
chytáva slovami v liste galatským kresťanom: 
„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho 
Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zá-
konom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, 
a aby sme dostali synovstvo.“

Syn Boží sa narodil preto, aby ľudstvo po-
znalo v Bohu svojho Otca. Boh nám v Ježišovi 
ukazuje cestu k sebe. Spôsob, ako sa k nemu 
priblížime, nie je dodržovanie pravidiel zákona, 
ale osobný vzťah skrze Ježiša Krista, v ktorom 
môžeme k Bohu pristupovať ako k Otcovi.

„Ako sa to stane?“ - opýtala sa v Nazarete 
Mária, keď jej anjel zvestoval zázračné počatie. 
A možno sa aj ty pýtaš, ako sa ty môžeš stať Bo-
žím dieťaťom. Pozvi ho do svojho srdca počas 
sviatkov, aby tam panoval ako Knieža Pokoja!

Matúš Moyzes, pastor Apoštolskej cirkvi
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KOMU JE ADRESOVANÁ RADOSŤ Z ADVENTU?

ZÁCHRANNÁ AKCIA

Rok čo rok v tomto čase počúvame známy 
biblický príbeh o narodení Krista. Vianočný prí-
beh nám opisuje konkrétnych ľudí prvého storo-
čia, ktorí sa veľmi radovali, že konečne prišiel 
očakávaný Spasiteľ sveta. Rovnaká zvesť o tej-
to radosti zaznieva aj nám, ľuďom 21. storočia. 
Zdá sa však, že mnohým dnes, najmä v Európe, 
táto zvesť nič nehovorí, neprináša im radosť. 
Nebola táto zvesť adresovaná všetkým ľuďom?

V proroctve Izaiáša (61.kap.) je opísaných 
niekoľko skupín, ktorým je určená radostná 
zvesť, ktorá sa naplnila v Ježišovi Kristovi: 
biednym, zlomeným srdcom, zajatým, uväzne-
ným a smútiacim. Problém nie je v tom, že by 
sme nepatrili do žiadnej z týchto spomínaných 
skupín. Problém je v tom, že sa tak nevidíme. 
Nechceme si pripustiť svoju biedu, nie tú ma-
teriálnu (v porovnaní s väčšinou populácie sa 
máme veľmi dobre), ale biedu, ktorá sa týka 

prázdnoty nášho vnútra. Nechceme uznať našu 
zlomenosť, navonok chceme vyzerať silní. Ne-
chceme si uznať, že sme sa stali zajatými, keď 
sme sa nechali unášať našimi vášňami a žia-
dosťami. Nechceme si pripustiť, že sme sa stali 
uväznenými, priam otrokmi najmä sociálnych 
sietí a mediálnych kanálov. Smútok svojho srd-
ca prekrývame zábavou, nezvyčajnými zážit-
kami alebo sledovaním zábavných programov, 
ktorých je v našich médiách neúrekom.

Aj kvôli nám sa narodil Spasiteľ. Nikto z nás 
nie je spasiteľom sám pre seba. Nikto z nás sa 
nedokáže očistiť, zbaviť pocitu viny. Akokoľ-
vek sa sami snažíme prekryť skutočnú pravdu 
o tom, čo sa nachádza v našom srdci, nedôj-
deme pokoja. Záchranu, odpustenie a následne 
pokoj a radosť už priniesol jediný Spasiteľ sveta. 
To všetko je určené pre mňa i pre teba.

Ľubomír Ďuračka, ev. farár

Videl som raz dokument o leteckej záchran-
nej službe vo Vysokých Tatrách. Zranenému 
prišli na pomoc vrtuľníkom a z výšky sa k nemu 
spustil na lane záchranár. Vyzeralo to riskantne 
a odvážne. Priviazali ho na nosidlách na lano, 
zaleteli do horskej kotliny a tam ho už uložili do 
kabíny. Potom odleteli ponad strmé končiare do 
nemocnice a zachránili ho. Inak by nemal šancu 
dostať sa z nedostupných štítov. Človeka chytal 
závrat už len z tých pohľadov, v akých výškach 
sa tí odvážni záchrancovia pohybovali.

Dnes však obdivujeme Záchrancu, ktorému 
sa podarila oveľa väčšia záchranná akcia. Je 
iste veľká vec pomôcť k zachráneniu pozemské-
ho života a zdravia zraneného človeka. Tento 
Záchranca sa však podujal zachrániť naše duše 
a získať pre ne večný život. Riskoval omnoho 
viac. Bol ochotný podstúpiť čokoľvek, len aby 
sa to podarilo. Túto najväčšiu záchrannú akciu 
v histórii ľudstva voláme vykúpenie a ponúknutú 
možnosť spása.

Dá sa totiž spadnúť nielen z výšky skalných 
stien, ale aj z výšky vlastnej pýchy do priepasti 
hriechu. Sám Boží Syn prichádza z výšav neba, 

z božského šťastia a plnosti života a zostupuje 
v tele malého dieťaťa do našich podmienok, utr-
penia. Prichádza, lebo ma bezhranične miluje. 
Ukázal, že už viac pre mňa urobiť nemôže. Dal 
všetko. A ja nemám kam cúvnuť. Musím sa roz-
hodnúť: Buď prijmem toto jeho „záchranné lano“ 
z neba, alebo zostanem - zranený hriechom - 
možno navždy v priepasti  zla. Nedajme si ničím 
ukradnúť túto radostnú správu: Boh má o mňa 
záujem! Nebo je pre mňa otvorené. Všetko je 
v mojich rukách, na mojom rozhodnutí. On po-
siela svojho anjela zvestovateľa a my počujeme 
jeho hlas: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 
bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dá-
vidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ 
Táto správa je pre mňa!  Boh čaká, klope. Je 
milostivá noc. Tma vonku, v srdci však svetlo – 
svetlo nádeje a radosti.

Milí bratia a sestry, rodiny nášho mesta, pra-
jem vám milostiplný čas Kristovho narodenia. 
Božie požehnanie  nech hojne zostúpi do va-
šich sŕdc a nech zostáva s vami.

  Blažej Čaputa,
farár
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ZO SVIATKU ZBOROVÉHO SPEVU U NÁS
O tom, že spev je tým naj-

prirodzenejším hudobným pre-
javom človeka, sme sa mohli 
presvedčiť na 9. Festivale 
speváckych zborov (FSZ) 
v Novom Meste nad Váhom.

Keď sa pred 16 rokmi fes-
tival v meste rodil, jeho orga-
nizátori ho zakladali s odhod-
laním vytvoriť pre SZ priestor, 
kde si budú môcť porovnať 
svoje spevácke kvality a získať inšpirácie s pre-
svedčením, že nová tradícia pritiahne k tomuto 
špecifickému hudobnému žánru ďalších záujemcov 
najmä z radov mladých ľudí.

V sobotu 12. novembra o 13,00 h zazneli v sá-
le MsKS úvodné tóny zborovej skladby C. Burana 
od skladateľa C. Orffa a otvorili festivalovú pre-
hliadku SZ. Skôr ako sa začal viac ako 2-hodinový 
maratón vystúpení, účastníkov privítali riaditeľka 
MsKS PhDr. E. Grznárová a primátor mesta Ing. 
J. Trstenský, ktorý mal nad prehliadkou záštitu. 
„Náš festival nie je žiadny nováčik“, povedal vo 
svojom príhovore, „už 16 rokov je neodmysliteľnou 
súčasťou kultúrnych podujatí v meste a za ten 
čas si získal - vďaka dobrej organizačnej príprave 
a kvalitným účinkujúcim - dobré meno a dostal sa 
do povedomia SZ predovšetkým na Slovensku. 
Od 6. ročníka si naň našli cestu aj naši priatelia 
z družobného mesta Uh. Brodu“. Myšlienka mať 
v meste takýto festival vychádzala z dlhoročných 
zborových tradícií v meste. Ich nositeľmi sú SZ 
Cantabile, SZ Zvonky pri KD a JDS a SZ sv. Cecílie 
pri Prepozitúre Panny Márie, ktoré úspešne repre-
zentujú mesto.

Potom sa už začal koncert šiestich SZ: domáce-
ho SZ CANTABILE, SZ Coro Laudamus z Piešťan, 
SZ ROZKVET z Prievidze, Komorního sboru 
DVOŘÁK z Uh. Brodu, Trenčianskeho speváckeho 
zboru z Trenčína a SZ APOLLO z Bratislavy.

Moderátorka podujatia PhDr. E. Berková pri 
predstavovaní SZ vyzdvihla ich bohatú históriu 
a desiatky úspešných vystúpení doma i v zahra-
ničí. Na FSZ predviedli rôznorodé hudobné žánre: 
klasické svetské a sakrálne skladby našich i sveto-
vých majstrov, diela z obdobia baroka, renesancie, 
romantizmu, hudbu 20. stor., slovenskú národnú 
tvorbu, hymnické a ľudové piesne v zborovej úpra-
ve, černošské spirituály a gospely.

V sále vládla krásna atmosféra. Z vystúpení 
bolo cítiť radosť zo spevu i túžba odovzdať zo seba 

maximum, čo diváci odmenili 
potleskom.

Odborným poradcom 
festivalu bol doc. M. Kolena, 
dirigent vysokoškolského 
SZ Apollo, spoluorganizátor 
a umelecký riaditeľ mnohých 
hudobných festivalov. Vo svo-
jom príhovore o. i. skonštato-
val, že „festival splnil všetky 
kritériá, aby sa v budúcnosti 

otvoril aj pre detské a mládežnícke, ako aj za-
hraničné zbory.“ Ocenil náročnú prácu dirigentov, 
ktorým sa darí hľadať spoločný tón pre ľudí rôznych 
vekových kategórií a hlasových dispozícií.

Slávnostného aktu odovzdávania pamätných 
listov a kvetov dirigentom SZ sa ujali primátor 
Ing. J. Trstenský a jeho zástupkyňa PhDr. K. 
Hejbalová za podpory riaditeľky FSZ p. V. Stru-
hárikovej a v hľadisku prítomných riaditeľov MsKS 
a SOŠOaS PhDr. E.Grznárovej a Ing. J. Hargaša, 
PhD. Záverečné slovo patrilo p. V. Struhárikovej, 
ktorá je vo funkcii riaditeľky FSZ a predsedníčky 
organizačného výboru od zrodu FZS v r. 2000. 
Vo svojom príhovore pripomenula, že sa orga-
nizuje v 2-ročných cykloch spravidla v polovici 
novembra a za ten čas sa stal príjemným oboha-
tením predvianočnej ponuky kultúrneho programu 
v meste. Hlavným usporiadateľom FSZ je mesto, 

spoluorganizátormi sú MsKS a KPH pri MsKS 
v Novom Meste n.V. Pani V. Struhárikovej v spolu-
práci s p. Veronikou Pavlovičovou (dirigentkou SZ 
CANTABILE) a ďalšími členmi výboru sa podarilo 
pripraviť aj tohtoročný festival na výbornej úrovni.

Nádhernú atmosféru v sále na záver umocnilo 
spoločné zaspievanie hymnickej piesne Eugena 
Suchoňa: Aká si mi krásna pod taktovkou dirigenta 
M. Kolenu.                                       Eva Berková

Na foto Mgr. J. Šišovského - KS Dvořák

Foto: Ing. J. Hargaš, PhD.
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Novela Obchodného zákonníka z 23. apríla 
2015 č. 87/2015 zaviedla s účinnosťou od 1. ja-
nuára 2016 do slovenského právneho poriadku 
inštitút spoločnosti v kríze a presnú defi níciu tejto 
spoločnosti. Zároveň sa zaviedli opatrenia, ktorých 
účelom je zabrániť spoločníkom, štatutárom a blíz-
kym osobám spoločnosti v umelom výbere kapitálu 
zo spoločnosti v kríze na úkor jej veriteľov. Záko-
nodarca taktiež reagoval na problémy súvisiace 
s procesom konkurzu a reštrukturalizácie a s tým 
súvisiace otázky v obchodných vzťahoch. V koneč-
nom dôsledku si novela kladie za cieľ posilniť zod-
povednosť podnikateľov pri výkone podnikateľskej 
činnosti.

Podľa novely Obchodného zákonníka je spo-
ločnosť v kríze, ak je v úpadku, alebo jej úpadok 
hrozí. Úpadok hrozí spoločnosti, ak pomer jej vlast-
ného imania a záväzkov je menší ako osem ku 
sto; tento pomer však platí až od roku 2018. Pre 
rok 2016 je stanovený pomer vlastného imania 
a záväzkov štyri ku sto a pre rok 2017 šesť ku sto. 
Spoločnosťou v kríze pritom môže byť len spoloč-
nosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, 
jednoduchá spoločnosť na akcie a komanditná 
spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna 
fyzická osoba.

Na ochranu veriteľov sa novelou Obchodné-
ho zákonníka v rámci ustanovení o kríze zavádza 
zákaz vrátenia takzvaného plnenia nahrádzajúce-
ho vlastné zdroje. Pritom plnením nahrádzajúcim 
vlastné zdroje sa rozumie úver alebo obdobné 
plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, pos-
kytnuté spoločnosti v kríze, poskytnuté členom 
štatutárneho orgánu spoločnosti, zamestnancom 
v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho or-
gánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky 
podniku, členom dozornej rady, tým, kto má priamy 
alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na 
základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích 
právach v spoločnosti, alebo má možnosť uplatňo-
vať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porov-
nateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, 
tichý spoločník a taktiež úver poskytnutý osobou 
blízkou týmto osobám alebo osobou konajúcim na 
účet týchto osôb. Pritom treba brať na vedomie, 
že zákon v prípade identifi kácie osoby ustanovuje 
prezumpciu, že v prípade, ak sa nepreukáže opak, 
predpokladá sa, že plnenie nahrádzajúce vlastné 

zdroje poskytnuté osobou, pri ktorej nie je možné 
zistiť konečného užívateľa výhod, bolo poskytnuté 
niektorou z vyššie uvedených osôb. Počas krízy sa 
plnenie považuje za plnenie nahrádzajúce vlastné 
zdroje len v prípade, ak táto skutočnosť vyplývala 
z poslednej zostavenej účtovnej závierky alebo mi-
moriadnej účtovnej závierky, alebo ak by táto sku-
točnosť vyplynula z účtovnej závierky, ak by bola 
zostavená včas, ako aj ak ten, kto plnenie posky-
tol, vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti 
mohol vedieť, že táto okolnosť by vyplynula z prie-
bežnej účtovnej závierky spoločnosti, ak by bola 
zostavená. To platí rovnako pre plnenie poskytnuté 
spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola po-
čas krízy odložená, alebo predĺžená. Plnenie na-
hrádzajúce vlastné zdroje spolu so zmluvnou poku-
tou a príslušenstvom je zakázané vrátiť, v prípade, 
ak je spoločnosť v kríze, alebo by sa v dôsledku 
vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje do 
krízy dostala. Lehoty na vrátenie plnenia, ktoré sa 
považuje za nahrádzajúce vlastné zdroje, neply-
nú počas obdobia, cez ktoré je zakázané plnenie 
nahrádzajúce vlastné zdroje vrátiť. Veriteľ, ktorý 
poskytol spoločnosti plnenie nahrádzajúce vlastné 
zdroje, si môže jeho vrátenie nárokovať až v kon-
kurze alebo reštrukturalizácii ako pohľadávku. Hod-
nota plnenia poskytnutého v rozpore so zákazom 
vrátenia sa musí spoločnosti vrátiť. To platí rovnako 
aj vtedy, ak k takému poskytnutiu došlo započíta-
ním, speňažením zálohu, exekúciou alebo obdob-
ným spôsobom.

Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonáva-
li funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so 
zákazom vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné 
zdroje, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrá-
tenie. Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali fun-
kciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom 
spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňo-
vala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky 
okolnosti vedeli, alebo mohli vedieť. Takéto ručenie 
vzniká voči spoločnosti a voči veriteľom spoločnos-
ti. Práve ochrana veriteľov je cieľom zákazu vrá-
tenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje a jej 
cieľom je zabránenie spoločníkom alebo blízkym 
osobám spoločnosti v umelom výbere kapitálu zo 
spoločnosti v kríze na úkor veriteľov spoločnosti. 
Ručenie voči veriteľom zaniká vrátením hodnoty 
poskytnutej v rozpore so zákazom vrátenia vkladu 
nahrádzajúceho vlastné zdroje späť spoločnosti.

(Dokončenie v budúcom čísle.) 
JUDr. Adriana Ručkayová, advokátka

SPOLOČNOSŤ V KRÍZE
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DIVADIELKO GALÉRIA DESAŤROČNÉ
Divadielko galéria (DG) pri Mestskom kul-

túrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom 
je najmladším divadelným kolektívom pôsobia-
cim pri novomestskom stánku kultúry. Vzniklo
1. decembra 2006 (spolu s Galériou P. Matejku) 
z iniciatívy vtedajšieho riaditeľa MsKS akad mal. 
Jána Mikušku a Ivana Radošinského, ktorý sa
s vervou chopil ponúknutej príležitosti divadielko 
založiť a viesť. Odvtedy uplynulo 10 rokov a DG 
dnes oslavuje 10. výročie svojej existencie. Má 
činohernú a bábkarskú zložku i poetickú scénu. 

Špecifikom je, že ako jedno z mála z bábkových 
divadiel, ak nie vôbec jediné na Slovensku, sa 
venuje práci s marionetami.

Pod vedením Ivana Radošinského, duše 
divadielka, DG každý rok pripraví jednu premié-
ru bábkovej rozprávky. Obdivuhodné je, že už 
v prvom roku svojej existencie (22. júna 2007) 
DG rozprávkou Šťuka patrí na pekáč otváralo 
v Kysáči Zlatú bránu. Z jednorazovej záležitosti 
sa stala pekná tradícia. DG odvtedy každý rok 
pozývajú do Srbska, kde vystupuje vždy s no-
vou, v danom roku premiérovanou hrou v úvo-
de tamojšieho detského folklórneho festivalu.

A tak nielen 
naše deti na 
domácej a hos-
ťujúcich scé-
nach na 
S l o v e n s k u , 
ale i detské 
publikom za-
h r a n i č n ý c h 
Slovákov tlies-
kalo DG roz-
právkam: Šťuka 
patrí na pekáč, 
Ježova ko-
ža, Princezná 
K u k u l i e n k a , 
Zlatá priadka, 

Adamko medzi 
c h r o b áč i k m i , 
Dlhý, široký
a bystrozraký, 
Z a č a r o v a n ý 
les, Gašparkov 
drak vetro-
plach, Hračky 
na cestách
a Oklamaný 
vodník.

Pos tupom 
času sa DG 
ďalej vyvíjalo, 
neustále napre-
duje. S usmer-

nením Igora Rymarenka, odborníka na bábkové 
divadlo a bábky, Ivan Radošinský nielenže vyberá
a pripravuje scenáre rozprávok, ale bábky do 

2009 – Vystúpenie Ilava2009 – Vystúpenie Ilava

2009 – „Letný deň“ 2009 – „Letný deň“ 
Víťaz Aničky JurkovičovejVíťaz Aničky Jurkovičovej

apríl 2008 - Prvé vystúpenie DG –apríl 2008 - Prvé vystúpenie DG –
činohra „Úryvok z rozsiahlejšieho cyklu“činohra „Úryvok z rozsiahlejšieho cyklu“

1. december 2006 – Prvé vystúpenie DG1. december 2006 – Prvé vystúpenie DG

apríl 2007 - Prvé vystúpenie DG – apríl 2007 - Prvé vystúpenie DG – 
bábkové „Šťuka patrí na pekáč“bábkové „Šťuka patrí na pekáč“
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jednotlivých hier aj sám vyrába.
Za zmienku stojí i účasť DG na XXII. roč-

níku celoštátnej súťažnej prehliadky DIVADLO
A DETI v júni 2013 v Rimavskej Sobote.

V roku 10. výročia DG okrem predstavení 
na materskej scéne premiérovo vystúpilo s roz-
právkou Adamko medzi chrobáčikmi na námestí 
a prišlo, tiež po prvý raz, medzi zahraničných 
Slovákov v Rumunsku. V obidvoch prípadoch 
zožalo veľký úspech.

DG sa činilo i v činohernej oblasti. Pod režij-
ným vedením R. Kočana naštudovalo in-
scenáciu hry S. Mrožka. S Letným dňom sa 
DG stalo absolútnym víťazom XII. Festivalu
A. Jurkovičovej v r. 2009 a s rovnakou hrou 
uspelo i na XI. Festivale Z. Kardelisovej

v októbri 2009, keď získalo Cenu za najlepšie 
predstavenie. V r. 2011 sa na FAJ popasovalo
s Gogoľovou Ženbou, opäť v réžii R. Kočana, 
ktorý získal cenu za najlepšiu scénografickú
zložku divadelnej hry. V súčasnosti DG opäť
koketuje s myšlienkou naštudovať ďalšiu činohru.
Aktívna je i poetická scéna DG vedená Mgr. 
D. Arbetovou. Pripravila niekoľko hudob-
no - poetických pásiem (v réžii D. Arbetovej,

a Mgr. B. Kincelovej), naposledy sa prezentovala 
20. novembra večerom francúzskej ľúbostnej 
poézie LÁSKA JE PROSTÁ AKO DOBRÝ DEŇ.

Za aktívnu činnosť a záslužnú prácu
v oblasti kultúry DG ocenili v roku 2014 titulom 
Kvalitný produkt Podjavoriny. Patrí mu po-
ďakovanie i zo strany vedenia mesta a MsKS
i všetkých jeho fanúšikov. K jubileu DG srdeč-
ne blahoželáme a do ďalších rokov jeho čle-
nom želáme 
veľa elánu 
a chuti do 
novej tvorivej 
práce, neme-
nej pekných 
r o z p r á v o k 
a ešte viac 
spokojných 
divákov. 2014 – Kvalitný produkt Podjavoriny2014 – Kvalitný produkt Podjavoriny

2010 – „Ženba“2010 – „Ženba“ 2012 - Tradičné ukončenie roka2012 - Tradičné ukončenie roka

2010 - Vystúpenie Modrý Kameň 2010 - Vystúpenie Modrý Kameň 

2009 – Vystúpenie Ilava 2012 – v uniforme2012 – v uniforme

2013 – Vystúpenie hrad Beckov2013 – Vystúpenie hrad Beckov
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PROGRAMY MsKS
december 2016

ROZHOVORY O ANTONOVI SRHOLCOVI

VÝSTAVA P. MACKA

CH. DURANG: NEVYLIEČITEĽNÍ

PAT A MAT S KAMARÁTMI

AKO TO BOLO KEDYSI

VIANOČNÝ KONCERT KPH

MsK Ľ. V. Riznera vás 7. decembra o 16,00 
h pozýva do svojich priestorov na stretnutie so 
spisovateľkou, režisérkou, hudobnou pedago-
gičkou a skvelou šansoniérkou Alenou Čermá-
kovou. Témou rozhovorov bude jej kniha a ce-
lovečerný fi lm o nedávno zosnulom Antonovi 
Srholcovi. Súčasťou besedy bude aj autorkina 
hudobná produkcia.

10. decembra o 18,00 h vo výstavnej sie-
ni MsKS sa uskutoční vianočný koncert MKO. 
Odznejú na ňom skladby autorov: J. Ch. Bach, 
J. Ch. F. Bach, Winkelmann, J. Russo, C. Gar-
del, Schoenberg, R. Djawadi a J. J. Ryba.

19. a 20. decembra v sále MsKS FS Otava 
pri MsKS uvedie pre žiakov ZŠ a SŠ humornou 
formou ladené, zároveň výchovne pôsobiace 
koncerty o tom, ako sa žilo kedysi a dnes. Pou-
kážu nielen na rozdiely, ale i istú spojitosť medzi 
dneškom. a minulosťou.

20. decembra o 18,00 h vo výstavnej sie-
ni MsKS sa uskutoční vianočný koncert KPH 
s účinkujúcimi: Eva Melichaříková - soprán, 
Klaudia Dernerová - soprán, Róbert Smiščík - 
tenor, Peter Pažický – klavír a umelecké slovo 
Ulrich Ulmann.

Na koncerte zaznejú árie zo svetoznámych 
opier a muzikálov, dvojspevy, chýbať nebudú ko-
ledy, vianočné piesne vrátane známej Tichej noci.

VIANOČNÝ KONCERT MKO

VÝCHOVNÉ KONCERTY

Do 20. decembra vo výstavnej sieni MsKS 
si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť ju-
bilejnú výstavu Novomešťana Petra Macka s ná-
zvom: HRA NA KRAJINU/SOCHY, KRESBY.

6. decembra o 19,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční divadelné predstavenie NEVYLIEČI-
TEĽNÍ od Ch. Duranga v preklade S. Ruppeld-
tovej a réžii M. Spišáka.

V komédii ide o spleť lások, citov, prelína-
nie sa vzťahov a následné trápenia hlavných 
hrdinov zverených do rúk psychológov, ktorí by 
sami potrebovali odbornú pomoc. Hra prináša 
množstvo komických situácií.

 Hrajú: O. Culka, H. Krajčiová. Cs. Kassai. 
L. Barilíková a K. Mikulčík.

Vstupenky po 11 € si môžete zakúpiť onli-
ne na www.msks.sk a v pokladni MsKS, č. tel. 
032/285 69 21.

15. decembra o 17,00 h v sále MsKS sa 
uskutoční rozprávkový muzikál PAT a MAT s ka-
marátmi. Naživo v nich uvidíte známe rozpráv-
kové postavičky z večerníčkov: Pat a Mat, Mať-
ko a Kubko, Slimák Maťo, Deduško Večerníček 
a i. s dabingom známych slovenských hercov. 
Vstupenky po 6 € s voľným sedením si môžete 
zakúpiť cez e-shop: rozpravkovymuzikal.sk ale-
bo v pokladni MsKS, č. tel. 032/285 69 21.

Pondelok 16,15 a 18,00 h joga
 18,30 h cvič. pre ženy - Spol. dom
Streda 17,00 h joga
 18,30 h cvič. pre ženy - Spol. dom
Štvrtok 16,15 a 18,00 h joga

KURZY V DECEMBRI



DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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Gravitácia Interstellar 
Zmiznutie Sicario 

MFF Cannes 2016  – cena za réžiu ex aequo.

Film bol uvedený v hlavnej sú aži MFF v Cannes 2016.



DIGITÁLNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1
Informácie v pokladni kina Považan: streda, sobota, nedeľa hodinu pred predstavením do 19.30 h.

 Predpredaj vstupeniek od prvého dňa v mesiaci. Telefonické objednávky neprijímame.
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KLUBY V DECEMBRI
Pondelok
Každý pondelok od 8,00 do 14,00 h
Únia nevidiacich a slabozrakých SR
Druhý utorok v mesiaci - p. J. Dedík
13. 12. od 12,30 - 17,30 h
Streda
14. 12. 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

Lokálka s dvoma vozňami pomaly brzdila. 
Prstom na zamrznutom okne som vyčistil kruh. 
Matné svetlo nad vchodom železničnej stanice, 
o málo väčšej ako psia búda, s námahou presvi-
talo tmou a hustými chumelmi vločiek sypúcich 
sa zo zatiahnutého neba. Krútili kolesá a tanco-
vali vo víroch, akoby sa pokúšali letieť zase na-
späť. Kroky v čerstvom snehu mäkúčko vŕzgali. 
Z komínov na strechách chalúp, nafúknutých ako 
bucľaté biele papuče, stúpali krúžky dymu a za 
oknami ako svätojanské mušky mihotavo blikali 
prskavky na vianočných stromčekoch. Rad do-
mov končil oproti kostolu stojacom na kopci, kde 
šarvanci preháňali drevené sánky.

- Narodil sa Kristus pán…,- nieslo sa z večer-
nej tmy do tepla masívnymi železnými kachľami 
vyhriatej izby. Hlas z vonku emotívne a s nasade-
ním, akoby radosť vychádzala z hlbokého vnútor-
ného presvedčenia, oznamoval správu o Narode-
ní, prichádzajúcom spasiť tento svet. Mladá žena 
v pestrých kvetovaných šatoch ovešaná korálkami 
a červeno žiarivými šatkami držala vo vlniaku za-
balené spiace dieťa. V havraních, do dlhého copu 
zapletených čiernych vlasoch sa jej roztápali sne-
hové vločky. Jeden z posledných exotických potom-
kov vytrácajúcich sa kočovných kmeňov, ktorým sa 
hovorilo - olašskí cigáni. Trpezlivo podupkávala na 
mieste a dýchala na skrehnuté prsty. Jej kovovo 
čistý soprán sa niesol medzi chalupami zakutaný-
mi pod hluchým snehovým tichom. - Života čisté-
ho, rodu kráľovského….narodííííl sa…,- v precítení 
privierala a otvárala veľké mandľové oči, od úst jej 
stúpali obláčky teplého dychu. Bratranec z krabice 
pod posteľou vybral dve papierové bankovky, stočil 
do ruličky a podal mi ich.

Ostrý ľadový chlad mi ovial tvár. Z okna staré-
ho domu nízko nad zemou som sa mohol dotknúť 
jej prirodzenej krásy. Nikdy som tak dokonale sú-
merné črty nevidel. V tom studenom závane zimy 
z nich vychádzala opustenosť, pokora i hrdá vy-
rovnanosť vo vlastnej samote. Pridržala si spiace 
dieťa a s úklonom hlavy opatrne zobrala peniaz, 
na ktorý viditeľne nebola zvyknutá. - Koľko sme 
jej to dali?, zavierajúc okno som sa spýtavo otočil 
na bratranca. Smial sa a v dusivom kašli ukázal 
na zbierku najrozličnejších starých bankoviek 
naukladaných v krabici. V tej chvíli som uvidel, 
ako nám raz do izby zaletela lastovička. Krídlami 
narážala do nábytku, dverí i kútov a vystrašená 
so srdcom bijúcim v maličkej hrudi padala na 
zem. Čím viac som sa jej snažil pomôcť, navigo-

vať ju a zachrániť, tým viac sa zamotávala a strá-
cala orientáciu. Nech som sa tichým zamatovým 
hlasom pokúšal vykladať čokoľvek, nemohli sme 
sa pochopiť.

S dožmolenou päťkorunáčkou, v letku na 
seba nahádžúc veci, som vybehol von. Zvon na 
starom kostolíku ako maják v búrke klinkavo na-
vádzal čierne postavičky brodiace sa v snehu. 
Malé šľapaje na chodníku sa postupne rozplý-
vali, až pod padajúcimi vločkami celkom zmizli. 
Kráčal som intuitívne naspäť k opustenej stanici. 
V zamrznutom tichu sa nad prázdnymi koľajami 
preháňal vietor a do závejov zavíňal nekonečnosť 
mĺkvych polí. V šedivej temnote sa všetko zasta-
vilo. Cesty i ciele, diaľky i predstavy. Vlak prináša 
niečo, iba keď prichádza a zase odchádza.

Kým som došliapal ku kostolu, omrzli mi uši. 
-Stratených hľadajme v láske.- Za nápisom nad 
dverami sa niesol spev. Zdalo sa mi, že v tom 
maličkom studenom chráme s pár lavicami, kde 
v chlade a vlhku z Ukrižovaného opadávali kúsky 
farby, majú ľudia k Bohu bližšie. Možno bližšie, 
ako v tom našom veľkom, kde zvony sa nesú po 
celom okolí a zástupy, šíriace vône parfémov, pri-
chádzajú na autách.

-Čas, ktorý sme prijali za svoj, nás míňa svo-
jimi sekundami a rokmi a my si neuvedomujeme, 
čo odnáša….- Načiahol som sa k malej poklad-
ničke, prežehnal a privrel za sebou drevené vrá-
ta. Ešte chvíľu ma sprevádzali slová kňazovej 
káz ne.                                                    Milan Hurtík

KOLEDA

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. Najbližší termín stretnutia s advokátom 
je 15. decembra o 17,00 h v MsKS.

PRÁVNA PORADŇA
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~ Zmenáreň - 7 dní v týždni - bez poplatku 0% 
~ Trafika 7 dní v týždni
~ Kopírovanie
~ Tipos 
~ Fajčiarske potreby
~ Drobné darčeky
~ TIK - upomienkové predmety SK a NMnV
~ Bankomaty NON-STOP
~ Bistro ME-Kong - špeciality ázijskej kuchyne
~ Denné menu od 3,30 €

ME-TRADEX: TRAFIKA FONTÁNA NÁMESTIE SLOBODY

Po - Pia 6:00 - 18:00 h; So 6:00 - 13:00 h; Ne 8:00 - 12,30 h; Kontakt: 032 / 771 01 17
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Prvý december 2006 nebol len začiatok nového mesiaca, ale 
aj začiatok éry novozriadenej Galérie Petra Matejku v zrekon-
štruovaných priestoroch stánku kultúry.

V tento deň pred desiatimi rokmi sa predovšetkým zásluhou 
vtedajšieho riaditeľa MsKS, výtvarníka akad. mal. J. Mikušku, 
po vyše 30 rokoch stal sen novomestských výtvarníkov na čele 
s akad. sochárom M. Struhárikom skutočnosťou. 

Galéria Petra Matejku pri MsKS v Novom Meste nad 
Váhom začala od 1. decembra 2006 jestvovať nielen de jure 
(od 22.2.2002, kedy primátor mesta Ing. J. Trstenský slávnostne 
podpísal jej zriaďovaciu listinu), ale i de facto.

Slávnosť otvorenia galérie nesúcej meno po významnom 
rodákovi si nenechala ujsť ani vdova po výtvarníkovi stredoeu-
rópskeho formátu p. Emília Matejková, ktorá uvítala zriadenie 
galérie a vôbec, celého multifunkčného priestoru s bohatými 
možnosťami kultúrneho vyžitia.

Galériu P. Matejku sa podarilo zrealizovať za neskutočne 
krátky čas dvoch mesiacov.

Jej zrod s umiestnením stálej expozície diel návratistov 
s nadšením prijala celá kultúrna verejnosť. Rovnako aj skutoč-
nosť, že galéria po čase vstúpila do novej etapy svojej činnosti, 
keď v spolupráci s Divadielkom galéria premiérovo usporiadali 
poeticko - hudobné podujatie (Poézia môjho srdca). Začala 
sa tým plánovaná tradícia netradičných podujatí, v ktorých sa 
spájajú viaceré odvetvia umenia - umelecké (poézia a próza) 
a hovorené slovo, hudba, spev a výtvarné umenie.

Je dobre, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí dokážu pre-
mieňať sny na skutočnosť. V opačnom prípade by sme si dnes 
nepripomínali 10. výročie vzniku Galérie P. Matejku.

Materskej škole sa dostalo veľkej pocty. Slovenský olym-
pijský výbor (SOV) ju ocenil za aktívnu účasť pri organizovaní 
Olympijských festivalov Slovenska v r. 2016 1. miestom v kat. 
materské školy a titulom Atletická škôlka. Odmenou pre deti je 

aj atletický set v hodnote 600 €.
MŠ v júni zorganizovala pre deti pred-

školského veku už 15. ročník Olympiády 
detí materských škôl za účasti siedmich no-
vomestských MŠ. Detskú olympiádu a s ňou 
súvisiace celoročné športové aktivity MŠ 
zapojila do Olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska. Ich vyhlasovatelia: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR a SOV olympijské aktivity MŠ ocenili. 

PaedDr. Dana Chmelová, riaditeľka MŠwww. katkatours.sk

PRED DESIATIMI ROKMI SA 
STAL SEN SKUTOČNOSŤOU

OCENENIE PRE  MATERSKÚ ŠKOLU

OČNÁ OPTIKA LENS
Krčméryho 13 Nové Mesto 

nad Váhom prichádza v pred-
vianočnom čase s akciou!

Pri kúpe multifokálnych 
alebo bifokálnych okuliarov 
pre Vás ako darček alebo pre 
Vášho blízkeho – jedny oku-
liare  GRATIS! 

Kontakt: 032 5217
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8. decembra o 16,00 h sa v mestskom kul-
túrnom stredisku uskutoční Vianočný benefi čný 
koncert detí zo Spojenej školy na Ul. J. Kollára 
a hostí.

Nenechajte si ujsť túto milú charitatívnu ak-
ciu! Okrem detí zo Spojenej školy v programe 
vystúpia Celeste Buckingham, Matěj Vávra, Pe-
ter Bažík a ďalší.

Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z koncertu 
sa použije pre potreby detí so zdravotným pos-
tihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Ul. 
J. Kollára.

Okrem príjemného umeleckého zážitku tak 
môžete podporiť aj dobrú vec! Aj o tom sú Via-
noce a predvianočný čas.

Monika Šupatiková

SPOJENÁ ŠKOLA SV. JOZEFA V ZNAMENÍ VÝROČÍ
Rok 2016 je rokom významných výročí školy, 

ktorá má bohatú históriu ako výchovno - vzde-
lávacia inštitúcia v Novom Meste nad Váhom. 
Spojená škola sv. Jozefa, ktorej súčasťou sú zá-
kladná škola a gymnázium, nadväzuje na tradíciu 
kresťanského školstva v našom meste, keď tu 
v rokoch 1927 – 1950 existoval Ústav sv. Jozefa.

Základnú školu sa vďaka úsiliu rodičov 
a Kongregácie školských sestier de Notre Dame, 
ktorá je jej zriaďovateľom, podarilo znovu obnoviť 
v r. 1991. Cirkevné gymnázium začalo pôsobiť 
v škol. roku 1995/96. Spojená škola sv. Jozefa 
datuje svoj vznik v r. 2008.

V tomto roku si pripomíname štvrťstoročie od 
založenia ZŠ a 20. výročie vzniku gymnázia.

Prvou riaditeľkou školy bola sr. Inocencia 
Znášiková, ktorá v r. 2013 prevzala výročnú cenu 
primátora mesta Osobnosť mesta.

Cirkevné školstvo na Slovensku sa v minu-
losti oprávnene považovalo za kvalitné. Nie je 
to inak ani dnes. Vzťahy medzi učiteľmi a deťmi 
sú najlepšie práve na týchto školách. Posledným 
dôkazom vysokej kvality vzdelávania je skutoč-
nosť, že práve cirkevné školy dosiahli najlepšie 
výsledky v celoslovenskom overovacom testovaní 
žiakov i stredných škôl.

Naši žiaci sa počas existencie školy zúčast-
ňovali mnohých súťaží v predmetoch a športoch, 
kde skončili na popredných miestach v krajských 
i celoslovenských kolách. Pre množstvo dosiah-
nutých úspechov nie je možné ich všetky vymeno-
vať. Z radov absolventov cirkevnej školy si zvolili 
zasvätený život štyri rehoľné sestry, jeden kňaz 
a dvaja diakoni. Cieľom výchovy je podnecovať 
žiakov k tomu, aby nadobudli zručnosti, získali 
poznatky, pracovné metódy a schopnosti, ako 
aj mravné a spoločenské postoje, ktoré prispie-
vajú k rozvoju ich osobitosti a umožnia im vstup 
do spoločnosti ako jej plnohodnotným členom. 

Snahou pedagogického zboru je však žiakov nie-
len vzdelávať, podnecovať ich tvorivosť, rešpek-
tovať osobnosť, ale najmä vychovávať v duchu 
kresťanskej morálky. Cez úctu k prírode a k životu 

vedieme žiakov cestou hľadania pravdy a k vzá-
jomnému porozumeniu. Neustále máme na zreteli 
skutočnosť, že odborné znalosti nepredstavujú 
iba súhrn poznatkov a zákonitostí, ktoré si majú 
žiaci osvojiť. Sú výrazom ľudského ducha, ktorý 
v plnej slobode a zodpovednosti hľadá pravdu 
v súlade s morálkou.

Usilujeme sa vytvárať harmonickú syntézu 
medzi poznaním a vierou, ale aj medzi vierou a ži-
votom. Cieľom nášho snaženia je vytvárať v škole 
ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky 
podľa evanjelia. Jednotnému pôsobeniu v tomto 
duchu napomáhajú spoločné sväté omše, modlit-
by, duchovné obnovy, účasť na kresťanských fes-
tivaloch a stretnutiach. Naše poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí priamo alebo nepriamo prispeli 
k úspešnému fungovaniu školy a zveľaďovali jej 
dobré meno.

Slávnostný program v MsKS po predchádza-
júcej sv. omši v Kostole Narodenia Panny Márie, 
ktorú bude celebrovať o. biskup J. Orosch, sa 
uskutoční 9. decembra.

sr. Mgr. Auxilia Matlová
učiteľka

VYSTÚPI  I  CELESTE  BUCKINGHAM!
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FERDINAND BOLEBRUCH: DREVO, MOJA VÁŠEŇ

VIANOČNÝ KONCERT V KOSTOLE

Podjavorinské múzeum predstaví vo 
svojich priestoroch drevorezby rezbárske-
ho majstra na výstave s názvom Ferdinand 
Bolebruch: Drevo, moja vášeň. Ferdinand 
Bolebruch, rodák z Gbelov, je širšej ve-
rejnosti v Novom Meste nad Váhom dob-
re známy ako nositeľ myšlienky a jeden 
z tvorcov betlehemu na námestí.

V bohatej tvorbe nadväzuje na rodinné 
tradície svojich predkov, prastarého otca – 
starečka Jakuba a otca Jakuba, po ktorých 
zdedil stolársku dielňu. Divákovi približuje 
postavy z príbehov, ktoré v detstve počú-
val od svojich strýcov a tetiek zo Záhoria. 
V práci čerpá námety z ľudovej kultúry, vidieckeho 
života Gbelov. Zobrazuje každodenný kolorit tra-
dičnej záhoráckej dediny, kalendárne aj rodinné 
obyčaje, typické dedinské postavičky a osobnosti. 
Vzdialená mu nie je ani biblická tematika.

Ferdinand Bolebruch prezentoval svoju tvor-

bu na mnohých výstavách na Slovensku 
i v zahraničí. Bol predsedom Klubu skalic-
kých výtvarníkov, člen Klubu Petra Matejku 
v Novom Meste nad Váhom a medzinárod-
ného výtvarného zoskupenia MOSTY.

Okrem figurálnej tvorby, drevených 
reliéfov a betlehemu od Ferdinanda 
Bolebrucha pracovníci múzea tradične 
sprístupnia aj pohyblivý betlehem. Tento 
rok bude výstava obohatená o šúpoľo-
vé betlehemy od pani Karolovej, rodáčky 
z Nového Mesta nad Váhom.

Vernisáž sa uskutoční 15. decembra 
o 16,30 h, výstava potrvá do konca febru-

ára 2017.
Pracovníci oddelenia srdečne pozýva-

jú návštevníkov ukončiť rok 2016 prehliadkou 
Podjavorinského múzea. 

Mgr. Andrea Lazarčíková
poverená vedením TM, oddelenia Podjavorinské múzeum

V rámci pravidelných vianočných koncer-
tov operného sólistu Mariana Pavloviča, rodáka 
z nášho mesta, bude tohtoročným hosťom opä-
tovne HOWARD GOSPEL CHOIR, prestížny čer-
nošský univerzitný gospelový zbor z Washington 
DC (USA), ktorý mal už v minulosti možnosť na 
Slovensku vystúpiť, kde sa jeho koncerty stretli 
s fenomenálnym úspechom. Okrem hosťovania 
v Luxembursku bude turné po okolitých krajinách, 
nazvané aj Turné troch krajín, jedinou umeleckou 
zastávkou tohto prestížneho telesa v Európe. 
V podaní zboru odznejú najznámejšie černošské 
tradicionály, gospely, černošské spirituály, ako aj 
tradičné americké koledy a vianočné piesne.

Zbor je jedným z najprestížnejších zborov vý-
chodného pobrežia USA. Účinkoval na oslavách 
inaugurácie prezidenta Obamu či na turné so 
Stevie Wonderom…

Turné sa uskutoční 16. – 21. decembra 
v Bratislave, Brne, Novom Meste nad Váhom, 
Piešťanoch a rakúskom Hainburgu an der Donau. 
Koncert v Novom Meste nad Váhom bude v ne-
deľu 18. decembra o 16,00 h tradične v impo-

zantných priestoroch rímskokatolíckeho kostola 
Narodenia Panny Márie. Podujatie má, tak ako 
každý rok, aj svoj benefičný rozmer. Výťažok 
z novomestského koncertu bezozvyšku pôjde 
Spojenej škole na Kollárovej ul. (niekdajšej ŠZŠ) 
v Novom Meste nad Váhom a Združeniu svalo-
vých dystrofikov na Slovensku.                    -mp-

VIANOCE  V ÚTULKU
Teplo domova a atmosféru Vianoc zažijú 

aj  obyvatelia útulku  ľudí bez prístrešia. Po-
starajú sa o to samospráva a sponzori, ktorí 
týmto spôsobom prejavia vzťah k núdznym.

Vďaka  tomu sa na  Trenčianskej  ul. 
rozžiari nielen svetlo vianočného stromčeka, 
ale i teplo pri srdci, že  stále  sú medzi nami 
ľudia a organizácie, ktorým nie  je  ľahostajný 
osud tých, s ktorými sa  život – či už vlastným 
pričinením alebo bez neho,-  nemaznal.

Obyvatelia útulku sa na Štedrý deň môžu 
tešiť na  tradičnú vianočnú kapustnicu, zemia-
kový šalát s vyprážaným fi lé. Štedrovečernú 
tabuľu obohatí i ovocie.                             -ep-
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NEVEĽKÁ ROZSAHOM, VEĽKÁ HĹBKOU MYŠLIENOK
Patrí neodmysliteľne k Viano-

ciam: POKOJ. Ono kúzlo pokoja, 
ktoré je ich neoddeliteľnou súčas-
ťou. V tomto duchu akúsi „generál-
ku“ Vianoc v predstihu už prežívali 
návštevníci stánku kultúry.

V príjemnom prostredí výstav-
nej siene MsKS, vyžarujúcej po-
hodu a pokoj, s pohľadom divá-
kov na obraz Madony s dieťaťom 
a kostolom v pozadí na stojane od 
výtvarníka Jána Mikušku, ružami 
vo váze a knižôčkami previazanými 
stužkami na stole v popredí, sa 
20. októbra podvečer konala pre-
zentácia rozsahom síce neveľkého, za to hĺbkou 
myšlienok nemalého diela Jozefíny Hrkotovej – 
Hladkej: KÚZLO POKOJA – REFLEXIE.

O knižke, o tom, ako sa rodila, čo jej predchá-
dzalo, o samotnej autorke, jej doterajšej literárnej 
prezentácii prítomným porozprávala moderátorka 
podujatia Eva Berková. Pridala sa i samotná au-
torka, ktorá predniesla aj ukážky zo svojej novej 
tvorby. Slovo a recitáciu ako niť pospájala príjem-

ná hudba v interpretácii učiteľky 
hry na klavíri Hany Zemanovej.

O nezastupiteľnom mieste 
kníh a ich čítania v našom živo-
te aj v období počítačov, tabletov 
a mobilov porozprával poetkin syn 
Klement Hrkota. Zodpovednej úlo-
hy vyprevadenia knižky za čitateľmi 
sa ochotne ujal 11 - ročný vnuk J. 
Hrkotovej – Hladkej Šimonko slo-
vami: „Vyprevádzame ťa kniha na 
cestu, bielu ako nevestu. Dávame 
ti závoj pravý z písmeniek a papie-
rovej trávy.“

Početní gratulanti a spokojne 
odchádzajúci návštevníci, plní príjemných dojmov 
a umeleckých zážitkov, vypovedali o tom, že išlo 
o milý, dušu i ducha obohacujúci poeticko – hu-
dobný večer.

Prežívajúci advent a nadchádzajúce Vianoce, 
obdobie stíšenia sa, sú vhodným časom siahnuť 
po knižôčke Novomešťanky J. Hrkotovej – Hladkej 
s ilustráciami Jána Mikušku a Anny Bajzíkovej – 
Hladkej (na obálke).

CANTABILE  OPÄŤ  NA   MEDZINÁRODNÚ  SÚŤAŽ

VIANOCE  V  KNIŽNICI

Čas beží a náš spevácky zbor CANTABILE 
už iba spomína na svoje pekné umiestnenie - 
bronzové pásmo, ktoré získal na Medzinárod-
nom festivale Slovakia FOLK ’15 v júli 2015 
v Bratislave. Nepoľavuje však vo svojich náro-
koch a znova sa upísal súťaži na Medzinárod-
nom festivale adventnej a vianočnej piesne, 
ktorý bude 1. - 4. decembra v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v Bratislave. Festivalu sa 
zúčastnia okrem speváckych zborov zo Sloven-
ska aj zbory z ČR, Fínska, Lotyšska, Ruskej fe-
derácie, Slovinska a Juhoafrickej republiky.

SZ CANTABILE sa vo svojom programe 

predstaví skladbami: Ewald Danel: Prichádza 
Kráľ, Jacob Arcadelt: Ave Maria, latinským cho-
rálom Veni Immanuel - úprava Ondrej Betko, 
poľskou koledou Lulaj že, Jezuniu – úprava Jo-
sef Krček, slovenskými koledami v úprave Fran-
tiška Prášila: Vstávajte, pastieri, Dobrý Pastier 
sa narodil, Povedzte nám, pastuškovia a via-
nočnou piesňou Adeste Fideles.

Aj keď je konkurencia silná, vynasnažíme 
sa aj v tomto roku dôstojne reprezentovať náš 
spevácky zbor a zároveň i naše mesto.

Pavol Pavlovič,
predseda OZ CANTABILE, zmiešaný SZ

Vianoce. Už sú tu opäť. Ten krásny čas, ktorý 
nám pravidelne pripomína, že je treba sa zasta-
viť, obzrieť sa a zaspomínať. Je to obdobie, ktoré 
nepopierateľne najviac patrí deťom. Ich rozžia-
rené očká a úprimná radosť sú toho dôkazom. 
Aj v našej knižnici sa každoročne snažíme na 
detských tváričkách vyčariť túto radosť. Preto aj 
v tomto roku organizujeme už tradičné posedenia 

pri stromčeku, na ktorých sa s našimi najmenšími 
porozprávame o Vianociach nielen u nás, ale aj 
vo svete, prečítame si krásne vianočné rozpráv-
ky, v ktorých je viac ako v iných cítiť lásku a spolu-
patričnosť. Nezabudneme ani na typické vianoč-
né básničky a pesničky. Tešíme sa na stretnutie 
s vami. 

Marta Stuparičová, vedúca MsK Ľ. V. Riznera
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Eliška Neugebauerová 
Natália Bernátová

Matúš Richard Boor
Nina Motyčková

Simona Gabašová
Thomas Foltán   

Sebastián Rusnák
Paula Ostrovská

KRSTY A UVÍTANIA V OKTÓBRI

 
Anna Dedíková (1927) 
Anna Gajdošechová (1937) 
Jozef Halák (1939) 
Jozef Humel (1935) 
Irena Kollárová (1941) 

Jozef Kuvíček (1946) 
Anna Kyselá (1931) 
Milan Mihálik (1943) 
Emília Miklovičová (1935) 
Tatiana Mizerová (1938)  
Ivan Paščenko (1961) 
Etela Poláčková (1929) 

Martina Radošinská (1976) 
Anton Riha (1946) 
Anna Roháčková (1947) 
Emil Strapko (1934) 
Mária Svoradová (1931) 
Jaroslav Szamuel (1965)

ÚMRTIA V OKTÓBRI

Osttro

93 rokov
 Emília Jurčová  

Ing. Milan Koman
Ing. Rudolf Mičke

91 rokov
Štefánia Košťálová

Anna Kršáková
90 rokov

Kristína Michalcová
Alžbeta Struháriková

85 rokov
 Terézia Blašková
 Marta Hykaniková
 Mária Netuhová
 Mária Pristachová

Mária Siková
80 rokov

 Mária Bučková
 Jozefína Hamarová

 Ing. Eduard Hodál
Ján Lukáč

Mária Makarová
Margita Pavelčáková

Ing. Ján Šustek
 Ján Vlnka

75 rokov
Jaroslav Gono

Emília Gúčiková
Mária Kuchtová
Jozef Masarik

Stanislav Nemček
Antónia Pristachová
Emília Sartorisová
Ing. Ivan Šupatík

Eva Tupá
Štefan Vadina

Ing. Ivan Zbudila
Kamila Zvončeková

70 rokov
Mgr. Johana Branská

Ivan Brhlovič
Anna Danáčová
JUDr. Ján Dzian

Igor Gáll
Peter Hrušovský

Ján Jamrich
Daniela Kosová
Eva Kozáková

Ing. Anton Lahvička
Mgr. Anna Malovcová

 Elena Melicherová
 Zdeno Petrikovič
 Anna Podhradská
 Jarmila Rehorová
 Anna Šturcelová
 Mikuláš Tancár
 Oľga Urbancová
 Marián Výboch
 Božena Žatecká

V decembri oslávia svoje životné jubileá títo naši spoluobčania:BLAHOŽELÁME 

Christophe Christiaens a Lenka Mišová  
Matúš Jankovič a Dana Hulínková
Erik Mičian a Veronika Masárová
Ján Vojtek a Nikola Kubíčková

Michael Augustín a Anna Avdaljanová
Miroslav Unčík a Adriána Gregorová  

Ján Cibulka a Jana Majtásová  
Jakub Zámečník a Zuzana Martáková

Ladislav Šandor a Alžbeta Rigová
Martin Tažiar a Miroslava Švecová
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7. decembra  sa  krásneho životného jubilea 85 rokov dožíva naša drahá 
mamička, babička a prababička

  Terézia BLAŠKOVÁ.   
Do ďalších rokov života jej želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 

v kruhu svojich najbližších. 
S láskou dcéra Bibiana s rodinou a syn Miloš s rodinou

10. decembra sa  krásneho životného jubilea 70 rokov dožíva 
náš drahý manžel, otec a dedko 

Zdenko PETRIKOVIČ.
Do ďalších rokov života mu želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 

v kruhu svojich najbližších.
 S láskou manželka, dcéry, synovia 

a vnuci Lukáško, Danielko a Jakubko

SRDEČNÉ BL AHOŽEL ANIA
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S M Ú T OČN É  P OĎA K O V A N I E

Ďakujeme všetkým príbuzným, kolegom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 28. októbra rozlúčiť s našou drahou 

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

Smútiaca rodina

18. novembra uplynul rok, čo od nás navždy odišla naša milovaná 
dcéra, sestra, manželka, mamina a švagriná

 pani Mgr. Lenka MITANOVÁ, rodená Wernerová.
S láskou a úctou spomína na milovanú Leničku celá smútiaca rodina.

 Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte s nami.
Smútiace rodiny Wernerová a Mitanová

Odišiel zo života, no nie z nášho.... Času sa ani po rokoch nepodarilo vymazať 
spomienku na neho, v našich srdciach zostáva stále živá.
   21. novembra sme si pripomenuli 20. výročie odchodu

Štefana HARGAŠA.
S láskou a úctou spomínajú 

manželka Emília, dcéry Janka a Eva s rodinami

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

5. decembra uplynie 19 rokov od úmrtia nášho otca a dedka
Karola KAMENICKÉHO

 a 26. septembra uplynulo päť rokov od smrti jeho manželky
Anny KAMENICKEJ.

Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.
  Spomína celá rodina

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
5. decembra uplynie päť rokov od úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, dedka a pradedka
Daniela HYKANIKA. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta s deťmi a ostatná rodina

Čas plynie, spomienky zostávajú…
11. decembra uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustil 

manžel, otec, dedko a pradedko
Imrich VAŇÁK.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú 

manželka a dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

S P O M Í N A M E
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S P O M Í N A M E
Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.

12. decembra si pripomenieme 4. výročie úmrtia
Angely ARBETOVEJ.

Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.
Spomína celá rodina

 24. decembra uplynie 30 rokov od úmrtia našej mamy a babky
Anny KOŠNÁROVEJ z Nového Mesta nad Váhom, časť Mnešice. 

                  S úctou spomína celá rodina

Aj keď ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, 
tí, čo ťa mali radi, neprestali na teba spomínať.

 27. decembra si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý Peter GODÁL z Hôrky nad Váhom.

S láskou spomína celá rodina

Stále sme s Tebou, no predsa si sám. Čas plynie rýchlo, no stále chýbaš nám. 
Ty si vysoko a my tak nízko. Si tak ďaleko, a predsa blízko. 

Nik nevráti Ťa k nám späť, aj keď budú všetky hviezdy neba chcieť. 
Už len v spomienkach prichádzaš medzi nás a žiaden čas nezahojí ranu, 

čo v srdciach bolí nás.
27. decembra uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko a pradedko
Jaromír VAVRINEC.

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

OSOBNOSTI DECEMBRA 
Teodor BÁLENT (4.12.1871 - 14.3.1938) - 

evanjelický kňaz, publicista, redaktor. Narodil sa 
v Beckove. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie, 
úmrtie - 145. výročie narodenia; 

Štefan SCHWARZ (18.5.1914 - 6.12.1996) 
- vysokoškolský pedagóg, matematik, akademik. 
Spoluzakladateľ SAV a Matematicko-fyzikálneho 
ústavu SAV. Zomrel v Bratislave. Nové Mesto 
nad Váhom: rodák - 20. výročie úmrtia;

Dušan MITANA (9.12.1946) - spisovateľ, 
básnik, esejista. Patrí k najprekladanejším slov. 
spisovateľom. Žije v Bratislave. Nové Mesto nad 
Váhom: štúdium - 70. výročie narodenia;

Viktor KRUPA (23.12.1936) - jazykovedec, 
orientalista, prekladateľ. Žije v Bratislave. Nové 
Mesto nad Váhom: rodák - 80. výročie narodenia.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 
Počas vianočných prázdnin nie sú deti odká-

zané len na papučovú kultúru, príjemné, a najmä 
zdraviu prospešné prežitie chvíľ voľna a dostatok 
tak potrebného pohybu im zaistí o. i. korčuľovanie 
na zimnom štadióne počas pre verejnosť vyhra-
dených hodín. 

Termíny verejného korčuľovania nájdu záu-
jemcovia na www.tsm.nove-mesto.sk .
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OCHRÁNKOVEJ VÍŤAZNÝ ŠTART DO NOVEJ SEZÓNY

LEN ZIMNÉ RADOVÁNKY

Krasokorčuliari novomestského klubu F. 
Kalenčíkovej začali novú pohárovú sezónu 
2016/2017. Po letných sústredeniach a usilovnej 
príprave na ľade, balete, gymnastike a skúškach no-
vých kostýmov, vyrazili na prvý pretek. Do Trnavy na 
medzinárodný 9. ročník Tirnavia Edea Ice Cup ´16.

Od 3. do 6. novembra súťažilo 240 kraso-
korčuliarov zo 16 krajín Európy. Nestratili sa me-
dzi nimi ani zástupcovia nášho novomestského 
klubu trénujúci pod vedením Evy Simančíkovej 
a Vladimíra Dvojnikova. V siedmich kategóriách 
štartovali dvanásti. V úvodný deň ako prvý z klubu 
štartoval náš nádejný pretekár Nikolas Kaluža 
v kategórii Nádeje chlapci. Po dobrom výkone 
skončil s malou stratou na víťaza druhý. Poobede 
predviedla svoje umenie v Nádejach 9 Ester 
Majerníková. Výborným výkonom obsadila 6. 
miesto z 28 štartujúcich dievčat. Zo slovenských 
pretekárok bola druhá, tým si pripísala body do 
pretekov Slovenského pohára.

V piatok prebiehala počtom naša klubová 
najsilnejšia kategória Mladšie žiačky (11-12- roč-
né). Štyri naše pretekárky štartovali v poli 36 zo 
štyroch krajín. Máša Mošková v prvom štarte za 
náš klub po prestupe z trenčianskeho krasoklubu 
skončila 25. Lili Plačková obsadila 8. miesto, 
Anička Šimová 7. priečku. Svoju najlepšiu jazdu 
bez chýb, na štvrtom štarte na týchto pretekoch, 
predviedla Janka Ochránková, vlaňajšia majster-
ka SR. Rozhodcovia jej za predvedenú jazdu 
udelili 50,7 bodov, najlepší výkon v osemročnej 
histórii preteku, vystúpila tak na najvyšší stupie-
nok. Utvorila si aj svoj nový osobný rekord.

V piatok a sobotu štartovali staršie žiačky po-

vinnými a voľnými jazdami. Simonka Šimoníková 
slušným výkonom 65,35 obsadila celkovo 21. 
a Veronika Plačková 27. miesto z 36 pretekárok.

Vyvrcholením vydareného podujatia boli krát-
ke programy a voľné jazdy junioriek a juniorov. 
Tu nás reprezentovali v súčasnosti podľa pre-
vierok Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu 
Bronislava Dobiášová a Jakub Kršňák. Broňa sa 
po výbornom krátkom programe umiestnila na 
2. priečke, po voľných jazdách skončila celkovo 
piata. Jakub naopak, po 5. mieste v krátkom 
programe zabojoval a skončil celkovo tretí. Týmito 
výkonmi sa náš klub celkovo stal najúspešnejším 
klubom zo Slovenska.

V klube sme založili na túto sezónu aj krúžok 
krasokorčuľovania, celkom úspešne napredujeme 
a záujem o tento krásny šport v meste stúpa, voľ-
no na ľade však ešte máme, ak máte deti, ktoré 
to chcú skúsiť, príďte (viac na stránke KK Nové 
Mesto nad Váhom).

Alena Rojková, predsedníčka klubu

Zima  má rôzne po-
doby, raz ukáže svoju 
príjemnú, inokedy zas 
svoju druhú, odvrátenú 
tvár v podobe kalamít, 
zosuvov snehu a iných 
nešťastí. Ale  namaľuj-
me  čerta na stenu a za-
želajme najmä deťom 
a mládeží, nech počas  
vianočných prázdnin, 
ale  i po iné dni  nad-

vlády  pani Zimy zažijú  s ňou 
len obľúbené zimné radovánky 
a zábavu či už na ľade alebo 
na  snehu.
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BASKETBALISTKY  UŽ  V  PLNEJ  PERMANENCII

CERBEROS FIGHT NIGHT 2

Družstvo basketbalistiek odohralo od začiatku 
októbra už šesť majstrovských stretnutí s bilanciou 
päť víťazstiev a jedna prehra.

Prvé dvojstretnutie odohralo v Bratislave so 
Slovanom 8. októbra. Vycestovalo len 9 zdravých 
hráčok. I napriek tomu boli „hladné“ po súťažných 
stretnutiach a Slovan porazili nečakane vysoko 
104:32 (52:16) a 80:26 (45:12). Aj z výsledkov vid-
no, že to bola jednoznačná záležitosť našich hráčok. 

V druhom dvojstretnutí hostili 22. októbra druž-
stvo zo Šamorína. V prvom stretnutí vyhrali 65:30 
(31:9). 1. polčas prebiehal v jasnej réžii nášho 
družstva. V tretej štvrtine však „zakopli“ a vyhrali 
ju len 14:13. To bola len taká malá výstraha ne-
koncentrovanosti. Zrejme pod dojmom vysokého 
víťazstva v prvom, nastúpili do druhého ako zle 
naladený orchester. Minútu pred koncom polčasu 
dokonca prehrávali 17:18 a 19:20!, aby napokon 
polčas vyhrali 23:20. Celé stretnutie vyhrali 58:35. 
Ľahkomyseľnosť sa nevypláca! Tá sa prejavila 
hneď v treťom dvojstretnutí 5. novembra v Nitre. 
Tu sa stretli družstvá úspešné na minulosezónnych 
M SR (Nitra 4. a Nové Mesto 3. miesto). Lepšie do 
stretnutia vstúpili Novomešťanky, keď si vybudovali 
náskok v prvej štvrtine 18:7. V 2. štvrtine viedli ešte 
dve minúty pred koncom polčasu 26:15. Súper sa 

nevzdal a skorigoval na 21:28. Pred koncom 3. 
štvrtiny vyhrávali Novomešťanky 34:26 a v polovici 
4. štvrtiny ešte stále 40:37. Potom ukázali väčšiu 
túžbu po víťazstve domáce hráčky a v dramatickom 
závere strhli víťazstvo na svoju stranu 48:45. Štyri 
najdôležitejšie dôvody prehry našich hráčok: výbor-
ne disponovaný súper, naša zlá strelecká potencia 
(trestné hody 21:9), nekoncentrovanosť a výšková 
prevaha súperiek. S tou sa zrejme budeme paso-
vať aj u ďalších súperov. V druhom stretnutí opäť 
Novomešťanky začali vo veľkom štýle a v 2. štvrtine 
už viedli 26:11, ale v závere domáce skorigovali 8 
bodmi na polčasových 19:26. V polovici 3. štvrtiny 
opäť vynikajúcou obranou a rýchlymi protiútokmi sa 
začali presadzovať svojou typickou hrou a na začiat-
ku poslednej štvrtiny viedli dokonca 52:31. A potom 
doslova „odišli“ z ihriska, i keď záverečný výsledok 
vyznel napokon v ich prospech. Nepochopiteľný 
útlm jedného družstva a maximálna snaha o skori-
govanie výsledku druhého družstva. Napriek našim 
výpadkom treba oceniť aj výborný výkon domáceho 
družstva. Obe tak prispeli k dramatickým, pre di-
vákov príťažlivým stretnutiam. V domácom pros-
tredí uvidíme Novomešťanky až 14. januára 2017. 
Medzitým cestujú na horúce palubovky do Ivánky 
a Trnavy.                                 Milan Šustík, tréner 

Galavečer Cerberos Fight Night 2 organizo-
vaný trénerom Cerberos Gymu R. Fraňom 15. 
októbra v ŠH sa stretol s vynikajúcou odozvou. 
Hoci išlo už o druhé takéto podujatie v tomto roku, 
fighterov z CG prišlo povzbudiť vyše 800 fanúšikov. 
Diváci mali možnosť vidieť 12 zápasov, v ktorých 
sa im predviedli fighteri zo SR, Čiech, Chorvátska 
a Ruska.

V úvodnom zápase do 69 kg pod pravidlami K1 
(3x2 min) sa predstavil domáci Ľ. Ikaš, ktorý si zme-
ral sily s J. Bacmaňákom z Trenčína. Bacmaňákovi 
sa podarilo dať Ikaša v 1. kole do počítania, no ten 
mu to v 2. kole opätoval a poslal súpera tiež do 
počítania. Hoci zápas sa skončil výhrou Trenčana, 
domácemu fighterovi nebolo možné nič vyčítať, 
nakoľko ešte dva dni pred akciou bojoval s horúč-
kami. 2. zápas sa konal pod pravidlami MMA do 66 
kg (2x3 min), v ktorom mal premiéru J. Ondrejkovič 
z CG proti A. Borovcovi z JMFS ČR. Ondrejkovič 
výborne zapracoval v stoji i na zemi a zápas jed-

noznačne vyhral na body. Tieto prvé dva zápasy 
boli pod amatérskymi pravidlami. V treťom zápase 
nastúpil do svojho prvého profi zápasu pod pravidla-
mi K1 do 73 kg (3x2 min) F. Kucharovič z CG proti 
M. Kučerovi zo Zvolena, ktorý je amatérskym maj-
strom SR v Muay Thai za rok 2015. Filip nedokázal 
na svojho súpera nájsť účinnú zbraň, pretože mal 
výškovú prevahu. Zápas prehral pre zranenie nohy 
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v 3. kole RSC. A. Morávek (CG) sa predstavil vo 
štvrtom zápase večera v klasickom boxe do 69 kg 
(3x2 min) proti ruskému boxerovi V. Zauralskému, 
ktorý momentálne študuje na VŠ v Banskej Bystrici, 
kde boxuje za ŠKP BB. Andrej opäť ukázal svoje 
najmä technické kvality a súpera jednoznačne zdo-
lal na body.

Piaty zápas sa konal pod pravidlami K1 (3x2 
min) vo váhovej kategórii do 71 kg, kde išlo o od-
vetu medzi F. Bačom z CG a D. Zámečníkom 
z Hanuman gymu BA. Zápas prebiehal vo vysokom 
tempe a hoci sa na jeho konci tešil bratislavský figh-
ter, výsledok bol pre väčšinu divákov prekvapením, 
pretože Filip sa javil aktívnejší.

Šiesty zápas sa konal pod boxerskými pravidla-
mi 3x2 min do 85 kg, kde do ringu proti sebe nastú-
pili M. Čechvala (CG) a F. Tuček z Hodonína. Obaja 
borci sa snažili byť čo najaktívnejší, čo svedčilo 
o počte prestrelok vo všetkých kolách. Z víťazstva 
3:0 na body sa nakoniec tešil domáci M. Čechvala.

V Muay Thai zápase tentokrát do 69 kg (3x2 
min) mali diváci možnosť vidieť J. Čajku (CG) 
proti skúsenému bojovníkovi z pražského Lanna 
Gymu V. Kubínovi. Hoci Čajka je známy svojou 
neuveriteľnou tvrdosťou a vytrvalosťou, v zápase, 
v ktorom bolo vidieť aj techniku lakťov a kolien, na 
svojho súpera tentoraz nestačil a prehral na body.

Hlavnú časť večera otvoril samotný organizátor 
tréner CG R. Fraňo, ktorý si po dlhšej dobe strihol 
zápas pod pravidlami v thajskom boxe do 73 kg 
3x3 min. Jeho súperom bol D. Horník z Martial Arts 
Academy SVK. V 1. kole si lepšie počínal a viac 
nabodoval R. Fraňo. V 2. kole domáci fighter viac 
boxoval a menej kopal a v treťom už kondične na 
súpera nestačil. Z víťazstva sa tak tešil Horník. 
V deviatom zápase pod pravidlami K1 do 72 kg 
(3x2min) sa predstavili I. Maryščin z Prahy a 16 
- ročný D. Farkaš z Prievidze. Keďže zápas bol vy-

rovnaný, rozhodcovia posunuli fighterov do 4. extra 
kola, z ktorého víťazstva sa tešil I. Maryščin.

V 1. titulovom zápase o medzinárodného maj-
stra SR organizácie WKU vo váhe do 73 kg v Muay 
Thai 3 x 3 min nastúpil domáci borec R. Kopunec. 
Jeho súperom bol J. Stelšovský zo Spartaku Žebrák 
Muay Thai ČR, ktorý má na svojom konte niekoľko 
titulov i zápasov v Thajsku. Títo figheri sa postarali 
o najkrajší zápas večera, v ktorom Novomešťan 
ukázal veľké srdce, keď dokázal dozápasiť až do 
konca s troma tržnými ranami na hlave. Hoci sa 
Kopunec aj napriek vyčerpanosti dokázal brániť 
a stále útočiť, zápas prehral na body a titul si odnie-
sol český borec. Miláčik publika M. Kubáň potešil 
svoj fanklub v 2. titulovom zápase o medzinárodné-
ho majstra SR organizácie WKU vo váhe do 61 kg 
v MMA 3x5 min, kde sa predviedol proti T. Waszutovi 
z JMFS ČR. Keďže Waszutovou silnou zbraňou je 
boj v stoji, Kubáňova taktika bola dostať súpera na 
zem, čo sa mu aj podarilo v 2. kole. Čech tam dostal 
niekoľko úderov na hlavu, po ktorých nasledovalo 
KO. Miro sa tak postaral o to, že tento titulový opa-
sok zostal doma.

Záver, ako už býva zvykom, patril domácemu 
I. Bartekovi, ktorému sa v poslednom titulovom 
zápase postavil skúsený Chorvát M. Martinjak vo 
váhe do 95 kg 3x3 min. Čakalo sa, že pôjde o veľmi 
vyrovnaný zápas, nakoľko Martinjak mal na konte 
už 73 zápasov. Ivan je momentálne vo veľmi dobrej 
forme, čo sa odzrkadlilo aj v zápase. Stavil na tvr-
dosť svojich rúk a súpera knokautoval už v 1. kole.

Na záver sa chceme v mene celého klubu 
poďakovať všetkým fanúšikom za skvelú atmosféru, 
ale aj sponzorom, bez ktorých by nebolo možné túto 
akciu uskutočniť, ako aj mestu a CVČ za podporu 
nášho klubu. Fighterov z CG čaká do konca roka 
veľa zápasov, budeme vás o nich informovať. 

Mgr. Veronika Fraňová

Príroda nie je len vďačným objektom náv-
štev turistov, bola  i jednou z kategórií celokraj-
skej súťaže, v ktorej uspel Novomešťan.

Vo fotosúťaži Trenčiansky región cez foto-
objektív, ktorú usporiadala krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región, si 
prvenstvo v kategórii PRÍRODA odniesol Novo-
mešťan Ing. Daniel Kopunec.

Úspech je  o to cennejší, že odborná porota 
vyberala celkovo z 886 fotografi í od 178 súťa-
žiach fotografov.

PRÍRODA NIELEN PRE TURISTOV
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VIANOČNÝ TURNAJ VO FUTSALE MÁ JUBILEUM

ZATANCOVALA  SI  S  JUSTINOM  BIEBEROM

Po vianočných sviatkoch i tohtoročný záver 
roka bude patriť možno nie najznámejšiemu, no 
určite najstaršiemu futsalovému turnaju v Novom 
Meste nad Váhom a jeho širokom okolí, ktorý všetci 
dobre poznajú pod názvom Vianočný turnaj alebo 
Memoriál Ivana Stana.

Jeho jubilejný XX. ročník sa uskutoční v dňoch 
29. a 30. decembra (štvrtok a piatok) v mestskej 
športovej hale. Organizačne turnaj, tak ako už tra-
dične, zabezpečuje Mestská liga v malom futbale 
v Novom Meste nad Váhom (MLMF).

Ani tento rok organizátor neporuší tradíciu dob-
ročinnosti celej akcie a výťažok zo vstupného MLMF 
venuje pre konkrétnu osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím.

Ak patríte medzi priaznivcov kvalitného fut-
salu, prijmite naše pozvanie do športovej haly 
v Novom Meste nad Váhom na tento futsalový 
sviatok. Svojou účasťou prispejte k pravej športovej 
atmosfére a spolu s ostatnými pomôžete naplniť 
spoločný dobročinný cieľ akcie a možno jeden ne-
splnený sen konkrétnej osoby.

Informácie o turnaji, zúčastnených tímoch, 
sprievodnom programe, časovom harmonograme 

a pravidlách sa postupne v priebehu mesiaca do-
zviete na webovej stránke www.mfl.php5.sk alebo 
z plagátov na informačných tabuliach mesta. Avšak 
už teraz si môžu záujemcovia o aktívnu účasť na 
Memoriáli Ivana Stana nájsť na webe prihlášku 
k účasti na turnaji.

MLMF je presvedčená, že tak ako po minulé 
roky i tento rok sa naše mesto stane dejiskom vý-
borného turnaja s kvalitným hráčskym obsadením 
a početným diváckym zastúpením. Všetci ste vítaní. 

Ing. Libor Barborík, predseda MLMF

Bol to doslova športový výkon. Vďaka tomu, 
že žiačka 6. B. zo Základnej školy Tematínska ul. 
Alexandra Sofia Kovácsová sa už šesť rokov venuje 
tancu, splnil sa jej tajný sen. Ako informoval Nový 
čas, zatancovala si na pódiu s idolom tínedžerov, 
spevákom Justinom Bieberom v Prahe. 

Všestranne talentovanú 11 – ročnú slečnu vy-
brali spomedzi tisícov uchádzačov. Za týmto famóz-
nym úspechom je Alexandrin dlhoročný tanečný 
tréning a svedomitý prístup k nemu.

„Mali sme dať na Youtube video s choreo-
grafiou od hlavného choreografa Justina Biebera. 
Naučila som sa ju s lektorkou Zuzkou Kadukovou 
z tanečnej školy Riverpark Dance School v Starej 
Turej,“ prezradila Sofia.

Výsledok vzájomnej spolupráce sa dostavil. 
O dva týždne Alexandru Sofiu čakalo príjemné 
prekvapenie. „Napísali mi e-mail, že som to vyhrala. 
Plakala som od radosti,“ prezradila. 

S Justinom sa stretla v Prahe 12. novembra na 
jeho koncerte. „Tancovali sme spolu na pódiu od 
refrénu pesničky. Keď sme dotancovali, tľapli sme 

si, potom sa ma opýtal, ako sa volám, objal ma 
a povedal, že som bola super. 

Bol to perfektný pocit, na ktorý nikdy nezabud-
nem,“ uzavrela šťastná tanečnica.

Ako nám prezradila jej triedna učiteľka Mgr. 
Anna Tomková zo ZŠ Tematínska, Alexandra Sofia 
Kovácsová je všestranne talentovaná žiačka. Chodí 
do matematickej triedy, je výborná žiačka, okrem 
tanca i recituje. 

Alexandrin zodpovedný prístup ku škole a ko-
níčkom jej priniesol ovocie, ktoré by rady „okúsili“ 
mnohé tínedžerky, fanúšičky J. Biebera.           -nč-
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