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Druhú januárovú nedeľu sa v divadelnej sále MsKS konal slávnostný 
program k 27. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 23. výročiu slávnos-
ti Podjavorinských rodákov s názvom Javorina, Javorina…
Významná osobnosť Podjavoriny

Ivan Kučera – za dlhoročnú obetavú činnosť v Dobrovoľnej požiarnej 
ochrane Slovenskej republiky. Rodák zo Bziniec pod Javorinou (1946) sa 
už v roku 1969 stal členom DHS Bziniec a takmer 20 rokov bol členom 
súťažného družstva. V rokoch 1973 až 2007 vykonával funkciu veliteľa 
zboru a od roku 2007 do súčasnosti funkciu predsedu DHZ Bzince pod 
Javorinou. Zároveň prešiel rôznymi funkciami aj vo vyšších orgánoch 
a za obetavé plnenie úloh získal najvyššie vyznamenanie udeľované 
v DOP SR.

Dušan Hrnčiřík – za prínos k rozvoju koncernu Chirana Stará Turá 
a mesta Stará Turá. Rodák z Nitry (1928). Prišiel sem v roku 1950 ako 
čerstvý absolvent Vysokej školy hospodárskych vied v Bratislave a začal 
pracovať vo vtedajšej Presnej mechanike. Prešiel tu viacerými funkciami 
na ekonomickom a obchodnom úseku. Prispel k tomu, že v r.1965 bolo 
v Starej Turej zriadené generálne riaditeľstvo koncernu Chirana s pod-
nikmi na Slovensku, v Čechách a na Morave. Tým sa zlepšili podmienky 
pre prerod Starej Turej v moderné mesto. Dušan Hrnčiřík je nositeľom 
ocenenia Významná osobnosť mesta Stará Turá.

Mária Kubovicová – za rozvoj detského a mládežníckeho ochot-
níckeho divadla v Novom Meste nad Váhom. Kubovicová (1958) po 
ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre s aprobáciou mate-
matika – chémia začala svoju pedagogickú činnosť vo Vojenskej stred-
nej odbornej škole v Novom Meste nad Váhom. 
V ochotníckej divadelnej činnosti sa začala angažo-
vať v roku 1984. Stala sa súčasťou Stálej divadelnej 
ochotníckej scény pri MsKS v Novom Meste a už 35 
rokov aktívne pracuje v detskom, mládežníckom a di-
vadelnom súbore dospelých. Je tiež spoluautorkou 
6 odborných publikácií a spoluautorkou viacerých 
scenárov divadelných hier, ktoré so súbormi SDOS 
tiež zrealizovala.
Titulom Kvalitný produkty Podjavoriny boli ocenené 

Kniha Lubina v spomienkach Ocenenie si prevzali 
autori knihy Rudolf Srnánek, Vlasta Drgoncová a Du-
šana Drgoncová. Táto 2-dielna kniha je faktografi c-
kým a zároveň nostalgickým návratom do minulosti 
lubinských rodákov. Poskytuje ucelený prehľad o ich 
živote, práci a tradíciách a časovo je vymedzená 20. 
storočím.

Spoločnosť Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 
za významný podiel na hospodárskom rozvoji mesta 
a podporu zamestnanosti v meste a regióne. Ocene-
nie si prevzali Štefan Rehák a Igor Miština, spoločníci 
fi rmy Europur s.r.o.. Europur je progresívna, inova-
tívna, zákaznícky orientovaná fi rma poskytujúca po-
vrchové úpravy kovov.

Poľnohospodárske družstvo Bošáca za úspešné 

podnikatelské aktivity v poľnohospodárstve. Poľnohospodárske družstvo 
Bošáca predstavuje stabilného a dlhodobého člena poľnohospodárskej 
komunity na Slovensku. V poľnohospodárstve podniká od roku 1991, 
pričom vychádza z družstevníctva v regióne od roku 1949. Ocenenie pre-
vzal predseda PD Bošáca Vladimír Králik. 
Ďakovný list

Peter Milata – za organizovanie tvorivého využívania voľného času 
žiakov základnej školy v Starej Turej pod odborným vedením. Rodák zo 
Starej Turej (1947) viac ako 45 rokov vedie strelecký krúžok pri Základ-
nej škole v Starej Turej. Zároveň je prvým majstrom Slovenska (2014) 
v hre trojradová dáma. V roku 2015 vychoval prvého majstra Slovenska 
v kategórii žiakov a v roku 2019 sa mu tento úspech podarilo zopakovať.

Ján Potfaj – za celoživotnú prácu a dosiahnuté výsledky v zlepšovaní 
a vynálezcovskom hnutí v hospodárskej sfére. Rodák z lubinských kopa-
níc U Valenčíkov (1929). Posledných 10 rokov až do odchodu do dôchod-
ku v r.1990 pracoval vo funkcii vedúceho technologie. Presná mechanika 
Stará Turá. Pozornosť si zaslúži najmä jeho zlepšovateľská činnosť. Podal 
vyše 100 zlepšovacích návrhov na technologické postupy i konštrukčné 
riešenia.

Matúš Kočar – za mimoriadne športové úspechy v CrossFite. Osem-
násťročný študent vyhral hneď svoju prvú absolvovanú súťaž a to v Ne-
mecku. Je aj majstrom Slovenska vo vzpieraní za rok 2019. Spomedzi 
4 300 atlétov sa nominoval do top 10 na súťaž v crossfi te do USA, kde 
obsadil vynikajúce 2. miesto.

                Redakcia

LAUREÁTI ZO SLÁVNOSTI PODJAVORINSKÝCH RODÁKOV SÚ ZNÁMI

Ocenení z 23. ročníka slávnosti Podjavorinských rodákov.  Foto: archív mesta
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 2. mimoriadne zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva 
mesta Nové Mesto nad Váhom (MsZ).

V piatok 24. januára od 15.00 hod. sa konalo druhé mimoriadne za-
sadanie MsZ. Mesto Nové Mesto nad Váhom (mesto) chce pre svojich 
občanov aj naďalej rozširovať možnosti bývania v nájomných bytoch. 
Projekt bude realizovaný prestavbou a nadstavbou objektu na bytový 
dom súpisné číslo 6339, v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na uli-
ci Bzinská v meste. 
Najdôležitejšími bodmi rokovania boli schválenie:

• investičného zámeru mesta realizovať výstavbu 31 nájomných 
 bytov,

• žiadosti o úver zo ŠFRB, žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy 
 a výstavby Slovenskej republiky (MDaV SR), vrátane všetkých 
 nutných zábezpek počas a po dokončení výstavby,

• spôsobu prevodu majetku mesta (pozemku) ako prípadu hodného 
 osobitného zreteľa  - predaj pozemku Západoslovenskej distri-
 bučnej a.s..
MsZ schválilo uznesením č.:

1. 162/2020-MsZ – investičný zámer výstavby 31 nájomných bytov,
2. 163/2020-MsZ – predloženie žiadosti o úver na ŠFRB a žiadosti 

 o dotáciu na MDaV SR v rámci príslušných programov ŠFRB 
 a MDaV SR,

3. 164/2020-MsZ – spôsob fi nancovania výstavby (60% z obstará-
 vacej ceny z úveru zo ŠFRB, 40% obstarávacej ceny z dotácie 
 z MDaV SR a z vlastných zdrojov vo výške 314 €),

4. 165/2020-MsZ – predloženie žiadosti o poskytnutie podpory 

 (úveru) z prostriedkov ŠFRB vo výške 820 350 €,
5. 166/2020-MsZ – predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MDaV 

 SR vo výške 546 870 €,
6. 167/2020-MsZ – záväzok mesta v súvislosti s výstavbou (zachovať 

 nájomný charakter bytov po dobu najmenej 20 rokov, zriadiť 
 záložné právo na nájomné byty vrátane zastavaného a priľahlého 
 pozemku podľa zákona o ŠFRB, dodržiavať pri nájme bytov 
 a uzatváraní nájomných zmlúv § 22 zákona č. 443/2010 Z.z., 
 dodržať ostatné povinnosti zákona o ŠFRB v súvislosti s uzatvá-
 raním nájomných zmlúv,

7. 168/2020-MsZ – záväzky mesta v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.,
8. 169/2020-MsZ – vyčlenenie troch splátok v rozpočte mesta v roku 

 2020 a zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta 
 počas trvania zmluvného vzťahu,

9. 170/2020-MsZ – vyčlenenie vlastných fi nančných prostriedkov 
 z rozpočtu mesta na spolufi nancovanie vo výške 314 € v roku 
 2020 a vyčlenenie vlastných fi n. prostriedkov  na fi nancovanie 
 technickej vybavenosti vo výške 180 000 € v rozpočte v roku 
 2020 a v roku 2021,

10. 171/2020-MsZ – pre splnenie podmienok pre poskytnutie úveru 
 zo ŠFRB, záložné právo na nehnuteľnosti mesta počas výstavby 
 nájomných bytov,

11. 172/2020-MsZ – spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta – 
 pozemku o výmere 53 m2 Západoslovenskej distribučnej a.s. za 
 cenu 100 € celkom.

František Mašlonka, zástupca primátora 

OZNAM POKLADNE MSKS
Od januára 2020 vychádzame v ústrety našim návštevníkom, aby si 
mohli osobne zakúpiť lístky aj po pracovnej dobe – v pondelok sme 
v pokladni predĺžili otváracie hodiny!

Pondelok 8:30 – 11:30, 13:00 – 18:00
Utorok     8:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Streda       8:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Štvrtok      8:30 – 11:30, poobede zatvorené
Piatok       8:30 – 11:30, 13:00 – 15:30

Zdroj: MsKS
***

Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) na základe Záko-
na č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov, upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2005 v znení Dodatku č.1 a Do-
datku č.2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“).

Základnou podmienkou pre poskytovanie dotácií je skutočnosť, že 
mesto má vo svojom rozpočte na tento účel určené fi nančné prostried-
ky na príslušný kalendárny rok, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
v rozpočte.
O dotáciu môžu žiadať:

1. Právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je mesto,
2. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, resp. trvalý pobyt na 

území mesta, alebo pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta, 
alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Žiadosť na rok 2020 podáva žiadateľ v termíne od 1.10.2019 do 
31.3.2020 písomne na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom podľa vzo-
ru žiadosti, ktorý tvorí prílohu VZN.

Žiadosti o poskytnutie prerokúva Komisia na prerokovanie žiadostí a 
navrhovanie dotácií na schválenie, ktorej zloženie určuje VZN a je me-
novaná primátorom mesta.

Zdroj: MsÚ

***
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MESTA ZA ROK 2019
Novonarodené deti: 194  |  Chlapci: 105  |  Dievčatá: 89
Úmrtia: 200  |  Muži: 98  |  Ženy: 102
Odhlásenia z trvalého pobytu: 312  |  Muži 137  |  Ženy: 175
Sobáše: 66
Najpoužívanejšie mená detí narodených v roku 2019:
Chlapci: Adam (6), Dominik (6), Jakub (6), Matej (6), Michal (4), 
Matúš (4)
Dievčatá: Nina (5), Adela (4), Liliana (4), Ella (3), Ema (3), Ester (3), 
Timea (3)
Počet obyvateľov NmNV k 31.12.2019: 20 066

Zdroj: MsÚ – evidencia obyvateľov
***

2. MIMORIADNE ZASADNUTIE POSLANCOV (MsZ)

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTA
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V minulom čísle Novomestkého spravodaj-
cu sme sa zaoberali románskymi pamiatkami, 
ktoré sa nachádzajú v našom meste. Pamiatky, 
ktoré vznikli v najstaršej novomestskej histó-
rii sme našli v najvzácnejšej stavbe Nového 
Mesta nad Váhom, v samotnom rímskokato-
líckom kostole. Bolo ich veľmi málo. Dali by 
sa spočítať na prstoch jednej ruky. Pamiatky 
z obdobia gotiky sú síce početnejšie, ale tiež 
ich nestretávame na každom kroku. Ak si ich 
chceme prehliadnuť, musíme zavítať do novo-
mestského kostola. Ale, neuvidíme ich hneď.  
Vzhľad dnešného rímskokatolíckeho kostola 
je totiž poznačený barokovou prestavbou, 
ktorú realizoval novomestský prepošt Jakub 
Haško v poslednej tretine 17. storočia. Teda 
v dnešnom vzhľade kostola by sme našli viac 

architektonických znakov baroka ako gotiky. 
Jakub Haško však pristupoval k barokovej 
prestavbe kostola s patričnou úctou. Aj vďaka 
nemu gotické pamiatky v rímskokatolíckom 
kostole môžeme vidieť aj dnes. 

Keď sa však chceme zaoberať obdobím goti-
ky v našom meste, nemôžeme obísť osobnosť 
vojvodu Stibora zo Stiboríc. Tento verný rytier 
uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského 
si zvolil za svoje sídlo Beckovský hrad, vo vý-
znamnej miere ovplyvnil kultúrny a nábožen-
ský život nielen v Novom Meste, ale v celom 
Beckovskom panstve. On a jeho manželka 
Dobrochna boli oddanými vyznávačmi kultu 
Panny Márie a svoju úlohu patrónov novo-
mestského kostola plnili veľmi zodpovedne.

Stibor našiel kostol v zúboženom stave. 

TRIEDENIE ODPADU ZA ROK 2019
Komunálny odpad: 73,40%  |  Separovaný odpad: 26.60%
ZBER POUŽITÉHO TEXTILU A ŠATSTVA ZA ROK 2019
Šatstvo: 30720 kg  |  Textil: 1290 kg

Zdroj: TSM
***

Na cintoríne v meste sú od 16.1.2020 rozmiestnené zberné nádoby na 
Zber odpadového vosku. Do nich vkladajte len zvyšky sviečok, sviečky v 

kahancoch a sviečkový vosk. Občianske združenie Premena tento vosk 
zrecykluje a použije na výrobu nových sviečok na dobročinné účely.
Rozmiestnenie nádob: 
1. Pri veľkoobjemovom kontajneri pri  Dome smútku
2. Hlavná brána (pri kríži)
3. Pri veľkoobjemovom kontajneri   v novej časti cintorína
4. Pri veľkoobjemovom kontajneri pri zadnej bráne

Zdroj: TSM |  Foto: archív TSM

Určenie volebných okrskov a volebných 
miestností pre voľby do Národnej rady Slo-
venskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 
29. 2. 2020.
V zmysle § 8 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. 
určujem volebné okrsky a volebné miest-
nosti takto:
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: ZŠ, Kpt. Nálepku 12
Ulice: Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočov-
ská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá,
Vysoká, Zelená

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: ZŠ, Kpt. Nálepku 12
Ulice: Banská, Bočná, Brigádnická, Budo-
vateľská, Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Kraj-
ná, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa,
Priemyselná, Samuela Jurkoviča, Slnečná, 
Stredná, Vinohradnícka, Železničná

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: ZŠ, Tematínska 1
Ulice: Tematínska, Ulica Viktora Bilčíka

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Bilingválne gymná-
zium, Štúrova 31
Ulice: Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, 
Fraňa Kráľa, Langsfeldova, Považská, Sasin-
kova, Svätoplukova, Šoltésovej

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: SOŠ, Jánošíkova 4

Ulice: Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, 
Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesníc-
ka, Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, 
Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, 
Športová, Vichtova

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: SOŠ, J. Weisseho 1
Ulice: J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpat-
ská, Ulica gen. Ivana Institorisa

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: SOŠ, J. Weisseho 1
Ulice: Javorinská, SNP

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: ZUŠ, Štúrova 31
Ulice: Čachtická, Jesenského, Jilemnického, 
M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, 
Škultétyho, Štúrova

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov,
1. mája 12
Ulice: 1. mája, Čsl. Armády, D. Štubňu, Hur-
banova, J. Hašku, J. Weisseho, Júliusa Gábri-
ša, Komenského, Námestie slobody, Obran-
cov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra 
Matejku

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: MsKS, Hviezdoslavo-
va 4
Ulice: Benkova, Dibrovova, Dukelská

Volebný okrsok č. 11 (POZOR ZMENA 
VOLEBNEJ MIESTNOSTI)
Volebná miestnosť: MsKS, Hviezdoslavova 4
Ulice: Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, 
Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: SPŠ, Bzinská 11
Ulice: Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučí-
nova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, 
Tajovského, Ulica Miroslava Ďuržu, Ulica 
Janka Bernovského

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: bývalé TSM, Klčové 34
Ulice: A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Ho-
lubyho, Vajanského, Záhradnícka

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: ZŠ, Odborárska 10
Ulice: Košikárska, Malinovského, MESTO 
Nové Mesto nad Váhom, Odborárska, Robot-
nícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I a II

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: ZŠ, Odborárska 10
Ulice: Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, 
Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, 
Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mne-
šická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Kla-
nečnici, Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ru-
žová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, 
Turecká, Tušková, Záhradná            
           Zdroj: MsÚ

ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV PRE VOĽBY DO NRSR

POBUDNUTIE MEDZI GOTICKÝMI PAMIATKAMI 

Gotická krížová klenba v sakristii kostola 
s motívom Stiborovho erbu vo svorníku. 
Foto S. Paulusová 
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Nepokojné obdobie, plné šarvátok, bojov 
a najmä plienenie tatárskych vojsk, zanechalo 
na ňom stopy. Stiborove plány s novomest-
ským kostolom boli nadštandardné. V roku 
1413 sa rozhodol povýšiť faru v Novom Meste 
na prepošstvo a usadiť tu augustiniánsku re-
hoľu kanonikov. No zároveň počítal s tým, že 
by kostol slúžil ako pohrebné miesto pre neho 
a jeho dedičov. Po založení prepozitúry bolo 
len otázkou času, kedy sa Stibor pustí do roz-
siahlej rekonštrukcie kostola. Mal už priprave-
né stavebné plány a podľa nich to nemal byť len 
obyčajný gotický kostol, ale stavba, ktorá by 
bola pýchou gotiky na celom Považí. No Stibo-

rovi sa máločo podarilo 
splniť z plánov, ktoré 
v tejto súvislosti chcel 
uskutočniť. V roku 
1414 nečakane zomrel. 
V novomestskej prepo-
zitúre pochovaný ne-
bol, pretože najväčšia 
autorita krajiny - cisár 
Žigmund Luxembur-
ský pre svojho verného 
služobníka našiel iné, 
podľa neho dôstojnejšie 
miesto, v ktorom ho dal 
pochovať. Bol to Stolič-
ný Belehrad, koruno-
vačné mesto a pohre-
bisko uhorských kráľov.

Gotická prestavba 
kostola sa síce začala 
realizovať prostred-
níctvom Stibora ml., 
ale kvôli nepriaznivým 
okolnostiam, predo-
všetkým pre pomerne 
časté vpády husitov 
a neskôr bratríkovcov, 
sa zrealizovala len z čas-

ti. V roku 1419 bol chrám síce vysvätený, ale 
sfunkčnilo sa pravdepodobne len presbyté-
rium (svätyňa).

Keď spoznávame históriu  kostola, čomu 
všetkému musel čeliť v časoch svojej gotickej 
prestavby, musíme byť vďační aj za to málo, čo 
z tejto doby v kostole zotrvalo.

Zachovali sa charakteristické znaky ar-
chitektonickej gotiky, napr. krížová klenba 
v sakristii s unikátnym stiborovým erbom na 
svorníku, tiež gotické guľové konzoly podo-
pierajúce klenbové rebrá. Pozoruhodné sú aj 
gotické sedílie, zakomponované v južnej stene 
presbytéria, ktoré po výtvarnej stránke prezrá-
dzajú vplyv Petra Parléřa, významného praž-
ského staviteľa doby Karla IV. Sedílie pôvodne 
slúžili ako sedadlá pre kňazov, ale pravdepo-
dobne už v čase Stiborovcov do ich výklenkov 

umiestnili vzácne gotické sošky sv. Mikuláša 
a pravdepodobne sv. Norberta biskupa (patró-
na Čiech), ktoré údajne dostal do daru Stibor. 
V sakristii sa nám zachovala jedinečná latin-
sky písaná epigrafi cká pamiatka z roku 1423, 
ktorá je plná úcty k zakladateľovi prepozitúry 
a patrónovi novomestského kostola. V sloven-
skom preklade znie:

“Roku Pána 1423-ho. Vznešený pán Stibor 
niekdajší sedmohradský vojvoda, zakladateľ 
tohto kláštora, postavil toto dielo cirkvi. Mod-
lite sa za neho”. Nad nápisom je znázornený 
farebný erb Stiborovcov.

Atmosféra gotiky sa skrýva aj za plechom 
obitými dverami, nájdeme tu kamenné vre-

Gotické sedílie so sochami sv. Mikuláša biskupa a sv. Norberta biskupa. 
Foto V. Polák

Kamenné vretenovité schodisko do bývalého archí-
vu.  Foto V. Polák 

 Jedna z listín Stibora ml., z r.1431, ktorá 
bola uložená  v bývalom archíve prepozitúry.  
Foto J. Karlík

Socha gotickej Madony, pôvodný majetok no-
vomestskej prepozitúry. V súčasnosti je súčasťou 
rímskokat. farského kostola v Koryčanoch.  
Foto V. Polák 
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tenové schodisko, ktoré vedie k bývalému ar-
chívu na poschodí nad sakristiou. Tu v prítmí 
a v bezpečí sa po stáročia uschovávali vzácne 
dokumenty prepozitúry, medzi nimi kráľovské 
a pápežské listiny a tiež i písomnosti s erbový-
mi pečaťami Stiborovcov a iných významných 
uhorských rodov.

Pri oboznamovaní sa s gotickými pamiatka-
mi novomestského kostola, nemôžeme samo-
zrejme obísť najcennejšiu umeleckú pamiatku 
z obdobia gotiky, ktorá za Stiborovcov zdobila 
hlavný oltár kostola. Je to gotická socha Pan-
ny Márie, ktorá je v súčasnosti umiestnená vo 
farskom kostole v Koryčanoch. Na Moravu 
ju z Beckovského hradu, kde sa nachádzala 
v čase reformácie, odniesla Anna Bánfi ová, 
vydatá za grófa Gabriela Majlátha. Aj z tých-
to dôvodov ju umenovedci poznajú ako Ko-
ryčanskú alebo Beckovskú Madonu, hoci po 
správnosti je to Madona novomestská, pretože 
bola majetkom novomestskej prepozitúry. Ar-
chitektonických pamiatok z gotiky by sa v no-
vomestskom kostole našlo aj viac, upozornili 
sme len na niektoré, ktoré okrem spomínanej 
sochy Madony môžeme vidieť v novomest-
skom kostole aj v súčasnosti.

Jozef Karlík

Novela  Zákonník práce a zákona č. 595/2003 Z. z. ako aj ďalších zá-
konov, ktorými sa upravujú služobné a iné obdobné pomery štátnych 
zamestnancov, policajtov ako aj iných členov ozbrojených zložiek a 
záchranných zborov zavádza nový príspevok, ktorý môže poskytnúť 
zamestnávateľ zamestnancovi, na športovú činnosť dieťaťa za splnenia 
ustanovených podmienok.

Poskytovanie príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca 
nie je povinné pre žiadneho zamestnávateľa. Príspevok nie je možné 
poskytnúť formou poukazu, ako je to pri príspevku na rekreáciu, ale len 
formou príspevku po splnení predpísaných požiadaviek zo strany za-
mestnanca.  

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi od roku 2020, kto-
rého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 
mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 
55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny 
rok, a to v úhrne na všetky deti zamestnanca.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pra-
covný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za 
kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom krat-
šiemu pracovnému času.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eu-
rocent nahor.

Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na 
športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa vyda-
nia takéhoto dokladu na to oprávnenou osobou. 

Oprávnenými výdavkami v tejto súvislosti sú len preukázané 
výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby.  
Za Oprávnenú osobu sa považuje výlučne športová organizácia zapí-
saná v registri právnických osôb v športe (v zmysle § 8 ods. 1 záko-
na č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov), ktorá zabezpečuje pre dieťa za-
mestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne 
spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárne-
ho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť 
dieťaťa .

Je dôležité uviesť, že zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať 
len raz o príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, ak je 

dieťa je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii minimálne 
počas šiestich mesiacov, pred podaním žiadosti o tento druh príspev-
ku. Rovnako je dôležité uviesť, že zamestnanec môže za kalendárny 
rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len jedného 
zamestnávateľa. 

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné uviesť, kto sa považuje ešte 
za dieťa, na ktoré je možné žiadať príspevok na športovú činnosť, ide 
teda o:

• vlastné dieťa zamestnanca,
• dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na 

 základe rozhodnutia súdu,
• dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím 

 súdu o osvojení
• iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti,
 Dieťa musí mať  trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území 

 Slovenskej republiky.
Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca možno žiadať 

na dieťa, ktoré  dovŕšilo osemnásty rok veku v kalendárnom roku, za 
ktorý si zamestnanec požiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, 
teda v kalendárnom roku, v ktorom dieťa dosiahne 18 rokov  môže za-
mestnanec zamestnávateľa požiadať o príspevok na športovú činnosť 
dieťaťa až do konca tohto kalendárneho roka, nielen do dňa dovŕšenia 
veku dieťaťa 18 rokov.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa pre štátnych zamestnancov, 
zamestnancov inom obdobnom pomere, policajtov a iných prísluš-
níkov ozbrojených a záchranných zborov platí za rovnakých pod-
mienok ako pre iných zamestnancov a to v súlade s ustanoveniami 
Zákonníku práce.

Tento príspevok na športovú činnosť je oslobodený od dane z príjmov 
a je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Príspevok na športovú činnosť si ako daňový výdavok môže uplatniť aj 
SZČO, ak vykonáva činnosť najmenej 24 mesiacov a príspevok nedosta-
la od svojho zamestnávateľa v prípade, ak by sa jednalo o súbeh zamest-
nania a výkonu činnosti SZČO popri zamestnaní.

Novela Zákonníku práce nadobudla účinnosť 1. januára 2020.
Vypracovala Advokátska kancelária 

JUDr. Ručkayovej

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Epigrafi cká pamiatka  v západnej predsieni kostola z roku 1423 s rodovým erbom vojvodu Stibora.  Foto V. Polák 
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Za všetkým hľadaj ženu – hovo-
rí stará overená pravda. V našom 
literárnom klube to platí tiež, ale 
v trochu pozmenenej podobe. Za 
všetkým hľadaj pani Oľgu Nápo-
kyovú. Táto vždy usmiata a po-
zitívne naladená žena si svojím 
nezištným a oduševneným prístu-
pom k životu (nielen v našom mes-
te) dokázala získať mnohé srdcia 
a sympatie.

Je činorodou v mnohých sme-
roch – predovšetkým však ako 
členka Literárneho klubu pri 
MsKS v Novom Meste nad Váhom, 
klubu dôchodcov i Stálej divadel-
nej ochotníckej scény.

Jej láska k slovu a umeleckému 
prednesu sa zrodila už v školských 
laviciach. Po prvýkrát recitovala 

v súťaži umeleckého prednesu už ako 9-ročná. Prvé úspechy ju motivo-
vali rozvíjať svoj talent v tejto umeleckej oblasti i naďalej. Ako 14-ročná 
súperila v hlavnom meste dokonca i s Júliusom Satinským.

Vo svojich recitátorských aktivitách zo školských čias pokračovala aj 
ako zrelá žena, keď sa v roku 2000 stala členkou Literárneho klubu pri 
Knižnici Ľ. V. Riznera v našom meste a svojím umením predstavovala 
verejnosti tvorbu členov klubu.

Nasledovali besedy so spisovateľkou Máriou Pomajbovou v asi 60 ob-
ciach a mestách, počas ktorých pani Oľga predčítala zo spisovateľkinej 
tvorby. Postupne začala účinkovať aj s hudobnou skupinou PREMENY, 
počas vystúpení ktorej čítala zo spomienok pána Milana Hurtíka na sta-
ré Nové Mesto. Okrem znásobenia umeleckej stránky vystúpení sa po-
darilo pani Oľge získať aj fi nančný príspevok na prvé CD skupiny.

Dôležitým rokom v jej ceste umeleckým životom bol rok 2004, kedy 
získala ocenenie za sociálny čin roka od samotného ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR za jej aktívny a nezištný prístup pri získaní 
fi nančného príspevku pre telesne postihnutú pani Milicu Vičíkovú, kto-
rej pomohla svojím úsilím splniť životný sen – vydať knižku s názvom 
Kytica spomienok.

V roku 2010 vydala vlastné CD s rozprávkami Ako sa ježibaba vydá-
vala. Celkovo nahrala 43 rozprávok pre TV Pohoda a TV Karpaty.

Ďalším vrcholom v jej recitátorskej kariére bola úspešná účasť 
v okresnom, krajskom a napokon aj celoslovenskom kole recitátorskej 
súťaže žien Vansovej Lomnička. V máji 2012 sa po víťazstvách v okres-
nom a krajskom kole umiestnila s ukážkou Veroniky Šikulovej Dušinka  
vo víťaznom zlatom pásme celoslovenskej prehliadky recitátoriek v Ban-
skej Bystrici a stala sa laureátkou súťaže.

Ďalším zaujímavým koníčkom pani Oľgy je história nášho mesta 
zachytená kamerou. Vypátrala zatiaľ 6 fi lmov, v ktorých sa nachádzajú 
zábery z nášho mesta. Novomešťanov bude isto zaujímať, že ide o fi lmy: 
Prípad pre obhajcu (1964), Námestie sv. Alžbety (1965), Slané cukríky 
(1982), Sukňa, lenže zelená (1986), Výlet (2002) a Brehy nehy.

Život pani Oľgy Nápokyovej je ako krásny, košatý a plodmi obsypa-
ný strom. Má pevné korene v našom meste, no jeho konáre siahajú až 
za jeho hranice, no a na jeho sladkých a výživných plodoch si môže po-
chutnať hocikto, kto má chuť siahnuť po nich a uhasiť si smäd po umení, 
ľudskom teple a žičlivosti.

V súčasnej dobe pracuje pani Oľga na dopĺňaní histórie mesta, kto-
rá nebola spracovaná v monografi i. Za literárny klub jej želáme pevné 
zdravie a množstvo energie pri uskutočňovaní podnetných tvorivých ná-
padov.        Michaela Kobidová

Folklórny súbor Otava oslávil spolu s inými ľudovými zoskupeniami 
a verejnosťou 30 rokov svojho fungovania. K tejto príležitosti súbor vy-
tvoril program s názvom Aby ženám dobre bolo. Na jeho scénickom, 
choreografi ckom a hudobnom spracovaní súbor pracoval bezmála rok 
a pol. Za námet, scenár a réžiu boli zodpovední Samuel Kusenda, 
Andrej Bartoň a Lucia Franická Macková. Počas tejto doby bol reper-
toár súboru rozšírený najmä o regionálne tance, ktoré pochádzajú z obcí 
Kálnica, Lubina, Moravské Lieskové a Brezová pod Bradlom. Samotný 
program bol následne predstavený širšej verejnosti v sobotu v závere 
uplynulého roka. FS Otava si k svojej tridsiatke prizval aj hostí z ľudovej 
hudby folklórneho súboru Žito z Piešťan, folklórny súbor Javorina zo 
Strání, cimbálovú muziku Popremýšláme zo Strání, niektorých členov 
z dychovej hudby Bučkovanka a členov predošlých generácií folklór-
neho súboru Otava. Po samotnom predstavení nasledovala slávnostná 
recepcia, na ktorej súbor zožal gratulácie a uznanie za rozširovanie fol-
klóru v regióne. Celý program tak vznikol za účasti členov folklórneho 
súboru Otava a jeho hostí, ale aj za podpory Fondu na podporu ume-
nia, mesta Nového Mesta nad Váhom, Mestského kultúrneho strediska 
a sponzorov. Zaujímavosťou je, že FS Otava svojím premiérovým výroč-
ným programom vypredal celú sálu kultúrneho strediska. Kvôli tomu-
to zvýšenému záujmu zo strany verejnosti bude súbor pravdepodobne 

v prvom polroku 2020 tento program opakovať. Informácie o tejto reprí-
ze súbor Otava uverejní prostredníctvom sociálnych sietí a svojej webo-
vej stránky www.fsotava.sk.

Samuel Kusenda

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ...

FOLKLÓRNY SÚBOR OTAVA OSLÁVIL 30. VÝROČIE

Vansovej Lomnička: jedno z mnohých ocenení O. Nápokyovej  Foto: archív O. Nápokyovej

Oľga Nápokyová Foto: archív O. Nápokyovej

FS Otava sa stále teší veľkému záujmu verejnosti aj členov. Foto: archív FS
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Z času na čas podarilo sa nám dostať na miesto pre väčšinu smrteľ-
níkov nedostupné. Do premietačovej kabíny v mestskom kine, odkiaľ 
cez malé okienko nehmotným svetelným lúčom prichádzali do zotmenej 
sály všetky tie čiernobiele i farebné sny, ktorými malí i veľkí sa tak radi 
nechávajú unášať.

Z nazeleno natretých stien neveľkej miestnosti farbou pripomínajúce 
operačku hľadeli z plagátov obdivované hviezdy fi lmového neba a mo-
hutné premietačky v tej uzatvorenej kobke monotónne hučali, ako stroje 
v obrábacej hale.

Z veľkého fi lmového kotúča sa pomaly odvíjal celuloidový pás a kým 
Beninov brat, premietač Janko, vyjedal hrniec s večerou pritisnutí okom 
k malým otvorom, nakúkali sme do bežiaceho imaginárneho sveta fi l-
mových políčok, v ktorom sa stále niečo lákavého dialo. V porovnaní 
s ním ten náš akoby stál takmer na mieste a deň za dňom sa len do omr-
zenia opakoval.

V zaplnených radách mierne sa zvažujúceho hľadiska ponorené do 
fi lmového príbehu v chvíľkovom úteku od povinností a všetkého všedné-
ho v odraze svetla obrazov na plátne sa podo mnou mihali uprené tváre 
divákov. V prvej chvíli ma tá ich neprítomne ponorená strnulosť upútala 
viac ako samotné dianie na plátne. Nehybnosť v zaujatosti, v ktorej kaž-
dý na chvíľu prestal byť sám sebou a prežíval osudy iných.

Do monotónneho vrčania premietačky odrážajúce od kútov sály sa 
rozliehali výrazné hlasy postáv a najrozličnejšie zvuky prenášajúce dej 
i atmosféru na plátne.

Dialógy sa navzájom prelínali v ozvene až som mal pocit, že stojím 
rovno uprostred toho dramatického deja. Každé slovo, výkrik i nazna-
čujúci temný hudobný doprovod mi intenzívne prenikali zmyslami aj do 
duše. V pruhu dlhého lúča sa jagavo trblietali drobučké zrnká prachu 
pomedzi ktoré rýchlosťou svetla ožívali jednotlivé obrazy.

Na plátne sa šero večera ponorilo do tmavej noci. Na rohu ulice osa-
melo blikalo nažltlé svetlo lampy. Dážď dopadajúci na strechy a čierne si-
luety domov šumel akoby sám rozprával príbeh. V mĺkvej nočnej samo-
te, zazneli kroky čo klopkali v ozvene ako otázky čakajúce na odpoveď.

V tej dramatickej chvíli mrazivého ticha náhle otvorenými bočnými 
dverami vpadlo ako z iného sveta do kinosály rušivé svetlo z chodby a po-
stava prinášajúca vyúdený dymový zápach, s drásavým výkrikom pre-
trhla napätú atmosféru fi lmového príbehu. --Horíííííí… -!!! Tým zves-
tovateľom bol Pišta, kurič z kotolne nachádzajúcej sa v suteréne kina, 
ktorého všetci poznali pod prezývkou - Bombel.

Prezývka ho vystihovala aj keď na druhej strane tento veľký malý chla-
pec, ktorý v čase voľna pravidelne vysedával na detských predstaveniach, 
hneď v prvej rade a s otvorenými ústami hltal kreslených rozprávkových 
hrdinov, bol v základe dobrák od kosti.

Večne čierny od sadzí a dymu s neodmysliteľnou baretkou na guľatej 
hlave s nezrozumiteľne uhuhňaným hlasom, na ktorý bolo treba mať cvi-
čené ucho, aby človek pochopilo čo ide, mi pripomínal postavu nešťast-
ného černocha Jima z obľúbenej knihy o dobrodružstvách Huckleberyho 
Finna.

Možno aj preto na túto svojskú postavičku s nevinnosťou v tvári akú 
mávajú prosté duše čo ich neovplyvňuje kalkul chladného rácia ani vy-
chytralosť inteligencie spomínam iba s teplými chlapčenskými pocitmi.

Sál zalialo zažaté ostré svetlo. Ten chladný dotyk čo nešetrne prebu-
dí zachumlaného v teplej posteli. Pišta medzi dverami s veľkou uhlovou 
lopatou v ruke, huhňavým hlasom a vyvalenými očami uvádzačke uka-
zoval svoju najvzácnejšiu vec, bez ktorej sa nepohol na jediný krok - Keď 
jako nemám na hlave túto čapicu, mám hlavu jako celkom fuč.- A zo sály 
sa mu hneď vďačne ozvali ironické pokriky chalanov z prvej rady - Bom-
bel, ty hlava veliká, čo si v tej kotelne zas chrápal? -

Teda malo horieť. Akurát že nehorelo. Pišta v sálajúcom teple kotlov 
si krátil čas driemajúc v starej rozheglanej fotele a od dýmiacej cigarety 
sa mu chytili noviny, ktorými bol prikrytý. V tej chvíli sa uvidel ako pri-
chádza o najvzácnejšiu vec na svete, bledomodrú baretku ktorú z hlavy 
nedal ani keď vraj išiel do postele.

Správca kina, červenolíci chlapík s krátkymi tučnými nohami, udych-
čane obehol schody suterénu, skontroloval celkovú situáciu a v rozčúle-
ní ako veľká voda vbehnúc do sály všetkým hore aj dole sa zaprisahá-
val- že jak mu nedajú kuriča čo má aspoň šesť ľudových dá výpoveď alebo 
pôjde kúriť sám. Nato okríkol nespratníkov za hlúpe nemiestne poznám-
ky a zazvonil do kabíny premietača. V sále pri všeobecnom šomraní po-
stupne opäť zhaslo svetlo a niekde z kúta tmy sa ešte nespokojne na jeho 
adresu ozvalo. - Vrácte nám dve koruny! -

To už sme s Beninom chvíľu stáli na schodoch pred kinom. V parku sa 
vznášal neskorý letný večer no vtáci poschovávaní v korunách stromov 
vyspevovali akoby ich ani náhodou nenapadlo, že treba ísť spať. Hrnce 
v sieťovke podchvíľou hrkali o Beninové koleno a ťahajúc sa pomaly ti-
chou ulicou rozprávali sme si dej fi lmu o Bielej veľrybe, ktorý sme videli 
minulý týždeň.

Svet - tam za tými malými okienkami - sa mi zdal predsa len zaujíma-
vejší ako ten náš vonku. A po chvíli akoby v náhlom osvietení som si uve-
domil, že všetky tie odporné vzorce a rovnice nenávidenej matematiky 
čo ma denne prenasledovali ako temné chmáry by mi mohli byť vlastne 
úplne ukradnuté. Že ich dôležitosť predsa len hravo raz obídem. Jasné!!! 
Budem premietačom! Každý deň uvidím nové fi lmy a ešte zato dosta-
nem aj peniaze. Byť premietačom sa stal môj sen.

Milan Hurtík
Ilustrácia: Jozef Janiska

VRÁCTE  NÁM  DVE  KORUNY... !

Na Bále

Tancovala kráska na bále,
roztrhli sa jej korále.
Čo má teraz urobiť?

Od hanby sa musí skryť.

Zrazu sa tam objavil
kráskin ctiteľ Teofi l.
Pozbieral tie korále,
čo stratila na bále.

Obdarila ho úsmevom,
splnil sa sen obidvom.

Tancovali do noci,
vďaka jeho pomoci.

Literárny klub
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DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 v Novom Meste 
nad Váhom na Odborárskej ulici 3 (bývalé tlačiarne Tising) 
s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, aranžmánov, jednorazového 
riadu. Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718
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Obvodná poľovnícka komora (ďalej OPK) Nové Mesto nad Váhom 
vznikla schválením prezídia Slovenskej poľovníckej komory 1. sep-
tembra 2019 a to na základe schválenia návrhu jej vzniku na zhro-
maždení fyzických a právnických osôb z 15. 7. 2019. Je šesťdesiatou 
organizačnou zložkou Slovenskej poľovníckej komory. Je to profesná 
samosprávna organizácia. Chráni a presadzuje záujmy svojich členov 
pri výkone práva poľovníctva, ochrany prírody a životného prostredia. 
Dbá na zachovanie a zveľaďovanie genofondu zveri, tradícií a kultúr-
nych hodnôt poľovníctva a poľovníckej etiky. Má približne 800 členov 
združených v 34 poľovníckych organizáciách, vykonávajúcich výkon 
práva poľovníctva v 29 poľovných revíroch na výmere asi 48000 ha 
poľovnej plochy v okrese Nové Mesto nad Váhom so sídlom na ulici 
Krčméryho č. 3 (budova Lesnej správy).

OPK vydáva a predlžuje poľovnícke lístky, vedie evidenciu členov 
a štatistický poľovnícky informačný systém, organizuje prípravu 
uchádzačov o prvý poľovnícky lístok. Prostredníctvom svojich členov 
organizuje strelecké, kynologické a osvetové akcie v okrese.

OPK riadi predseda, štvorčlenné predstavenstvo a odborné komi-
sie (poľovnícka a osvetová, ekonomická, kynologická, strelecká). Ďa-
lej má zvolenú 5-člennú obvodnú dozornú radu a 3-člennú obvodnú 
disciplinárnu komisiu. Koordináciu činnosti vykonáva vedúci kance-
lárie.

Dňom 1. 1. 2020 vznikla aj Okresná organizácia Slovenského po-
ľovníckeho zväzu Nové Mesto nad Váhom.

Vznik oboch organizácií je historickou udalosťou, ktorou sa do 
okresu po šesťdesiatich rokoch vrátili orgány poľovníckej samosprávy 
z okresu Trenčín.

V najbližšej dobe OPK usporiada pre verejnosť Chovateľskú pre-
hliadku a výstavu trofejí raticovej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 
2019/2020. Táto sa bude konať 28. 3. a 29. 3. 2020 v budove Strednej 
odbornej školy, ulica Jánošíkova č.4 vedľa Gymnázia M. R. Štefánika.

Srdečne Vás pozývame prezrieť si výsledky chovu a lovu poľovnej 
zveri z poľovných revírov okresu Nové Mesto nad Váhom.

Predstavenstvo OPK

Po - Pia 
 5:30 - 18:00 h        

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

POĽOVNÍCI SA ORGANIZAČNE VRACAJÚ DO MESTA
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Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva ...

6. februára uplynú tri roky, čo nás navždy opustila naša 

milovaná maminka, babička a prababička

 Jožinka BUBLÍKOVÁ

Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.

S láskou, vďakou a úctou v srdci spomína celá rodina.

„Hoci ste odišli, niet Vás medzi nami, v našich srdciach 

budete stále s nami.“

16. februára si pripomenieme 3. výročie úmrtia našej 

milovanej mamy, babičky, prababičky, švagrinej a tety 

Boženy BROKEŠOVEJ, rod. Tomanovej.

Zároveň si 23. apríla pripomíname 31. výročie úmrtia 

nášho milovaného otca, dedka, pradedka, brata a uja 

Jána BROKEŠA.

Kto ste ich poznali, venujte im tichú 

spomienku spolu s nami.

S láskou a úctou spomína dcéra Danka s rodinou 

i ostatná rodina.

Keď umrie mama aj slnko zájde 

a v duši sa rozhostí zvláštny chlad. 

Ťažko sa na svete ešte niekto nájde, kto by nás tak, 

ako mama, vedel mať rád. 

Ďakujeme všetkým príbuzný, priateľom, bývalým kolegom, susedom 

a známym, ktorí odprevadili dňa 7.1.2020 na poslednej ceste našu 

milovanú mamičku, babičku, prababičku, tetu a švagrinú

Boženu LYSÁKOVÚ

Taktiež ďakujeme zamestnancom Centra sociálnych služieb na ulici 

Bernolákovej  za vzornú opateru, ktorú jej počas pobytu v centre 

venovali. Rovnako ďakujeme všetkým  za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary, ktorými chceli zmierniť náš veľký žiaľ. 

Synovia Jaroslav a Jozef s rodinami.

S P O M Í N A M E

OSOBNOSTI JANUÁRA
1.1.2015 † MACHALA Drahoslav Pavel, 
spisovateľ, publicista. Narodil sa 16.11.1947 
v Zemianskom Podhradí. Pôsobil v Bošáci, v 
Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratisla-
ve - 5. výročie úmrtia. 

5.1.1940 * MACHALA Ivan, pedagóg, spiso-
vateľ. Narodil sa v Zemianskom Podhradí. Pô-
sobil v Novom Meste nad Váhom – 80. výročie 
narodenia. 

8.1.1995 † ŠTVRTECKÁ Anna, historička, 
vedkyňa. Narodila sa 14.10.1924 vo Vaďov-
ciach. Pôsobila v Myjave, v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrela v Bratislave – 25. výročie 
úmrtia. 

8.1.2010 † HRUDKA František, vysokoškol-
ský pedagóg. Patrí k priekopníkom vedeckého 
odboru inseminácie hospodárskych zvierat. 
Narodil sa 28.10.1920 v Hôrke nad Váhom. 
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 
v Saskatoone (Kanada) – 10. výročie úmrtia.

10.1.1925* HANZLÍK Ján, geograf, vedec-
ký pracovník. Narodil sa v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel 18.6.1995 v Bratislave – 95. 
výročie narodenia. 

18.1.1755 * PLACHÝ Ondrej, kňaz, spisova-
teľ, vydavateľ, publicista. Narodil sa v Zemian-
skom Vrbovoku. Pôsobil v Novom Meste nad 

Váhom, kde aj 7.10.1810 zomrel – 265. výro-
čie narodenia. 

18.1.1925 † REVICKÝ Bartolomej, kňaz, 
spisovateľ, historik. Narodil sa 24.8.1850 v 
Beckove. Pôsobil v Čachticiach, Pobedime a 
v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Brati-
slave. Pochovaný je v Beckove – 95. výročie 
úmrtia.

23.1.1885 * NOSÁLEK Pavol, bábkar, rez-
bár. Narodil sa v Brestovci. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel 19.2.1971 v Pieš-
ťanoch - 135. výročie narodenia. 

23.1.2005 † KOVÁČIK Jozef, vojak z povo-
lania. Narodil sa 28.10.1921 v obci Krivá. Pô-
sobil v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne, 
kde aj zomrel - 15. výročie úmrtia. 

30.1.1930 * ONDREJOVIČ Ján, priemysel-
ný designér. Narodil sa v Beckove. Pôsobil v 
Novom Meste nad Váhom. Zomrel 29.1.1981 
v Trenčíne. Pochovaný je v Beckove – 90.výro-
čie narodenia.  

***

OSOBNOSTI FEBRUÁRA
1.2.1975 † WALLER Jozef, lekárnik, verejný 
činiteľ. Narodil sa 29.6.1922 v Novom Meste 
nad Váhom, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratisla-
ve – 45. výročie úmrtia. 

2.2.1905 † JURKOVIČOVÁ-HURBANO-
VÁ Anna, divadelná ochotníčka. Narodila 

sa 6.4.1824 v Novom Meste nad Váhom. 

Zomrela v Martine – 115. výročie úmrtia.

7.2.1925 * HLUCHÝ Ján, basketbalista, tré-

ner. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. 

Zomrel 13.7.1994 v Bratislave – 95. výročie 

narodenia. 

14.2.2005 † VIČÍKOVÁ Milica, spisovateľ-

ka. Narodila sa 20.11.1948 v Kolárove. Pôso-

bila v Trenčíne. Zomrela v Novom Meste nad 

Váhom. Pochovaná je v Trenčíne - 15. výročie 

úmrtia.

16.2.1975 † KLAČKO Rudolf, pedagóg, zo-

ológ, prekladateľ. Narodil sa 12.4.1892 v Zá-

kopčii. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 

Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia. 

21.2.2015 † ROTHOVÁ CHUDOVSKÁ 
Emília, operná speváčka, pedagogička. Na-

rodila sa 24.11.1946 v Novom Meste nad 

Váhom. Zomrela v Olomouci (Česko) - 5. vý-

ročie úmrtia.

28.2.1945 † MAREČEK Milan, básnik. 

Narodil sa 18.12.1923 v Myjave. Zomrel 

v Novom Meste nad Váhom. Pochovaný je 

v Myjave – 75. výročie úmrtia. 
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cesta
hrad
kapor
kniha
korčule
kosť
krab
lukostrelec
nožnice
oko

ostrov
potok
pravda
sneh
volant
vosk
zošit
žabiak
auto
miska

plecia
plody
pohár
porada
rady
rodič
seno
smog
úcta
zubár

Viete, čo zachytáva 
archívna snímka?

1924 - nová koló-
nia budov štátnych 
úradníkov (18 ro-
dinných domov), v 
pozadí strecha no-

vostavby gymnázia. 
V súčasnosti Ulica 
J. Kollára, vľavo je 

Park J.M.Hurbana.
Monografia I

, str. 123

OSEMSMEROVKA 

TAJNIČKA PRE DETI Správna odpoveď: fašiangy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. fajčí ju dedo

2. dá sa na ňom korčuľovať

3. je to pochúťka veveričiek

4. najchladnejšie ročné obdobie

5. nosí sa na karnevale

6. čítame ich

7. samec husy

8. naháňa ju mačka

NAŠA  FOTOHÁDANKA
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MALÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
PRI MSKS HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV 

Zapojiť sa môže akýkoľvek hudobný nástroj. 
MKO sa stretáva k pravidelným skúškam je-
denkrát týždenne (väčšinou v sobotu doobe-
da) a účinkuje v rámci akcií MsKS, alebo pri 
iných príležitostných koncertoch.

MKO bol založený v októbri 1997. Od zro-
du súboru sa počas dvoch desaťročí v jeho 
radoch vystriedalo 63 hudobníkov hrajúcich 
na rôzne hudobné nástroje (husle, viola, vio-
lončelo, kontrabas, fl auta, klavír, klarinet, 
akordeón...). Za obdobie 20 rokov nacvičili a 
svojim divákom zahrali okolo 270 skladieb od 
100 skladateľov od renesancie až po súčasnosť 
(A. Vivaldi, G.F. Händel, J.S. Bach, H. Pur-
cell, W.A. Mozart, E.H. Grieg, C. Jenkins, E. 
Morricone, H. Zimmer, K. Badelt...). Činnosť 
orchestra od samého začiatku podporuje a za-
strešuje Mestské kultúrne stredisko v Novom 
Meste nad Váhom. 

Hlavným poslaním orchestra bolo a je dať 
hráčom z nášho okolia príležitosť uplatniť a 
rozvíjať svoj talent a schopnosti, spoločne sa 
stretávať a prispieť k skvalitneniu kultúrneho 
života v našom meste.

 za MsKS Mária Volárová, riaditeľka
Kontaktovať nás môžete: 
Vedúci orchestra: peter.pristasx@gmail.com
Riaditeľka MsKS: riaditelka@msks.sk
Ďalšie informácie a kontakty na www.mko.sk

FESTIVAL V ŠPANIELČINE
V NAŠOM MESTE

V dňoch 13. a 14. februára 2020 sa bude 
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska 
v Novom Meste nad Váhom konať XI. Ročník 
divadelného festivalu v španielskom jazyku, 
ktorého organizátorom je Bilingválne sloven-
sko-španielskegymnázium v NMnV. Toto pod-
ujatie sa koná každoročne vo februári a jeho 
hosťujúcim mestom je jedno zo siedmich slo-
venských miest, v ktorých sa nachádzajú slo-
vensko-španielske bilingválne sekcie. Počas 
týchto dní budú prezentované výlučne v špa-
nielčine diela pripravené žiakmi a španielsky-
mi vyučujúcimi z Trstenej, Bratislavy, Nitry, 
Žiliny, Košíc, Banskej Bystrice a z Nového 
Mesta nad Váhom. Festivalu sa i tento rok zú-
častnia predstavitelia Veľvyslanectva Španiel-
skeho kráľovstva v Bratislave. Podujatie sa 

začne slávnostným otváracím ceremoniálom 
o 13.00 hod. a následne budú prezentované 
štyri diela. Nasledujúci deň sa bude pokračo-
vať od 12.00 hod. a publikum bude mať mož-
nosť vzhliadnuť ďalšie tri predstavenia. Vítaná 
je aj verejnosť

Petronela Bombová

KURZY A KLUBY V MsKS 
– FEBRUÁR/MAREC 2020

Alternatívna medicína/p. Dedík/ – druhý 
utorok v mesiaci od 12:00h v miestnosti č.21
A Klub (Anonymní alkoholici) – každý párny 
štvrtok o 16:00h v klubovni 
Kruh pre prirodzenú pomoc v živote Slo-
vensko – v pondelok 3.2., 24.2., 16.3. v čase 
od 14:30h do 18:30h v miestnosti č.3
Občianske združenie G35 – najbližšie 
stretnutia budú v pondelok 10.2. a 9.3. 
o 14:00h v klubovni
Základná organizácia ÚNSS – každý ponde-
lok od 9:00h do 12:00h v klubovni
Bezplatná právna poradňa A.Ručkayovej – 
štvrtok 6.2. a 5.3. o 17:00h v miestnosti č.7

Joga -  každý pondelok 16:15h – 19:30h, 
stredu 17:00h – 19:45h a štvrtok 16:15h – 
19:30h vo Výstavnej sieni
Brušné tance – utorky 18:30h – 19:30h 
v miestnosti č.21
Zdravotné cvičenie pre ženy – pondelky 
17:00h – 18:00h a štvrtky 15:00h – 16:00h 
v miestnosti č.21
Cvičenie pre ženy – pondelky a stredy 18:30h 
– 19:30hv miestnosti č.21
Relaxačné maľovanie – každý štvrtok od 
18:00h v miestnosti č.3
Kreatívny výtvarný kurz pre dospelých - 
1. skupina sobota 8.2. a 7.3. 14:15 h - 19:15 h 
v MsKS  |  2. skupina sobota 15.2. a 14.3. 
14:15 h - 19:15 h v MsKS
Moderný tanec /MonnyDanza/ - každý štvr-
tok od 16:30h v tančiarni MsKS
Klub včelárov – druhý pondelok v mesiaci od 
17:00hv klubovni
Klub fi latelistov – štvrtky od 18:00h v klubovni 

Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste 
nad Váhom Vás pozýva na Kurz zdobenia 
kraslíc madeirovou technikou s pani Evou 
Trnkovou. Sobota 7. marca od 14:00h do 
17:00h | Piatok 3.apríla od 17:00h do 20:00h
Maximálny počet účastník ov na jednom kur-
ze je 12 osôb, preto je potrebné sa vopred 
prihlásiť na tel.čísle: 032/285 69 24 alebo 
mailom na adrese: janababuliakova@yahoo.
com . Prineste si so sebou: vyfúkané a vysušené 
vajíčka (2-3ks), obyčajnú ceruzku, krajčírsky 
meter, kružidlo.

Komédia - DIVADELNÁ SÁLA MsKS, 10.2.2020 o 18.00 h
Vstupné: 17,- Eur | Predpredaj - pokladňa MsKS a online na www.msks.sk

 Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, lenže otecko vlastne 
nie je vaším oteckom? Zašmodrchaná zápletka plná nečakaných zvratov od najvychytenejšieho 
súčasného britského dramatika, autora vyše osemdesiatky celosvetovo uvádzaných hier -- maj-
stra situačných komédii Sira Alana Ayckbourna,  umožňuje naplno zažiariť brilantným výkonom 
Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu.  Ako prekonávajú zrelí aristokrati nečakané krízy? A vydrží či 
nevydrží skúšku ohňom vzťah nezodpovedných snúbencov? Partnerskými kotrmelcami prekvapia 
vychádzajúce herecké hviezdy Jana Kovalčíková a Juraj Bača.

Info - február 2020
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CHARITA ĎAKUJE ZA ĽUDSKÝ PRÍSTUP
Koniec roka sme uzavreli viacerými 
vydarenými akciami, pri ktorých dominovala 
ochota dobrovoľníkov a tých, ktorým ani 
chudoba a ani ľudská bieda nie je na obtiaž. 
Najúspešnejšou verejnou akciou bola vianočná 
kapustnica. Deň pred Silvestrom pozvala 
Charita do Pastoračného centra všetkých 
hladných a odkázaných na pomoc. O jedlo sa 
postarala fi rma Damita, ktorá pripravila dve 
40 litrové kanvice kapustnice, priniesla tri 
prepravky klobás a množstvo chleba. Všetko 
zabezpečila rodina pána Mitošinku vo vlastnej 
réžii, pričom nemali problém ani s obsluhou. 

Akciu navštívil aj dekan Blažej Čaputa a dvaja 
kapláni, ktorí začali obed modlitbou. Okrem 
jedla priamo na mieste dostal každý účastník 
aj výslužku. Vedierko kapustnice so sebou. 
Milým prekvapením boli dve slečny, ktoré 
šestnástim rodinám pripravili darčeky. 
Lenka Bašnáková z fi rmy AT&T s Lenkou 
Vlkovičovou priniesli okrem drogérie balíky 
sladkostí, aby deti aj zo sociálne slabších rodín 
mali pekné Vianoce.  Nezištná pomoc a láska v 
týchto chvíľach priam prekvitala. 

Za Charitu NMnV V. Liptaiová
Foto: archív Charity

VOLEJBALOVÉ EXTRALIGISTKY SNÍVAJÚ O MEDAILE 
V tretej extraligovej sezóne žien vo volejbale sa práve ukončilo posled-

né kolo základnej časti. V základnej časti odohrali Novomešťanky trinásť 
stretnutí medzi ôsmimi účastníkmi. Jedno stretnutie odohralo každé 
družstvo s reprezentáciou SVK RD 2002. Toto družstvo zložené z talen-
tovaných dievčat z celého Slovenska sa už ďalšieho priebehu súťaže nezú-
častňuje. O zhodnotenie sme požiadali hlavného trénera domáceho tímu 
Juraja Šujana.

Aké je obzretie sa za základnou časťou očami trénera?
Prípravu do sezóny sme absolvovali v skromnejších podmienkach 

a zväčša v domácich. Na turnaj sme vycestovali len do Trnavy. Môžem po-
ďakovať Štenbergu, Ostrave z českej extraligy, že boli ochotní prísť k nám 
na našu palubovku. Bohužiaľ, práve s českými družstvami sme odohra-
li podstatne menej zápasov ako v minulej sezóne. V danom období sme 
šetrili fi nančné prostriedky a tiež zloženie nášho tímu nedosahovalo takú 
úroveň, aby sme im boli dôstojným súperom. Zloženie nášho tímu malo 
charakter siedmych skúsenejších hráčok a troch mladých dievčat z far-
márskeho klubu VKM Piešťany.

Sezónu sme začali na palubovke úradujúceho majstra Slávii UK Bra-
tislava. Ako sa očakávalo, domáce hráčky potvrdili úlohu favoritiek. My 
sme sa však sústredili na najbližšie dva týždne. Na domácej palubovke 
sme privítali Trnavu, z ktorou sme v príprave dva krát prehrali. Počas na-
sledujúceho týždňa sme z môjho pohľadu odohrali dva kľúčové zápasy. 
Vložený zápas s SVK RD 2002 a na palubovke Prešova, kde sme za dve 
sezóny ešte nezvíťazili. Všetky tieto stretnutia sme vyhrali hladko v pome-
re 3:0. Tieto dobré výsledky nám po nie najlepšej hernej príprave dodali 
sebavedomie a v tabuľke sme začali jednoznačne získavať body potrebné 
pre účasť v elitnej štvorke. Na domácej palubovke sme sa prezentovali lep-
šou hrou a to vďaka veľkej podpore našich fanúšikov. Nepodarilo sa nám 

z víťaziť nad Sláviou Bratislava, STRABAG Pezinok, či UKF Nitra, ale so 
súpermi pod nami sme ani raz nezaváhali.V Slovenskom pohári nám vy-
žrebovali už v prvom kole UKF Nitra. Odohrali sme dvojzápas, v ktorom 
sme dvakrát prehrali 1:3 a tak sme nepostúpili do ďalšieho kola.

Vďaka týmto výsledok skončilo družstvo na štvrtom mieste. S tým 
asi súvisí spokojnosť…

Určite áno. Napriek nie ľahkej situácii sme si tento cieľ aj stanovili. Z tri-
nástich zápasov sme nazbierali sedem víťazstiev a šesť prehier. Som pre-
svedčený o tom, že len kvalitné zápasy nás môžu posúvať dopredu. Možno 
nás nečaká v nadstavbe šesť víťazstiev, ale ponúkneme naším fanúšikom 
lepší športový zážitok. Hovorí sa, že možno je lepšie vyhrávať v spodnej 
skupine, mať sebavedomie a podobne, pre ďalší priebeh v play off v súboji 
štvrtého s piatym. My sme však aj v minulej sezóne dokázali potvrdiť štvrté 
miesto a prešli sme v prvom kole hladko cez veľmi skúsený Kežmarok.

Na začiatku nového roka sa v rímskokatolíckom kostole Prepozitúry 
Panny Márie uskutočnil tradičný Trojkráľový koncert. Po jeho skončení 
sa za všetkých poďakoval operný spevák Marián Pavlovič. „Ako orga-
nizátori pravidelného Trojkráľového koncertu Mariana Pavloviča a jeho 
hudobných hostí - súrodencov Babjakovcov sa chceme čo najsrdečnejšie 
poďakovať všetkým návštevníkom koncertu za ich štedrosť a veľké srdce. 
Vďaka nim sa podarilo pre potreby Organizácie muskulárnych dystrofi -
kov a špeciálnej školy v našom meste vyzbierať sumu 1870,– Eur, ktoré 
budú rozdelené bezo zvyšku medzi spomínané inštitúcie.

Ďakujeme všetkým donorom, reklamným partnerom a všetkým pred-
staviteľom mesta a jeho inštitúcii, za pomoc pri realizácii tohto koncertné-
ho podujatia, ktoré aj vďaka ich vytrvalej podpore slávi tento rok 25 rokov 
svojej existencie“

Okrem už spomínaného Mariana Pavloviča vystúpili bratia Martin 
a Ján Babjakovci, Terézia Kružliaková a Branko Ladič.

Redakcia | FOTO:  Monika Šupatíková

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT BOL BENEFIČNÝ

Zľava: Marián Pavlovič, Ján Babjak, Terézia Kružliaková a Martin Babjak. 
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KOLKÁRI DO JARNEJ ČASTI S NOVÝM ODHODLANÍM 
Po jesennej časti 1. Kolkárskej ligy západ sa 

Dobrovoľný kolkársky klub z Nového Mesta 
nad Váhom obsadil piatu priečku. Na domácej 
pôde v Pobedíme zdolali v 5. kole mužstvo 
z Galanty, keď sa o výsledku 5: 3 rozhodlo až 
v záverečných okamihoch stretnutia.

Na súboj 6. kola vycestovali do Rakovíc len 
malým predpokladom na zisk bodov. V tejto 
malej obci, no silnej na kolkárov, z roka na rok 
rastú dobrí hráči. DKK postavil zostavil tím 
s najlepšími hráčmi na začiatku a oplatilo sa. 
Po prehre na počet zvalených kolov, dosiahol 
remízu 4:4 pri rovnosti v dueloch dvojíc.

V ďalšom nastúpili na domácich dráhach 
proti mužstvu z Piešťan, ktoré hralo pred-
chádzajúcu sezónu o súťaž vyššie. Po skvelom 
výkone ho zdolali hladko 7:1.

Vo 8. kole prišlo do Pobedíma družstvo 

z nižších priečok a hoci sa s ním vytrápili, 
zaknihovali víťazstvo 5. 3. Na malé 
okresné derby nastúpili v 9. kole na peknej 
novej kolkárni na Starej Turej. V bujnej 
atmosfére spôsobenej domácimi divákmi 
podporovanými dokonca bubnom zahrali 
super kolektívny výkon. Dosiahli rekordný 
výsledok 3452 zvalených kolov, ktorý im 
zaručil tretie víťazstvo v rade s výsledkom 5:3.

Desiate kolo však prinieslo domáci debakel 
s Uhrovcom 1:7. Jesennú časť ukončili 11. 
kolom na dráhach v Galante proti dovtedy 
predposlednému mužstvu v tabuľke 
a prekvapujúco mu podľahli 2. 6.

Do popredia však treba vyniesť výkony 
jednotlivcov ako Dušan Bielko, Jaroslav Švaro 
a Dominik Mokrohajský.

V najbližšom období nás ešte čaká od 

približne polovice januára pokračovanie jarnej 
časti 1. ligy Západ s programom:
14. kolo, 5. 2. TKK Trenčín KWH - DKK 
15. kolo, 12. 2. DKK - KK Tatran Bratislava 
16. kolo, 21. 2. MKK Slovan Galanta - DKK 
17. kolo, 25. 2. DKK - TJ Rakovice 
18. kolo, 7. 3. MKK Piešťany - DKK 
19. kolo, 13. 3. KK Preseľany - DKK 
20. kolo, 18. 3. DKK - MKK Stará Turá 
21. kolo, 28. 3. KK Hustra Uhrovec - DKK 
22. kolo, 1. 4. DKK – TJ Slavoj Sládkovičovo

V priebeh tejto jarnej časti tejto dlhodobej 
súťaže budú ešte prebiehať majstrovstvá kraja 
a Slovenska v jednotlivcoch. DKK plánuje 
obsadiť kategórie juniorov, mužov do 50 
rokov, žien nad 60 rokov, mužov nad 50 rokov 
a nad 60 rokov.

Jozef Bača 

Ako bude pokračovať ďalšia časť sezóny?
Bez prestávky pokračuje ďalej zápasmi v nadstavbe. Odohráme doma 

a vonku zápasy proti STRABAG VTC Pezinok, Volley Project UKF Nitra 
a Slávia EU Bratislava. Všetky výsledky sa z prvej časti započítavajú, preto 
len veľmi teoreticky môžeme pomýšľať na vylepšenie pozície pred play off. 
Boj o prvú trojku bude veľmi vyrovnaný. My sa môžeme zodpovedne pri-
praviť na prvé kolo, kde budeme čakať do poslednej chvíle na nášho súpera 
z tria HIT UCM Trnava, VK Prešov alebo nováčika VK BRUSNO.

Blíži sa vrchol sezóny, aké ciele tímu?
Hlavným cieľom je urobiť úspešný prvý krok v podobe postupu do se-

mifi nále. Potom si prajem, aby sme získali medailu. Niektoré hráčky sa už 
v minulom ročníku oťukali a verím, že sme ešte nepovedali všetko. Bol by 
som rád, aby si hráčky uvedomili, že každý súper je zdolateľný a podľa toho 
aby vyzeral aj náš herný prejav. Čaká nás obdobie driny a sebazaprenia.
Pokiaľ budeme na jednej vlne, tak budú aj výsledky.

Koncom minulého roka sa konala členská schôdza, v ktorej Vás zvo-
lili za štatutára klubu. Čo pre Vás z tejto funkcie vyplýva?

Počas rozbehnutého súťažného ročníka 2018-2019 sme sa dozvedeli od 
niektorých členov správnej rady a tiež prezidenta klubu Vladimíra Dovala 
veľa nepríjemných informácii súvisiacich s ukončením ich činnosti. Všetci 
vieme, že občianske združenie nie je pre nadšencov a hlavne funkcioná-
rov zdroj hlavného zamestnania, fi nančného príjmu. Môžeme poďakovať 
všetkým, ktorí okolo nášho klubu pracovali a pracujú dodnes. Osobne 
však beriem odchody niektorých členov s funkcií počas volebného obdo-
bia za nesplnenú misiu.

Každoročne sa koná v občianskom združení členská schôdza, ktorá je naj-
vyšším orgánom klubu. Do poslednej chvíle som sa nestotožňoval a nestotož-
ňujem sa ani dnes s tým, aby som vykonával fu nkciu prezidenta VK. Dôvody 
som prezentoval aj na členskej schôdzi. Aktuálne som hlavný tréner extraligy 
žien, preto som doštudoval trénerské vzdelanie na túto úroveň. V klube pôso-
bím dlhodobo ako športový manažér, ktorý má za úlohu organizovať súťaže, 
zabezpečiť časť fi nančných prostriedkov, všetko okolo zmluvných vzťahov 
(trénerov, dobrovoľníkov, hráčov), reklamnej a propagačnej činnosti. Klubu 
venujem na úkor rodiny denne niekoľko hodín a viac nedokážem.

Prijal som teda dočasne funkciu štatutárneho zástupcu klubu, aby nebol 
ohrozený chod volejbalového klubu VK Nové Mesto nad Váhom. Pribudla mi 
agenda okolo organizácie našich zamestnancov, prevádzky športovej haly, 
ekonomiky klubu. Mojim cieľom je obsadiť funkciu prezidenta, ktorý dokáže 
klub posunúť o ďalší stupienok vyššie.

Plánujete sa stať do budúcnosti aj prezidentom volejbalového klubu 
VK Nové mesto nad Váhom?

Pomôžem, kde budem užitočný. K pozícii prezidenta som sa vyjadril 
k predchádzajúcej otázke, aktuálne nie. Už teraz zastupujem veľa funkcií. Pri 
funkcii prezidenta by som volejbalovému klubu už viac nepomohol. Do bu-
dúcna bude veľa závisieť od všetkých našich kolegov, trénerov, všetkých, ktorí 
pomáhajú nášmu klubu.Mojim naplnením môže byť len dobre odvedená prá-
ca celého tímu. V opačnom prípade sa dostanete do bodu, že čoskoro vyhoríte 
a stratíte nadšenie, ktoré je pre túto činnosť potrebné. Budúcnosť ponechám 
zatiaľ otvorenú. Bilancovať môžeme po roku práce pred ďalšou členskou
schôdzou.                                           Michal Šutovský  |  Foto: archív klubu

Z ĽADU SO SKVELÝMI VÝSLEDKAMI 
Na zimnom štadióne v Novom Meste nad 

Váhom sa v termíne 11. – 12. 1. uskutočnil už 
11. Novomestský pohár Fedory Kalenčíkovej.
Prinášame vám výsledky domácich 
krasokorčuliarov. 
Sobota 11. 1.:
Dievčatá B: 1. Nela Barteková, 11. Melánia 
Malíčková
TP Basic Novice: 1. Aneta Vaclavíková / 
Nicolas Alex Kaluža
TP Basic Novice (valčík): 1. Aneta Vaclavíková 
/ Nicolas Alex Kaluža
Nádeje, dievčatá do 10 r.: 5. Tatiana Orlovská
Nádeje, dievčatá do 9 r.: 1. Nina Studená, 
4. Vanessa Sophia Kalužová
Mladšie žiačky: 6. Ester Majerníková, 8. Paula 
Sophia Zervanová,

Mladšie žiačky B: 1. Laura Mimlichová
Starší žiaci: 4. Matej Kršnák
Staršie žiačky: 10. Maša Mosková
Nedeľa, 12. 1. :
Nádeje, mladší chlapci: 2. Ľuboš Zervan, 
3. Martin Orlovský
Staršie žiačky: 6. Maša Mosková,
Starší žiaci: 2. Matej Kršnák
TP basic Novice (tance): 1. Aneta Vaclavíková 
/ Nicolas Alex Kaluža
Mladší žiaci: 1. Nicolas Alex Kaluža
Nádeje, dievčatá do 7 r.: 3. Olívia Tužinská, 
5. Nikola Miklánková
Hviezdičky: 6. Viktória Hudecová, 11. Ella 
Bumbal, 12. Anastazia Barla

Tatiana Brezinská | Ilustračné foto: 
archív Krasonm.wixsite.co



16

NOVOMESTSKÝ                SPRAVODAJCAwww.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA,  41. ročník
Mesačník, číslo 02/2020 vydané k 31. januáru 2020. Vydavateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:  00 311 863. 
Mesačník vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste nad Váhom. Redakčná rada: Dana Uhríková, Jarmila Foltánová, Michaela 
Kobidová, Monika Šupatíková, Milan Hurtík, Jozef Karlík, František Mašlonka, Viliam Polák, Martin Šimovec. Tatiana Brezinská - šéfredaktorka. Adresa redakcie: 
Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, č. tel.: priama linka: 032 285 69 20 alebo e-mail: redakcia@msks.sk. Uzávierka 
vždy 10. v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Grafická úprava a tlač:  UNIVERSALPRINT, s.r.o., 
Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Náklad: 1 200 ks. Cena: 0,50 €. ISSN 1338-8223 (tlačová verzia). MK SR - EV 3966/10

FUTBALISTI S PRVOU POSILOU AJ NOVÝM TRÉNEROM

Športový riaditeľ Pavol Šupka získal pre AFC prvú jarnú posilu. Býva-
lého ligového hráča AS Trenčín a Spartak Myjava Tomáša Marčeka, ktorý 
má na konte odohratých vyše 160 ligových zápasov.

„Na Myjave sa rozhodli, že do jarnej časti so mnou nepočítajú. Ako prvý 
sa mi ozval športový riaditeľ AFC Nové Mesto nad Váhom Pavol Šupka. 
Stretnutie bolo korektné a rýchlo sme sa dohodli na tom, že v jarnej časti 
budem v zeleno-bielom drese AFC. Nejdem do neznámeho prostredia za 
AFC som už hrával naposledy v sezóne 2011/12,“ uviedol Marček.  „Som 
veľmi  rád, že Tomáš prijal moju ponuku na pôsobenie v AFC. Zatiaľ sme 
sa dohodli do konca sezóny. Verím, že Tomáš bude prínosom pre mužstvo, 
či na ihrisku alebo v kabíne, a odovzdá svoje bohaté skúsenosti mladším 
spoluhráčom,“ poznamenal Šupka.

Už počas jesennej časti avizoval tréner Pavol Kopačka, že si je plne ve-
domý zlých výsledkov mužstva. Zodpovednosť zobral na svoje plecia a 
ponúkol abdikáciu. Napokon pri družstve zostal a jesennú časť dokončil s 
pozitívnymi výsledkami. Napriek tomu sa pred začiatkom jarnej prípravy 
rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v AFC. Mužstvu bol 13. Januára pred-
stavený nový tréner Peter Vojtech. Na prvom tréningu sa hlásilo novému 
trénerovi 15 hráčov: Druxa, Durdík, Múdry, Hegyi, Šupka, Jurica, Držík, 
Marček, Zula, Živčic, Hornáček, Martin Šebek, Buček, Miklovič a Seker-
ka. Dlhodobo sú zranení Bošanský, Lukáš Šebek a k tímu sa už pripojil po 
vyliečení Rapavý. 

Zloženie nového výkonného výboru AFC je nasledovné: Dušan Današ 
(predseda),  Ján Vojtek (podpredseda), Pavol Šupka (športový riaditeľ), 

Peter Škrátek (tajomník), Anton Zvarík (bezpečnostný manažér), Nor-
bert Boško (vedúci A mužstva)

Tréneri, muži : Peter Vojtech, Norbert Boško (vedúci mužstva) 
U19: Tibor Trebatický (tréner), Peter Škrátek (asistent trénera), Ferdi-

nand Sartoris (vedúci mužstva)
U17: Tibor Trebatický (tréner), Peter Škrátek (asistent trénera), Hen-

rich Macko (vedúci mužstva)
U15: Dušan Bartovič (tréner), Ľuboš Bušo (vedúci mužstva)
U13: Lukáš Šebek (tréner), Mário Polčan (vedúci mužstva)

Prípravné zápasy AFC Nové Mesto nad Váhom  pred jarnou časťou 
3. ligy Západ.

25.1.: AFC – Trebatice 
29.1.: Poprad – AFC (zápas sa skončil po našej uzávierke)
2.2. o 13.30.: AFC – Otrokovice
8.2. o 11.00.: AFC – Vsetín
12.2. o 18.00.: Dubnica – AFC
22.2. o 14.00: Uherský Brod – AFC
29.2. o 11.00.: Hodonín – AFC

Zdroj: afcpovažan.sklub.eu

Mužstvo povedie do odvetnej časti nový tréner Peter Vojtech. (tretí sprava)

Bývalý ligista Tomáš Marček (s dresom) sa upísal klubu zatiaľ na jarnú časť.


